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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Maria Kicheva, 
Ph.D, Professor 

Head of the Department of Economics, Faculty of Economics 
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 

 

Alexander Bozadzhiev 
 Student in the Economics of Public Sphere 

Department of Economics, Faculty of Economics 
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 

 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND WAYS OF ITS 

IMPLEMENTATION 
 

Abstract. Corporate social responsibility is an activity that is not a one-time act, but a 
sustainable process that is much more than donating money to various causes. Social responsibility 
is an element of corporate culture, which requires the fulfillment of the undertakings voluntarily 
undertaken by the companies in which the personal benefits and private corporate interests retreat 
the background and establish a new vision for corporate values. Corporate social responsibility 
means companies to work voluntarily, without being forced by the law, to achieve social and 
environmental goals during their daily business activities. A key element in this definition is the 
word voluntarily. 

Key words: corporate social responsibility, voluntarily, sustainable development, economy, 
human capital and working conditions, environment 

 

Introduction 
Corporate Social Responsibility (CSR) is an extremely significant and up-to-

date topic in the political agenda of the European Commission and at national level. It 
occupies a significant place in discussions about business and confidence in it, the 
role of companies in solving important societal challenges, ensuring sustainable 
development and fair competitiveness. 

Corporate Social Responsibility (CSR) has several definitions. The relationship 
between business ethics and corporate social responsibility is manifested in the many 
definitions that are offered to determine the essence of CSR. 

The "World Council of Business for Sustainable development" defines 
corporate social responsibility as a business obligation to contribute to sustainable 
economic development, labour relations with all workers, their families, the local 
community and Society as a whole to improve the quality of life. 

According to the "International Forum of Business leaders" corporate social 
responsibility is understood as promoting the practices of responsible business, which 
benefit the business and society and support social, economic and environmentally 
sustainable Development by maximizing the positive impact of business on society 
and minimizing the negative. 

In the Green Paper of the European Commission, corporate social 
responsibility has the following definition: "Declaring its social responsibility and 
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voluntarily assuming obligations that go beyond the general legal and common 
requirements to be Respected, in any event, that firms endeavour to raise standards of 
social development, environmental protection and respect for fundamental rights and 
agree to implement open management, to reconcile the interests of all stakeholders in 
a common approach to quality and sustainability". 

Corporate social responsibility in all definitions is taken as a form of corporate 
strategic management, which sets standards of leadership to higher, from legal 
coercion level, and represent CSR as a system for managing the relationship between 
the company and its environment. 

In the latest strategy, Europe 2020 identifies the need for a "New agenda that 
puts people and responsibility first". The promotion of corporate social responsibility 
is regarded as a "key element in securing long-term employment and consumer 
confidence" and is a priority in the work of Commissioners responsible for industry 
and entrepreneurship and the internal market. 

In the concept of corporate social responsibility "Companies integrate on a 
voluntary basis their activities for environmental protection and social initiatives in 
their business strategies and in interaction with other stakeholders". The social 
responsibility of enterprises is linked to greater investment in human capital, 
environment and relations with stakeholders. 

Analysis. At national level, the priority of CSR is contained in the adopted 
normative documents, a strategy on corporate social responsibility and a plan for 
implementing the strategy. It is also determined by the establishment of an advisory 
council to the Minister of Labour and Social Policy on CSR - authority for 
coordination, cooperation and consultation in the development, implementation, 
monitoring and evaluation of public policy in the field of CSR. 

In accordance with the implementation plan of the strategy for corporate social 
responsibility 2009-2013, in the cities of Dobrich and Haskovo were held pilot at the 
end of May and the beginning of June regional exchanges of ideas on corporate social 
responsibility under the motto "Together-Socially responsible". Organizers were 
Directorate "Life level and Social security" of the Ministry of Labor and Social 
policy with partners - regional administrations in the cities of Dobrich and Haskovo, 
as well as the territorial divisions of the Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry. The social dialogue on the basis of common interests and social focus of 
actions was sought. 

The exchange of ideas was the place where the business was expected to find 
the most appropriate partners in the field of corporate social responsibility, and civil 
society organizations to find practical support to improve the social environment in 
the community for which they work. The main objective of the realization of the 
exchanges was to raise public awareness and promote good practices in the context of 
social dialogue between stakeholders. In the context of the initiative, the expectations 
were related to the State and municipalities to cooperate with non-governmental 
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organizations and businesses to address problems that the state and municipalities 
cannot decide on their own. 

Reasons for creating this type of exchange project 
The business separates funds for the implementation of CSR initiatives, but it 

does not always have a view on societal issues and the effectiveness of the funds is 
not very high. This creates demotivation in the business organizations and reluctance 
to carry out such activities in the future. With a proper focus on solving societal 
problems, it would greatly increase the effectiveness of the CSR initiatives, which 
will generate both profits for business and utility for society. Such an initiative will 
also contribute to increasing the image of the companies which is an important 
prerequisite for successful development and realization of set goals. 

1. Non-governmental organizations have an insight into public issues, but do 
not always talk to businesses and therefore do not present to businesses what will be 
the benefits for it by solving a societal problem. Currently, non-governmental 
organizations seek a major source of funding in the face of the state, and do not see 
any other source of funding except the state and the municipality. Directing their 
attention to business can help solve many socially significant problems at local level, 
for which the state and the municipalities do not have enough resources to decide for 
themselves. 

2. For the state and the municipality it is important that problems will be 
solved, important to the community, to which local and state government cannot 
always reach. In the implementation of the said initiative, the local authority was a 
mediator in the dialogue between the two types of organizations. With the possibility 
to solve local problems through these exchanges of ideas stands the opportunity to 
achieve political goals and benefits for both local and state power. 

The regional exchanges of ideas were registered and held within the European 
week of small and medium-sized enterprises 2010 (25 May - 1 June) and the purpose 
of this week was: 

- Provide information on the support that the EU and the institutions at 
national, regional and local level offer for micro, small and medium-sized enterprises. 

- To promote entrepreneurship, so that more people and especially the younger, 
consider seriously the opportunity to make careers as entrepreneurs. 

- Give recognition to entrepreneurs for their contribution to the welfare, jobs, 
innovation and competitiveness of Europe. 

Through the initiative exchange of ideas "Together-socially responsible" was 
given the opportunity to promote the opportunities for support of the European and 
national institutions of entrepreneurs and socially responsible business. 

The holding of ideas exchanges includes two parts of the event: 
1. Raising awareness of the participants on the nature and application of CSR-

presentations by a representative of the Ministry of Labor and Social Policy, by the 
business organization of the region and by non-governmental organizations. 
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2. Free exchange of ideas between business and non-governmental 
organizations and search for common interests in the direction of satisfying 
community needs. 

The awareness of the usefulness of applying socially responsible practices to 
many business organizations leads to the need to incorporate into their business 
strategies and plans of social activities and activities for environmental protection. 
The combination of economic and social objectives is a testimony of maturity of 
management, the ability to manage the change and to properly target. This not only 
increases the reputation of business organizations, but also can solve local problems, 
develop public private partnerships and business interests. 

In accordance with the implementation plan of the strategy for corporate social 
responsibility 2009-2013, in Dobrich and Haskovo were held pilot at the end of May 
and the beginning of June regional exchanges of ideas on corporate social 
responsibility. In order to analyze the state of awareness of the stakeholders and to 
what extent the participants are aware of the main ideas of corporate social 
responsibility, a survey has been conducted among them in the initiatives, as well as 
among other undertakings which they weren't part of the exchange of ideas. Within 
the region of Dobrich were surveyed 31 business organizations - small, medium and 
large, selected with the help of the Chamber of Commerce. In the region of Haskovo 
22 business organizations responded to the study with the help of the territorial 
division of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry in the city. 

Results of the survey in Dobrich region 
The results show that 77.5% of the surveyed business organizations 

participated in the last year in corporate social responsibility training. This implies a 
very high degree of interest for cooperation with non-governmental organizations and 
State structures to implement joint projects and activities. 

To the question "To what extent are you familiar with the ideas of CSR?" 
- 22.6% reported that they were aware poorly 
- 38.7% have given a response that they have some knowledge 
- 32.2% are fairly well aware 
- 6.5% reported to be very knowledgeable 
To the question "Would you develop a program in your enterprise for the 

implementation of CSR activities?" 
- 12.9% of respondents responded that they already have one 
- 32.3% indicated that such a programme would be developed at a later stage 
- 19.4% cannot judge 
- 32.2% pointed out that they would not developed such a programme at this 

stage 
- 3.2% of respondents indicated as a "no" response 
To the question "Are you aware that on the territory of your city was held an 

exchange of ideas on CSR?" 
- 54.8% of respondents indicated the answer "yes" 
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- 45.2% of respondents indicated the answer "no" 
To the question "When you re-conducting a CSR exchange would you share 

your experience?" 
- 87.1% replied that they would share their experience in this field 
- 12.9% did not answer that question 
When attempting to make a profile of the manager according to the data, one 

could say the following: 
The manager for Dobrich region is a man between 40-49, who has some 

knowledge of CSR and a willingness to cooperate with the State structures and non-
governmental organizations. Sees the opportunity to develop its business by 
introducing initiatives on corporate social responsibility, but there is still insufficient 
experience and knowledge to prepare a comprehensive strategy on corporate social 
responsibility in its enterprise. 

Results of the survey in Haskovo region 
In the region of Haskovo only 9.1% of the surveyed business organizations 

indicated that in the last year they took part in CSR training and 90.9% did not 
participate in such training. This high rate of opt-out can be explained by the lack of 
trainings, suggesting the need to organize such. 

To the question "To what extent are you familiar with the ideas of CSR?" 
- 4.5% reported that they are poorly aware 
- 40.9% give the answer that they have some knowledge 
- 45.5% are fairly well aware and 
- 9.1% reported to be very knowledgeable 
To the question "Would you develop a program in your enterprise for the 

implementation of CSR activities?" 
- 36.4% already developed such a programme 
- 45.5% responded with "yes" 
- 18.1% had indicated as a response that they could not judge 
To the question "Are you aware that on the territory of your city was held an 

exchange of ideas on CSR?" 
- 81.1% of respondents indicated a "yes" response 
- 18.9% indicated a "no" response 
To the question "When you re-conducting a CSR exchange would you share 

your experience?" 
- 54.5% of respondents indicated that they would share their experience 
- 45.5% would not share their experience 
In an attempt to make a profile of the manager according to the data could be 

said the following: 
The manager for Haskovo region is a man between 50-60 years and has a 

relatively good knowledge of corporate social responsibility, but looking for more 
knowledge in this direction. 
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Comparison in the final results from the survey in Dobrich Region and 
Haskovo region 

The results show that 77.5% of the surveyed business organizations in Dobrich 
region participated in the last year in corporate social responsibility training, while in 
the region of Haskovo only 9.1% of the business organizations surveyed indicated 
that in the last year they took part in the training. This high percentage of non-
participation in the Haskovo region can be explained by the lack of trainings, which 
suggests the need to organize such. In Dobrich district there is a very high level of 
interest for cooperation with non-governmental organizations and state structures for 
realization of joint projects and activities. Managers in Dobrich region see an 
opportunity to develop their business by introducing initiatives on corporate social 
responsibility but still lack sufficient experience and knowledge to prepare a 
comprehensive strategy on corporate social responsibility in their company, while the 
managers from Haskovo region lack the opportunity to exchange ideas and negotiate 
with non-governmental organizations to realize CSR ideas. 

Sustainable development of the world 
It is a fact that more and more Bulgarian companies want to be perceived as 

socially responsible, but the truth is that, in general, their understanding comes to the 
support and sponsorship of social and environmental projects, charity or the 
realization of their own social or environmental initiatives. However, this is not a 
corporate social responsibility within the meaning that the developed Western 
markets are putting into this notion. While there is no single definition of corporate 
social responsibility, it can generally be defined as a business practice that contributes 
to achieving the sustainable development of the world. The sustainable development 
of the world includes three components: 

1. Stable Economy 
2. Stable society 
3. Stable environment 
In order to determine or demonstrate the extent to which a company in its 

activities is socially responsible and contributes to the sustainable development of the 
world, it is necessary to use common criteria. For this purpose, a special standard is 
developed to take account of corporate social responsibility or also known as the 
standard for reporting sustainable development. The current version of the standard is 
G3.1 and is developed by Global Reporting Initiative - the United Nations Centre for 
Cooperation. 

Conclusion 
CSR is an activity that is not a one-time act, but a sustainable process that is 

much more than donating money to various causes. This is the contribution of each 
company to the socio-economic and environmental sustainability in the local, 
regional and global level and is part of a comprehensive management approach that 
aims at creating added value not only for the company but for all stakeholders inside 
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and outside. It is a way for every company to work for the full absorption of the 
resources at its disposal. 

 

References: 
1. European Commission Green Paper 
2. "International Forum of Business Leaders" 
3. Popov, E., Managing Partner of Kreston BulMar 
4. Strategy for corporate social responsibility for the period 2009 – 2013, Public consultation 

portal – Council of Ministers 
5. "The World Business Council for Sustainable Development" 

 
Maria Kicheva, 
Ph.D, Professor 

Head of the Department of Economics, Faculty of Economics 
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria 

Vasil Mihaylov 
 Ph.D Candidate 

Department of Economics, Faculty of Economics 
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad, Bulgaria 

 
HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF LIMITED RESOURCES AND 
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Abstract. Human capital is the stock of all competencies, knowledge, habits, motivation, 

experience, health status and personal qualities which contribute for the ability of an individual to 
perform labour activity and to enhance its productivity. The present publication presents results 
and conclusions from a research part of a dissertation regarding human capital and its 
reproduction in Bulgaria for the period 2007 – 2016 by analyzing the number of population, the 
enrollment rates at different educational levels and the number of graduate students in higher 
education. The analysis and the results cover the period from the moment when Bulgaria 
successfully joined the EU in 2007 to approximately 1 year before the Bulgarian Presidency of the 
Council of the EU in 2018.  
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INTRODUCTION 
The accumulation of human capital is an important driver of economic growth 

(Solow, 1988). More recent studies which used better data and more sophisticated 
analytical techniques supported the relationship between human capital and growth 
(Barro and Sala-i-Martin, 2004). The countries with higher levels of human capital 
have greater potential for future growth, but human capital depends on many things 
like – health status of the individuals, educational attainment, number of population, 
mortality tables and so on. Early empirical studies made by Denison (1962), 
Kendrick (1976) and others found a positive impact of human capital on productivity 
of the individuals. The explanation was that the education directly increases the 
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productivity. People who acquire more education are more capable and motivated 
than people who don’t and as a result their earnings are higher. The educational 
attainment of the parents has an impact on the future of their children. According to 
McGrath (1997) the higher parental education is associated with lower incidence of 
teenage pregnancy, crimes, lower levels of child abuse, better performance in school 
and in the labour market, better health and social participation.  

The limited resources are part of the social problems which are related to 
human capital formation and its reproduction. The life in the conditions of limited 
resources may refer to social problems like material deprivations and poverty. That 
makes human capital formation harder. Population of every country represents the 
human resources engaged in its economy. We can rephrase the statement that “the 
most important asset for an organization is the human asset” to the most important 
asset for a country and its economy is the human asset.  

The present publication presents results and conclusions from a research part of 
a dissertation regarding the human capital formation and its reproduction in Bulgaria 
for the period 2007 – 2016 since Bulgaria’s accession to the European Union. The 
aim is to analyze some of the indicators which define human capital in the selected 
country in the conditions of limited resources and diminishing population. For the 
purpose of the study dynamic data rows are built and mathematical and statistical 
analysis are applied. 
 

ANALYSIS 
Human capital is the stock of all competencies, knowledge, habits, motivation, 

experience, health status and personality attributes which include creativity and 
cognitive abilities embodied in the ability of an individual to perform labour and to 
enhance its productivity. The formation of human capital depends on the education, 
health and also the social conditions and environment. If there are no appropriate 
conditions human capital cannot form or at least not with the quality which it should 
have in better conditions. Bulgaria is a small country with limited resources so that 
predetermines the capabilities for the human capital formation. But even with limited 
resources a quality human capital can be formed. The current state of the 
demographic situation in Bulgaria is not very optimistic. The total number of 
population is decreasing while some minority ethnic groups are increasing their 
numbers. This puts the social system at risk. The financial resources diverted to the 
social system and social assistance are great and if they were not needed, they could 
be invested in modernizing the educational system instead. Nevertheless, there are 
some positive tendencies related to human capital. The objective assessment of the 
situation requires a deeper analysis of the tendencies in the number of Bulgaria’s 
population, the enrollment rates in the different educational stages and the number of 
graduate students for a period covering at least 10 years. The analysis and the results 
cover the period from the moment when Bulgaria successfully joined the EU to 
approximately 1 year before the Bulgarian Presidency of the Council of the EU in 
2018.  
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RESULTS 
The population of every country is the driving force of its economy. The 

condition of human resources is vital for the competitiveness of the economy. Every 
individual possesses human capital which contributes to his labour productivity. That 
is why the characteristics of the population and the different groups which are part of 
it, for example the labour force, the unemployed persons, the literate persons, the 
graduates, the poor, the educated people and so on, are important. The number of 
population and its dynamics is an indicator that shows the living conditions and the 
potential of one nation. On Table 1 below is shown the population of Bulgaria 
compared to some other member-states of the European Union. They are all 
compared so that the tendency for each country can be easily distinguished.  

Table 1 
Population of Bulgaria compared to other member-states of EU  

for the period 01.01.2007 – 01.01.2017 

Source: Eurostat, Population change - Demographic balance and crude rates at national 
level [1] 

*Note: Eurostat measure the number of population at 1 January for each calendar year.  
 

These numbers show not only the higher mortality rates, lower healthcare 
conditions and lower income in some countries, but also the intentions of the people 
that live in those countries. By analyzing their numbers it can be seen where they 
want to spent their remaining years – as a part of another nation, paying their taxes, 
raising their children there and contributing to other national economy with their own 
human capital and the potential future human capital of their children in another 
country. The positive side of that process is that these economic migrants migrate 
inside the European Union so that way they do not weaken it. According to the table 
above the population of Bulgaria at 01.01.2017 decreased by 470 814 thousand 
people (nearly half a million or 4.94 %) for 10 years. The calculations show that 
Bulgarian population decreases by average of 47 081 thousand people per year. 
The Bulgarian population is diminishing with fast rate. Only the Romanian 
population is decreasing faster from the compared countries. Romania’s population 
decreased by 1 million 534 074 thousand people at 01.01.2017 compared to 
01.01.2007 when Bulgaria and Romania joined the EU. The other two countries 
which population decreased for the period are Poland and Greece. The population of 
Poland decreased by 152 515 thousand people and the population of Greece – by 278 

 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

EU 498,300,775 500,297,033 502,090,235 503,170,618 502,964,837 504,060,345 505,166,839 506,973,868 508,504,320 510,278,701 511,805,088

BG 7,572,673 7,518,002 7,467,119 7,421,766 7,369,431 7,327,224 7,284,552 7,245,677 7,202,198 7,153,784 7,101,859 

DE 82,314,906 82,217,837 82,002,356 81,802,257 80,222,065 80,327,900 80,523,746 80,767,463 81,197,537 82,175,684 82,800,000 

GR 11,036,008 11,060,937 11,094,745 11,119,289 11,123,392 11,086,406 11,003,615 10,926,807 10,858,018 10,783,748 10,757,293 

PL 38,125,479 38,115,641 38,135,876 38,022,869 38,062,718 38,063,792 38,062,535 38,017,856 38,005,614 37,967,209 37,972,964 

RO 21,130,503 20,635,460 20,440,290 20,294,683 20,199,059 20,095,996 20,020,074 19,947,311 19,870,647 19,760,314 19,638,309 

SE 9,113,257 9,182,927 9,256,347 9,340,682 9,415,570 9,482,855 9,555,893 9,644,864 9,747,355 9,851,017 9,995,153 
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715 thousand people. All this means less labour force, less competitiveness of the 
economy and less human capital. One of the main reasons for the decreasing of the 
population of Eastern Europe is the economic need for migration and the escape 
from poverty. That also means the social conditions in the Western Europe are better. 
Germany and Sweden have a positive balance of their populations. The population of 
Germany decreased from 01.01.2007 to 01.01.2012 by 1 million 987 006 thousand 
people (2.54 %). It is supposed that the decrease was due to the world economic and 
financial crisis. After 2012 its population increased and at 01.01.2017 it remains 82 
million 800 000 thousand people. Sweden is the only country for the period which 
had a positive balance for each year and its population increased to 9 million 995 153 
thousand people (or with 881 896 thousand people for 10 years).  

Education provided by the national educational system is crucial for human 
capital formation. It gives the individual the ability to negotiate better working and 
remuneration conditions for himself on the labour market. The International Standard 
Classification of Education (ISCED) is an instrument suitable for assembling, 
compiling and presenting statistics of education both within individual countries and 
internationally. In the present study the educational levels are aligned according to the 
corresponding levels of ISCED - Primary education (ISCED – level 1), I - IV grade, 7 
– 10 years; Lower secondary education (ISCED – level 2), V - VIII grade, 11 – 14 
years; Upper secondary education (ISCED – level 3), IX - XIII grade, 15 – 19 years; 
Higher education (ISCED – levels 6, 7, 8), 20 – 26 years includes bachelor or 
equivalent programmes (ISCED – level 6), master programmes (ISCED – level 7) 
and doctoral programmes (ISCED level - 8) which are known to be the second stage 
of tertiary education leading to an advanced research qualification.  

The educational attainment approach estimates human capital based on 
educational output indicators. This method is based on the assumption that these 
indicators are closely related to investment in education and this is a key element in 
human capital formation.   
An important indicator for the educational attainment based approach is the 
enrollment rate in the education system or also known as the level of participation in 
the education system. It is calculated by the ratio of the number of students enrolled 
in a given education level and the total number of persons in the age group 
corresponding to that enrollment age, multiplied by 100 to be a percentage.   

The enrollment rate in the educational system is one of the first approximate 
variables that are used to measure human capital because it is comprehensive 
indicator for the participation of the population in the different educational levels. 
The enrollment rate is calculated by the following formula: 

 
, where  is the number of enrolled students in a given educational level “g” and  is 
the number of population which is subjected to enrollment in the same educational 
level “g” (which represents the population in the corresponding age group). The 
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enrollment rate for primary, lower secondary, upper secondary and tertiary education 
in Bulgaria can be seen on Table 2 below. 

Table 2 
Enrollment rate in the education system of Bulgaria  

for the period 2007/08 – 2016/17 school year - % 

Source: Calculations made on the base of data published by the National Statistical 
Institute, Sofia, Bulgaria and Eurostat [2], [1] 

*Note: The rate is not calculated because some of the data is not yet published by the 
National Statistical Institute. 

 

As seen on the table above the enrollment rates at the primary education (I – IV 
grade) are higher than the lower secondary, upper secondary and even compared to 
the higher education. The reason for that is because at the next stages of education 
young students may drop out due to financial (looking for a job to maintain their way 
of life) or family reasons, to have a choice to study abroad or to follow their parents 
who often emigrate to the Western European countries in search for better life, 
remuneration and working conditions. That tendency makes the national economy 
weaker and uncompetitive. The economic migration is also a sign for a big loss of 
human capital through the “brain-drain” process. During 7 of the school years 
(2007/8, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15) at the primary 
education the enrollment rates are higher than 100 % which is a tendency seen in the 
early childhood education (ISCED – level 0, from age 3 to the start of primary 
education) in Bulgaria where there are more children than the places available at the 
kindergartens and the nurseries.  

At the lower secondary education (V – VIII grade) the average enrollment 
rate is 86.63 %. Compared to the results of the primary education this is nearly 13.4 
% decrease in the enrollment rate. Figuratively speaking this was the stage where 
“the chain breaks”. Between the (IX – XIII grade, 15 – 19 years) the enrollment rate 
was decreasing rapidly. Compared to (V – VIII grade) for 2007/08 school year the 
enrollment rate in (IX – XIII grade) was 16.65 % lower. But in the past several years 
that tendency changed and as a result at 2016/17 school year the difference between 

Levels of education 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Primary  
 (ISCED- level 1),  
I-IV grade, 7 – 10 years 

104.17 103.49 101.80 99.35 100.04 100.88 101.59 100.85 98.83 97.81 

Lower secondary 
(ISCED – level 2), 
V-VIII grade,  
11 – 14 years 

86.32 83.92 86.36 88.36 88.70 88.64 86.94 84.73 85.80 86.56 

Upper secondary 
(ISCED – level 3), 
IX-XIII grade,  
15 – 19 years 

69.67 69.00 69.90 73.85 74.12 76.10 79.92 83.94 83.15 81.78 

Higher Education 
(ISCED – level 6, 7, 8) 
bachelor, master, 
doctoral, 20 – 26 years 

37.22 39.03 41.14 41.14 41.56 42.21 43.32 44.33 44.41 - * 
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the enrollment rate in (V – VIII grade) and (IX – XIII grade) became just 4.78 %. 
That means more and more people in the age group 15 - 19 years are engaged in 
education which is a very good sign because more and more people will have the 
chance to be engaged in higher education. This corresponds to one of the aims of 
the “Europe 2020” strategy – 40 % of those aged 30 – 34 years should have a higher 
education or equivalent qualification by 2020. In Bulgaria only if a person has 
completed VIII grade (and 18 years of age) he can have a driver’s license, to take a 
job and the state admits that he is literate. Nevertheless a great number of graduates 
of the VIII grade remain functionally illiterate and therefore in this case we cannot 
speak of formed human capital.  

 At the upper secondary education (IX – XIII grade) there is a positive 
tendency of increasing enrollment rate. While in 2007/08 school year the 
enrollment rate was 69.67 %, in 2016/17 it increased to 81.78 % or with 12.11 % for 
a 10-year period. This gives more chances for the young people to find a job, to be 
better qualified and the main chance - to enroll and study higher education.  

The enrollment rates at the higher education stages (bachelor, master and 
doctoral) are significantly lower than the other education stages – just 37.22 % in 
2007/08. They became even lower when the doctoral programmes are included in the 
equation. But the doctoral programmes had to be included and so the enrollment age 
for higher education was chosen between 20 - 26 years with the assumption that the 
age of enrollment for doctoral programme of the recently graduated master is 25 - 26 
years. The enrollment rate for higher education also increased though the recent years 
and in 2015/16 school year it increased to 44.41 % (or with 7.20 %) in 9 years. 

Diagram 1. Total number of graduate students (bachelor, master, PhD) in 
Bulgaria for the period 2007-2016 

 
Source: National Statistical Institute, Graduate students according to academic degree [2] 
 

The number of graduate students (bachelor, master, PhD) is very important. 
European labour market projections in 2012 indicated that around 35 % of all jobs 
will require tertiary graduate-level qualifications by 2020, but the problem was that 
only 27.6 % of the EU’s labour force (aged 25-64) was qualified at this level in 2012. 
In the United States the Census Bureau reports poverty rates by educational 
attainment for people aged 25 and older [5]. In 2014, the overall poverty rate for 
people aged 25 and older was 12 %. The poverty rates by work experience for that 
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age group ranged from 5 % to 29 % were as follows: 5 % for people with a bachelor’s 
degree or higher; 10 % for people with some college but no degree; 14 % for people 
with a high school diploma and no college; 29% for people with no high school 
diploma. On Diagram 1 below the total number of graduate students in Bulgaria is 
shown. 

As seen on the diagram the number of graduate students has increased over 
the period. From 49 165 in 2007 the graduates increased to 60 383 in 2016 or with 
11 218 graduates (22.82 %). There is a positive tendency, but more measures should 
be taken – broadening the access to higher education, reducing drop-out rates, 
improving the quality of higher education and making it more relevant.  

 

CONCLUSIONS 
The number of the population, the enrollment rate and the number of graduate 

students characterize the human capital. The number of the population is decreasing 
and measures should be taken in that direction. The enrollment rate in the different 
educational stages in Bulgaria has increased for the period 2007 – 2016 and the 
number of graduate students has also increased. Despite the relatively lower income, 
the decreasing population and lower social conditions compared to other EU 
countries the human potential in Bulgaria is big. The results so far are a testimony not 
only for the ambition for achieving the Europe 2020 goals regarding human capital 
and education but are also a testimony how through the use of European funding and 
good practices a significant change can be made. 
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Abstract: The report aims to explore the relationship between education and GDP for the 

period 2001-2011 for the countries: Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, 
France, United Kingdom and United States. The link between education and economic growth is 
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Introduction 
The report examines the relationship between education and GDP as a 

determinant for the development of the social economy. It comes to the conclusion 
that the interaction between education and GDP builds a positive relationship, which 
results from the reallocation of financial and monetary flows from the strong sphere 
of education to the more unsustainable spheres, which, however, are crucial for the 
development of the effectiveness of the human factor, by enhancing the skills and 
efficiency of the workforce in the use of innovative technologies leading to high 
added value. 

Regression analysis is used. The study period is from 2001 to 2011. The period 
is determined by the available data in Eurostat statistics. The countries that are being 
considered are: Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, France, 
United Kingdom and United States. The choice of countries is to seek to capture the 
link between education and GDP growth as an average that covers both quality 
education systems and weaker education systems. Thus, the effect of education on 
GDP is more comprehensive. This relationship will show us the degree of influence 
of the social economy on economic growth, as well as the impact of economic growth 
on the social economy. 

The link between education and economic growth is also seen by A. Smith1. In 
his book An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. It makes 
labor specialization one of the main factors for the increase in wealth. Therefore, in 
order to increase, wealth must also increase the specialization of labor. Labor 
specialization requires education. Thus A.Smith binds economic growth and 
education. 

Alfred Marshall2 looks at the relationship between man and economic growth. 
Economic growth is a consequence of the efficient use of scarce resources. Effective 
use of production factors is realized through man. Thus, the interaction between 
education and GDP costs is linked to the social economy. 

Robert Owen3 for the first time in history practically and theoretically 
introduces education as a social gain. Education is the basis for the socio-economic 
development of every modern state. And this development allows for a social 
economy. 

Marx and Engels, as well as Sismondi, displayed man and the social side of the 
economy as a leader. 

From the above, we can assume that the social economy is a consequence of 
the relationship between education and GDP. 

                                                 
1Smith  A. : (2007 )An Inquiy into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, MetaLibri. 
 
2 Economic Theory, Government of Tamilnadu, Distribution of Free Textbook Programme, p.3-4. 
3 The Utopian Socialists: Robert Owen and Saint-Simon(2010): The history guide 
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According to Philip Stevens and Martin Weale4, education is a factor that 
provides the opportunity to enjoy and create new technologies that contribute to GDP 
growth. Robert J. Barro5 considers economic growth as a consequence of education. 
The connecting link is the man. Yong Jin Kim and Akiko Terada-Hagiwara6argue 
that economic growth is determined by the qualifications of the workforce and human 
capital. Qualified human capital is crucial for the technological development of the 
economy and the overcoming of poverty. Thus, as a key factor, besides the 
magnitude of the human factor, education also stands out. Such a thesis develops and 
Eric A. Hanushek and Ludger Wößmann7, but they focus on the quality of education 
as a factor determining economic growth. Collins and Bosworth8 develop the thesis 
that human capital is decisive for the rate of economic growth. Acemoglu и Zilibotti9 
suggest that greater skills lead to the use of better technologies. 

From the above, it is clear that economic growth is determined by the social 
economy that takes the form of education that creates a more efficient workforce and 
qualifies human capital. 
Methodology 

The methodology we use for the realization of the empirical study is a linear 
regression model. We also apply a test to determine the stationarity. 

A fixed process is a process in which the mathematical expectation is zero. 
Gaussian distribution is characterized by independent random variables that have a 
normal distribution. 

      (1) 
The following equation for calculating the stationary continuity of the time 

series is used. 

     (2) 
The zero hypothesis states that there is a unit root, 

      (3) 

      (4) 
The alternative hypothesis claims there is no unit root. 
The regression model used is described with the following mathematical 

equation. 

     (5) 

                                                 
4 Stevens P., Weale M. : (2003) Education and Economic Growth, National Institute of Economic and Social Research, 

2, Dean Trench Street, London SW1P 3HE. 
5 Barro J. R. : Education and Economic Growth, Harvard Universit 
/http://www.oecd.org/innovation/research/1825455.pdf/ 
6 Kim J. Y., Terada-Hagiwara A. :(2010) A Survey on the Relationship between Education and Growth with 

Implications for Developing Asia, Asian Development Bank, ADB Economics Working Paper Series No. 236. 
7 Hanushek A. E., Wößmann L.: (2007)Education Quality and Economic Growth, The International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC 20433. 
8 Collins, S. M., and B. Bosworth. 2003. “The Empirics of Growth: An Update.” Brooking Papers on Economic Activity 

2:113–206. 
9 Acemoglu, D., and F. Zilibotti. 2001. “Productivity Differences.” Quarterly Journal of Economics CXVI:563–606. 
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The following countries are considered - Belgium, Bulgaria, Czech Republic, 
Denmark, Germany, France, United Kingdom and United States. The choice of 
countries is to seek to capture the link between education and GDP growth as an 
average that covers both quality education systems and weaker education systems. 
Thus, the effect of education on GDP is more comprehensive. This relationship will 
show us the degree of influence of the social economy on economic growth and also 
the impact of economic growth on the social economy. 

The statistics are based on Eurostat statistics. The variables of the regression 
model are: GDP as a real figure, aggregate education costs, primary education costs, 
secondary education costs and higher education costs. Data is as a growth rate. The 
reference period is from 2001 to 2011, because Eurostat statistics have data for this 
time period. 
Empirical analysis 

We begin the analysis with the interaction between total spending on education 
and GDP with a panel that includes the countries described above. 

Figure 1: 
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Data source: Eurostat 
Data: Author calculations 
RGDP- real gross domestic product 
EDS- Total public expenditure on education as % of GDP, for all levels of education combined 

 

The cost of education leads to an increase in economic growth. Total spending 
on education shows that all parts of education work in a synthesis that enhances the 
full qualification and working qualities of human capital. The consequence is that 
human capital is characterized as a highly specialized factor that facilitates the 
introduction of new technologies in production. It also reveals the possibility of 
producing goods with high added value. Such types of goods to a large extent allow 
the creation of entire economic sectors. 

Therefore, spending on education is one of the most important prerequisites for 
stimulating economic growth. And the increase in economic growth leads to the 
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possibility of building an effective social economy, which is multiplied in economic 
growth. 

Figure 2: 
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Data source: Eurostat 
Data: Author calculations 
RGDP- real gross domestic product 
EDS- Total public expenditure on education as % of GDP, for all levels of education combined 

The relationship between education and GDP is two-way. It is precisely on this 
characteristic that the basis for building a social economy is due. 

 

Figure 3: 
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Data source: Eurostat 
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Data: Author calculations 
RGDP- real gross domestic product 
PLE - expenditure on education as % of GDP, at primary level of education 

Primary education is transformed into economic growth over time. It is the 
foundation which in the long run creates conditions for the development of the human 
factor and its qualification to a greater extent. Primary education is a determining 
factor in the conduct of the social economy. The presence of public groups that have 
not completed primary education leads to negative socio-economic consequences, 
which have a negative effect on the dynamics of GDP. 

The importance of primary education also determines the bulk of the GDP that 
I am targeting primary education. 

Figure 4 clearly shows that GDP growth leads to an increase in the cost of 
basic education to a degree higher than the degree to which GDP grows. Therefore, 
there is a multiplier effect, which is extremely important for the conduct of a social 
economy that encompasses segregated social groups. For this reason, much of the 
GDP is transformed into basic education costs. It can be argued that primary 
education creates a broad basis for the development of human factor and its role in 
overcoming poverty. 

Figure 4: 
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Data source: Eurostat 
Data: Author`s calculations 
RGDP - real gross domestic product 
PLE - expenditure on education as % of GDP, at primary level of education 

Overcoming poverty is a measure that is set in the social economy. And its 
achievement is through the interaction between the main component of the social 
economy education and GDP. 
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Figure 5: 
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Data source: Eurostat 
Data: Author calculations 
RGDP- real gross domestic product 
SLE- expenditure on education as % of GDP, at secondary level of education 

 

Increasing the cost of secondary education leads to GDP growth. This positive 
link leads to the creation of a broad and stable middle class. The presence of a middle 
class is an indicator of effective human capital and social policy. 

Figure 6: 
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The relationship between higher education and GDP is positive in the direct 
proportion. This link emphasizes that the technological development of production 
and its positive impact on GDP is determined by the quality of higher education. The 
positive development of GDP is determined by highly qualified staff produced by 
higher education. 

 

Figure 7: 
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Figure 8: 
                                      

                                           SLE  
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     PLE       0,4218*          GDP              0,4241*    TLE 

 
*regression coefficient 

RGDP- real gross domestic product 
PLE -expenditure on education as % of GDP, at primary level of education 
SLE- expenditure on education as % of GDP, at secondary level of education 
TLE- expenditure on education as % of GDP, at tertiary level of education 
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From Figure 7, it can be argued that most of the GDP goes to primary 
education. Then to higher education. The smallest part focuses on secondary 
education. This redistribution of the cash flow from GDP to the different levels of 
education is determined by the degree of education that gives the strongest GDP 
growth. 

In our time period and countries, the highest impact on GDP growth has 
secondary education, while primary and tertiary education have the same effect on 
GDP. Hence, most of the GDP goes to this level of higher education, which affects its 
weak growth. This distribution based on the logic described above is logical because 
it is necessary to stimulate those components of GDP that have a lesser effect. The 
so-called interaction between GDP and the different degrees of education creates the 
social economy. 

The social economy is a consequence of the relationship education and GDP. 
Education is a major asset offered by the social economy. Offering mixed education 
is determined by the magnitude of GDP, which is shifted to the cost of education. 
Education costs then lead to an increase in GDP over the long term. This mutual 
multiplication process creates an effective and workable social economy that creates 
favorable conditions for the development of the human factor and the limitation and 
overcoming of poverty. 

Conclusion 
The empirical analysis is based on the following arguments. The first argument 

is that there is a positive interaction between education and GDP. The second 
argument is that all levels of education have a positive impact on GDP. The third 
argument is that the greatest influence on the dynamics of GDP is the development of 
secondary education. The fourth argument is that GDP has the greatest impact on 
primary and tertiary education. This highlights the re-direction of cash flows from the 
strong spheres of education to the spheres that need greater development. This 
redeployment process leads to balancing the interaction between education and GDP, 
which is projected into the stability of the social economy. Of course, the empirical 
analysis does not cover all aspects of the problem under consideration and needs to 
be further developed in the future. 

From the empirical arguments thus derived, the following conclusion is drawn. 
The social economy is reflected in the interaction between education and GDP. This 
interaction leads to an increase in the effectiveness of human capital and to the 
reduction or elimination of poverty. 
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Applications 
 Null Hypothesis: RGDP has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.490968 0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.508326  
 5% level  -2.895512  
 10% level  -2.584952  
Null Hypothesis: RGDP1 has a unit 

t
    

Null Hypothesis: EDS has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.216052  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.508326  

 5% level  -2.895512  
 10% level  -2.584952  

Null Hypothesis: SLE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.246276  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.508326  

 5% level  -2.895512  
 10% level  -2.584952  

Null Hypothesis: TLE  has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.912536  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.508326  
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 5% level  -2.895512  
 10% level  -2.584952  

Null Hypothesis: PLE  has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.897479  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.508326  

 5% level  -2.895512  
 10% level  -2.584952  

Data resource: Eurostat 
Data: author`s calculations  
RGDP- real БВП 
EDS-съвкупни разходи за образование 
PLE -expenditure on education as % of GDP, at primary level of education 
SLE- expenditure on education as % of GDP, at secondary level of education 
TLE- expenditure on education as % of GDP, at tertiary level of education 
 
Dependent Variable: RGDP   
Method: Least Squares   
Date: 11/11/17   Time: 02:37   
Sample (adjusted): 1 87   

Included observations: 87 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.002101 0.010106 0.207884 0.8358 

EDS 0.721886 0.078302 9.219310 0.0000 

R-squared 0.499987     Mean dependent var 0.006536 

Adjusted R-squared 0.494105     S.D. dependent var 0.132379 

S.E. of regression 0.094156     Akaike info criterion -1.864998 

Sum squared resid 0.753562     Schwarz criterion -1.808311 

Log likelihood 83.12743     Hannan-Quinn criter. -1.842172 

F-statistic 84.99567     Durbin-Watson stat 2.846890 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Dependent Variable: EDS   

Method: Least Squares   

Date: 11/11/17   Time: 10:07   

Sample (adjusted): 1 87   

Included observations: 87 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.001617 0.009900 0.163302 0.8707 

RGDP 0.692612 0.075126 9.219310 0.0000 

R-squared 0.499987     Mean dependent var 0.006143 

Adjusted R-squared 0.494105     S.D. dependent var 0.129667 

S.E. of regression 0.092228     Akaike info criterion -1.906396 

Sum squared resid 0.723003     Schwarz criterion -1.849708 

Log likelihood 84.92822     Hannan-Quinn criter. -1.883569 

F-statistic 84.99567     Durbin-Watson stat 2.788184 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: RGDP   
Method: Least Squares   
Date: 11/11/17   Time: 10:24   
Sample (adjusted): 1 87   
Included observations: 87 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.001949 0.010373 -0.187902 0.8514 
PLE 0.421791 0.047945 8.797479 0.0000 
R-squared 0.476587     Mean dependent var 0.006536 
Adjusted R-squared 0.470429     S.D. dependent var 0.132379 
S.E. of regression 0.096334     Akaike info criterion -1.819261 
Sum squared resid 0.788828     Schwarz criterion -1.762573 
Log likelihood 81.13785     Hannan-Quinn criter. -1.796435 
F-statistic 77.39564     Durbin-Watson stat 2.726883 
Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Dependent Variable: PLE   

Method: Least Squares   

Date: 11/11/17   Time: 10:28   

Sample (adjusted): 1 87   

Included observations: 87 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.012731 0.016925 0.752226 0.4540 

RGDP 1.129912 0.128436 8.797479 0.0000 

R-squared 0.476587     Mean dependent var 0.020116 

Adjusted R-squared 0.470429     S.D. dependent var 0.216667 

S.E. of regression 0.157672     Akaike info criterion -0.833876 

Sum squared resid 2.113146     Schwarz criterion -0.777189 

Log likelihood 38.27361     Hannan-Quinn criter. -0.811050 

F-statistic 77.39564     Durbin-Watson stat 2.598022 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Dependent Variable: RGDP1   

Method: Least Squares   

Date: 11/11/17   Time: 11:13   

Sample (adjusted): 1 87   

Included observations: 87 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.005590 0.010842 0.515587 0.6075 

SLE1 0.871933 0.110405 7.897583 0.0000 

R-squared 0.423228     Mean dependent var 0.006536 

Adjusted R-squared 0.416442     S.D. dependent var 0.132379 

S.E. of regression 0.101126     Akaike info criterion -1.722184 

Sum squared resid 0.869245     Schwarz criterion -1.665497 

Log likelihood 76.91501     Hannan-Quinn criter. -1.699358 

F-statistic 62.37181     Durbin-Watson stat 2.429091 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 
Dependent Variable: SLE   
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Method: Least Squares   
Date: 11/11/17   Time: 11:22   
Sample (adjusted): 1 87   
Included observations: 87 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.002088 0.008099 -0.257804 0.7972 
RGDP 0.485390 0.061461 7.897583 0.0000 
R-squared 0.423228     Mean dependent var 0.001084 
Adjusted R-squared 0.416442     S.D. dependent var 0.098770 
S.E. of regression 0.075451     Akaike info criterion -2.307945 
Sum squared resid 0.483893     Schwarz criterion -2.251257 
Log likelihood 102.3956     Hannan-Quinn criter. -2.285118 
F-statistic 62.37181     Durbin-Watson stat 2.373027 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ЙЕМЕН (НАЧАЛО 21 ВЕКА) 

 

Research devoted to the study on state trade balance and balance of payments – a set of 
active economic, financial and monetary measures to form its main articles. Weak current 
spontaneous alignment balance mechanism through automatic price adjustment policy is opposed 
by active equalization deficit deflationary contraction in aggregate demand, and the application of 
special measures direct state regulation of foreign accounts 

Keywords: balance of payments, deficit of the balance of payments, international investment 
position, government regulation, exchange rate 

Исследование посвящено изучению вопросов государственного регулирования 
торгового и платежного баланса – совокупности активных валютных, финансовых, 
денежно-кредитных мер по формированию его основных статей. Слабо действующему 
стихийному механизму выравнивания баланса через автоматическое ценовое регулирование 
противопоставляется политика активного выравнивание дефицита путем дефляционного 
сокращения совокупного спроса, а также применения специальных мер прямого 
государственного регулирования внешних расчетов 

Ключевые слова: платежный баланс, дефицит платежного баланса, международная 
инвестиционная позиция, государственное регулирование, валютный курс 
 

Внешняя экономическая деятельность Республики Йемен включают в 
себя следующие направления и формы: внешнюю торговлю; международное 
производственное сотрудничество; международное инвестиционное 
сотрудничество; международное научно-техническое сотрудничество; 
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экономическое и техническое содействие; валютно-финансовое 
сотрудничество. 

Торговый баланс Йемена на протяжении 2001-2012 гг. претерпевал 
значительные колебания: от максимального положительного значения чистого 
объема 1700,3 млн. дол. США в 2005 г. до максимального отрицательного 
значения сальдо 3786,1 млн. дол. США в 2012 г. (табл. 1). При этом, начиная с 
2007 г., сохраняется отрицательное значение сальдо, за исключением 2011 г.  

Таблица 1 
Торговый баланс Йемена 2001-2012 гг. 

Период, 
год 

Импорт (−) Экспорт (+) Реэкспорт (+) Торговый баланс (Э + Р − И) 

млн. йеменских реалов 
2000 375 782, 9 613 937,1 45 671,9 283 826,1 
2001 415 899,0 521 629,0 47 378,5 153 108,5 
2002 513 025,7 540 732,1 45 213,9 72 920,4 
2003 674 128.3 659 476,4 25 431,3 10 779,4 
2004 736 533,1 731 781,1 21 814,9 17 062,9 
2005 1 029 881,8 1 040 657,9 33 891,6 44 667,7 
2006 1 196 811,4 1 270 866,3 45 331,4 119 386.2 
2007 1 693 895,0 1 214 516,2 41 900,5 -437 478,3 
2008 2 087 876,3 1 438 333,2 80 829,3 -568 713,9 
2009 1 861 664,1 1 225 847,9 44 286,6 -591 529,6 
2010 2 095 056,9 1 405 545,1 52 268,9 -637 242,9 
2011 2 037 424,0 1 482 141,4 41 674,6 -513 608,0 
2012 2 421 390,8 1 471 754,1 42 762,3 -906 874,4 

млн. дол. США 
2001 … … … … 
2002 … … … … 
2003 3557,4 3924,4 … 367,0 
2004 3858,6 4675,7 … 817,1 
2005 4712,9 6413,2 … 1700,3 
2006 5926,1 7316,4 … 1390,3 
2007 7490,2 7049,5 … −440,7  
2008 9333,8 8976,9 … −356,9 
2009 7867,8 5881,0 … −1986,8 
2010 8472,9 7648,3 … −824,6 
2011 8542,5 9116,7 … 574,2 
2012 11356,0 7569,8 … −3786,1 
Источник: составлено на основании [1] 
 

Учитывая то обстоятельство, что торговый баланс выступает составной 
частью платежного баланса страны, проведем статистический анализ 
соответствующего агрегата для Йемена (табл. 2). Факторный анализ причин 
влияния на формирование итога общего платежного баланса страны, 
проведенный на основании исследования данных таблицы, может быть сведен к 
следующему. В 2007 г. произошел слом многогодовой тенденции постепенного 
наращивания позитивного сальдо общего платежного баланса страны. Сначала 
оно резко, на 96%, сократилось – с 1446,5 млн. дол. США в 2006 г. до 139,0 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 34 

млн. дол. США в 2007 г., затем незначительно возросло в 2008 г., после чего на 
протяжении трех последующих лет было неизменно отрицательным. 

Таблицы 2 
Платежный баланс Йемена, млн. дол. США,  

аналитическая форма представления 
Период, год Статья 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ (1 – 2 – 3 + 4) 175,7 224,6 646,0 231,5 -1508,3 -1251,2 -2527,4 -1054,1 -527,4 -985,6
1. Торговый баланс (1.1 – 1.2) 367,0 817,1 1700,3 1390,3 -440,7 -356,9 -1986,8 -824,6 574,2 -3786,1

1.1. Экспорт 3924,4 4675,7 6413,2 7316,4 7049,5 8976,9 5881,0 7648,3 9116,6 7569,8
1.2. Импорт -3557,4 -3858,6 -4712,9 -5926,1 -7490,2 -9333,8 -7867,8 -8472,9 -8542,5 -11356,0

2. Услуги, чистые -544,2 -689,7 -860,3 -1306,2 -1143,3 -1142.2 -883,4 -533,9 -897,9 -1203,3
2.1. Доходы 367,2 369,7 429,5 548,8 723,8 1205,4 1237,2 1622,2 1267,3 1176,7
2.2. Расходы, всего: -911,4 -1059,4 -1289,8 -1855,0 -1867,1 -2347,6 -2120,5 -2156.1 -2165,3 -2380,1

2.2.1. Транспортные услуги -416,0 -450,0 -547,1 -705,4 -869,0 -1062,9 -896,3 -847,7 -853,9 -1304,8

2.2.2. Путешествия 61,9 13,3 13,5 18,6 241,4 703,4 684,9 978,2 597,9 775,4 

2.2.3. Услуги связи 41,4 41,2 41,2 43,3 84,3 80,7 80,7 88,8 97,6 86,2 

2.2.4. Строительные услуги -107,9 -107,8 -107,8 -106,2 -115,2 -349,5 -254,3 -151,9 -139,1 -91,6 

2.2.5. Страхование -80,9 -87,8 -107,2 -134,8 170,4 -209,2 -175,8 -189,4 -191,0 -255,2

2.2.6. Прочие деловые услуги -59,5 -111,2 -171,0 -586,7 -413,0 -411,2 -413,1 -473,5 -476,5 -494,5в 
то

м
 ч

ис
ле

: 

2.2.7. Прочие государственные услуги 16,8 22,6 28,1 26,5 89,7 97,9 57,4 98,3 103,5 119,6 

3. Доходы, чистые -1026,6 -1346,5 -1612,5 -1234,3 -1350,2 -1915,3 -1172,1 -1819,0 -2337,4 -1453,2
3.1. Доходы 94,2 103,6 178,2 316,2 384,9 321,3 115,0 54,5 53,3 29,3 
3.2. Расходы (+ увеличение, - снижение): -1120,8 -1450,1 -1790,7 -1550,5 -1735,1 -2236,6 -1287,1 -1873,5 -2390,7 -1482,5

4. Текущие трансферты, чистые 1379,5 1443,7 1418,5 1381,7 1425,9 2163,2 1514,9 2123,4 2133,8 5457,1
4.1.Доходы 1454,5 1493,1 1471,2 1427,5 1474,5 2223,0 1628,3 2181,1 2183,4 5517,3
4.2.Расходы -75,0 -49,4 -52,7 -45,8 -48,6 -59,8 -113,4 -57,7 -49,6 -60,2 

II. КАПИТАЛЬНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ 
СЧЕТА 140,6 255,0 -253,6 1059,8 1179,8 1799,8 -353,3 28,9 -527,2 2195,7

5. Финансовый счет (5.1 + 5.2) 140,6 255,0 -253,6 1059,8 1179,8 1799,8 -353,3 28,9 -527,2 2195,7
5.1. Прямые инвестиции 5,5 143,6 -302,1 1121,0 917,3 1554,6 129,2 188,6 -517,8 685,4 
5.2. Прочие инвестиции, всего: 135,1 111,4 48,5 -61,2 262,5 245,2 -482,5 -159,8 -9,4 1510,2

5.2.1. Государственные займы 68,1 25,8 48,9 236,4 231,8 112,5 139,5 104,6 -84,0 169,5 

5.2.2. Торговые кредиты -18,9 -5,7 -109,0 91,1 -89,1 261,2 -66,9 26,0 4,1 69,9 

5.2.3. Коммерческие банки -10,3 4,8 22,1 -457,3 33,2 -128,5 -555,1 -290,4 70,5 -233,5в 
т.

ч.
: 

5.2.4. Прочие сектора 96,2 86,5 86,5 86,6 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1504,4

III. ОШИБКИ И УПУЩЕНИЯ (IV– I – II) 19,3 52,6 191,9 155,3 467,6 53,0 1587,2 120,0 -343,6 392,8
IV.ОБЩИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 335,6 532,3 584,4 1446,5 139,0 601,6 -1293,4 -905,3 -1398,2 1602,9
Финансирование (А + Б) (рост = −) -335,6 -532,3 -584,4 -1446,5 -139,0 -601,6 1293,4 905,3 1398,2 -1602,9

А. Чистые резервные активы (А.1 + А.2) -356,5 -618,5 -764,3 -1456,9 -148,9 -628,7 1283,9 810,7 1391,8 -1644,6
А.1. Резервные активы -326,3 -531,8 -713,8 -1402,7 -71,1 -562,1 1324,4 830,8 1410,0 -1626,4
А.2. Обязательства, всего: -30,2 -87,6 -50,5 -54,2 -77,8 -66,6 -40,5 -20,1 -18,2 -18,2 

А.2.1. Чистые займы МВФ -19,3 -41,0 -55,9 -59,9 -86,8 -71,5 -43,6 -27,4 -25,1 0,0 

А.2.2. Чистые займы АВФ -16,4 -50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в 
т.

ч.
: 

А.2.3. Внешние обязательства 5,5 4,7 5,4 5,7 9,0 4,9 3,1 7,2 6,9 5,6 

Б. Обслуживание долга, всего: 20,8 86,3 180,0 10,3 9,8 27,1 9,5 94,5 6,4 17,9 
Б.1. Обслуживание долга 5,5 76,8 115,8 7,8 7,6 19,3 0,0 88,4 0,0 0,2 

Б.2. Реструктуризация долга 0,0 0,0 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в.
 т

.ч
.: 

Б.3. Просроченные обязательства (±) 15,3 9,5 2,5 2,5 2,2 7,8 9,5 6,1 6,4 17,7 

Источник: составлено на основании [2, р. 89; 3, р. 57].  
Причиной таких трансформаций платежного баланса страны в отдельные 

периоды времени стало: 
− 2007 г. – резкое сокращение положительного сальдо общего 

платежного баланса – вследствие: значительного сокращения позитивного 
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сальдо текущего счета по причине сокращения экспорта товаров – на 4,7% – и 
существенного возрастания их импорта – на 26,4% – по сравнению с 
предыдущим годом. При этом увеличились расходы, связанные с выплатами по 
осуществленным в страну инвестициям; 

−  2009 г. – отрицательное сальдо платежного баланса – опережающий 
рост объемов импорта товаров по сравнению с экспортом, значительное 
увеличение стоимости услуг – понесенных транспортных расходов, стоимости 
строительных, прочих деловых услуг, еще более резкое возрастание выплат по 
осуществленным иностранным инвестициям; 

− 2010 г. – относительное сокращение отрицательного сальдо 
платежного баланса вследствие: прироста объемов экспорта товаров – на 30%, 
относительно отстающего от него прироста импорта товаров – 7,6%; 
возрастание объема доходов от оказанных услуг – на 31,1%; 

− 2011 г. – увеличение отрицательного сальдо общего платежного 
баланса вследствие: достижения максимального на протяжении всего периода 
наблюдения объема расходов по выплатам иностранным инвесторам (2390,7 
млн. дол. США), неизменно отрицательного сальдо итогов оказания 
транспортных услуг, изменения, в сторону сокращения, значения сальдо 
капитального и финансового счета (с положительного значения 28,9 млн. дол. 
США в 2010 г. до отрицательного 527,2 млн. дол. США в 2011 г.); 

− 2012 г. – впервые, с 2009 г., достижение позитивного сальдо общего 
платежного баланса в условиях: резкого ухудшения состояния торгового 
баланса (превышение импорта над экспортом составило 3786,1 млн. дол. 
США), при этом, одновременного возрастания на 3323,3 млн. дол. США 
текущих трансфертов, существенного увеличения объемов прямых и 
портфельных инвестиций – на 2722,9 млн. дол. США.  

Географически предпочтительным районом экспорта товаров и услуг из 
Йемена в 2007-2012 гг. оставались страны Азии (без арабских стран), арабские 
страны, прежде всего, блока Gulf Cooperation Council (GCC) (ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн), страны Европы (табл. 3).  

Особенностью организации экспорта и реэкспорта в арабские страны 
остается то, что прочие из их числа, кроме членов GCC (всего 15), формируют 
постоянно возрастающий спрос на поставки товаров и услуг из Йемена. То же 
наблюдается в отношении азиатских (без арабских) стран. Страны GCC в 2009 
г. и 2012 г. демонстрировали резкое сокращение спроса на поставки 
потребительских товаров из Йемена (в 2009 г. – на 54,6% по сравнению с 
предыдущим периодом, в 2012 г. – на 32,0%).  

Странами с дефицитным платежным балансом настоятельно 
рекомендуется предпринимать комплекс мер с целью стимулирования 
экспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностранных капиталов, 
ограничения вывоза национальных капиталов. Проведение этих мер может 
натолкнуться на целый ряд препятствий. 
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Таблица 3 
Объемы внешней торговли Йемена товарами и услугами с регионами мира 

(млрд. реалов) 
Период, год 

Показатель 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Экспорт и реэкспорт, всего, в т.ч.: 1256,4 1519,2 1192,0 1414,1 1523,8 1513,8 
арабские страны, из них: 183,9 264,3 136,6 204,7 207,2 153,7 

страны GCC 150,9 230,8 104,7 161,0 161,8 110,1 
прочие страны 33,0 33,5 31,9 43,7 45,4 43,6 

Азия (без арабских стран)  852,0 1110,2 949,0 1097,8 1150,6 1215,1 
Африка (без арабских стран) 56,0 46,6 87,1 5,9 6,8 35,4 
страны ЕС 24,2 25,8 8,9 64,2 82,6 29,2 
прочие страны Европы 86,4 37,1 3,8 0,4 5,7 29,4 
Америка 47,6 1,7 1,4 37,2 68,7 15,0 
Австралия и Океания 0,04 0,06 0,0 0,3 0,1 33,6 
прочие 6,3 7,9 1,0 3,6 2,1 2,4 

Импорт, всего, в т. ч.:. 1693,9 2087,9,1 1764,6 1960,0 2037,4 2497,1 
арабские страны, из них: 690,8 978,8 654,4 748,1 745,3 737,6 

страны GCC 626,3 911,7 586,5 662,8 669,0 644,7 
прочие страны 64,5 67,1 67,9 85,3 76,3 92,9 

Азия (без арабских стран)  427,5 491,0 489,7 520,4 453,4 622,8 
Африка (без арабских стран) 12,5 11,0 13,4 14,2 21,3 25,6 
страны ЕС 205,2 278,6 245,8 336,9 331,2 458,0 
прочие страны Европы 126,0 29,7 22,8 20,7 193,6 262,5 
Америка 147,0 142,0 243,0 243,9 220,4 241,8 
Австралия и Океания 26,1 73,6 68,5 47,8 43,3 103,2 
Источник: составлено автором на основании [3, c.116, 121-125, 131-136; 4, с.55; 5, с. 56] 

 

Политика дефляции оказывается крайне нежелательной, поскольку 
приводит к замедлению экономического роста и отставанию от конкурентов. 
Что касается мер прямого регулирования, то они в ряде случаев могут носить 
лишь чрезвычайный и временный характер, поскольку неизбежно вызывают 
принятие ответных мер со стороны партнеров, что грозит перерастанием такой 
политики в жесткое валютное и торговое противостояние. Устойчивые, 
длительные дефициты платежных балансов, которые вынужденно 
финансируются за счет ограниченных золотовалютных резервов, могут повлечь 
болезненную перестройку на макроэкономическом уровне, установление 
торговых барьеров и аналогичных ограничений или изменение международной 
валюты. Кардинальным средством погашения дефицита платежного баланса 
выступает иностранная помощь в форме субсидий и подарков. 
Вспомогательным средством регулирования баланса является продажа 
иностранных и национальных ценных бумаг за иностранную валюту. 
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В даній статті визначені основні теоретичні положення, які розкривають сутність 
гендерних стереотипів на ринку праці. Проаналізовано гендерний стан та динаміку 
інтеграції функціонування  сучасного трудового ринку в умовах трансформації економіки 
України. Виявлені центральні проблеми та шляхи їх запобігання. 

Ключові слова: гендерна нерівність, жінки, чоловіки, гендерна сегрегація, ринок 
праці, стереотипи, економіка. 

 

Своєрідність сучасного етапу розвитку всього українського суспільства, 
динамізм соціальних процесів, загострення соціальних суперечностей не могли 
не відбитися на відносинах між статями і детермінували інтерес до гендерної 
проблематики. Існує розділення галузей на «чоловічі» та «жіночі», з істотнім 
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переваженням перших, збільшення розриву в рівні доходу між чоловіками та 
жінками. Надання більшої переваги чоловічої праці, а ніж жіночій. 

Концептуальні засади вивчення гендерних стереотипів, основні 
визначення і підходи, аналіз змісту гендерних стереотипів і механізмів 
гендерної стереотипізації в соціокультурному просторі розглядається в 
декількох десятках монографічних досліджень. Серед зарубіжних та 
українських авторів необхідно відзначити такі імена, як: Р. Ашмор, С. Басов, Ф. 
дель Бока, І. Г. Фрізе, С. Джеклін, Х. Ліпс, Л. Льюїс, Е. Маккой, У. Рода 
Ренцетті, Д.Ю. Курран, О. Вороніна, І. Жеребкіна, О. Здравомислова, Г. 
Герасименко, О. Гришнова, К. Левченко, О. Макарова, Т. Мельник, Т. 
Марценюк, Н. Чухим та інші.  

В той же час гендерні дослідження ринку праці в Україні залишаються 
недостатньо розробленими та потребують подальшого розвитку та пильної 
уваги. В особливій мірі необхідно виділити проблему стереотипів, через яку 
чоловічій праці надають більшу перевагу. Чоловіча праця користується 
більшим попитом ніж жіноча. Основна проблема полягає в тому, щоб знайти 
адекватні способи впливати на мотивацію роботодавців і найманих працівників. 
Це все свідчить про недосконалість керівництва економічною діяльністю та 
недосконалість розподілу праці. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану та динаміки 
гендерних стереотипів на ринку праці в умовах трансформації, виявлення 
проблем гендерної нерівності в економіці та знаходження шляхів вирішення 
даної проблеми.   

В результаті теоретичного осмислення термін «гендер» розуміється як 
соціальний вимір статі, вкорінене в даній культурі, що характеризується 
наявністю елементостійкості і мінливості. Гендер є потужним регулятором, 
який виробляє, відтворює і легітимізує вибір і кордони, визначені категорією 
приналежності за статтю [1]. 

Гендерні стереотипи з'являються в ході становлення соціальних 
принципів взаємодії особистості з навколишнім світом в залежності від статевої 
приналежності, що є основною характеристикою системи детермінації 
свідомості і поведінки індивідів і обумовлює їх соціальні можливості. 
Реставрація стереотипів зіграла істотну роль в посиленні економічної 
нерівності між статями на ринку праці, що виражається, в першу чергу, в 
дискримінації та професійної сегрегації, тобто нерівномірного розподілу 
чоловіків і жінок за професійним рівнем та за сферами діяльності. 

Гендерна сегрегація праці може бути вертикальною та горизонтальною. 
Вертикальна характеризує перебійний розподіл чоловіків і жінок на різних 
рівнях в рамках однієї професії («скляна стеля»). Так, за даними Держстату, на 
керівних посадах вищого рівня лише 40% жінок, тоді як серед професіоналів та 
фахівців жінки переважають (рис. 1) [2].  
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Дослідження свідчить, що жінки очолюють лише 23% підприємств, тоді 
як серед приватних підприємців жінок 53%. 

 

 
Рис. 1. Розподіл жінок і чоловіків за професійним рівнем у 2015 році 

 

Більш того, у всіх галузях економічної діяльності, крім сфери 
адміністративного та допоміжного обслуговування та функціонування музеїв, 
бібліотек та інших установ культури, середня зарплата жінок на 34 % нижча за 
середню зарплату чоловіків. Горизонтальна гендерна сегрегація спрямована на 
нерівномірний  розподіл чоловіків і жінок в різноманітних професіях («скляні 
стіни»). В рамках дослідження резюме, розміщених на одному з кадрових 
порталів України, умовно «чоловічими» професійними сферами виявилися 
«безпека» (4% жінок), «автомобільний бізнес» (9%), «видобуток сировини» 
(9%), а також «інсталяції та сервіс» (5%). Найменш гендерно 
диференційованими є такі професійні сфери, як страхування, банківська сфера і 
юриспруденція. Частки жінок і чоловіків, які працюють в цих сферах, 
приблизно рівні [2]. 

Однак особливість української дійсності полягає в тому, що 
трансформація трудових відносин відбувалася, як правило, не за прогнозованим 
сценарієм. Найбільш вражаючі відхилення від цього сценарію пов'язані з 
безробіттям, і серед них, в першу чергу, варто назвати: невідповідність темпів 
падіння виробництва і зайнятості; низький рівень офіційно зареєстрованого 
безробіття. Гендерні стереотипи на ринку праці мають свою специфіку, яка 
виражається в: апріорі закладеної гендерної асиметрії ринку праці, що 
зумовлює пріоритетність «чоловічих» професій і попит на чоловічу робочу 
силу; наявності двоїстої моделі ринку праці, яка характеризується витісненням 
жінок у вторинний, менш престижний сектор зайнятості; різко вираженому 
ефекті «скляної стелі», тобто нічим не обґрунтованій відсутності у жінок 
максимального кар'єрного зростання; «вимушеному» типі ділової активності 
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жінок з відсутністю ідентифікації з роботою і потреби в професійній 
самореалізації (за винятком представниць молодого покоління жінок) [3]. 

Серед заходів соціальної політики, здатних впливати на гендерні 
стереотипи в сфері зайнятості, можна виділити ряд ключових напрямків, 
пов'язаних з політикою регулювання оплати праці, найму і просування на 
посаді, освіти, прийняття рішень про участь в зайнятості, субсидування 
роботодавців та створення нових робочих місць. Сенс політики регулювання 
оплати праці полягає в спробах регулювання ставок заробітної плати, 
сформованих ринком. Найбільш оптимальним рішенням в рамках цього 
напрямку буде політика порівняльної цінності (або рівної винагороди за працю 
рівної цінності), яка складається в збільшенні ставок заробітної плати в 
фемінізованих секторах зайнятості до рівня «чоловічих» секторів. На умови 
найму можуть впливати законодавчі обмеження, що змушують роботодавців 
враховувати в своїй кадровій політиці гендерну структуру робочої сили в даній 
галузі та відповідним чином коригувати політику найму. Не менш 
обґрунтованою та ефективною є політика, спрямована на інформування молоді 
про можливості працевлаштування. Однак ця політика може мати реальний 
ефект лише в тому випадку, коли її об'єктом є юнаки та дівчата, що приймають 
рішення про продовження освіти. Зокрема, отримання повнішої інформації про 
існуючі професії може сприяти їх вирішенню про вступ в нетрадиційні для їх 
статі професії. Впливати на гендерні стереотипи можливо також через інші 
форми політики зайнятості - зокрема, через заохочення роботодавців, дії яких 
знижують показники гендерної сегрегації, шляхом надання їм субсидій. подібне 
субсидування могло б створити дієві ринкові переваги для подібних фірм і 
підвищити їх конкурентоспроможність на ринку (або, в крайньому випадку, 
компенсувати додаткові витрати, що виникають при проведенні 
антидискримінаційної політики). У той же час результати багатьох емпіричних 
досліджень свідчать про обмежену ефективність заходів соціальної політики, 
спрямованих на формування гендерних стереотипів. 

Висновок. Гендерна нерівність в економіці залежить від багатьох 
факторів. Слід визначити увагу безпосередньо стереотипам, бо через них 
чоловіча праця користується у значній мірі більшим  попитом, ніж жіноча. 
Необхідно нарощувати потребу у жіночій робочій силі в державному секторі 
економіки. Також варто вдосконалювати державний нагляд для забезпечення 
повної зайнятості населення та контролю роботи економіки в умовах 
трансформації країни. 
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GENERATIONAL CULTURE OF BABY BOOMERS IN UKRAINE: 

VALUE-ORIENTED APPROACH 
 
The aim of this article is to study and evaluate the generation culture of the Ukrainian baby 

boomer generation on the basis of the evaluation and analysis of their basic values (value 
approach). To do it, a questionnaire was given to the representatives of the baby boomer 
generation, namely the professors of the S. Kuznets KhNEU and KhNURE. The study was 
conducted on the basis of M. Rokeach's method. Taking into account the results of the survey, the 
terminal and instrumental values of the respondents were identified and analyzed. It was found that 
the values of social and individual interaction, which are achieved through the use of universal 
values in life, are the dominant in the life of the baby boomer generation in Ukraine. 

Keywords: baby boomers, generation culture, generation values, value approach, method of 
M. Rokeach, terminal values, instrumental values. 

 

At the present stage of development of cross-cultural management, the value 
approach is one of the most popular conceptual directions of cross-cultural research. 
Its essence is presented in the fact that culture is viewed as a complex and multilevel 
structure, and the most profound part (core) of culture is cultural values. This is 
discussed in detail by G. Hofstede (“bulb” model) [11], E. Hall (“iceberg” model) 
[10] and F. Trompenaars (three-layer model) [17]. 

As G. Hofstede [12] notes, culture has the following levels: national, regional, 
gender, generation, professional (social and class) and organizational. Therefore, 
when examining a culture as a whole and its levels, it is necessary to determine and 
evaluate the cultural values of the bearers of culture. Within the framework of the 
value approach, the study of values and their structure at both levels of an individual 
and a group of people make it possible to assess the characteristics of culture as a 
whole (and its levels), the representative and bearer of which is an individual or a 
group of people. 

The first scientists who evaluated cultural values within the framework of the 
value approach were J. Allport, F. Vernon and K. Linzi [8], and they developed a test 
of value orientations. On the basis of the studies, J. Allport, F. Vernon and K. Linzi 
[8] developed a theory of the inner content of an individual. The basic position is that, 
on the basis of values, individuals, as bearers of values, and not cultures, differ 
because these particular cultural values of the bearers determine their main 
characteristics and behavior. However, as D. Debats and B. Bartelds note [9], the 
main drawback of this theory is static, since fixed values are determined. Due this 
reason, M. Rokeach, in opposition to the value orientations test of J. Allport, F. 
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Vernon and K. Linzi, developed another methodology for the study of values, which 
is aimed at studying individual (or group) ideas about a system of significant values 
that determine the basic life guidelines of an individual (group). According to the 
method of M. Rokeach cultural values are divided into two categories [15]: 

1) terminal values – belief that an end goal of individual existence is 
worth craving from personal and public point of view; 

2) instrumental values – beliefs that some kind of action is best in any 
situation from the personal and public points of view. 

According to M. Rokeach [16], the main terminal values are developed in the 
period of socialization of an individual (up to 12-14 years of age) and it is almost 
impossible to change them in adulthood. While the change in instrumental values 
takes place when an individual feels inconsistency (contradictory) values. Terminal 
values are the main goals of an individual. They reflect the long-term life perspective, 
determine the life position and are achieved with the help of instrumental values, 
which are determined at this stage of the individual's comprehension of the life 
situation and himself. That is the reason instrumental values determine the model of 
the individual's behavior, and the terminal values determine the purpose of this 
behavior. As M. Rokeach noted in his work [16], belonging to a particular culture 
determines the division of values to terminal and instrumental and predetermines one 
or another behavioral pattern, that is, values are the criterion for assessing the choice 
of behavior of an individual or group of individuals and assessing other people in 
society. 

D. Debats and B. Bartelds [9] note that the popularity of M. Rokeach's method 
is based on the fact that determining the system and the structure of values of an 
individual or a group of people allows us to define their basic (dominant) values and 
to diagnose the presence or absence of contradictory values. Also, as D. Leontev 
notes [4], the method of M. Rokeach is quite universal, convenient for use and 
conducting a survey. Researchers M. Gorbatova and M. Lyakhova [2], L. Safiullina, 
and N. Zotkin [5], N. Skrinko and K. Lozna [6], G. Galkina and E. Gribkova [1] used 
the method of M. Rokeach to evaluate the generation culture of students. Also on the 
basis of this method, E. Dunaevskaya [3] and Y. Soshina [7] studied the features of 
the generation culture of schoolchildren. However, most studies did not pay enough 
attention to the evaluation of the generation culture of modern generations which 
were identified within the framework of the theory of generations of N. Howe and U. 
Strauss. It is the reason this direction of research requires more detailed 
consideration. 

The aim of this study is to evaluate and analyze the generation culture of baby 
boomers generation on the basis of evaluation and analysis of the value systems of 
professors at the Kharkov National University of Economics and the Kharkov 
National University of Radio Electronics using the method of M. Rokeach. 

The modern theory of generations was developed in the 1990s by N. Howe and 
V. Strauss. According to this theory [13], representatives of each of the generations 
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have their own system of values, which was formed under specific conditions in a 
certain period of time. Each generation had a process of socialization at different 
time, therefore the value systems of these generations are not identical, and also have 
some contradictions [14]. Rapid and radical changes in society only strengthen this 
difference in values. Generation (basic) values are developed at the age of 12-14 
years under the influence of social events (political, cultural, economic and social) 
that determine characteristics of technological progress, as well as family upbringing 
[13]. One of the modern generations of Ukrainians is baby boomers, who were born 
in 1946-1964. 

The survey, which was conducted in December 2016 on the basis of Simon 
Kuznets Kharkiv National University of Economics and the Kharkiv National 
University of Radio Electronics, two categories of respondents (representatives of the 
Ukrainian baby boomers generation), who are bearers of one generation culture took 
part: 1) professors of Simon Kuznets KhNEU; 2) professors of KhNURE. 

A sample of 52 professors (aged 61,05 ± 8,95 years), among them 44.23% are 
male and 55.77% are female. The age and gender structure of the respondents is 
shown in Table. 1. 

Table 1 
Age and gender structure of respondents 

Gender, % Gender, % 
Age 

male female 
Age 

male female 
52 - 9,62 62 3,85 - 
53 3,85 5,77 63 1,92 - 
54 3,85 5,77 64 - - 
55 1,92 5,77 65 5,77 5,77 
56 - 1,92 66 - 1,92 
57 1,92 - 67 1,92 - 
58 - 5,77 68 1,92 1,92 
59 1,92 1,92 69 - 3,85 
60 1,92 1,92 70 13,46 1,92 
61 - 1,92 - - - 

 

The method of M. Rokeach is based on the direct ranking of two groups of 
values (terminal and instrumental). Respondents were offered the following list of 
terminal and instrumental values [4], which is given in Table. 2. 

Respondents determined the importance for each of the values: from 1 to 18 (1 
 most significant value, 18  least significant value). First, terminal values and then 
instrumental values were evaluated. To obtain aggregate results from groups of 
respondents for each of the values, the arithmetic mean of each value was calculated 
from the data of the whole group, and then the average mean of all values was 
ranked: the value with the lowest average mean was ranked 1, the next average mean 
was rank 2, and so on. In order to confirm the connection between the respondents’ 
ratings of terminal and instrumental values for each of the groups, calculations of the 
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Pearson coefficients (r) were used. The Pearson coefficients were in the range of r = 
0.686 ÷ 901, which indicates a rather high degree of agreement between the 
respondents' points of view for each of the categories of values. 

Table 2 
List of values (method of M. Rokeach) 

№ Terminal values Instrumental values 
1 active and interesting life accuracy (cleanliness) 
2 inner harmony high demands 
3 wisdom manners and politeness 
4 health buoyancy 
5 interesting job intelligence and education 
6 love diligence 
7 financially secured and comfortable life independence 
8 real friendship irreconcilability to shortcomings in themselves 

and others 
9 public recognition responsibility 
10 knowledge rationalism 
11 productive life self-control 
12 development courage in views, opinions 
13 freedom strong will 
14 art tolerance 
15 aspirations beauty honesty 
16 happy family life keenness 
17 happiness of others liberality 
18 pleasure effectiveness in activities 

 

As a result of the ranking of values, group hierarchies of terminal and 
instrumental values were obtained (Figure 1, Figure 2). 

Leading ranks (1-6 ranks) in the total system of terminal values of the 
representatives of the Ukrainian baby boomer generation are for both individual 
values (D. Leontiev's approach [4]) (“health”, “active and interesting life” and 
“interesting job”) and social values (“aspirations beauty”, “inner harmony”, and 
“love”). Among the terminal values, which are not important (16-18 ranks), the 
respondents singled out a “happy family life”, “art” and “pleasure”. 

Leading ranks (1-6 ranks) in the hierarchy of instrumental values create two 
blocks of values (D. Leontiev's approach [4]): communicational values (“manners 
and politeness”, “buoyancy”, “honesty”) and affairs values (“responsibility”, 
“intelligence and education”, “diligence”). 

Among the instrumental values that are not important or completely rejected 
(16-18 ranks), the respondents identified “strong will”, “high demands” and 
“irreconcilability to shortcomings in themselves and others”. 

Since all the respondents have undergone the process of socialization under the 
conditions of the Ukrainian national culture, therefore they have a common national 
culture. That is why, on the basis of the results of comparing respondents' value 
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systems, it is possible to define the characteristics of their generation culture, of 
which all the respondents are representatives. 

 
Fig. 1. Hierarchy of terminal values of Ukrainian generation of baby boomers 

 

 
Fig. 2. Hierarchy of instrumental values of Ukrainian generation of baby 

boomers 
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On the basis of the analysis of the hierarchies of terminal values, it can be 
argued that three values of individual interaction are defined in the leading ranks of 
terminal values: “health” (as a standard, widespread value, which is passed down 
from generation to generation), “active and interesting life” and “interesting job” and 
three values of social interaction (“love”, “inner harmony” and “aspirations beauty”). 
The least significant terminal value for the baby boomers generation is the value of 
individual interaction “pleasure”. Analysis of the structure of the most important 
terminal values shows that representatives of Ukrainian baby boomers generation are 
equally oriented to the values of social interaction and individual interaction, which is 
achieved due to the use of universal human values. In the hierarchy of instrumental 
values, the most important values are five universal values (“responsibility”, 
“manners and politeness”, “honesty”, “diligence” and “buoyancy”) and one value of 
social success (“intelligence and education”). Such unimportant values of self-
affirmation (“high demands” and “irreconcilability to shortcomings in themselves and 
others”) received low rank among the respondents. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З МЕТОЮ 
ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
  

The article reveals the features of improving the management of agrarian enterprises in 
order to make structural changes and increase their financial and investment resources. One of 
them is that structural shifts represent a permanent evolutionary process accompanied by the 
development of enterprises in response to the demands and challenges of the agrarian market. It is 
they who promote the optimization of business processes, signifying the modernization of the 
material and technical and technological basis of agrarian production, increase the investment 
attractiveness of agroformations. Thus, structural changes contribute to the attraction and increase 
of financial and economic resources, and the latter help to implement structural changes in order to 
ensure the economic growth of agrarian enterprises and the reproduction and sustainable 
development of rural areas. 
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implementation, management, improvement. 
 

У статті виявлені особливості удосконалення управління аграрними підприємствами 
з метою здійснення структурних зрушень та збільшення їх фінансово-інвестиційних 
ресурсів. Одна з них полягає у тому, що структурні зрушення являють собою перманентний 
еволюційний процес, яким супроводжується розвиток підприємств у відповідь на запити й 
виклики аграрного ринку. Саме вони сприяють оптимізації бізнес-процесів, знаменують 
собою модернізацію матеріально-технічної й технологічної бази аграрного виробництва, 
підвищують інвестиційну привабливість агроформувань. Таким чином, структурні зміни 
сприяють залученню й збільшенню фінансово-економічних ресурсів, а останні допомагають 
здійсненню структурних змін з метою забезпечення економічного зростання аграрних 
підприємств та відтворення й сталого розвитку сільських територій. 

Ключові слова: аграрні підприємства, структурні зрушення, фінансово-інвестиційні, 
ресурси, збільшення, здійснення, управління, удосконалення. 

 

Випереджаючий розвиток пріоритетних галузей сільського господарства 
обумовлює перманентний еволюційний характер структурних змін аграрних 
підприємств. Це забезпечує надходження нових інвестицій, модернізацію 
основних виробничих фондів з досить високими темпами подальшого розвитку. 
Реструктуризація потребує досить багато коштів та часу. Скорочення 
виробництва у відносно не пріоритетних галузях (фінансовий шлях 
реструктуризації) спонукає достатньо швидке приведення структури 
виробництва підприємств до бажаної, проте призводить до загального спаду 
виробництва. 

Важливою складовою системи мотивації фінансового менеджменту 
аграрних підприємств як частини системи управління ними є спільний розподіл 
прибутку [1, с. 98]. Тобто, розширюючи поняття "дивідендна політика", 
необхідно розуміти формування частки прибутку, яка підлягає виплаті 
власникам відповідно до частки їх внеску у загальну суму власного капіталу 
підприємств. Основною метою мотивації при цьому є визначення необхідної 
пропорції між поточним споживанням прибутку власника та майбутнім його 
зростанням. Таким чином, це забезпечує максимізацію ринкової вартості 
аграрних підприємств та сприяє їх розвитку. 

Загальним критерієм мотивації є рівність відповідальності в управлінні 
аграрними підприємствами. Мета такої системи управління капіталом полягає у 
виявленні тенденцій динаміки обсягу і складу капіталу за передплановий період 
та оцінки їх впливу на фінансово-економічну стійкість та ефективність 
використання капіталу [2, с. 241]. Мотивація зі сторони суб'єкта структурних 
зрушень передбачає списання заборгованості у разі її наявності і можливості 
наступного виділення корпоративних прав.  

Проведені дослідження свідчать, що в більшості випадків у мотивації 
фінансових змін агроформувань важливого значення набувають фактори 
суспільної зацікавленості, а саме: система матеріального стимулювання, 
підвищення рівня заробітної плати, спільний розподіл прибутку, а також рівна 
відповідальність в управлінні капіталом підприємств. Крім засобів матеріальної 
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мотивації, доцільним є широке застосування методів нематеріальної мотивації 
працівників, – поліпшення умов праці, гнучкість робочого графіка, сприяння 
підвищенню кваліфікації, перспективи кар’єрного росту, стажувань, 
міжнародних обмінів тощо [3].  

На корпоративну діяльність підприємств аграрної галузі значний вплив 
мають глобалізаційні чинники. Процеси корпоратизації капіталу в системі АПК 
в більшості країн світу досить близькі за функціональним призначенням. 
Наприклад, у 1980-х роках у даній галузі у всіх сферах бізнесу в Італії 
налічувалося більше 20 тис. ВАТ (більше 15,0 % від числа всіх ВАТ країни). 
Ними вироблялося й перероблялося 28,0 % молока, 10,0 % м'ясної худоби й 
м'яса, 8,0 % рису, 47,0 % сиру, 40,0 % вина, 12,0 % олії, 63,0 % вершкового 
масла, 47,0 % консервованих фруктів. 

Слід звернути увагу на те, що сфера діяльності відкритих акціонерних 
товариств, як асоційованих форм агробізнесу, у розвинених країнах не 
обмежується лише комерційною діяльністю [4]. Так, у Швеції у системі 
асоційованого бізнесу більше 100 тис. фермерів охоплено послугами відкритих 
акціонерних товариств та їх об'єднаннями. Очолює такі об'єднання Шведська 
спілка переробних підприємств, до якої, на правах колективних членів, входить 
17 національних спілок, які об'єднують кооперативні фермерські організації 
окремих галузей. Розвиток процесу реструктуризації в харчовій промисловості 
Франції має більш ніж 120-річну історію. Наприкінці 1980-х років тут 
налічувалось понад 4,0 тис. ВАТ. 

Отже, важливим завданням структурних змін в аграрних підприємствах є 
здійснення їх засобами інтеграційних інструментів. Інтеграційний простір 
навколо аграрного підприємства має формуватися не тільки під впливом 
підприємств, що виокремилися зі складу основного, але і під впливом 
зовнішніх, у т.ч. іноземних контрагентів. Це формує належний рівень 
інтеграційної конкуренції та сприятливих умов для функціонування галузі у 
цілому [5, с. 165]. 

Результатом удосконалення управління здійсненням структурних 
зрушень є зниження витрат ВАТ аграрної сфери, спрощення й підвищення 
надійності масового доступу до власності. В цих умовах зростає важливість 
впливу регіональних владних структур на вказані процеси. При цьому 
ринковий механізм господарювання не передбачає скасування потреби у 
раціональному поєднанні розвитку як державних, так і недержавних 
підприємств. Регіональна спрямованість структурних змін має бути основою 
забезпечення збалансованості інтересів усіх учасників цього процесу. 
Результатом структурної політики аграрних підприємств є вертикальна 
інтеграція, яка спричиняє створення інтегрованих об'єднань між ними та 
іншими  господарськими формуваннями. 

Відповідно до законодавства більшості розвинених країн світу, 
вертикальне інтегрування в зазначеній сфері зумовлює цілеспрямоване 
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формування персонального складу пайовиків і власників акцій, інтересом яких 
не завжди є одержання прибутку. Проте, зважаючи на специфіку управління 
приватизацією аграрних підприємств у країні, відбувалося не тільки адресне 
розміщення контрольних пакетів акцій, але й розширення сфери використання 
приватизаційних сертифікатів. 

Розбіжності в природі інтересів власників акцій зумовлюють те, що їх 
групи можуть мати різні підходи щодо контролю за управлінням акціонерними 
товариствами і, відповідно, існують різні мотиви до його здійснення та 
удосконалення [6, с. 10]. Протилежність інтересів власників контрольних 
пакетів акцій та інших акціонерів знаходить свій прояв не тільки з приводу 
нерівномірності розподілу власності і доходу, але й через те, що дуже часто 
власники контрольних пакетів акцій не мають за мету розвиток вертикальної 
інтеграції та інших форм і напрямів удосконалення виробництва. 

Результати наших досліджень свідчать, що за існуючої структури 
власного капіталу вітчизняних аграрних підприємств забезпечується 
можливість засновникам та асоційованим членам здійснювати управління 
капіталом, який втричі перевищує вкладений ними. Крім того, вони здійснюють 
управління капіталом, який є акціонерним і, відповідно, не підлягає розподілу 
серед учасників, засновників і асоційованих членів після реалізації процедури 
банкрутства. Тому ми схиляємося до думки, що посилення активності функцій 
менеджменту у засновників і асоційованих членів є проявом не тільки 
інвестиційної мотивації (одержання дивідендів), але й через прагнення 
забезпечити збільшення сукупного власного капіталу (фінансова мотивація), у 
тому числі на основі залучення додаткового і резервного капіталів та прибутку, 
які не є зобов'язаннями перед акціонерами. 

Сучасні умови конкурентного середовища діяльності все частіше 
вимагають пошуку для підприємств аграрної галузі стратегічного інвестора. В 
умовах постійного дефіциту державних фінансових ресурсів поява такого 
інвестора є фінансово зручною для держави. Саме стратегічний інвестор, з 
точки зору теорії ієрархії потреб, є ефективним власником. Придбання 
стратегічним інвестором контрольного пакета акцій у процесі структурних змін 
аграрних підприємств можливе лише на великих підприємствах, у яких держава 
має велику частку, шляхом участі в аукціоні або на вільному ринку. 

Ми вважаємо, що основними управлінськими заходами, які направлені на  
підвищення ефективності функціонування підприємств  в агросфері, є наступні: 

– структурні зміни аграрних підприємств з метою посилення їх фінансово-
інвестиційних можливостей; 

– зниження податкового тиску та надання податкових пільг, збільшення 
прямих бюджетних трансфертів, субсидування в межах механізмів ПДВ як 
чинників трансформації системи державної підтримки аграрних підприємств;  

– формування системи вільних цін при одночасному протекціонізмі 
вітчизняних виробників продовольчих товарів. 
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Нами визначено основні напрями реалізації політики структурних змін в 
агроформуваннях корпоративного типу [7, с. 194]. Це посилення 
конкурентоспроможності продовольчої продукції на основі 
внутрішньогалузевого перегрупування ресурсів; підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу; впровадження сучасних методів 
управління; оптимізація ресурсного забезпечення для зниження 
ресурсомісткості виробництва; збільшення місткості внутрішнього ринку, 
підвищення платоспроможності населення; захист національного виробника, 
створення умов для економічної стабільності. 

Перспективним напрямом структурних змін фінансового типу є 
концепція підвищення інвестиційної привабливості реструктуризованих 
підприємств. При цьому основним чинником, який викликає формування 
зазначеної концепції, є низький рівень інвестиційної діяльності. В сучасних 
умовах активність інвесторів, як внутрішніх, так і зарубіжних, визначається 
попитом на ринку. Саме тому зростання рівня реального споживання та рівня 
внутрішнього інвестування, є важливим способом стимулювання інвестицій.  

Пріоритетними напрямами їх використання, узгодженими з пріоритетами 
соціально-економічного розвитку аграрних підприємств, нами обґрунтовані: 
модернізація матеріально-технічної й технологічної бази виробництва; 
підвищення якості та стандартизація сільськогосподарської й харчової 
продукції; поглиблення процесів кооперації й інтеграції; посилення 
експортного потенціалу за рахунок впровадження сучасної логістики, 
маркетингових стратегій просування продукції на аграрних ринках [8, с. 66]. 

В якості засобів удосконалення управління в контексті здійснення  
структурних зрушень та збільшення обсягів інвестицій обґрунтовані фінансова 
стратегія і тактика, маркетингова та цінова політика, концепція економічного 
росту. Сприяти цьому має також розробка та виконання цільових програм 
реструктуризації фінансового типу при створенні спеціального фонду 
реструктуризаційних заходів. У зазначеній програмі фінансової 
реструктуризації першочергово має бути передбачене використання 
інвестованих коштів за цільовим призначенням, які будуть спрямовані на 
підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності аграрних 
підприємств, досягнення їх фінансово-економічної стійкості. Інвестування 
можна розглядати також як ефективні вкладення інвесторів у корпоративні 
права. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND FINANCING OF THE 
INNOVATIVE-ORIENTED STRUCTURES IN UKRAINE 

 
The aim of the publication is to study and generalize theoretical and methodological 

principles of the implementation of the public-private partnership (PPP) for activity of scientific 
innovative-oriented cluster type structures (SIOCTS) in the scale of the national economy and the 
development of the recommendations for the formation, practical use and further improvement of 
the mechanism of its regulation. Modernization of the development of the PPP projects for SIOCTS 
in the increasingly challenges of globalization and increasing international competition, based on 
the strategic lines of the development of the similar international models should be based on the 
main principles: clarifying the essential characteristics of the PPP projects with all of the 
functioning of the national economy; rationalization of the national model of the public-private 
partnership; updating the list of purposes of implementing the PPP policy; expanding of the list of 
economic activities that are within the practice of implementing cooperation agreements; 
expanding the list of species of legal registration of transactions; review of approaches to expand 
the list of entities that can initiate the conclusion of the partnership agreements; expanding and 
refining the content of individual stages of the implementation of the PPP; improving the current 
legislation on the regulation of the PPP; expanding the empowerment of parties involved in the 
transaction; improvement of tools and techniques of risk management transactions of the PPP; 
development of an effective mechanism to guarantee the return of invested funds of agreements on 
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cooperation of PA and private business; organization of constant monitoring of the PPP projects; 
development of the implementation mechanism “unsolicited proposals” for cooperation. 

Acting mechanism of the regulation of the PPP in the sphere of Ukraine’ SIOCTS 
functioning is influenced by the characteristics for all risk factors and failure of parties of the 
partnership because of agreements of economic interests. Since the regulation of economic 
development, including the region of the state, pursues the goal of fulfilling of vital needs of both 
sides of the partnership, which are in commercial relations and all public stakeholders, preliminary 
examination of the partnership projects should include mandatory cash flow calculations and social 
indicators of the investment projects of the PPP; similar codes on the stage of  determination of the 
indicators of the commercial efficiency; cash flows in the case of budget efficiency assessment of 
the PPP projects. 

Keywords: public-private partnership (PPP), innovative-oriented structures, mechanism of 
financing, main principles of the PPP projects’ development 

 

Global socio-economic transformations and the development of the market 
relations in Ukraine raise the question of transforming the role and place of the state, 
its main partner – private business, the use of hybrid forms of their cooperation in the 
functioning of a market economy, especially at the regional level. Despite global 
institutional reforms, the Ukrainian state continues to act as the main subject of the 
regulation (mainly by means of the economic influence) for the clear majority of 
spheres of society’s life. At the same time, it clearly manifests the objective need for 
an active and effective influence of intervention into the production processes of the 
stakeholders, public organizations of entrepreneurs and employers, creating a 
complete system of public-private partnership (PPP) in the field of innovation. 

In the classical and modern writings, the fundamental theoretical approaches to 
the development of the PPP are developed, the models, the forms and mechanisms of 
the productive cooperation of state governance and business innovation sector are 
tested [1-8]. Problems and prospects of the formation of the PPP are highlighted in 
the works of Ukrainian scientists too. However, despite the numerous studies, the 
problems of adaptation of the best practices in using the PPP tools during the 
organization of the activity of the competitive innovation-intensive enterprises, which 
not only seek but also have all the grounds for the successful integration into the 
globalized space of the post-industrial economy, remain insufficiently highlighted. 

The main result of carrying out research and development (R&D) in modern 
conditions are the innovative products, which, because of the complex activities on 
their creation, use and distribution in the sectors of the national economy, turn into 
innovations – competitive technologies, products or services of production, 
administrative, commercial or otherwise. 

The most economical and time-consuming way of implementing a cycle of 
transferring innovative products to profitable use in the real economy is the 
introduction and organization of the activity of the innovative-oriented cluster type 
structures (IOCTS). 

IOCTS is a production and consumer complex formed based on the territorial 
concentration of the specialized suppliers, producers and consumers of products/ 
services related with the technological chain, or a virtual structure created based of 
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the formation of the innovative networks and not geographically linked to a separate 
territory. The mentioned form of management of the innovative activity in the most 
effective way contributes to the emergence of a synergistic effect based on the 
pooling of efforts and competences of its participants (enterprises, research and 
educational institutions, state authorities, service companies, intermediaries, etc.), 
which operate for creation, introduction and commercialization of the innovative 
product to achieve competitive advantages in the market. 

Industry IOCTS (IIOCTS) is an economic system that is a set of enterprises, 
organizations (production, service, universities, research institutes, engineering 
centers, innovators, technology, market institutions, consumers) that are located on 
the same territory, interact with on a contractual basis (cooperation agreements) do 
not undermine the rights of any of its members, work towards the same goal – to 
achieve economic growth in the process of using innovations, characterized by 
certain stability that creates and engage participants provided a synergistic effect. 

Territorial IOCTS (TIOCTS) are constantly evolving way of forming value 
chain by forming cluster around an innovative core (innovation active enterprise or 
scientific institution) to increase the prosperity/competitiveness of the region. 

Scientific IOCTS (SIOCTS) – classified on the basis of the integration of the 
vector orientation, geographic location, and degree vector combining innovative 
system of economic agents are able to regulate and control the process of 
commercialization of science in higher education, including the learning of future 
innovative specialist type of economically active a structure that operates on the basis 
of a particular university, an investment project of socio-economic type, which 
provides justification of the economic feasibility of investments in order to 
achieve the enumeration of academic and non-academic results. 

A fundamentally important issue for the functioning of IOCTS in Ukraine is 
the financing of their activities. IOCTS’ funding is a dynamic process of attracting, 
accumulating and using financial resources aimed at developing, implementing and 
commercializing innovations to provide strategic objectives for the functioning of the 
cluster. Funding principles of IOCTS are subdivided into traditional ones – 
purposefulness, financing as the work is done (provision of services), compliance 
with financial discipline; as well as specific, which reflect the features of the 
innovation cluster – synergy, targeting, flexibility, differentiation. The complication 
of the principles of investing in SIOCTS manifests itself in a clear demarcation of 
their social and economic varieties. 

Universally suitable for practical use in consideration of the specifics of 
Ukrainian legislation is the United Kingdom PPP model. In the United Kingdom, the 
PPP is defined as an agreement on cooperation between the public and private 
sectors. In the broadest sense, it covers all kinds of cooperation carried out by the 
interface between sectors to joint activities and sharing risks in the implementation of 
policies, services, and infrastructure. The most common type of the PPP is a private 
financial initiative (PFI). PFI is an agreement under which the public sector is 
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committed to providing its inherent services using investment in assets received from 
the private sector on a long-term basis, over a long period (15 to 30 years). 

A new approach to the PPP defines government policy to attract private capital 
in public infrastructure service on basis of delivery through long-term contractual 
arrangements PF2, which significantly modernized traditional approach 
PFI (Private Finance Initiative) [9]. 

In the fully advanced requirements to the model PF2, moreover, adapted to the 
specific national legislation on the PPP corresponds to the model of “mixed contract 
life cycle”, in contrast to the traditional “contract life cycle” – modification of PFI, 
which is analogous DBFO (Design – Build – Finance – Operate) of the PPP, involves 
its use in the composition of “mixed structural and investment funds”, the usage of 
which are the prevailing in EU during the programming period 2014-2020 [10]. 

Content DBFM can be defined as a form of contractual PPPs, in which the 
public partner on a competitive basis with the private conclude an agreement for the 
design, construction and operation of the facility throughout the life cycle of the 
project pays equal installments only after its commissioning on condition of 
maintaining the private partner facility in accordance with the specified functional 
requirements. 

Thus, the private partner assumes all design and technical solutions and related 
risks. Unlike BFM model, the question of financing the first stage of the project life 
cycle within SIOCTS functioning is not relied solely on the private partner, who is 
forced in this case to involve special project company. 

The introduction of the mandatory procedures for monitoring the 
implementation of the PPP in the case of traditional and updated models of the 
partnership proposed to implement the algorithm that provides a consistent flow 
stages: (a) evaluating current performance indicator implementation compared to its 
target value; (b) setting needs for regulatory impact; (c) analyzing the reasons for 
rejection method and making choices of the method of impact on the value of the 
index; (d) The adjustment parameters and conditions of the contract; change if 
necessary scheme of the project; change if necessary forms of interaction partners; (e) 
calculation of performance goals, considering changes made. 

The object of monitoring is the indicator of efficiency of the PPP or their 
discounted value [11; 12]. 
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CONSTRUCTION CLUSTER’ MESOECONOMIC REGULATION  

 
The article summarizes international experience upgrading methodological approaches to 

the analysis mesoeconomical systems that occupy an intermediate position between the micro and 
macro levels of the national economy, and are designed to perform mediation savings of public 
spending during the adaptation process management entities of economic conditions and the 
requirements of a national model of a social market economy. Investigate options for the 
introduction of specialized analytical procedures at mesoeconomic of the national economy. 
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Attention is paid to the theme of branch (in construction) and regional systems. The 
description of the main stages of the life cycle of turnover across mesostructured sectoral and 
regional profile. Grounded determining the impact of transaction costs savings to the level of fee 
structures to mesoeconomical consumption GDP. 

Strategic development programming suitable for practical use seems to define the essence of 
mesoeconomical five-stratification system structure of the national economy. Subsequently, since 
the purpose mesoeconomical system is the goal of the system of higher level – and the baseline of its 
formation serving system lower level, meaning its operation is to implement effective development 
of specific tools in the use of the economic potential institutional units within mesoeconomical 
association. 

Keywords: mesoeconomic structures, mesoeconomic structures’ system analysis, sectoral 
mesoeconomic analysis in building industry, transaction costs’ regulation 

 

A characteristic feature of the national economy (NE) as difficult organized in 
the conditions of modern development of productive forces of the system of 
production, distribution, redistribution, exchange and consumption of labor products 
among the participants in its social division is the integrative integrity. This feature of 
the system is implemented during the deployment of specific features NE as an 
organic whole that is manifested through the appearance of new properties in 
development, the formation of new types of integrity, the emergence of new 
structural levels and their hierarchical subordination, separation into components [1]. 

The implementation of the structural-functional approach to systemic research 
does NE include the study of phenomena and processes occurring in it as a 
structurally divided integrity, in which each element has a definite specific functional 
purpose. From this point of view, the theoretical analysis of mesoeconomic systems, 
the role they play in the formation and development of a neo-institutional economy, 
is an essential element of a strategic approach to managing its national complex. 

Theoretical approaches to understanding the essence of the meso level of NE 
beginning from the approach to this problem of Schumpeter, analyzed in detail in 
different sources [2-10]. Their commonplace is that the characteristic feature of 
mesoeconomics is its bimodality, in which a single idea (general rule) is realized by a 
set of agents (actors). 

The general critique of the approaches of the “old” and “new” schools to the 
industrial/mesoeconomic analysis is the lack of attention paid to the issue of 
endogenous (as opposed to exogenous) institutional changes in the activities of 
industrial enterprises. 

Objectives of the study is a synthesis of international experience implementing 
theoretical approaches to the analysis of the functioning of the structure mesosystem 
not to formulate the principles of the state regulation of their development in Ukraine. 

Independent levels of economic systems operating in the global economic 
environment, some authors propose to consider: mega economic; sub economic; 
macroeconomic; mesoeconomic; microeconomic; nomoeconomic; nanoeconomic. As 
noted in [10], the use of the term “mesoeconomics” to the need to develop analytical 
database study of dynamic changes of basic elements of economy evolves. According 
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to the authors, from an evolutionary point of view, simple aggregation, gradual flow, 
mechanistic transformation of microeconomic processes into macroeconomic ones is 
impracticable. The introduction of the concept of “mesoeconomics” is explained not 
only by the need to classify certain economic phenomena that are not subject to the 
definition of microeconomic or macroeconomic [11], the need to analyze the 
nonequilibrium market structures, but also the ontological approach to the 
identification, taxonomy and conceptualization of dynamic building blocks of the 
national economic universe. 

Holding traditional analysis with tools of tabulation “input-output” (IOT) 
enables graphically illustrate the presence, power, and size mesoeconomic linkages 
between manufacturing industries/sectors of the national economy, and using 
statistical methods of installation i.e. “meso firm”, limited set which controls/holds a 
dominant position on the market a particular product industry/sector of the NE. Usage 
of the IOT provides individuals who determine policy directions, information on: (a) 
the current status of the internal dynamics of the sectoral structure of the national 
economy; (b) preliminary data on the state of technical progress necessary to predict 
the future state of macroeconomics; (c) indicators to develop plans for medium-term 
macroeconomic indicators of productivity, output, employment, trade, investment, 
consumption, etc. [12]. 

The idea, developed by Schumpeter and his followers [13], of the evolutional 
macro generations concentrates in formulated by them determination of the economy, 
which appears as a set of rules of conduct on division of labor, the formation of the 
organizational structure of governance under the domination of private property, free 
competition, the results of the exchange system that develops over a long period of 
time, as a unique way of networking the elements of productive forces that promotes 
the creation of a consumer product. 

Overall, this approach to defining the essence of the concept of mesoeconomics 
is formed by the intensive development of new trends of modern economic theory, 
namely neo-institutional and new institutional economic theory [9]. The consequence 
of this approach was the ability to synthesize the most productive, from the point of 
view of the possibility of conducting descriptive and explanatory studies, approach to 
the implementation of mesoanalysis. 

The pilot system analysis of the sectoral mesostructure (SMS), which predicted 
a reflection of the real sectoral situation in the environment of the theoretical model, 
was carried out on materials of the European construction industry [12; 14]. 

Based on the mesosystem model, it is possible to identify four elements of its 
analysis, which are related to the external and internal aspects of the functioning of 
the sectoral structure: market environment, institutional environment, components of 
mesosystem, economic activity. 

In practical terms, this means that while the formation of the results of 
activities at the level of the real sector of the production of vital goods, the materiality 
of the mesoeconomic impact structure on the level of final consumption of GDP of 
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the NE is ensured by facilitating the interaction of economic agents, carried out in the 
environment of functioning transaction sector.  

The object of analysis in this case is the process of saving money, as a result of 
the implementation of the system of regulation of mesoconstructions, due to the 
specification of property rights, the creation of organizational structures that ensure 
their effective exchange, comparison and cost savings that occur during the 
process. It covers the activities of two principal groups of institutions (supranational, 
state authorities and trade associations) to optimize financial, trade and information 
transactions in the process of overcoming “frictional forces in the economy”, which is 
objectively expressed in saving money to overcome obstacles to the transition of life 
blessings from their producers to consumers. 

An important argument in favor of introducing a mesoeconomic approach to 
the analysis of an evolutionary economy at the regional level of the NE (regional 
mesoeconomic system, RMS) that if only basic microeconomic approaches or 
universal provisions of macroeconomic theories are used, it is impossible to explain 
the dynamics and sequence of actual changes that are logically are explained in the 
case of attracting the concept of “mesotractor of economic evolution” at the regional 
level. The latter arises in the form of management of the three-phase process of 
nucleation, diffusion, maintenance of updated standards of behavior of actors of 
microeconomic activity with the “correct recognition of the circumstances of 
activity” [15] in the environment of the evolving macroeconomic system. 

Following the logic of the SMS analysis, we will consider types of economic 
activity at the regional level all types of activities of financial and non-financial 
corporations whose task is to transfer the existing value of products / services, as well 
as institutional actors that form the gross value added (gross regional product, GRP): 
employed employees receiving compensation; employers and businesses that form 
the gross profit, mixed income; tax authorities engaged in calculating net taxes on 
products, net other taxes on production and imports (without subsidies) in the GRP. 

The components of SMS are institutional actors will perform two basic types of 
consumer: individuals or groups that operate in a household; legal persons or public 
organizations that operate as corporations (financial and non-financial), non-profit 
organizations and public administration. 

For their participation, there are the processes of forming of the SMS resource 
consumption (in the production of goods and services import activity), their use 
(intermediate and final consumption, gross, export activity). Statistical monitoring the 
activities of the actors may be based on the formation of the consolidated balance 
sheet of financial resources in the region (CBFRR) [16]. 
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INSTITUTIONAL AND FUNCTIONAL BASIS OF THE TRANSPORT 

SYSTEM 
 
The article considers the national transport system, which effectiveness depends directly on 

the activities of its subjects forming the institutional basis. The basic institutions of the transport 
system are distinguished. Classification of institutional groups and their functional purpose are 
highlighted. 
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Formulation of the problem. The transport system is especially important 
object of scientific study. Studies of the transport system have high practical 
significance. The transport system by its nature is a holistic entity providing 
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satisfaction of the needs for the population, state and non-state structures in the 
transfer. Full disclosure of the transport system content requires understanding for its 
institutional and functional basis.  

Analysis of recent research and publications. The research was performed 
based on materials of Ukrainian scholars, among which are L.A. Bychikova [5], O.V. 
Boyko, D.O. Vlasenko, V.A. Grabelnikov [3], A.A. Lichman [2], I.S. Lukasevych-
Krutnyk, Ye.D. Fedorchuk [4], etc., as well as the current Ukrainian legislation. 

The purpose of the article is to find out the essence, role and importance of 
the institutional framework in the development of the road transport system. 

Research results. Today, effective national economic development is possible, 
first, based on innovation and institutional modernization of the automotive industry. 
Modernization should cover the entire transport infrastructure. The vector of a new 
economic policy in the field of motor transport should be defined, which should be 
based on the institutional framework. 

The institutional framework of the transport system reflects the institutions 
providing transport services, consume such services or regulate the relationships 
between the actors. At the same time, the functional basis of the transport system 
reveals the scope of the activities and responsibilities of the subjects for the level of 
needs satisfaction for the transfer of consumers. 

It is necessary to find out, which institutions can form the institutional basis for 
the transport system. First, these are the providers of transport services. The Law of 
Ukraine "On Transport" states in one of the articles that the carriage of passengers, 
cargoes, luggage and mail, the provision of other transport services, the operation and 
repair of routes are carried out by railways, shipping companies, business entities in 
seaports, automobile, aviation, road companies and organizations, if it is foreseen by 
their charters [1]. This provision partially reflects the institutional and functional 
structure of the transport system at the level of the country, region or separate 
settlement. 

In table 1, the main institutions of the transport system are shown divided into 
groups of producers and service providers, service users, regulators of their 
relationships and service quality controllers. 

Each of the institutional groups fulfills its functional purpose: 
- Institutions-producers of transport services perform the formation of 

proposals in the transport market of products with certain physical properties and the 
search for opportunities for its continuous improvement; 

- Providers of transport services satisfying transportation needs with 
appropriate marketing support, maintaining the quality of transport services at an 
appropriate level; 

- Institutions-consumers of transport services provide the formation of demand 
for transport services and reaction through consumer, business behavior regarding the 
level of satisfaction for transportation needs, the quality of received services; 
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- Institutions-regulators of relations implement managerial decisions aimed at 
the development of the transport system, improving the technology of vehicles and 
the quality of infrastructure, expanding the transport network, which means, in 
general, that the needs for transportation are met at the highest level; 

Table 1 
Institutional basis of the transport system in the country (region, settlement) 

No. 
Group of 

institutions 
Main institutions 

1 

Institutions 
producing 
transport 
services 

- Manufacturers of vehicles 
- Manufacturers of the necessary equipment 
- Manufacturers of necessary materials 
- Engineering companies 
- Companies involved in the transport infrastructure construction (roads, 
railways, bridges, airfields, etc.) 

2 
Providers of 

transport 
services 

- Direct service providers: carriers, warehouses and terminals, freight 
forwarding companies 
- Repair companies 
- Information companies 
- The main intermediaries: packaging, reception and unloading, 
calculations, accounting, etc. 
- Providers of accompanying services: insurance, stevedoring, thalmann, 
agent, consulting, leasing, banking companies, etc.  

3 

Institutions-
consumers of 

transport 
services 

- People 
- Business entities, especially communications, industry, tourism 
- Non-profit organizations 
- State institutions 

4 
Institutions-
regulators of 
relationships 

- Bodies of state authority: profile ministries, presidential institutions as 
guarantors, bodies of legislative and judicial power 
- Advisory non-state structures with direct levers of influence on 
government-management decisions 

5 

Institutions- 
quality 

controllers of 
transport 
services 

- Self-organization bodies: profile, association of producers and service 
providers, consumers, trade unions (transport industry employees) 
- Scientific organizations engaged in profile research 
- Educational establishments for training specialists 

* Source: constructed by the author according to [2, p. 263] 
 

- Institutions controlling the quality of transport services monitor the quality of 
transport services and the level of satisfaction for the needs of the population in the 
transportation, the safety of such transportation. 

Participation of controlling institutions in the development of the transport 
system provides public management. Despite the urgency for the influence of non-
state structures, the role of public authorities should be primary in regulating the 
transport system. Ukrainian scholars note in their writings, that the doctrine of non-
interference of the state in the economy is even less applicable to transport than to 
other types of activities. However, the disunity and lack of coordination between the 
executive authorities (primarily at the state level) generate contradictions and 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 63

inconsistencies in the conduct of activities in the field of transport policy regulation 
[3, p. 100]. 

Although institutions-regulators of relationships and controlling institutions are 
important actors in the transport system, its institutional base is still the service 
providers and consumers. Producing institutions have a greater impact on the 
transport system logistics, while transport services are implemented between 
providers and consumers in such key areas [4, p. 68; 5, p. 34]: 

- rendering of services and carrying out of work on transportation by means of 
transport for passengers and various cargoes, luggage, mail for both commercial and 
non-commercial purposes; 

- loading and unloading works; 
- storage of goods in warehouses; 
- maintenance and preparation of rolling stock for transportation; 
- performance of various functions using vehicles; 
- operation of public transport, maintenance and repair of vehicles; 
- exploitation by citizens of vehicles used by them for personal purposes on the 

roads of general use; 
- provision of transportation means for rent or for lease, etc. 
Conclusions and suggestions. The efficiency of the transport system depends 

directly on the effectiveness of its actors, which form the institutional basis. The 
effectiveness of the activities of such entities is determined by the performance of the 
functions assigned to them. However, resource support, logistical, financial, and 
informational, makes a very strong influence on any transport system along with the 
institutional dimension of functionality. Therefore, the theoretical content of these 
components will be revealed and applied problems of their use in Ukraine will be 
analyzed in the author's further writings. 
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The article considers the practice of carrying out a policy of import substitution of building 
materials in the construction products market. It is proposed to create a register of innovative 
products in the field of building materials in the construction products market. 
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В статье рассмотрена практика проведения политики импортозамещения 
строительных материалов на рынке строительной продукции. Предлагается создание 
реестра инновационной продукции в области строительных материалов на рынке 
строительной продукции. 

Ключевые слова: строительный рынок, строительные материалы, 
импортозамещение 

 

С 2014 года вся российская промышленность идет по пути 
импортозамещения. Переходу на импортозамещение способствует резкое 
удорожание стройматериалов, в связи с изменением уровня стоимости 
иностранных валют и нестабильной ситуацией во внешнеторговых 
отношениях. Процесс роста стоимости начался еще осенью 2014 года, но 
основной скачок цен пришелся на первые месяцы 2015 года. Государственная 
поддержка строительной отрасли поспособствовала ее развитию, и к маю 2016 
года уже около 200 предприятий стали производить стройматериалы, по 
качеству не уступающие зарубежным аналогам. 

В результате применения политики импортозамещения, например, 
импорт тротуарного клинкерного кирпича с 2013 года снизился на 45% по 
сравнению  с 2016 годом. Теперь российские строительные компании закупают 
всего 13 млн. единиц клинкера, по сравнению с 28 млн. в 2013 году. 

В июле 2015 года вступил в силу закон "О промышленной политике в 
Российской Федерации", который содержит меры поддержки 
высокотехнологичных производств в строительстве. Инвестиции в 
производства предполагается стимулировать за счет внедрения механизма 
специального инвестиционного контракта, а также фонда поддержки 
промышленности (ФПП). Фонд будет направлять средства на модернизацию 
существующих предприятий по ставкам на уровне европейских — до 5% в год. 
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В первой половине 2017 года российский рынок строительных 
материалов продолжил демонстрировать те же тенденции, что и в течение всего 
прошлого года: сокращение производства традиционных материалов при 
увеличении выпуска продукции нового поколения. Усилия правительства РФ в 
лице Минстроя и Минпромторга РФ направлены именно на развитие 
инновационного сегмента стройматериалов с акцентом на ускоренное 
импортозамещение. 

За первые пять месяцев текущего года производство стройматериалов в 
России показало разнонаправленную динамику. По данным Росстата, снижение 
выпуска за это время продемонстрировали такие виды продукции, как кирпич 
керамический (минус 10,1% к январю-маю прошлого года), портландцемент и 
близкие к нему группы цемента (минус 2,2%), гипс строительный (минус 8,9%), 
блоки стеновые силикатные (минус 4,7%), черепица кровельная и смежные 
изделия (минус 17,7%), материалы рулонные кровельные и изоляционные 
(минус 9,5%). В то же время ряд стройматериалов показал положительный 
рост. В частности, производство стеновой керамической плитки в России за 
пять месяцев выросло на 14% к тому же периоду прошлого года, фасадной 
керамической плитки — на 88,6%, огнеупорного кирпича — на 36,8%, 
огнеупорного цемента и бетона — на 34,6%. Тенденция к росту присутствует и 
в таких сегментах, как минеральные теплоизоляционные материалы (плюс 
3,9%), изделия из стекловолокна (плюс 7,6%), напольные керамические плитки 
(плюс 5,1%), шифер (плюс 6,6%), известь гидравлическая (плюс 5,9%) и др. В 
сегменте листового стекла рост на 7,7% показали литые, прокатные, тянутые 
или выдувные виды продукции, в то время как производство полированного и 
матового стекла сократилось за пять месяцев на 5,3% [1]. Из предоставленных 
данных можно сделать вывод, что наиболее оптимистично обстоят дела у тех 
видов стройматериалов, которые еще недавно России приходилось 
импортировать, но теперь большинство потребностей в них обеспечивают 
отечественные производители.  

Ключевым событием для рынка в первом полугодии стало утверждение 
плана мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности 
строительных материалов в России на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу до 2030 года [2]. В рамках этого документа предусмотрено пять 
основных направлений: создание условий, обеспечивающих развитие отрасли и 
внутриотраслевой конкуренции; стимулирование спроса на внутреннем рынке; 
управление качеством и ассортиментом стройматериалов; развитие 
экспортного потенциала, а также мониторинг достижения целевых индикаторов 
Стратегии. Основным вектором развития отрасли является постоянное 
расширение спектра используемых в России стройматериалов с особым упором 
на инновационную продукцию. Сформировать «высокотехнологичную, 
конкурентоспособную, устойчивую и сбалансированную (в части спроса и 
предложения) промышленность строительных материалов инновационного 
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типа», — основная цель отраслевой Стратегии. В период с 2013 по 2016 года 
министерство строительства РФ выдало почти тысячу технических 
свидетельств на новые виды стройматериалов, в том числе 276 — в прошлом 
году [3]. Среди них фасадные системы, различные виды крепежа, 
теплоизоляционные материалы, строительные смеси и лакокрасочные 
материалы, композитные и другие. Для ускорения внедрения новых 
стройматериалов и технологий в России действует заимствованная из 
европейской практики процедура подтверждения пригодности новых видов 
продукции, требования к которым отсутствуют в документах нормативно-
технического регулирования. Этот механизм устраняет на пути внедрения 
новых материалов технические и административные барьеры, возникающие в 
связи с сомнениями надзорных органов, проектировщиков и строителей в 
безопасности применения новых стройматериалов и технологий.  Пригодность  
новой  продукции  подтверждается  техническим свидетельством  
Министерства  строительства   Российской  Федерации. Техническое 
свидетельство является документом,  разрешающим применение в 
строительстве на территории Российской Федерации новой продукции при 
условии ее соответствия приведенным  в  свидетельстве требованиям. 
Техническое   свидетельство  выдается  с  учетом  обязательных требований   
строительных,   санитарных,   пожарных,  промышленных, экологических,  а  
также  других  норм безопасности, утвержденных в соответствии с 
действующим законодательством. 

Важно отметить, что государство в сфере стройматериалов выступает не 
только регулятором, определяющим стратегические приоритеты отрасли, но и 
заказчиком современных технологий. В частности, была представлена 
инициатива: установить квоту для строительства социальных объектов из 
дерева в размере 30%. Речь идет о детских садах, школах, фельдшерско-
акушерских пунктах, участковых домах, спортивных объектах, а также о домах 
для расселения жителей ветхого и аварийного жилья. Такое решение позволит 
более эффективно использовать лесные ресурсы страны, по которым Россия 
занимает второе место в мире. Однако доля деревянных жилых строений в 
общем объеме малоэтажного строительства составляет всего 12%, тогда как в 
Финляндии, США или Канаде этот показатель превышает 80%. 

Работа по расширению номенклатуры стройматериалов также требует 
эффективного взаимодействия разных ведомств, в связи с чем было принято 
решение о создании Межведомственной комиссии по развитию 
инфраструктуры городов и ЖКХ, современных методов строительства, 
строительных материалов и строительной техники. Работа этого органа 
позволит объединить усилия для совместного решения задач 
импортозамещения, развития промышленности строительных материалов и 
строительных конструкций, лифтовой и крановой отраслей, а также улучшить 
кооперацию между ведомствами. 
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Предлагается создание реестра инновационной продукции в этой области, 
учитывая то, что система квалификации стройматериалов как инновационных и 
система оценки их жизненного цикла, которые непосредственно связаны с 
системой ценообразования, на сегодня отсутствуют. Для дальнейшего 
совершенствования технического регулирования необходимо рассмотреть 
целесообразность выделения и последующей классификации обобщающих 
критериев инновационности стройматериалов. Их применение при 
ценообразовании, при выборе материалов и изделий на стадии проектирования 
и с учетом последующих этапов жизненного цикла позволит связать в единую 
системную матрицу все элементы нормирования и технического 
регулирования. Так как уже разрабатывается программа действий по созданию 
системы нотифицированных органов в строительном комплексе, 
обеспечивающих доверие к органам по сертификации и выполняющих задачи 
оценки соответствия прогрессивных технических новшеств, что несомненно 
будет иметь положительный эффект. 

Проведение политики импортозамещения на рынке строительной 
продукции имеет позитивные сдвиги, но, стоит учитывать, что если 
импортозамещение происходит только ради импортозамещения, когда не 
учитывается качество применяемых товаров, а в приоритете стоит страна 
происхождения, то может возникнуть ситуация, когда строители используют 
менее качественные материалы. В этом случае может снизиться стоимость 
самого строительства, но дальнейшая эксплуатация сооружения становится 
гораздо дороже в связи с частой необходимостью в проведении ремонта. 
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support for the use of renewable energy sources, considers the application of mechanisms of 
support for renewable energy sources by species. 

Keywords: renewable energy sources, alternative energy, political support instruments 
 

В статті обґрунтовано деякі аспекти сучасного стану галузі альтернативної 
енергетики, розглянуто політичні інструменти підтримки відновлюваних джерел енергії, 
проаналізовано схеми підтримки використання відновлюваних джерел енергії, розглянуто 
застосування механізмів підтримки відновлюваних джерел енергії по видах. 

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, альтернативна енергетика, політичні 
інструменти підтримки 

 

Вступ. Використання потенціалу альтернативної енергетики на 
сучасному етапі можна розглядати як змістовне підґрунтя зниження 
енергетичних витрат, стимулювання економічного зростання, сприяння 
інноваційному розвитку, розвитку ринку праці та підвищенню рівня добробуту 
населення. Також, завдяки альтернативним джерелам енергії з’являється 
можливість успішної протидії основним викликам сучасності  в енергетичній 
сфері, зокрема стосовно мінімізації ризиків, пов’язаних з надійністю 
постачання та постійним зростанням цін на енергоносії та вирішення проблем 
надмірної енергозалежності, і як наслідок, формування засад для підвищення 
конкурентоспроможності та отримання синергійного ефекту, як в межах 
окремої країни, так і в системі світового господарства.  

Аналіз останніх досліджень. Питанням розвитку сфери нетрадиційної 
енергетики в Україні та світі присвячені роботи таких вчених, як: В.О.Бараннік, 
В.В.Вербинський, А.А.Долінський, С.Ф.Єрмілов, С.О.Кудря, В.І.Кукушкін, 
А.Р.Щокін, Р.Юнґ та ін. В дослідження проблематики міжнародного 
співробітництва зробили внесок вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких: 
О.Г.Білорус, І.В.Бураковський, В.Леонтьєв, Б.Олін, Д.Рікардо, Є.В.Савельєв, 
А.Сміт, С.І.Соколенко, Е.Хекшер та ряд інших. У вітчизняній науці 
малодослідженими залишаються як теоретичні, так і практичні аспекти 
реалізації основних напрямів міжнародного співробітництва у сфері 
нетрадиційної енергетики, відсутні обґрунтування необхідності ефективності та 
зміцнення енергетичної безпеки держави. 

Формулювання мети статті. Основною метою статті є обґрунтування 
деяких аспектів сучасного стану галузі альтернативної енергетики, аналіз 
політичних механізмів підтримки використання відновлюваних джерел енергії 
(ВДЕ), а також визначення можливих перспектив їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У останнє десятиліття 
розвиток ВДЕ у світі йшов швидкими темпами. Великий успіх був досягнутий 
не лише відносно технічного і технологічного прогресу, але також і в плані 
зниження вартості устаткування. Деякі технології ВДЕ в окремих сприятливих 
регіонах сталі порівнянні за витратами з традиційною електрогенерацією і 
склали їй гідну конкуренцію [1]. Проте, незважаючи на це, у більшості своїй 
технології ВДЕ залишаються неконкурентоздатними, з причини чого їх 
розвиток і поширення неможливий без державної підтримки [2]. Зазвичай 
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програми політичної підтримки ВДЕ спрямовані на досягнення відразу 
декількох цілей: це може бути і поліпшення технологічної 
конкурентоспроможності ВДЕ через зниження витрат виробництва, і створення 
робочих місць, і збільшення внутрішнього виробництва електроенергії, і 
декарбонізація енергосистеми.  

Таблиця 1 
Політичні інструменти підтримки ВДЕ 

Політичний інструмент Визначення 
Фіскальні інструменти 

Грант 

Монетарна (грошова) безвідплатна підтримка,  що надається урядом 
грантоотримувачу на певну мету. Гранти допомагають скоротити 
системні капітальні витрати, що виникають на стадії підготовки, 
придбання технології або спорудження об'єктів ВДЕ (пов'язаної з цим 
інфраструктури). Іноді гранти використовуються, щоб створити 
інструменти пільгового фінансування (наприклад, дозволяючи банкам 
пропонувати низькі процентні ставки за кредитами на системи ВДЕ). 

Податкові кредити, 
податкові пільги 

Податкові знижки представляються на інвестиції у виробництво 
електроенергії ВДЕ, або вартість зробленої електроенергії. Ці 
механізми включають податкові кредити, звільнення від акцизу або 
податку на нерухомість або фонди, знижки і зниження оподатковуваної 
бази виробників ВДЕ, річні пільги по прибутковому податку, 
зменшення податкової ставки ПДВ, податку з продажів та інших 
зобов’язань. 

Податки на викопне 
паливо 

Використання викопних палив обкладається податками на викиди СО2, 
SOx, NOx. Це може побічно сприяти виробництву ВДЕ, зменшуючи її 
вартість відносно електроенергії, зробленої на традиційній сировині. 

Платіж за вироблену 
енергію 

Прямий платіж від держави за одиницю виробленої на основі ВДЕ 
енергії 
Інструменти державного фінансування 

Інвестиції 

Фінансування надається в обмін на пайову власність в компанії ВДЕ 
або в проекті. Зазвичай виділяється як державний фонд, який 
безпосередньо вкладає капітал в проекти або компанії або в якості 
спонсора приватних фондів. 

Субсидування вартості 
позикового капіталу 

Надається девелоперам проектів ВДЕ за допомогою прямого 
повернення частини витрат на оплату відсотків позичальником. Багато 
країн створюють спеціальні фонди ВДЕ для прямих інвестицій: 
фінансування, надання кредитів під низькі процентні ставки або іншого 
стимулювання ринків, наприклад, за допомогою оплати досліджень, 
навчання фахівців і розробки відповідних стандартів 

Гарантії 

Механізм прийняття частини ризику, спрямований на мобілізацію 
кредитування внутрішніми комерційними банками проектів ВДЕ, що 
мають високий кредитний ризик (наприклад, повернення кредиту). Цей 
захід знижує риски заїмодавців і призводить до зниження ставки за 
користування кредитом. 

Позика 

Фінансування, що надається компанії або проекту ВДЕ в обмін на 
боргове зобов'язання. Надається урядом, банком розвитку або 
інвестиційним інститутом зазвичай на пільгових умовах (наприклад, 
низька процентна ставка або нижчі вимоги по гарантіях). 

Державне замовлення  
Держустанови переважно закуповують послуги (наприклад, 
електроенергію) і/або устаткування ВДЕ 
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Регулятивні інструменти 
1) що регулюють об'єм 

Стандартний портфель 
ВДЕ/ обов'язкова квота або 
мандат/ «зелені» 
сертифікати 

«Зелені« сертифікати видаються генераторам на обсяг виробництва 
електроенергії на основі ВДЕ. Вони представляють «поновлювану» 
цінність цієї енергії. На виробників і/або споживачів накладається 
зобов'язання робити або купувати встановлений мінімум електроенергії 
ВДЕ у вигляді обов'язкових квот. Це зобов'язання може виконуватися 
безпосередньо за рахунок розвитку власної генерації через купівлю і 
погашення «зелених» сертифікатів. Невиконання квот спричиняє за 
собою штрафи. Як правило, зелені сертифікати видаються новим 
генераторам ВДЕ на 10 років.  

Тендерні процедури 

Органи влади організовують конкурсні торги на постачання 
електроенергії ВДЕ для певного числа учасників галузі ВДЕ. 
Переможці торгів отримують право на укладення довгострокового 
договору на купівлю у них електроенергії за фіксованим тарифом, 
встановленим на рівні тієї самої ціни, запропонованої учасником торгів, 
яка, в іпдсумку, і забезпечила йому перемогу в конкурсі. 

2) що регулюють (ціну) 

Фіксовані тарифи 
Електроенергія на основі ВДЕ подається операторові в мережу за 
ціною, встановленою державою (як правило, вище за середню або 
оптову ринкову ціну).  

Цінова надбавка 

Генератор ВДЕ продає свою електроенергію на ринку або за прямим 
договором за ринковою ціною і на додаток до ринкової ціни за свою 
електроенергію отримує надбавку, розмір якої встановлюється 
державою. 

Плата за потужність 

Цей механізм встановлює гарантовану плату за потужність аналогічно 
тому, як це робиться в традиційній електроенергетиці. Для залучення 
інвесторів плата має бути вища і враховувати особливості кожної 
технології ВДЕ. 

3) що регулюють якість 
Закупівлі у «зеленого» 
сектора економіки 

Регулює пропозицію добровільних закупівель ВДЕ-продуктів 
споживачами, понад існуючі зобов'язання по ВДЕ 

Зелена маркіровка 

Маркіровка, що спонсорується державою (також існує декілька лейблов 
приватного сектора), яка гарантує, що продукти енергетики виконують 
певні критерії стійкого розвитку. Інструмент покликаний сприяти 
добровільній закупівлі продуктів «зеленої» енергетики.   
Інструменти привілейованого доступу 

Система чистого виміру 
(сальдований облік 
електроенергії) 

Дозволяє двосторонній (реверсивний) потік електроенергії між 
розподільною мережею і споживачами, у яких є власні генератори. 
Сальдований облік по електроенергії застосовується для підтримки 
генерації ВДЕ малого класу і об'єму: сонячних фотоелектричних 
батарей на дахах, малих вітряків, біогенераторів для переробки відходів 
сільськогосподарського виробництва та ін. Такий облік дозволяє малим 
генераторам, що виробляють електроенергію, головним чином, для 
власних потреб, враховувати її власний об'єм, який виявився зайвим і 
був відвантажений в мережу. В даному випадку лічильник обертається 
у зворотному напрямі. 

Пріоритетний або 
гарантований доступ до 
мереж 

Надає генераторам ВДЕ безперешкодний доступ до мереж.  
 

Пріоритетний збут 
Мандат (зобов'язання), що збут електроенергії на основі ВДЕ 
здійснюється в першу чергу. 
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У деяких країнах державна політика підтримки ВДЕ існує більше 15 
років, тому до теперішнього часу є досить багатий регулятивний 
інструментарій і досвід кращих практик реалізації таких політик [3]. Можна 
виділити чотири категорії інструментів політики підтримки ВДЕ: 

- фіскальні стимули; 
- громадське (державне) фінансування; 
- регулятивні інструменти;  
- політика привілейованого доступу [4]. 
Дуже цікаво зробити огляд цих інструментів (табл. 1). 
Усе різноманіття політичних схем підтримки ВДЕ для наочності можна 

представити у вигляді матриці (Табл. 2) залежно від відношення того або 
іншого інструменту до одного з двох параметрів :   

1. регулює політичний інструмент ціну на зелену електрику або об'єм 
генерації.   

2. підтримує політика інвестицій в потужності ВДЕ, або безпосередньо її 
субсидує [5]. 

Таблиця 2 
Схеми підтримки ВДЕ 

 Ціна Обсяг 

Інвестиції 

Інвестиційні дотації  
Податкові кредити  
Низькі ставки відсотка/пільгові 
кредити 

Тендерні системи для 
інвестиційних грантів 

Генерація 
Фіксовані тарифи  
Цінові надбавки  

Квоти, портфельний 
стандарт ВДЕ  
Тендерні системи для 
довгострокових контрактів 

 

Співтовариство з питань політики в області поновлюваної енергетики 21 
століття (The Renewable Energy Policy Network of the 21st Century (REN21)) 
щороку готує огляд світової політики відносно ВДЕ. На підставі цього огляду 
можна судити про існування декількох цікавих тенденцій. По-перше, останнім 
часом у світі спостерігається швидкий ріст розгортання державних програм з 
розвитку ВДЕ: якщо в 2005 р. політику по підтримці ВДЕ реалізовували у себе 
48 країн, то на початок 2015 р. число цих країн зросло до 164, причому більше 
половини з них – країни, що розвиваються, або країни з перехідною 
економікою [6]. 

Більшість країн застосовують відразу декілька інструментів підтримки, 
причому простежується кореляція між доходом країни і кількістю 
використовуваних інструментів: країни з високим доходом застосовують в 
середньому 4,8 різних механізмів, тоді як країни з низьким доходом - тільки 2,2 
[7]. Проведемо огляд застосування різних механізмів підтримки у світі (табл. 3). 
Практично всюди для підтримки ВДЕ використовуються податкові стимули 
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(пільги, кредити). Інвестиційні субсидії і гранти мають місце в основному в 
країнах з високим доходом.  

Таблиця 3 
Застосування механізмів підтримки ВДЕ по видах 

Політичні інструменти 2004 2013 2015 
Країни із затвердженими політичними 
цілями по ВДЕ 

48 144 164 

Країни/провінції/суб'єкти, що 
використовують фіксований тариф 

34 106 108 

Країни/провінції/суб'єкти, що 
використовують квоти/сертифікати 

11 99 99 
 

Фіксований (зелений) тариф був домінуючим механізмом політики 
підтримки ВДЕ, як в розвинених країнах, так і таких, що розвиваються.. На 
початок 2015 р. 108 країн (66%) використали саме цей інструмент [6]. Тому, має 
сенс розібрати цей механізм детальніше. 

Суть цього механізму полягає в забезпеченні гарантованого доходу 
(фіксованого тарифу) виробникам зеленої електроенергії, який повинен 
покрити усі витрати їх генерації. Величина цього тарифу значною мірою 
залежить від технології, року введення в експлуатацію, виду і розміру 
установки. Тариф гарантується виробникові ВДЕ на тривалий термін, як 
правило, на 15 − 20 років [8]. Встановлення фіксованих тарифів на 
електроенергію ВДЕ є не новим механізмом підтримки. Уперше ця схема була 
застосована в 1978 р. в США на рівні штатів [9]. Одним з щонайпотужніших 
чинників розвитку системи підтримки ВДЕ на основі фіксованого тарифу стало 
прийняття Німеччиною в 1994 р. свого закону про ВДЕ, що включає механізм 
фіксованого тарифу, визначеного для кожної технології генерації. Закон 
виявився надзвичайно вдалим і став зразком для законодавчого регулювання 
підтримки ВДЕ у багатьох країнах. Тому, фіксований тариф - найбільш 
поширений механізм підтримки розвитку ВДЕ у світі, який доведено 
ефективніший, ніж податкові пільги, квоти або портфельні стандарти [10]. У 
ЄС застосування фіксованого тарифу зумовило розгортання 75% сонячних 
електростанцій (СЕС) і 45% вітряних електростанцій (ВЕС) по всьому світу 
[11]. У листопаді 2010 р. на міжнародному семінарі з використання фіксованого 
тарифу констатувалося, що в 20 з 28 країн-членів ЄС використовується 
фіксований тариф в якості основного інструменту підтримки ВДЕ. Ще 3 країни 
використовують цю схему для розвитку певних технологій. 85% усіх ВЕС і 
майже 100% СЕС в Європі були побудовані у рамках цієї системи підтримки 
[9]. Суть схеми фіксованого тарифу полягає в тому, що девелоперам надаються 
довгострокові контрактні умови на купівлю електроенергії, зробленої на основі 
ВДЕ, на тривалий термін. Ці договори зазвичай пропонують певну ціну за 
кожну кВтг зробленої електроенергії. Рівень оплати варіюється залежно від 
типу вживаної технології, розмірів проекту, наявності ресурсів, а також 
залежно від політичної волі уряду досягти певної мети по ВДЕ. Таким чином, 
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одним з основних чинників ефективності схеми фіксованого тарифу є те, що він 
забезпечує інвесторам відносну упевненість в отриманні гарантованих потоків 
виручки, достатніх, щоб покрити витрати і забезпечити очікувану доходність 
[12]. У таких країнах як Німеччина існують добре налагоджені адміністративні 
процедури, що дозволяють скоротити терміни, понизити бюрократичні витрати, 
мінімізувати витрати на здійснення проекту і прискорити темп поширення ВДЕ 
[13]. Окрім цього, право використання схеми фіксованого тарифу поширюється 
на усіх, хто здатний інвестувати, включаючи домовласників, підприємців, 
регіональні і місцеві органи влади, приватних інвесторів, енергокомпанії. 

Політика фіксованого тарифу існує в двох варіаціях: схема фіксованої 
ціни і схема фіксованої надбавки. При першому підході загальна плата за квтг 
не залежить від ринкової ціни і незмінна упродовж певного встановленого 
періоду (15-20 років). Такий підхід формує стабільні умови інвестування, 
забезпечуючи інвесторові гарантовані грошові потоки впродовж 
довгострокового періоду.  У моделі фіксованої надбавки загальний об'єм виплат 
визначається шляхом складання фіксованої надбавки і ринкової вартості 
електроенергії. Загалом, модель фіксованої надбавки можна охарактеризувати 
як найбільш ринково орієнтовану з усіх систем на основі фіксованих виплат, 
оскільки загальна величина виплат коливається разом з ринковою ціною, а 
гарантій генераторам на купівлю їх енергії не надається. Генератори вимушені 
«втягуватися» на ринок електроенергетики із застосуванням до них тих же 
правил ринку і участі в нім. У більшості країн застосовується підхід фіксованої 
ціни, проте багато країн починають паралельно вводити механізм фіксованої 
надбавки і пропонувати вибір з двох варіантів. 

Висновки. Встановлений належним чином, фіксований тариф 
ефективний в досягненні цільових показників. Проте з причини певних 
чинників, як, наприклад, асиметричність інформації, лобіювання в галузі, 
технологічний прогрес, рівень тарифу може виявитися неоптимальним. 
Недавнім прикладом такого неефективного рівня тарифу стала політика 
відносно фотоелектричних систем в ЄС. Як вже відзначалося, внаслідок 
технологічного прогресу і збільшення масштабів виробництва і поширення 
сонячної енергетики (фотовольтаика), за останні сім років питомі інвестиційні 
витрати на будівництво сонячних станцій скоротилися на 80%. Таким чином, в 
деяких країнах (Іспанії, Чехії, Німеччині), де фіксований тариф не був 
пропорційне понижений, інвесторам виявилося надзвичайно вигідно вкладати 
гроші в проекти сонячної генерації (наприклад, в Чехії інвестори реалізовували 
ставку доходу на акціонерний капітал 25% і більше). Завищені тарифи у 
поєднанні з неефективним наглядом привели до надмірного стрибка об'ємів в 
розвитку цієї генерації, який перевантажив ринок електроенергії і економіку 
країн і став причиною подальших змін в програмах фіксованого тарифу.  
Постійним джерелом критики реалізації політики фіксованого тарифу є той 
факт, що він приводить до підвищення цін на електроенергію для кінцевого 
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споживача. Адже спочатку очікувалося, що розвиток ВДЕ-генерації приведе до 
мінімізації додаткових витрат, що виразиться в падінні цін на квтг. Це 
очікування має як теоретичне, так і практичне обґрунтування, проте в 
реальності ми дійсно спостерігаємо зростання цін на електроенергію. Для 
розуміння проблеми необхідно детальніше розібрати правила функціонування 
ринку електроенергетики, процес ціноутворення і місце фіксованого тарифу в 
ньому. 

 

Література: 
1. REN21, Renewables. Global status report. 2010 update, Technical report, Renewable 

Energy Policy Network for the 21st Century, Renewable Energy Policy. 2010, pp.4 
[Електронний ресурс] – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/gsr/REN21_GSR_2010_full_revised%
20Sept2010.pdf - Дата останнього доступу: 12.11.17. – Назва з екрану 

2. Held A., Ragwitz, M., Haas R. On the success of policy strategies for the promotion of 
electricity from renewable energy sources in the EU [Електронний ресурс] – Електрон. 
текст. дані. – Режим доступу: 
http://www.eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/publications/pdf/HAA_PAP_2006_1.pd
f - Дата останнього доступу: 20.11.17. – Назва з екрану 

3. Evaluating Policies in Support of the Deployment of Renewable Power. IRENA 
[Електронний ресурс] – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Evaluating_policies_in_support_of
_the_deployment_of_rene wable_power.pdf - Дата останнього доступу: 19.11.17. – Назва 
з екрану 

4. Mitchell, C. Chapter 11: Policy, Financing and Implementation”, IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) Special Report on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation, Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2011, pp. 865-
950. 

5. Haas R., Meyer N. I., Held A. Promoting Electricity from Renewable Energy Sources - 
Lessons Learned from the EU [Електронний ресурс] – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу: http://escholarship.org/uc/item/17k9d82p#page-3 - Дата останнього доступу: 
15.11.17. – Назва з екрану 

6. Renewables 2015 Global Status Report, REN21 2015 [Електронний ресурс] – Електрон. 
текст. дані. – Режим доступу: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-
report/ - Дата останнього доступу: 16.11.17. – Назва з екрану 

7. Evaluating Renewable Energy Policy: A Review of Criteria and Indicators for Assessment, 
IRENA, 2014 [Електронний ресурс] – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Evaluating_RE_Policy.pdf - Дата 
останнього доступу: 15.11.17. – Назва з екрану 

8. Haller M. EEG-Umlage und die Kosten der Stromversorgung fur 2014 Eine Analyse von 
Trends, Ursachen und Wechselwirkungen. Öko-Institut e.V. berlin 2013 [Електронний 
ресурс] – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://www.oeko.de/oekodoc/1793/2013475-de.pdf - Дата останнього доступу: 18.11.17. – 
Назва з екрану 

9. Копылов А.Е. Экономика возобновляемых исочников энергии. М.: Грифон, 2015. - 
458 с. 

10. Renewables 2009 Global Status Report, REN21 2009. [Електронний ресурс] – Електрон. 
текст. дані. – Режим доступу: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-
report/ - Дата останнього доступу: 21.11.17. – Назва з екрану 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 75

11. Global Energy Transfer Feed-In Tariffs For Developing Countries, Deutscher Bank Climate 
Change Advisers (DBCCA), Frankfurt, Germany 2010. 

12. Dinica V. Support Systems for the Diffusion of Renewable Energy Technologies – An 
Investor Perspective. Energy Policy 2006. PP. 461-480. 

13. Hans-Josef Fell Feed-in Tariff for Renewable Energies: An Effective Stimulus Package 
without New Public Borrowing. German Bundestag, Energy and Technology Policy 
ALLIANCE 90/THE GREENS working paper. Berlin 2009. 

 
Shchurovska А.Yu., 

PhD (Economics), Associate Professor, 
Ivantsova О.І. 
master's student 

Odesa National Academy of telecommunications O.S. Popov, Ukraine 
 

METHODICAL APPROACH TO THE INTEGRATED ASSESSMENT OF THE 
LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN A 

STRATEGICALLY ORIENTED ECONOMY 
 

Щуровська А.Ю., 
к.е.н., доцент, 
Іванцова О. І. 

магістрант 
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Україна 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ 
ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

The article proposes a methodical approach to the complex assessment of the level of 
development of an innovative environment focused on the achievement of the goals of balanced 
strategic development, allows to take into account the integrated processes occurring in the 
external and internal innovation environment. 

Keywords: innovation environment, innovative development 
 

У статті запропоновано методичний підхід щодо комплексної оцінки рівня розвитку 
інноваційного середовища, орієнтованої на досягнення цілей збалансованого стратегічного 
розвитку, дозволяє враховувати інтегровані процеси, що відбуваються у зовнішньому і 
внутрішньому інноваційному середовищі. 
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У сформованих сучасних умовах розвитку української економіки, все 
більш актуальними стають проблеми, пов'язані з розробкою нових підходів, 
принципів формування і комплексної оцінки інноваційного середовища, що 
дозволяє забезпечити сприятливі умови для досягнення цілей інноваційного 
розвитку в стратегічно орієнтованих економічних системах різного рівня 
управління. 

Питанням, пов'язаним з інноваційним розвитком економіки, присвячені 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких слід виокремити праці Гейця 
В.М., Амоши О.І., Ляшенка В.І., Вишневського В.П., Булєєва І.П., Татаркіна 
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О.І., Федулової Л.І., Землянкіна А.І., Монастирного Є.О., Унтури Г.О. та інших 
[1- 9]. 

Однак проблема комплексного підходу до формування та оцінки 
інноваційного середовища для досягнення пріоритетних цілей інноваційного 
розвитку в стратегічно орієнтованої економічної системи є багатоаспектною і 
повинна постійно досліджуватись з урахуванням виникаючих змін в економіці.  

У сучасних умовах учасники інноваційного процесу зазнають великих 
труднощів у методичному забезпеченні оцінки рівня розвитку інноваційного 
середовища стратегічного спрямованої економіки. Істотним недоліком, на наш 
погляд, методик, що підготовлені провідними науковими та освітніми 
організаціями є слабка орієнтація системи показників на аналіз і оцінку стану 
формованої інноваційного середовища, збалансованості пропорцій ресурсів 
можливого сьогодення і майбутнього інноваційного розвитку. 

Необхідно розглянути такий компонент оцінки інноваційного середовища 
в стратегічно орієнтованої економічної системи, який дозволить досягти цілей 
збалансованого стратегічного розвитку. Основні вимоги щодо розробки 
методичного забезпечення включають у себе безліч теоретичних і практичних 
питань до комплексної оцінки рівня розвитку інноваційного середовища, 
створення, ефективного функціонування та подальшого збалансованого 
інноваційного розвитку. 

У процесі проведеного дослідження було встановлено, що до методичних 
принципів формування подібного підходу комплексної оцінки інноваційного 
середовища розвитку можна віднести: комплексне використання ресурсів; 
міжрегіональні, міжгалузеві і міжфірмові зв'язки; технологічну зв'язаність між 
інноваційними підприємствами; стимулювання інноваційних процесів; загальну 
інноваційну культуру; динаміку щодо розвитку і гнучкості формування 
інноваційної системи [10]. 

Методичний підхід до оцінки рівня розвитку інноваційного середовища, 
орієнтований на досягнення цілей збалансованого стратегічного розвитку має 
ґрунтуватися на соціально-економічному компромісі і використовувати 
механізм міжрегіонального перерозподілу, не підриваючи джерел розвитку, 
забезпечуючи в перспективі соціально прийнятні життєві стандарти. Також 
важливим є врахування стратегії розвитку окремих територій і країни в цілому, 
діагностику яких доцільно проводити з використанням класичних методик та 
інструментарію, доповнених критеріями, об'єктивно характеризують динамічні 
процеси територіального розвитку [11]. 

Основним принципом, на наш погляд, визначальним збалансований 
розвиток, можна назвати принцип підтримки «балансування інтересів», що має 
на увазі забезпеченість дотримання інтересів населення, держави, підприємств, 
суб'єктів господарюючої діяльності, які беруть участь в реалізації 
збалансованого розвитку, суспільного виробництва і споживання. 
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Характер інноваційних процесів обумовлений галузевими факторами і 
інституційними перетвореннями, що впливають на параметри просторової 
диференціації, відбиваючись на поглибленні територіальних суперечностей 
диспропорцій, що свідчить про необхідність формування нових підходів до 
досліджень комплексної оцінки рівня розвитку інноваційного середовища, 
орієнтованої на досягнення цілей збалансованого стратегічного розвитку [12]. 

Крім того, на збалансоване інноваційний розвиток впливає складність 
умов господарської діяльності. Вони настільки різноманітні, що в економічній 
теорії до теперішнього часу немає обґрунтованої системи визначення і, 
зокрема, діагностики збалансованого інноваційного розвитку. Підходи, які 
існують (екологічний, виробничий і ін.), не можна назвати повною мірою 
комплексними, виступаючи в якості основи для аналізу лише окремих сторін 
збалансованого інноваційного розвитку в економічній системі. 

Велика увага в сучасних умовах існуючої глобальної нестабільності 
приділяється виявленню інноваційного фактора, а саме інноваційного розвитку, 
його оцінки на основі використання комплексної оцінки рівня розвитку 
інноваційного середовища. 

Тим самим, методичний підхід до комплексної оцінки рівня розвитку 
інноваційного середовища, орієнтованої на досягнення цілей збалансованого 
стратегічного розвитку може створюватися знову або використовувати вже 
існуючі підходи по всіх підсистем і компонентів, таким як [11]: 

- зовнішнє оточення системи; 
- науковий супровід; 
- управління і керовані підсистеми; 
- цільова підсистема системи; 
- «вхід» і «вихід» (методи, правила прогнозування індикаторів 

(нормативів) оцінки рівня розвитку інноваційного середовища, орієнтованої на 
досягнення цілей збалансованого стратегічного розвитку, а також оцінка 
кінцевого рівня інноваційного розвитку). 

Очевидно, що стратегічний розвиток розглядається в аспекті 
багатовимірного і складного процесу, в якому надається велике значення 
досягненню конкретних економічних цілей. Зокрема, до цілей обраного 
розвитку відносять: зростання виробництв і доходи населення, зміни в 
соціальних, інституційних і адміністративних структурах, а також в суспільній 
свідомості. 

При розробці методичного забезпечення процедури комплексної оцінки 
рівня розвитку інноваційного середовища в збалансованої стратегічної 
орієнтованій економіці пропонується проводити моніторинг економічного 
стану, що дозволяє визначати ступінь різного впливу наявних ресурсів і 
урівноваження збалансованості в розвитку. 

Оцінка інноваційного середовища на основі запропонованого 
методичного підходу посилюється додатковими діючими вимогами до оцінки 
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інноваційного середовища в інноваційних проектах і програмах, заснованих на 
раніше розроблених методиках. 

Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного середовища 
також передбачає реалізацію механізму формування збалансованого 
стратегічного розвитку, представленого на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Механізм формування збалансованого стратегічного розвитку 

 

Комплексним результатом, що реалізує формування та оцінки 
інноваційного середовища повинен стати процес по формуванню сучасної 
інноваційної системи, що концентрує ресурси на розвитку наукомістких, 
високотехнологічних і конкурентоспроможних виробничих структур. 

У колі проблем управління стратегічно орієнтованою економікою 
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коригування інноваційного розвитку на перспективу, контролю за фактичною 
результативністю впровадження інновацій. 

Саме методичний підхід до оцінки рівня розвитку інноваційного 
середовища, орієнтованої на досягнення цілей збалансованого стратегічного 
розвитку регіону отримує все більшу підтримку з боку вчених-дослідників, які 
в якості аргументації свого вибору вказують на такі плюси своїх методик: 

- підхід є універсальним, так як він надає можливість по формуванню 
будь-якого набору показників, що характеризують економіку з різних позицій; 

- різні інструменти розрахунків показників є складними або простими по 
вибору розробника методики. Також визначення і можливість економічного 
інтерпретування проміжного розрахунку і кінцевого показника лежить на 
ньому; 

- використання системного підходу щодо оцінки в розвитку економіки, 
так як об'єктом у вивченні розглядається конкретний регіон, в якому 
збудований механізм з регулювання відносин і процесів, і визначені форми 
взаємодії суб'єктів, що діють в економічній системі; 

- підхід є комплексним, та як використовується можливість оцінки з 
різних боків важливих характеристик факторів, що розвивають економіку. 

У підсумку можна сказати, що запропонований методичний підхід до 
комплексної оцінки рівня розвитку інноваційного середовища, орієнтованої на 
досягнення цілей збалансованого стратегічного розвитку, дозволяє враховувати 
інтегровані процеси, що відбуваються у зовнішньому і внутрішньому 
інноваційному середовищі, трансформації рівня з інноваційного розвитку та 
інноваційної ємності виробництва окремого суб'єкта ринку в певному сегменті і 
виявляти утворюються проблеми, протиріччя, бар'єри, необхідні обсяги і 
джерела фінансування для їх подолання. 
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В статті розглянуто основні механізми фінансування сфери охорони здоровя. 
Проводиться аналіз бюджетної системи фінансування, бюджетно-страхової та приватної 
систем фінансування охорони здоровя.  

Ключові слова: фінансування охорони здоровя, форми фінансування. 
 

Фінансове забезпечення охорони здоров’я — це метод фінансового 
механізму, що визначає принципи, джерела й форми фінансування суб’єктів 
господарювання, чия діяльність спрямована на охорону, збереження, зміцнення 
та відновлення здоров’я громадян. 

Експерти ВООЗ відмічають складність наукового визначення тієї частини 
національних ресурсів, яка повинна асигнуватися на служби охорони здоров'я. 
Країнами з відносно невеликими прибутками на потреби охорони здоров'я 
витрачається не більше за 2,5% валових національних продуктів (ВНП), в 
більшості ж розвинених держав становить 1- 2% ВНП. Проте,  і в цих країнах 
існує суттєва різниця у відсотках ВНП, що витрачається на охорону здоров`я. В 
Німеччині цей показник становить 9,5% ВНП, а  в   США  частка асигнувань на 
медичне обслуговування в структурі ВНП становить 5,2% [7].  

Держави з великим національним прибутком (США, Англія, Швейцарія) 
відрізняються більш високими витратами на медичну допомогу на душу 
населення в порівнянні з менш розвиненими країнами (Індія, Єгипет, Мексика). 
В економічно розвинених країнах на охорону здоров'я витрачається в 
середньому 74 дол. США на душу населення в рік, тоді як в країнах, що 
розвиваються, ця сума становить 2 дол. США [9]. 

До теперішнього часу в світі склалися три основні форми фінансування 
охорони здоров'я: бюджетна (державна), бюджетно-страхова і приватна 
(приватнопідприємницька). 

Більшість науковців та аналітиків приходять до висновку, що успіх 
реформування охорони здоров'я, досягнення прийнятного рівня медичної 
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допомоги і показників здоров'я населення багато в чому визначаються 
правильністю вибраної моделі фінансування, адекватною соціально-
економічним і політичним умовам [3].  

Системи фінансування охорони здоров'я  класифікують за двома 
ознаками: за джерелом фінансування та за формою розподілу коштів. Джерела 
формування засобів не завжди впливають на форми їх розподілу, системи з 
одним і тим же джерелом фінансування можуть мати різні характеристики 
розподілу. До теперішнього часу в світі склалися три основні форми 
фінансування охорони здоров'я: бюджетна (державна), бюджетно-страхова і 
приватна (приватнопідприємницька). 

Джерелами фінансування  охорони здоров`я можуть бути: загальні 
податкові доходи всіх видів і рівнів; цільові податкові надходження; цільовий 
внесок на обов'язкове медичне страхування; особисті засоби громадян; інші 
джерела фінансування [6]. 

Бюджетна система фінансування охорони здоров`я базується на загальних 
податкових доходах.  До них відносяться: податки на прибуток, податки на 
додану вартість, прибутковий податок і інші. Податки поступають до 
державного або муніципального бюджету, а потім розподіляються по різних 
галузях. Вирішальну роль при розподілі коштів  мають бюджетні пріоритети, 
що склалися в країні. 

Функціонування механізму бюджетного фінансування пов’язане з 
використанням його різних форм і методів. Виокремлюють такі форми 
бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, бюджетні інвестиції, 
бюджетні кредити, державні трансферти  [5]. 

Бюджетне фінансування охорони здоров'я може здійснюватися двома 
шляхами: шляхом прямих державних закупівель послуг системи охорони  
здоров'я з подальшим їх безкоштовним розподілом серед населення. Такий 
шлях фінансування передбачався системою організації охорони здоров`я за  
моделлю Семашко і був впроваджений в СРСР, країнах Східної та Центральної 
Європи. Другим шляхом  бюджетного фінансування є перерахування коштів 
бюджету в систему державних страхових фондів і програм. Така система 
фінансування охорони здоров`я впроваджена в Великобританії, Швеції, Канаді, 
Ірландії та деяких інших країнах.  

 Бюджетно-страхова система фінансування охорони здоров`я  реалізується 
через системи, засновані переважно на цільовому внеску: внеску на обов'язкове 
медичне страхування  або єдиного внеску на соціальне страхування (єдиний 
соціальний податок) [2].  

При обов`язковому медичному страхуванні страхові фонди формуються 
на трибічній основі: за рахунок цільових внесків працедавців; за рахунок 
цільових внесків працівників; субсидій держави із загальних бюджетних 
надходжень. 
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 Муніципальні або центральні власті встановлюють податок на охорону 
здоров'я (зазвичай 6-11% від фонду заробітної плати), який в основному 
поступає в казну території. Тобто, при обов`язковому медичному страхуванні 
(ОМС) кожне підприємство автоматично бере участь у формуванні фондів 
охорони здоров'я [2].  

До позабюджетних надходжень відносять: особисту оплату  громадянами 
медичних послуг не проходить через канали державного перерозподілу і 
поступають в медичні організації у формі прямої оплати; доходи лікувально-
профілактичних закладів від оренди, від продажу медичних технологій і інші; 
надходження від добродійних фондів; кошти роботодавців, що направляються 
на створення власної медичної бази;   пожертвування і альтернативні джерела 
фінансування (позика, лізинг, факторинг) [1]. 

Таким чином, в системах ОМС участь держави приймає м'якші 
регулюючі форми, а лікувально-профілактичні заклади не завжди належать 
державі.  

 Приватна система фінансування  охорони здоров'я ґрунтується на 
добровільному (приватному) медичному страхуванні і безпосередній оплаті 
медичної допомоги споживачами медичної допомоги або  роботодавцями. Вона 
характеризується такими ознаками: основним джерелом фінансування медичної 
допомоги є особисті  кошти громадян і прибуток юридичних та фізичних осіб - 
роботодавців; переважно недержавний, комерційний статус страхових медичних 
компаній, що акумулюють фінансові кошти охорони здоров'я та забезпечують 
надання медичної допомоги; великий вибір медичних установ, лікарів; вільне 
(нерегульоване) ціноутворення на медичні послуги; висока частка 
національного доходу, що виділяється на охорону здоров'я. 

В чистому вигляді приватна система фінансування  не функціонує ні в 
одній з національних систем охорони здоров'я  через притаманні їй негативні 
чинники. А саме: високу вартість медичної допомоги та її недоступність для 
значних верств населення; недостатня увага до профілактичних заходів; 
приватні компанії медичного страхування не мають стимулів для підвищення 
ефективності своєї діяльності та зазвичай несуть вищі адміністративні витрати, 
ніж суб`єкти системи державного медичного страхування. 

При приватному добровільному медичному страхуванні застраховані або 
їх роботодавці самі виплачують страхові внески приватним страховим 
компаніям. Розрахунок ставки внесків проводиться страховою компанією для 
кожної особи на основі оцінки вірогідності або ризику отримання від них заяви 
на оплату медичної допомоги [8] .  

Основною відмінністю між системою приватного страхування і системою 
національного обов'язкового страхування є те, що страхові внески приватного 
страхування є справедливими по актуарними оцінкам, тоді як внесення системи 
національного обов'язкового страхування пов'язують ставку внеску з 
платоспроможністю і не передбачають внесення поправок в ставку внесків, що 
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виплачуються  окремими особами та розрахунку очікуваного рівня витрат по 
кожному застрахованому. Приватні страхові компанії платять за медичні 
послуги, надані населенню, за узгодженими ставками в відповідності з 
контрактом на страхування. Приватне медичне страхування не  при розрахунку 
вартості страхового полісу не враховує особистий дохід застрахованого, що  
приводить до регресивного розподілу фінансового тягаря, тобто в 
пропорційному відношенні бідні платять більше, ніж багаті [4]. 

Доповнююче приватне медичне страхування теж носить регресивний 
характер. Цей вид страхування, як правило, охоплює  відносно велику частку 
населення із середнім рівнем доходу. Коли ж приватне медичне страхування 
грає роль додаткової альтернативної або замінюючої форми приватного 
медичного страхування  страховий поліс купують головним чином люди з 
високим рівнем доходів,  тому вплив на фінансування виявляється помірно 
прогресивним.  

В жодній країні, окрім США, приватне страхування не використовується 
в якості механізму фінансування первинної медико-санітарної допомоги. Це 
відбувається по причині існування ряду проблем, пов'язаних з ринком 
приватного медичного страхування, які роблять майже неможливим. Оскільки 
страхові поліси придбають переважно особи, які відносяться до категорії 
підвищеного ризику, страхова компанія може прийти до висновку що її витрати 
перевищують початкові розрахунки. Така ситуація може привести до 
збільшення вартості страхового полісу та зробить його не вигідним для  
страхової компанії. 
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Стандарне загальноприйняте уявлення про економіку обумовлюється 
комплексом суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме про 
організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне 
використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг. 
Проте розглядаючи економіку глибше слід додати ряд факторів, які впливають 
на статистичні, економетричні, математичні дані, а саме фактори, дослідження 
яких зосереджено в площині психології, історії, політики.   

Психологічна економіка як частина економічної науки, вивчає об’єкти, 
процеси, відносини, які виникають і складаються під впливом індивідуальної, 
групової, громадської психології. Економічна психологія розглядає яким чином 
економіка впливає на психологію. Цитата Шумпетера Й. яскраво демонструє 
довготривалу відсутність поведінкової психологічної економіки в економіці, 
загалом та загострює питання актуалізації її дослідження в сучасних умовах: 
“...в дійсності економісти ніколи не дозволяли своїм сучасникам – професійним 
психологам впливати на економічний аналіз. Замість цього вони самі 
формували ті пропозиції про психологічні процеси, які були для них найбільш 
зручними”. Звідси зростає зацікавленість і в питаннях нейромаркетингу.  
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З точки зору психологічної економіки, заслуговує на увагу і теорія 
“Чорного лебедя”  Нассім Ніколаса Талеба, в якій стверджується про велику 
самовпевненість суспільства. Автор аргументує, що практично всі значущі 
наукові відкриття, історичні та політичні події, досягнення мистецтва і 
культури — це «чорні лебеді». Прикладами «чорних лебедів» є розвиток і 
впровадження Інтернету, Світові війни, наслідки терористичних атак. Талеб 
також підкреслює, що людство нездатне успішно прогнозувати своє майбутнє, 
а впевненість у своїх знаннях випереджає самі знання і породжує феномен 
«надлишкової впевненості».  

Загалом, економіку можна розділити на дві частини: нормативну 
(загальноприйняту, закріплену законами, правилами, звичаями, соціальними 
інститутами) та аномальну, яка базується на тіньовій психології, яка керується 
людським фактором, який, в свою чергу, не можливо перебачити. Базуючись на 
економічних, навіть самих скурпульозних розрахунках не можливо забезпечити 
повну достеменну відповідь про будь – які предмети розрахунків. Наприклад, 
не можливо порахувати якою має бути продовженість оптимального робочого 
дня, чи потрібно обмежувати продаж і виробництво алгокольних і тютюнових 
виробів, надавати гуманітару та інші види допомоги іноземним державам, 
наскільки значним є економічний ефект від кількості розлучень та  шлюбів в 
країні, тощо. В економічній науці використовуються цифри, кількісні 
показники.  Проте головним суб’єктом  в економіці є людина і врахування 
позиції та глибини цінностей, моральних якостей та інших потреб є нагальним і 
визначним.   

В роботі Адама Сміта “Теорія моральних почуттів” наголошується, що 
людина в своїх економічних діях керується психологією особистого інтересу. 
Такі тенденції простежувались у економістів наступних років, до періоду 
мінімізації людини як окремого індивідууама економічних процесів, та 
визначення суб’єктами економічних відносин групи людей у вигляді 
організацій, тощо. Депсихологізація людини може бути пояснена стрімкими 
технологічними процесами, глобальними тенденціями, які з рештою і 
збільшують роль людини в суспільному житті, враховуючи її бажання, емоції.  

Держава як універсальна система організації суспільства, керує 
процесами в цьому суспільстві, спираючись на політичну, адміністративну, 
економічну владу. Крім того, держава покликана забезпечувати безпеку та 
комфортні умови суспільству, враховуючи його бажання, вимоги, при цьому 
популяризуючи моральні цінності, які повинні бути основою всіх процесів.  

Дослідження поведінки суб’єктів економічних відносин є невід'ємним 
елементом досягнення показників ефективності в економічній діяльності. 
Традиційна економіка розглядає людину як особу, що має логічне мислення, 
може точно враховувати доступну їй інформацію і на її основі приймати 
рішення, яке максимізує його власну вигоду, мінімізує рівень ризику при 
досягненні поставлених цілей. Таку поведінку прийнято називати 
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раціональною. Саме на основі такого положення будуються моделі попиту та 
пропозиції, ділових циклів, роботи податкової системи, інфляції і т.д. Разом з 
тим, слід враховувати людський фактор, обумовлений в певними почуттями, 
емоціями, інстинктами, помилками, залежностями і т.д. Відповідно, людина 
може діяти не абсолютно раціонально, а з урахуванням психологічної складової 
при прийнятті рішення. Поведінкова економіка, як окрема галузь економіки, 
виникла не так давно – протягом останніх трьох десятиліть. 

Спеціалізуються на поведінковій економіці такі дослідники, як Д. 
Каннеман, А. Тверські, Р. Шиллер, Д. Аріелі, М. Алле, А. Суворов, В. Бєлянін 
та ін. В основному автори розглядають питання застосування поведінкової 
економіки в таких сферах, як мікроекономіка, фінансовий ринок, ринок 
інвестицій. Саме на недоліки традиційної економіки звертають увагу 
засновники поведінкової економіки (Behavioral Economics). Засновниками цієї 
сучасної галузі економіки вважаються американські психологи - лауреат 
Нобелівської премії з економіки 2002 року Деніел Канеман (Daniel Kahneman) 
та Амос Тверскі (Amos Tversky). Їх стаття «Теорія очікувань: прийняття рішень 
в ризикових ситуаціях» (Prospect Theory: Decision Making Under Risk) була 
опублікована в 1979 році в журналі Econometrica. В роботі наголошується, що 
люди в багатьох випадках не схильні чинити відповідно до приписів 
неокласичної економіки і демонструють схильність до абсолютно 
нераціональної поведінки. За допомогою цілого ряду наукових досліджень вони 
дійшли висновку, що економіка, і як її одна із складових, ринок, є результатом 
людських рішень. Рішення людей, як правило є ризикованими. У сучасній науці 
ідеї поведінкової економіки досліджуються  в працях Ден Аріелі (Dan Ariely), 
який встановив, що ірраціональне поведінка не хаотична. Вона 
підпорядковується певним моделям і тому цілком передбачувана - у всякому 
разі, у статистичних термінах. Відповідно до точки зору Бєляніна В.С. 
поведінкова економіка - галузь економічної теорії, яка враховує психологічні 
особливості людського сприйняття, судження й дії в різних економічних 
ситуаціях. Проте залишається значний перелік питань, які потребують аналізу 
та глибого дослідження в сфері поведінкової економіки, а саме методики, за 
якими можна розрахувати частку психологічного впливу на формування та 
реалізацію будь – якої економічної моделі, позитивні та негативні наслідки 
впливу поведінки людини на економічну ефективність суб’єкта економіки.  

Поведінкова економіка розробляє досить складну задачу стосовно того, 
як певні переконання, емпіричні правила, міжособистісні відносини, соціальні 
норми можуть привести до реальних економічних рішень, відхиляючись від 
стандартів раціональної корисної максимізації. Поведінкова економіка 
розробляє також теоретичні альтернативи стандартній мікроекономіці, тому що 
поведінкові економічні принципи стають все більш корисними в поясненні 
аспектів ринкової поведінки агентів, які не були враховані в традиційних 
моделях, але потрібно обов′язково враховувати для більш ефективного 
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прийняття рішень та розробки економічної та маркетингової політики будь якої 
ланки бізнесу.  

Для вимірювання проміжних психологічних змінних (до яких відносяться 
думки, настрої, очікування, домагання - всі суб'єктивні фактори втілення 
об'єктивної купівельної спроможності людини в реальні покупки) Дж.Катона 
розробив (1952) індекс споживчих настроїв, що визначається на основі масових 
опитувань, проведених Інститутом соціальних досліджень Мічиганського 
університету. Величина індексу визначається як середнє арифметичне з 
часткою позитивних відповідей репрезентативної вибірки на п'ять питань, що 
стосуються фінансового становища сімей в даний момент порівняно з минулим 
роком і на наступний рік, перспектив економічного становища країни через рік, 
і через п'ять років ("краще чи гірше?"), а також умов, що склалися для покупок 
товарів тривалого користування ("Хороший зараз для цього час?"). Катона 
запропонував концепцію циклічного поведінки споживачів, що залежить від 
впливу масових хвиль оптимізму або песимізму та дискреційних витрат на 
побутові товари тривалого користування, термін служби яких визначаються не 
стільки фізичним, скільки моральним зносом, причому дуже велику роль 
грають міркування престижу і "рівень домагань" 

Можна погодитись з твердженням: «Масові хвилі оптимізму чи 
песимізму здатні вплинути на вибір споживача більше ніж економічна ситуація 
в країні”. 

Поведінкова економіка дає можливість відчути різницю, яка часто 
виникає при реалізаціїї досить успішних теоретичних проектів, які на практиці 
не виправдовують закладених , що на практиці людина може діяти на 
неефективних ринках з неповною інформацією, брати участь у фінансових 
пірамідах, цінувати більше те, що вона може заробити у короткостроковій 
перспективі, ніж в довгостроковій, приділяти недостатньо уваги суспільним 
інтересам, підкорятися нераціональним вказівкам з боку урядових організацій. 
Необхідно відзначити, що методи, які використовує поведінкова економіка, є 
аналогічними до тих, які застосовуються в інших галузях економіки. Проте 
останнім часом поведінкова економіка використовує весь спектр методів, що 
використовуються в економічних дослідженнях: це статистичні методи, аналіз, 
математичне та комп′ютерне моделювання та ін.  

Це дає змогу визначити певні закономірності в поведінці ринкових 
агентів та на основі їх розробляти маркетингові стратегії.  Доцільним є 
виділення основних функціональних положень системи поведінкової 
економіки, необхідні для застосування нструменту маркетингу в сучасних 
процесах функціонування національної економіки.  

Маркетинг містить у собі безліч різноманітних видів діяльності, у тому 
числі маркетингові дослідження, розробку товару, організацію його розподілу, 
встановлення цін, рекламу та персональний продаж. Та сьогодні для ефективної 
діяльності бізнесу не досить застосування лише класичних теорій, моделей та 
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інструментів маркетингу, оскільки вони базуються на традиційних положеннях 
про раціональну поведінку споживачів та виробників – агентів ринкової 
економіки. Відповідно, доходи усіх ланок бізнесу залежать не лише від різного 
роду ризиків та відповідних умов бізнесу в певний період часу, а й від реакції 
на вхідну інформацію, оцінка якої змінюється залежно від психологічного 
сприйняття її різними агентами ринку. Тому дослідження принципів 
нераціональної поведінки кожного суб’єкта відносин є актуальним та 
перспективним для подальших досліджень. 
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Неухильне збільшення інформаційних потоків, що супроводжуються 
різним ступенем доступності інформації, обмежують раціональну поведінку 
суб'єктів господарювання навіть у розвинених економіках. Умови, в яких 
приймаються управлінські та економічні рішення нашого сьогодення 
надзвичайно рідко відповідають припущенню про повноту та симетричність 
розподілу інформації. 

Проблема обмеженого. нерівномірного доступу до інформації та визнана 
в межах фундаментальної розробки теорії асиметричної інформації лауреатами 
Нобелівської премії з економіки (2001 р.) Дж. Акерлофа, М. Спенса, Дж. 
Стігліца. Вони досліджували ринки з неповною інформацією, що беруть 
початок з одного джерела - з теоретико-методологічного положення 
англійського економіста австрійського походження, лауреата Нобелівської 
премії з економіки 1974 Фрідріха фон Хайєка (1899-1992), що міститься в статті 
«Використання знань у суспільстві», опублікованій в вересні 1945 р., яка 
надихнула багатьох економістів світу, які вивчають проблематику 
асиметричної інформації. Загальносвітове наукове визнання праць Дж. 
Акерлофа, М. Спенса, Дж. Стигліца дало імпульс дослідженням впливу 
асиметрії інформації на економічні операції суб'єктів господарювання.  

Серед вітчизняних учених, необхідно відзначити М. Єрмошенка, який 
розкрив особливості нової парадигми асиметрії інформації у контексті розвитку 
інформаційної економіки в Україні, виділив якісні наслідки її формування, 
показав, що вирівнювання асиметрії інформації можливе тільки в умовах 
розвитку інформаційної економіки. При збільшенні кількості інформації  
ступінь її доступності суттєво , що обмежую адекватну  поведінку суб’єктів 
господарювання навіть у розвинутих економіках, відзначено Я. Жалілою [5], 

На особливу увагу, вважаємо, заслуговують дослідження ефектів 
асиметрії інформації, що впливають на діяльність та її результати суб’єктів 
господарювання аграрного сектору 

У ринковій економіці всі суб'єкти господарювання несуть витрати, 
пов'язані з недостатністю одержуваної інформації. Такими витратами є різні 
ризики, що призводять до зниження ефективності господарської діяльності 
суб'єктів. Асиметричність інформації характерна для всіх ринків в більшій чи 
меншій мірі. В Україні дані ризики особливо відчутні та особливо 
проявляються в аграрному секторі національної економіки. 

Сучасний світ у зв'язку зі зростанням ролі інформації породжує 
проблеми, її асиметрії, які стають все більш актуальними і проявляються як на 
мікрорівні, так і на макрорівні. Різна ступінь інформованості взаємодіючих 
суб'єктів впливає на їх поведінку на різних рівнях. 

Наприклад, якість управлінської інформації залежить насамперед від 
того, на якому рівні відбувається її формування та забезпечення нею апарату 
управління аграрним сектором на різних щаблях. Інформаційне забезпечення 
виробничої функції суб'єктів господарювання має бути доступним та 
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відповідати пертинентній властивості. Спробуємо визначити передумови 
доступності та ступінь затребуваності інформаційного забезпечення в 
аграрному секторі.  

При оцінці затребуваності найбільше значення мають властивості 
інформації, що визначають можливість комплексного і системного підходу до її 
якісної оцінки, а в подальшому – до розробки управлінських рішень з 
мінімальними ризиками різного виду, що зменшує невизначеність.  

Отже, можна стверджувати, що якість інформації – це сукупність 
властивостей, що зумовлюють та забезпечують можливості її використання для 
задоволення певних, залежно від її призначенням, інформаційних потреб.  

За відсутності однієї з  властивостей виникає асиметричність інформації , 
визнана у межах концепції асиметрії інформації Дж. Акерлофа, М. Спенса, Дж. 
Стігліца, який є одним з аспектів недосконалості інформації, що виникає через 
відсутність загального рівного й вільного доступу до інформації. У дійсності ж 
умови, в яких приймаються управлінські та економічні рішення, надзвичайно 
рідко відповідають припущенню про повноту та симетричність розподілу 
інформації. Навпаки, загальним правилом є недостатність та недоступність 
інформації, що чинить опір прийняттю оптимальних управлінських рішень. 

Інформація є основою інформаційного забезпечення, що слугує   
ефективному управлінню аграрним сектором. Від якості інформаційного 
забезпечення, його повноти, вірогідності, своєчасності, об'єктивності та 
симетричності залежить не тільки якість аналітичних досліджень, але й дієвість 
управлінського впливу на об'єкти управління. Також якість інформаційного 
забезпечення – це один із найважливіших параметрів для споживача інформації 
й має відповідати всім основним властивостям, визначеним для інформації, 
додавши критерії релевантності та пертинентності, які є ключовими поняттями 
теорії  інформаційного пошуку та інформаційного суспільства взагалі. Перед 
суб’єктом управління висуваються завдання одержання інформації, її 
переробки, а також генерування й передачі нової похідної інформації у вигляді 
керуючих дій.  

Отже, для отримання рівного доступу до інформації необхідний 
відповідний рівень розвитку інфокомунікацій, що підводять нас до нової епохи, 
позначеної стрімкою інформатизацією суспільства зі створенням глобальної 
інформаційної інфраструктури (ГІІ). Досягнення такої мети вимагає інвестиції 
безпосередньо на розбудову її складових, зокрема в аграрному секторі. 
Кінцевою метою ГІІ є гарантування кожному громадянинові доступу до 
інформаційного співтовариства і задоволення його інформаційних потреб. Тому 
другою важливою умовою вирівнювання асиметрії інформації вважаємо 
відповідність доступного інформаційного забезпечення, та його пертинентність 
потребам суб'єктів господарювання та управління. 

Спробуємо оцінити рівень можливостей розбудови інфокумінікацій в 
аграрному секторі столичного регіону. Проаналізовано обсяг спрямованих 
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інвестицій (індикатор частки витрат на інформатизацію) в сільське господарство, 
мисливство та лісове господарство у загальній структурі валових капітальних 
інвестицій Київської області, а також визначено частку фінансових ресурсів 
безпосередньо на процеси інформатизації (витрати на програмне забезпечення, 
обчислювальну техніку, послуги сторонніх підприємств у сфері інформатизації). 

Отримані результати дали підстави зробити висновок, що, по-перше, 
існує чітка тенденція збільшення інвестицій на інформатизацію в аграрний 
сектор; по-друге, у сукупній структурі всього інвестицій в сільське 
господарство столичного регіону витрати на інформатизацію посідають одне з 
останніх місць, що потребує активізації державно-приватного фінансування. 
Величина частки інвестицій характеризується суттєвою варіативністю і повною 
відсутністю стабільної тенденції (R2 = 0,6195).  

Проаналізувавши динаміку інвестицій на програмне забезпечення та бази 
даних, інші інформаційні послуги, як зазначено в статистичних джерелах, 
можна визначити тенденцію капітальних інвестицій саме на інформаційне 
забезпечення в сільському господарстві Київської області, яка вказує на їх 
збільшення за досліджуваний період. 

Аналізуючи рівень інтеграції процесів інформатизації в аграрний сектор 
київської області, необхідно зосередити увагу на рівні забезпеченості 
потенційними засобами інформатизації суб’єктів господарювання, який, 
сьогодні відповідає середньому рівню і відіграє важливу роль у перетворенні 
аграрної галузі області у високоефективну сферу економіки.  

Останнім часом дедалі більше вчених доходять висновку, що 
визначальним фактором, який детермінує виникнення інформаційних потреб у 
суб’єктів економічної діяльності і галузі взагалі, є суспільне виробництво. 
Інформаційні потреби не можуть існувати поза діяльністю користувачів 
інформації, матеріальної чи духовної, і залежать від рівня розвитку  цивілізації, 
що ускладнює й розвиває зв'язок інформаційних потреб з цілями і задачами 
економічного розвитку. Якщо це має під собою певне підґрунтя, то вивчення 
інформаційних потреб на тій або іншій території варто починати з аналізу 
виробничої структури конкретного регіону, тобто  з’ясувати специфіку його 
розвитку та діяльності. 

Потреби в інформації відображають особливості професійної діяльності 
користувача та прийняття професійних рішень. Структура усвідомлених 
інформаційних потреб адекватна структурі професійної діяльності користувача, 
а також структурі організації інформаційного ресурсу, який забезпечує 
виконання професійних завдань суб’єктами господарювання. Зазвичай 
виділяють два основних типи інформаційних потреб - поточні та конкретні 
(спеціальні). 

Якість інформаційного середовища повинна мати такою, щоб відповідні 
цільові групи його користувачів могли покращувати показники економічної 
ефективності, а такою результативність своєї діяльності. Важливо постійно 
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проводити оцінку поточних та потенційних інформаційних потреб споживачів 
інформації, а також здійснювати заходи, спрямовані на заохочення 
використання сучасних інформаційних технологій, наводячи для цього 
приклади, що зрозумілі цільовим групам. 

Одна з центральних проблем вивчення інформаційних потреб суб’єктів 
господарювання криється в методології їх аналізу та оцінки ефективності 
інформаційного пошуку. Моніторинг інформаційних потреб суб’єктів 
господарювання, як було зазначено вище, є однією з методичних основ 
формування інформаційних ресурсів аграрного сектору. 

З метою моніторингу інформаційних потреб суб’єктів господарювання 
аграрного сектору, зокрема сільського господарства Київської області, 
моніторингу джерел інформації та поширення знань, визначення шляхів 
ефективного менеджменту в роботі з інформацією, забезпечення її якості та 
впливу на організацію виробництва і послуг та в цілому розвитку області,  
використано статистичний метод – метод множинної кореляції та 
індивідуальний метод експертних оцінок – анкетування. 

Для подальшого дослідження ефективності поширення 
сільськогосподарських знань та інформації було виділено цільові групи, на які 
має бути розраховане галузеве інформаційне забезпечення: керівники 
регіонального рівня, сільськогосподарські підприємства, фермери та сільські 
домогосподарства. 

Проведені дослідження наведено на рис. 1-4. Результати аналізу видів 
джерел для керівників регіонального рівня та суб’єктів господарювання 
відображають різну пріоритетність видів джерел інформації, але домінуючим 
джерелом для трьох категорій опитуваних є інформаційний супровід, крім 
домогосподарств. 
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Рис. 1. Структура затребуваних видів 
джерел інформації для керівників 

регіонального рівня 

Рис. 2. Структура затребуваних видів 
джерел інформації для 

сільськогоспо-дарські підприємства 
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Рис. 4. Структура затребуваних видів 
джерел інформації для фермерських 

господарств 
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Основні питання щодо рівня задоволення інформаційних потреб пов’язані 
з кількістю інформаційних контактів, джерелами інформації та поширення 
знань і рівнем якості отриманої інформації (пертинентністю) з цих джерел. При 
аналізі даних анкетування керівників регіонального рівня, які мають 
необмежений доступ до інфокомунікацій, доведено, що, в основному, 
управлінський менеджмент регіонального рівня спирається на використання 
сучасних інформаційних технологій. Але управлінський менеджмент 
регіонального рівня не завжди в змозі сприйняти й розділити суб’єкти 
господарювання, на які він спрямований. Перевірку гіпотез щодо впливу 
складових інформаційного забезпечення на ефективність 
сільськогосподарського виробництва було здійснено за допомогою 
кореляційного аналізу. 

На підставі викладеного можна вважати, що забезпечення, окремих 
суб’єктів господарювання різними інформаційними джерелами, показав 
наявність суттєвого впливу цих джерел на результати економічної діяльності як 
фермерських господарств, так і сільськогосподарських підприємств. Вплив 
цього показника на діяльність домогосподарств населення виявився суттєво 
меншим. 

Висновки підтверджують положення теорії щодо асиметрії 
навколишнього інформаційного середовища, яке негативно впливає на процес 
виробництва суб’єктів господарювання і перешкоджає прийняттю оптимальних  
рішень на різних рівнях управління. 

Отже, дослідження галузевих інформаційних потреб та оцінка джерел 
інформації мають бути інструментом обґрунтування архітектури адаптивного 
агрегування симетричного доступу суб’єктів господарювання до системи 

Рис. 3. Структура затребуваних видів 
джерел інформації для 

домогосподарств 
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інформаційного забезпечення регіону при створенні глобальної інформаційної 
інфраструктури. Створенню якої сприяють такі головні чинники: 

 конвергенція технологій, використовуваних у галузях інфокомунікацій, 
 із одночасним розширенням застосування цифрових технологій; 
 нові можливості для виробництва та бізнесу, що постають унаслідок 

лібералізації послуг. 
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ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

There are problems and prospective of entrepreneurial development reviewed, tendencies on 
enterprises formation in Ukraine analyzed, causes determined and problems of enterprises 
malformation summarized (for small businesses), the necessity of financial-organizational 
component improvement for implementation of the enterprise function justified in this Article.  
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В статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку підприємництва, 
проаналізовано тенденції формування підприємницьких структур в Україні, виявлено 
чинники та узагальнено проблеми недостатнього розвитку підприємництва у вигляді малого 
бізнесу, обґрунтовано необхідність удосконалювати фінансово-організаційну складову задля 
реалізації функцій підприємництва. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, організаційне забезпечення, підприємництво, 
мале підприємництво, розвиток, державне фінансування, механізми.  

 

Сучасний етап розвитку України потребує посилення розвиткових 
процесів у всіх сферах національного господарства, що сприятиме формуванню 
нових підприємницьких структур, здатних створювати додаткову вартість; 
створенню нових робочих місць, що скоротить явне та скрите безробіття; 
зниженню соціальної напруги в певних регіонах, оскільки кількість великих 
підприємств скорочується, а вони здебільшого були містоутворюючими; 
зменшенню конкуренції завдяки розширенню ринків. Особливістю 
підприємництва є його орієнтація на рішення регіональних та місцевих проблем 
економічного та соціального характеру, що спирається на досвід та динаміку 
розвитку регіону, певні культурні традиції.  

Разом з тим, значення підприємництва для держави в період здійснення 
реформ та реструктуризації економіки в цілому, вимагає формування дієвих 
механізмів кількісного та якісного його розвитку на інноваційній основі, що 
сприятиме стимулюванню збуту власної продукції (послуги). Саме в такі 
підприємницькі структури має бути спрямована державна фінансово-
організаційна допомога задля створення підґрунтя мультиплікації інноваційної 
активності та успішності. Це потребує значної підтримки у фінансовому 
забезпеченні початку розвиткових процесів та впровадження інноваційних 
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перетворень нових підприємницьких утворень, здатних пришвидшити темпи 
використання підприємницького потенціалу країни в цілому та добробут 
населення. 

Науковий доробок до вирішення проблем розвитку малого бізнесу 
створили такі українські учені як В. Воротін, Л. Ганущак-Єфіменко, Т. 
Греджева, В. Луцяк. І. Максименко, Т. Меркулова, В. Папп, В. Сирветник-
Царій, А. Чухно, Г. Цегелик та ін. 

Погляди вчених збігаються в тому, що мають місце певні особливості 
підприємництва як суспільного та економічного чинника. По-перше, 
підприємництву як формі господарювання властиві зміни. Ці зміни 
відбуваються внаслідок пристосування виробництва до потреб сучасного 
суспільства, та відповідно до науково-технічного рівня розвитку цивілізації. 
По-друге, залежно від домінуючої системи поглядів на ринкові процеси, що 
властива конкретному стану розвитку продуктивних сил у світовій економічній 
системі, центр уваги наукової думки зміщується на конкретні аспекти 
підприємницької діяльності. По-третє, особливе значення в економічній теорії 
має всебічне вивчення впливу підприємницької діяльності на розвиток 
суспільства. [1, с. 215] 

Для формування економічної основи підприємництва необхідне 
фінансове забезпечення придбання або створення його власності, завдяки якій 
підприємець зможе реалізовувати свій потенціал, а його використання та 
користування доходами сприятиме розширенню певної бізнес-ідеї. Організація 
підприємницької діяльності потребує використання методів і інструментів 
менеджменту динамічними процесами, до яких відносяться технологічні 
особливості на підставі свободи та підприємницької самостійності. Економічні 
умови дозволяють ефективно використовувати ресурси завдяки комбінуванню, 
масштабності мислення, творчої ініціативи. Структурні складові дозволяють 
створити гнучку будову прямих та обернених зав’язків за блоковим принципом. 

Визначені характерні риси підприємництва та його місце в економічному 
процесі потребують усунення перешкод на шляху розвитку підприємництва, а 
саме: недосконалість механізму державної політики щодо підтримки 
підприємництва та відсутність дієвості його реалізації через некомплексність 
впливів регулювання зі сторони державних органів, в тому числі законодавче; 
значні податкові навантаження; обмеженість отримання спеціальних кредитів 
для фінансового забезпечення функціонування малого підприємництва і в той 
же час відсутність системи контролю за виділеними фінансовими ресурсами на 
розвиток та підтримання малого бізнесу; недосконалість кадрової політики та 
інформаційного поля для консультацій у різних напрямків діяльності.  

Стан розвитку малого підприємництва в Україні в цілому є недостатнім у 
зв'язку з фінансово-економічною ситуацією, тому питання малого 
підприємництва потребують опрацювання та розробки відповідного 
державного регулювання. Вивчення стану малого підприємництва свідчить, що 
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сприяти його розвитку можна лише шляхом поєднання, комбінування різних 
методів, засобів регулювання й підтримки, головними серед яких є такі: 

1. фінансово-кредитна підтримка (що передбачає прямі гарантовані позики, 
цільове субсидіювання, цільове бюджетне фінансування); 

2. сприятлива податкова політика (що передбачає пільгове оподаткування, 
надання права прискореної амортизації); 

3. створення політики структурних перетворень, при якій основні зусилля 
держави будуть спрямовані на зміну економічної структури всього 
господарського механізму з метою гармонізації вітчизняної економічної 
практики зі стандартами, поширеними у країнах – членах ЄС; 

4. оптимізація та прискорення процесів формування зовнішньоекономічного 
механізму інтеграції України у світові структури, як логічне завершення 
реформування соціально-економічного розвитку суспільства. [2, С.164] 
Певна обмеженість статистичної інформації не дозволяє всебічно 

проаналізувати місце та роль малого та середнього підприємництва у 
економічному та соціальному аспекті розвитку господарства країни. Разом з 
тим, певні закономірності прослідковуються, а саме: скорочення фінансування, 
що ґрунтується на скороченні ВВП; звуження споживчого попиту, яке 
відображається та підтверджується зростанням інфляції; обмеженість 
капітальних вкладень за рахунок внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Так, дані 
таблиць 1, 2 відображають тенденції скорочення кількості функціонуючих 
підприємств як великих, так і малих та середніх, а саме: у 2016 р. порівняно із 
2011 кількість великих підприємств скоротилась на 42 %, що створює певну 
загрозу для перетворення ресурсів у додану вартість та працевлаштування 
населення, оскільки ці підприємства здебільшого виробляють продукцію 
промислового значення.  

Таблиця 1 
Кількість підприємств, одиниць [3] 

Підприємства 
З них  Усього 

великі середні малі 
мікропідприємства 

2010 378810 586 20983 357241 300445 
2011 375695 659 20753 354283 295815 
2012 364935 698 20189 344048 286461 
2013 393327 659 18859 373809 318477 
2014 341001 497 15906 324598 278922 
2015 343440 423 15203 327814 284241 
2016 306369 383 14832 291154 247695 

 

Розглядаючи тенденції сталості середніх підприємств, слід додати, що за 
вказаний період, їхня кількість скоротилась на 29 %, що підтверджує процес 
пристосування їх до умов господарювання в народному господарстві та вказує 
про негативні тенденції в економічному та соціальному станах. 
Підтвердженням цього є певна невизначеність середніх підприємств у 
Господарському кодексі України, оскільки кількісні характеристики 
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знаходяться між малими та великими, що не дозволяє їх характеризувати у 
межах подібних за обсягом . До того ж у малих підприємств є можливість 
реалізовувати облікову, податкову складову по спрощеній процедурі, а також 
використовувати переваги неформальної зайнятості. 

Дані таблиці 1 показують, що в структурі наявних підприємств питома 
вага кожної з груп (великі, середні, малі) підприємств певним чином змінилось, 
що, на нашу думку, є негативною тенденцією на фоні загального скороченні 
суб’єктів господарювання у країні. Так, з 2010 р. по 2016 р. відбулись такі 
зміни: частка великих підприємств змінилась з 0,15% до 0,12%; щодо середніх -
5,53% до 4,84% відповідно; разом з тим малі складають 94,3% та 95,03%.  

Таблиця 2 
Кількість найманих працівників, тис. осіб [3] 

Підприємства 
З них  Усього 

великі середні малі 
мікропідприємства 

2010 8845,8 2400,3 3392,4 2043,7 762,0 
2011 8757,9 2449,0 3251,6 2011,8 757,4 
2012 8620,3 2484,1 3141,9 1951,6 736,5 
2013 8279,4 2383,7 3010,1 1891,8 734,4 
2014 7100,0 1915,1 2694,9 1583,0 626,6 
2015 6437,6 1708,6 2603,2 1466,3 587,8 
2016 6461,9 1586,6 2621,4 1505,9 565,2 

 

Кількість найманих працівників за вказаний період значно скоротилась 
(на 275), що створює передумови безробіття, негативних тенденцій щодо 
трудової міграції за кордон, соціальної кризи на території країни. 

Щодо державного фінансового забезпечення, то за результатами 
проведеного аналізу виявлено такі необхідні заходи стимулювання розвитку 
малого підприємництва: 

1. Відновлення прямого фінансового забезпечення шляхом надання 
адресної цільової допомоги, субвенцій, грандів для створення та 
функціонування пріоритетних видів діяльності, конкретних підприємств, нових 
робочих місць. 

2. Відновлення відшкодування частини вартості кредитів, тим самим 
створюючи умови спрощення і доступності отримання кредитів. 

3. Формування дієвої та ефективної фінансово-кредитної політики 
держави, направленої на здешевлення кредитів та їх більшу доступність для 
малого бізнесу. 

4. Посилення співпраці з міжнародними організаціями та фондами, що 
стимулюють розвиток малого та середнього бізнесу як з боку банківських 
установ так і державних регулюючих органів. 

5. Стимулювання сприятливого інвестиційного клімату в Україні [4, c. 
186]. 

Оскільки підприємництво проявляє свої характеристики через процеси, 
які відображають сутнісне наповнення та певні властивості, розвиток 
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особистості, самостійне виконання певної роботи, то відбувається ототожнення 
підприємництва та підприємницької діяльності. Разом з тим, слід додати, що 
підприємницька діяльність змінює рівновагу ринку, дестабілізує його за 
рахунок виводу нового інноваційного товару. 

Таким чином, розвиток підприємництва в Україні потребує значної 
фінансової підтримки підприємництва як підґрунтя для розвитку економіки, що 
дозволить збалансувати попит і пропозицію, гармонізувати конкурентне 
середовище, підвищити інвестиційну привабливість як національного 
господарства, так і окремих регіонів. Розробка механізмів стимулювання 
створення підприємницьких структур сприятиме дієвості господарського 
механізму в цілому, як по подоланню негативних тенденцій зростання рівня 
безробіття, так і формування економічного прошарку, що за рахунок 
впровадження інновацій зможе забезпечити національну економіку запасом 
міцності перед кризовими явищами. 

 

Література: 
1. Луцяк В.В.. Характеристики і функції підприємництва та деякі теоретико-

методологічні завдання маркетингу[Текст] / В.В. Луцяк // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2014. – №2. – С. 208-219. 

2. Папп В. В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні 
[Текст] / В.В. Папп // Бізнесінформ. – 2013. - №6. – С. 160-164. 

3. Державна служба статистики. – Режим доступу. – Електронний ресурс: 
http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Сирветник-Царій В.В. Сучасні реалії фінансового забезпечення розвитку малого 
підприємництва в Україні [Текст] / В.В.Сирветник-Царій // Економіка та управління 
національним господарством. – 2016. – Вип.2. – С. 181-187. 

 

Arsenyev Yu.N., 
Doctor of Technical Sciences, Professor 

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Tula Branch, Russia 

Davydova T.Yu. 
Candidate of Science (pedagogics), Docent  

Tula State Pedagogical University 
 

RISK MANAGEMENT IN INDUSTRY AND ENTREPRENEURSHIP 
 

Арсеньев Ю.Н., 
доктор технических наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Тульский филиал 
Давыдова Т.Ю. 

кандидат педагогических наук, доцент 
Тульский государственный педагогический университет 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  
 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 101

The processes of analysis, assessment and management of risks in the spheres of 
entrepreneurship and business are practical calculation of the risks of a specialized organization is 
given. 

Keywords: management, business risk, valuation, analysis, production  activity. 
 

Исследуются процессы анализа, оценки и управления рисками в сферах 
предпринимательства и бизнеса, дается практический расчет рисков специализированной 
организации.  

Ключевые слова: управление, предпринимательский риск, оценка, анализ, 
производственная деятельность. 

 

Риск в жизнедеятельности человека, субъекта хозяйствования (СХ) и 
всего общества при взаимодействии с внешним окружающим миром 
неотъемлем и неразделим. Стремление к пониманию сущности рисков, их 
анализу, управлению и оценке совершенствовалось от древности до 
сегодняшних дней [1-10]. 

В исследованиях риска выделяют интуитивный, эмпирический, 
философский, технологический, научный подходы. Постепенно с 90-х гг. ХХ в. 
до н.в. интерес к риску перерастает в синдинику (англ. cindynics, греч. kyndunos 
- опасность) - новую философию менеджмента с ориентиром на приемлемые 
или желательные выгоды. Риск исследовали многие ученые из разных областей 
знания: зарубежные - Р. Баззел, У. Бек, Д. Кокс, Д. Купер, М. Лифсон, В. 
Лоуренс, П. Мур, В. Ойгензихт, В. Роу, А. Смит, Р. Чаретт, Й. Шумпетер и т.д., 
российские - В.И. Авдийский, А.П. Альгин, В.А. Гамза, В.М. Гранатуров, М.С. 
Гринберг, А.А. Дагаев, А.М. Дубров, Р.М. Качалов, Б.А. Лагоша, В.А. Москвин, 
А.И. Пригожин, Е.В. Серегин, Е.С. Стоянов, В.Д. Шапиро, Г.В. Чернов и др. 

В условиях жесткой конкуренции менеджменту СХ, предпринимателям и 
бизнесменам необходим удобный инструментарий подготовки программ 
управления рисками (ПУР), выявления факторов потенциальных рисков, их 
выбора и оценки, разработки превентивных мер снижения рисковых потерь. 
При этом подсистема управления рисками должна входить в интегрированную 
систему управления любым СХ. Предпринимательский риск обусловлен 
объективными и субъективными факторами. Восприятие риска лицом, 
принимающим решения (ЛПР), зависит от специфики его восприятия, 
характера, склада ума, психологических особенностей, уровня знаний и 
жизненного опыта. В целом риск СХ и конкретного ЛПР можно рассматривать 
как совокупность факторов рисковых событий, снижающих их коммерческую, 
экономическую, социальную, финансовую, производственную, 
инвестиционную эффективность. 

Если риск характеризует ситуацию наступления неизвестных событий, 
оцениваемых количественно вероятностью, то неопределенность – ситуацию, в 
которой  вероятность наступления таких событий оценить заранее невозможно. 
Неопределенность и риск в деятельности ЛПР отражают противоречия в 
развитии предпринимательства - планах и реальности, желаниях и 
достижениях. Предпринимательский риск - событие, обратное экономической 
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свободе, объем платы за нее [1-10]. Выбирая решения с меньшим риском, 
получают меньшую прибыль или доход. 

Предпринимательский риск исполняет совокупность функций [1-6]: 
регулятивную; защитную; аналитическую; инновационную, компенсирующую. 
Важно уметь выявлять виды риска, систематизировать их разными способами, 
используя диапазон от интуитивных догадок до сложного вероятностного 
анализа с привлечением методов теории исследования операций. 
Систематизацию рисков по ряду признаков осуществляли разные 
исследователи [1-10].  

Обобщенный алгоритм систематизации рисков включает процедуры: 
1. Определение возможных угроз безопасной деятельности в экономике. 
2. Выявление причин возникновения нежелательного развития событий. 
3. Предварительную оценку масштаба возможных последствий риска. 
4. Анализ возможности управления уровнем риска. 
5. Определение способов для предотвращения проявления факторов 

риска или снижения затрат на ликвидацию последствий. 
6. Формирование информационной базы для принятия управленческих 

решений с учетом возможного проявления факторов риска. 
7. Создание методических рекомендаций выявления факторов риска, 

создания профиля рисков и последующего синтеза системы управления ими. 
Оценка риска состоит в определении степени или величины риска, а 

анализ риска – в разделении на количественные и качественные методы. К 
количественным методам оценки рисков относятся одно- и многофакторные 
статистические, расчетно-аналитические и экспертные методы. Качественный 
анализ служит базой выявления и идентификации возможных видов рисков с 
их последующим количественным анализом. Способы управления рисками - 
уклонение от риска; удержание и сохранение риска; снижение, передача, 
трансфер, компенсация риска. К относительно новым способам относят 
инновации, методы финансовой инженерии, учета социально-психологических 
мер, корпоративной и инновационной культуры СХ. 

Так как риск-менеджмент является компонентом интегрированной 
системы управления (ИСУ) СХ, то единство системы управления риском и 
общего менеджмента СХ обусловливает согласование целей деятельности и 
увязку процедур принятия решений по эффективному ведению бизнеса. В ИСУ 
риском выделяют подсистемы: управляемую (экономические отношения СХ по 
рисковым направлениям инвестиций) и управляющую (поставщики, партнеры–
предприниматели, кредиторы, страхователи и страховщики, конкуренты, 
органы власти и др.). Задачами риск-менеджмента СХ обычно являются: 
повышение стоимости бизнеса, обеспечение его стратегической и оперативной 
устойчивости; снижение волатильности прибыли; разработка системы 
стимулирования персонала, снижение непредвиденных убытков; оптимизация 
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налоговых обязательств, уменьшение изменения соотношения доходов и 
расходов у СХ.  

В практике риск-менеджмента применяются три модели: адаптационная, 
превентивная, комплексная, каждая со своим инструментарием управления 
рисками. Инструментарий адаптационной модели направлен на распознавание, 
фиксирование и реагирование ЛПР на начало реальной кризисной ситуации, 
момент практической реализации негативного события. Инструментарий 
превентивной модели ориентирован на прогноз, упреждение, предвосхищение 
появления рисковых ситуаций с ориентиром в деятельности СХ на 
недопущение или ослабление влияния конкретных видов риска. Комплексная 
модель позволяет обрабатывать информацию о прогнозируемых рисках и 
произошедших рисковых событиях. Успех функционирования СХ в условиях 
жесткой конкуренции требует выбора превентивной, а в перспективе – 
комплексной модели и выбора адекватной стратегии управления риском. 

Алгоритм разработки ПУР включает: уточнение альтернатив целей, 
задач, принципов управления риском и общей стратегии развития СХ; 
выявление возможных экономических рисков (ЭР), снижение финансовых 
потерь от них, выделение направлений деятельности СХ, сопутствующих ЭР; 
выбор приоритетных процедур управления рисками, определение ЭР по 
направлениям деятельности; определение пороговых значений критериев; 
уточнение принципов разработки ПУР; оценка распределения ущерба от ЭР; 
анализ и сравнение критериев с пороговыми значениями; разработка, 
формирование ПУР.  

В практике предпринимательских рисков обычно используют стратегии: 
максимума выигрыша; оптимизации вероятности результата; оптимального 
сочетания выигрыша и величины риска; идентификации и классификации 
рисков; оценку конкретного вида риска, определение их корреляции; 
обоснование методов управления риском; разработку; мониторинг итогов 
реализации ПУР и дальнейшее совершенствование СУР. 

Организация управления рисками требует создания органа управления 
рисками СХ, который должен: определять направления венчурных и 
портфельных инвестиций; разрабатывать программу рисковой инвестиционной 
деятельности; вести сбор, анализ, обработку, создание базы данных об 
окружении; определять степень и стоимость рисков, стратегию и приемы 
управления риском; разрабатывать и выполнять ПУР, включая контроль, учет, 
анализ результатов; осуществлять страхование, разрабатывать его условия и 
размеры ставок; при необходимости давать гарантии, вести соответствующую 
бухгалтерскую, статистическую и оперативную отчетность по рисковым 
инвестициям. 

Финансовый и управленческий учет позволяет СХ сформировать систему 
превентивного оповещения о факторах риска, определять, за счет чего, в каких 
объемах, кто обеспечивает прибыль или наносит убыток; вскрывать потенциал 
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СХ и новые возможности стимулирования сотрудников; создавать базы данных 
и банки знаний; внедрять интеллектуальные системы поддержки принятия 
управленческих решений. К факторам, влияющим на финансовые результаты 
деятельности СХ, относятся: нестабильность политической ситуации; 
непредвиденные действия государственных органов в сфере регулирования 
деятельности СХ, динамика изменений конъюнктуры рынка; внедрение 
конкурентами новых технологий и способов организации труда и производства, 
освоение ими выпуска товаров-заменителей; ужесточение экологических 
требований, ограничения на использование местных природных ресурсов; 
некачественная работа аппарата управления, недоработки в информационном и 
интеллектуальном обеспечении СХ. ошибки оценки цен, уровня 
конкурентоспособности СХ и др. 

Проект развития риск-менеджмента в СХ обычно включает: виды 
факторов и степени рисков; ожидаемые потери и выгоды; эффективные 
мероприятия по управлению рисками; объем бюджета, источники 
финансирования, сроки реализации; ответственные лица. В экспертной оценке 
значимости рисков для СХ важно учитывать квалификацию, стаж и 
компетенции экспертов и ЛПР. 

Нами проведен анализ, оценка и управление риском специализированной 
организации АВС на базе авторских программных модулей на языке 
визуального программирования Delphi. Анализ ее деятельности и рыночной 
стоимости выявил рост ее производства и риски по ряду внешних и внутренних 
факторов. 

Проведенная риск-диагностика исследуемой организации АВС позволила 
установить факторы риска, рисковый профиль, выбрать методы управления и 
разработать ПУР. Нами проведен финансовый коэффициентный анализ 
состояния СХ, расчет показателей платежеспособности, ликвидности, 
финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности. Исследовано 
влияние факторов риска на СХ с расчетом акционерной стоимости, 
инвестиционного и кредитного портфелей, балансовой прибыли, ликвидности, 
инвестиционной привлекательности (см. таблицу). Для разработки ПУР нами 
ранжированы выявленные риски, определена степень рисковой среды и 
рассчитан уровень комплексного риска. 

Разработка ПУР СХ на базе превентивной модели предпринимательской 
деятельности включала следующий алгоритм: 

1. Выполнена классификация рисков, качественная оценка и выбор 
методов оценки влияния факторов риска, разработка рискового профиля СХ. 

2. Выделены актуальные факторы риска, приведшие к потерям, 
упущенной выгоде, создана методика количественной оценки рисков. 

3. Подсчитаны итоги по рискам программы, их количественная оценка, 
построен общий рисковый профиль, рассчитана усредненная напряженность 
совокупности рисков экспертным методом. 
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4. Выполнен расчет возможных потерь и выгод, системы итоговых 
показателей (финансовых, эффективности деятельности, активности бизнеса). 

Таблица 1 
Влияние факторов риска на СХ АВС, д.е. 

Фактическое значение 
по годам Объект воздействия 

2013 2014 2015 2016 

Изме- 
нение, 

ед. 

Тенден-
ция* 

Акционерная стоимость 15800 15180 10550 15610 0,98 - 
Инвестиционный портфель 7500 7600 9900 9600 1,28 + 

Кредитный портфель 570 1700 2380 3900 6,84 + 
Балансовая прибыль  12191 11700 10184 12192 1,0 Х 

Ликвидность (ДЗ – КЗ) 470 515 1657 1546 3,28 + 
Степень инвестиционной 

привлекательности* 
Н С С В  + 

* высокая (В), средняя (С), низкая (Н). 
 

5. Создан план мероприятий по значимым факторам риска. 
6. Разработаны бюджеты реализации мероприятий по плану. 
7. Сформирован сводный бюджет и составлен сводный план мероприятий 

по программе управления рисками СХ. 
8. Оценены возможности финансирования каждого вида риска, 

определены источники финансирования (из собственных средств, продажи 
финансовых инструментов, акционерного капитала, нераспределенной 
прибыли, потенциальной расчетной экономии). 

9. Проанализированы возможности финансирования, выполнено 
сравнение с разработанным планом и бюджетом. 

10. Дан анализ интегральной системы защиты от i-х текущих рисков. 
11. Скорректирована программа финансирования по возможной 

реализации мероприятий и необходимым расходам. При приемлемой 
конфигурации программы управления рисками выполнен переход к п. 120. 

12. Подготовлена организационная часть программы (контракты, 
декларации, соглашения по кредиту и т.п.). 

13. Осуществлены контроль и мониторинг программы, сбор информации 
на последующие периоды. 

14. Выполнено обучение сотрудников СХ, введен постоянный 
мониторинг факторов риска, разработана сбалансированная система 
показателей на основе декомпозиции бизнес-процессов на компоненты с 
выявлением факторов риска, негативно действующих на реализацию 
стратегических целей и задач.  
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ЇЇ 
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ 

 

In article the analysis of the international quality standards on regulation of the directions 
socially from responsible activities of the pharmaceutical enterprises is carried out. The list of the 
international standards is grouped in components of social responsibility of pharmaceutical 
business. The rank analysis of frequency of implementation of the international standards by the 
Ukrainian pharmaceutical companies is provided. 

Keywords: social responsibility, social development, pharmaceutical company. 
 

У статті проведений аналіз міжнародних стандартів якості стосовно регулювання 
напрямків соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств. Перелік 
міжнародних стандартів згруповано за складовими соціальної відповідальності 
фармацевтичного бізнесу. Надано ранговий аналіз частоти впровадження міжнародних 
стандартів українськими фармацевтичними компаніями. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальний розвиток, фармацевтична 
компанія. 

 

Соціальна відповідальність фармацевтичного бізнесу (СВФБ) – це 
здатність суб’єктів фармацевтичної галузі брати на себе зобов’язання 
фінансового, економічного, соціального і екологічного характеру за наслідки 
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їхньої діяльності перед всіма зацікавленими сторонами, яка реалізується через 
етичну поведінку з урахуванням інтересів і очікувань всіх стейкхолдерів при 
дотриманні чинного законодавства і міжнародних стандартів на принципах 
добровільності і взаємної вигоди [1]. Отже, вивчення переліку та напрямків 
регулювання СВФБ міжнародними стандартами є важливим напрямком наших 
досліджень. Нами розроблено перелік міжнародних стандартів, які стосуються 
соціально відповідальної діяльності фармацевтичних компаній (рис. 1), які 
доцільно  

 
Рис. 1. Регулюючі стандарти за складовими СВФБ [власна розробка] 

(початок) 
 

згрупувати за такими складовими СВФБ як: відповідальність перед пацієнтами 
та споживачами за своєчасне забезпечення ефективними, безпечними та 
доступними за ціною лікарськими засобами; відповідальність за екологічну 
безпеку перед місцевим співтовариством; відповідальність за нормотворчу 
діяльність та сприяння розвитку професійної та вищої освіти; відповідальність 
за розвиток ділової репутації та партнерських відносин перед бізнес-
середовищем (постачальниками; інвесторами; бізнес-партнерами; податковими 
та фінансово-  
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Рис. 1. Регулюючі стандарти за складовими СВФБ [власна розробка] 
(продовження) 

 

кредитними установами; конкурентами); відповідальність перед суб’єктами 
системи охорони здоров’я (перед лікувальними закладами, перед лікарями, 
фармацевтами та провізорами); відповідальність перед суспільством, 
суспільними організаціями та засобами масової інформації; відповідальність 
перед персоналом та профспілками за суспільно-трудову безпеку; 
відповідальність за фінансово-економічну безпеку перед акціонерами, 
власниками та партнерами, які реалізуються як у вигляді внутрішньої та 
зовнішньої відповідальності з метою забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку фармгалузі [2]. 

Слід зазначити, що при тому, що сучасні фармацевтичні компанії в 
Україні активізували власну соціально відповідальну діяльність, впровадження 
міжнародних стандартів в цій сфері йде значно нижчими темпами. Так, нами 
проаналізована частота впровадження зазначених стандартів (рис. 2). 

На рис. 2 зображений розподіл частки досліджених фармацевтичних 
підприємств України за частотою впровадження міжнародних стандартів, які 
регулюють певний напрямок соціально відповідальної діяльності. 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 109

 
Рис. 1. Регулюючі стандарти за складовими СВФБ [власна розробка] 

(закінчення) 

 
Рис. 2. Розподіл досліджених фармацевтичних підприємств України, які 

впровадили міжнародні стандарти якості [власна розробка] 
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Примітка до рис. 2: 
GхP – комплекс належних практик; 
ISO 9000 – стандарт щодо розробки та удосконалення систем менеджменту якості 
організацій; 
ISO 14000 – стандарт щодо вимог до системи екологічного менеджменту; 
OHSAS серії 18000 – система управління охороною здоров’я та безпекою праці; 
ISO 50000 – стандарт щодо вимог до системи енергетичного менеджменту; 
SA 8000 – стандарт соціальної відповідальності бізнесу, який використовується для оцінки 
соціальних аспектів систем менеджменту; 
НАССР – принципи аналізу експлуатаційної безпеки та критичні контрольні точки, які 
працюють на випередження, що дозволяє виявити небезпеку безпосередньо у процесі 
виробництва; 
IMPAC 10000 – стандарт системи управління, націленої на підвищення ефективності роботи 
підприємства та зниження витрат ресурсів; 
ISO 26000 – керівництво із соціальної відповідальності; 

Інші стандарти: 
ISO 13485 – стандарт вимог до системи менеджменту якості виробників медичних виробів; 
ISO 17025 – стандарт менеджменту якості лабораторій; 
TQM – система управління, заснована на виробництві якісних з точки зору замовника 
продукції та послуг; 
Всесвітня Декларація прав людини; 
Конвенція ООН про права дитини; 
Конвенція ООН про усунення всіх форм дискримінації жінок; 
Конвенція та Рекомендації Міжнародної Організації Праці; 
Глобальний договір – реалізація положень з питань соціальної відповідальності; 
ISO/IEC 27000 (ISO/IEC 17799) – стандарт щодо інформаційної безпеки; 
ISO/IEC 27005 – стандарт менеджменту ризиків інформаційної безпеки; 
ISO/IEC 27031 – керівництво щодо готовності інформаційно-комунікаційних технологій до 
забезпечення безперервності бізнесу; 
ISO/IEC 20000 – стандарт щодо управління та обслуговування ІТ сервісів ISO 28000 – 
стандарт щодо безпеки ланцюгів постачань; 
ISO 22301 – стандарт із соціальної безпеки та системи управління безперервністю бізнесу; 
ISO 22313 – стандарт «Соціальна безпека. Системи управління безперервністю бізнесу. 
Керівництво із застосування»; 
ISO 22316 – стандарт «Соціальна безпека. Організаційна стійкість. Принципи та керівні 
вказівки»; 
ISO 37001 – стандарт системи управління по боротьбі із корупцією. 

 

Отже, ще й досі актуальним для суб’єктів фармацевтичної галузі України 
лишається питання побудови системи СВФБ згідно вимогам  міжнародних  
стандартів. 
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Based on the use of the works of foreign and Ukrainian authors and analysis of world 
experience and statistical data it was concluded that the transition of the Ukrainian economy to an 
innovative and sustainable development model implies the use of a variety of tools  among which 
the most effective is clustering. 

Particular attention is paid to the role of the state in the selection of flexible tools that 
influence the development and implementation of innovations. The activities aimed at improving 
clustering. 

Keywords: globalization, diversification, innovations, innovative aggregate product, 
clusterization, synergetic effect. 

 

На основі використання праць зарубіжних і українських авторів, аналізу світового 
досвіду та статистичних даних зроблено висновок, що перехід української економіки 
інноваційну і сталу модель розвитку передбачає використання цілого ряду інструментів, 
серед яких чи не найбільш ефктивним є кластеризація. 

Особлива увага приділена ролі держави у виборі гнучких інструментів, впливаючих на 
розробку і впровадження інновацій, виділені заходи направлені на удосконалення 
кластеризації. 

Ключові слова: глобалізація, диверсифікація, інновації, інноваційний сукупний 
продукт, кластеризація, синергетичний ефект. 
 

Постановка проблеми: поступові зміни типів господарських систем, які 
спричинені бурхливим розвитком науки та техніки, призвели до встановлення 
інформаційного суспільства, характерною рисою якого є прискорення темпів 
технологічного розвитку та зростання масштабів конкурентної боротьби на 
світовому рівні.  

В  умовах  інтеграції України в Європейський економічний простір 
виникає необхідність підвищення її конкурентоспроможності  перш за все через 
реалізацію інноваційної моделі розвитку, оскільки практика господарювання 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 112 

тільки показує, що значних переваг досягли ті держави, в яких інноваційна 
політика стала національним пріоритетом. Поглиблення глобалізації і подальше 
загострення конкурентної боротьби продовжують спонукати до пошуку і 
впровадження нових, більш ефективних інструментів, впливаючих на 
інноваційний напрямок розвитку, серед яких особливе місце займає 
кластеризація. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: в останній час цій проблемі 
приділяється все більше уваги з боку як зарубіжних так і вітчизняних вчених: Е. 
Тофлера, Ф. Фукуями, Д. Бела, Дж. Нейсбитта, А. Амоші, Б. Андрушкова, В. 
Геєця, А. Даниленко, М. Жулинського, М. Красноутської, Ю. Левенець, Е. 
Лібанова, О. Онищенко, Г. Румпфа, В. Семиноженко, В. Тараненко, Л. 
Федулової, Шкарлета та ін.. Дж. Бел, наприклад, в своїх роботах прийшов до 
висновку , що впроваджені інновації слугують «джерелом та базою 
перетворень, які пронизують усі сфери життя суспільства і по–новому 
організують старі відносини». У свою чергу, інноваційна діяльність є складним 
процесом трансформації ідей і знань в об'єкт економічних відносин, а 
інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, 
який визначає економічну потужність країни і її перспективи на світовому 
ринку.  Не випадково, кількість досліджень на цю тему збільшується, а в ряді 
держав створені спеціалізовані дослідницькі центри з метою систематизації 
даних про розвиток кластерів. 

Формування цілей статті: метою роботи є розкриття змісту 
кластеризації як інноваційної складової  і ефективного інструменту розвитку 
економіки України та підвищення конкурентоспроможності її підприємств.  

У відповідності до мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 
- розкрито зміст кластеризації як ефективного інструменту інноваційного 

розвитку країни; 
- розглянуто особливості кластеризації в Україні, виділено напрямки її 

активізації. 
Об’єкт дослідження – теоретичні основи кластеризації та реалізація її в 

практиці господарювання. 
 Предметом дослідження є місце кластеризації як найбільш ефективного 

інструменту становлення інноваційної моделі розвитку економіки. 
Виклад основного матеріалу: необхідність в диверсифікації 

національної економіки повинна спиратися на економічно обґрунтований шлях 
її подальшого розвитку. На сьогоднішній день цим напрямком цілком може 
стати концепція кластерів. І якщо для України це все є відносно новим явищем, 
то в розвинених країнах кластерні стратегії набули великого поширення 
розпочинаючи з 90-х років минулого століття.  

«Кластер є територіально локалізованою мережею самостійних суб’єктів 
економічної, виробничої і науково-технічної діяльності – промислових 
підприємств, наукових і освітніх організацій, що створюють технології і ноу-
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хау, взаємодіють одне з одним в межах одного ланцюга створення 
високотехнологічної і наукоємної продукції» [1. с. 52 ]. Народження цього 
феномену стало наслідком розробки світовою наукою на протязі останніх 20-ти 
років в рамках неокласичної та еволюційної (інституціональної) економіки 
нового розуміння змісту і форм просторово-організаційних інноваційних 
процесів і явищ [2. с.8]. 

Сьогодні можна з упевненістю сказати: кластерну концепцію беруть на 
озброєння недарма, а зростаючий інтерес до кластер них утворень цілком 
закономірний. Адже об’єднання в кластери не є еклектичною концентрацією не 
зв’язаних між собою різноманітних знань, винаходів, технологій. Навпаки, 
компанії створюють ланцюжок, який веде до кінцевого випуску продукції, 
знаходяться у функціональній залежності включаючи постачання сировини, 
обладнання, комплектуючих, сервісні послуги тощо. Тобто мова йде про цілу 
мережу функціональних і стійких зв’язків, про появу синергетичного ефекту, 
який досягається при об’єднанні і спеціалізації підприємств.  

Як наслідок, ефективність діяльності в результаті інтеграції зростає, а 
продукція, що випускається кластерами є конкурентоспроможною на світовому 
ринку. Кластерні виробництва, при цьому,  стабільно мають більш високу 
рентабельність і більш високу продуктивність, ніж аналогічні розрізнені 
підприємства. І, звичайно, кластери відрізняються більш високими 
показниками зайнятості і більш високим рівнем доходу. 

Між тим, підходи до формування промислових кластерів істотно 
розрізняються між собою. Існує модель кластера, при якій ядром такого 
спільного виробництва стає велике підприємство, що об'єднує навколо себе 
невеликі фірми (шведська модель). Або ж основою інтеграції підприємств є 
населені пункти, в яких розташовані підприємства (італійська модель). Остання 
вважається більш гнучкою, яка передбачає лояльне співробітництво 
підприємств будь-якого масштабу. 

У кластерах різного виду вводяться різні типи інновацій. У більшості 
кластерів компанії проводять локальні інновації. Тобто займаються 
удосконаленням вже існуючих продуктів і розробкою нових. Локальні інновації 
супроводжуються нижчими економічним ризиком. І навпаки, радикальні 
інноваційні процеси ведуть до появи абсолютно нових продуктів або способів 
їх виробництва. Такі кластери належать до наукомістких, інноваційні процеси в 
них спрямовані на генерацію нових технологій, які несуть в світ невідомі 
раніше зміни. В цьому випадку можна стверджувати, що кластери створюють 
умови для появи особливої форми інновацій – сукупного інноваційного 
продукту. 

Таким чином, для прискорення інноваційного розвитку економіки 
найбільш зручною є кластерна форма організації виробництва. Безумовно, що 
підходи до формування кластерів повинні бути різними, з урахування 
конкретних умов. Як показує досвід Європи, впровадження кластерного 
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підходу в економічні відносини в тій чи іншій формі, виводить країну на новий 
щабель економічного розвитку. Там давно визнали, що регіональні кластери 
функціонують краще, ніж відповідні сектори в національному масштабі. Вони 
стають точкою зростання для малих і середніх фірм, так як стимулюють їх 
сприятливість до новацій, стають конкурентоспроможними та здатними до 
залучення інновацій. 

Отже, аналіз літератури і практики господарювання підверджує, що 
успіху досягли ті держави, економіка яких носить інноваційний характер, а в 
переході до неї визначальну роль зіграла кластеризація. 

Висновки: кластеризація економіки є одним з найбільш ефективних 
інструментів становлення інноваційного розвитку. Вона дозволяє підвищити 
інноваційність підприємства, конкурентоспроможність не тільки окремих 
підприємств, регіонів, а й економіки в цілому. Для України використання 
даного інструменту також є доцільним, оскільки формування і розвиток 
кластерів є одним з основних заходів, спрямованих на становлення ефективної 
економіки і підвищення конкурентоспроможності підприємств. На 
сьогоднішній день в Україні діє 6 ІТ–кластерів. Разом з тим, аналіз 
статистичних даних показав, що, окрім вищезазначених, перспективними 
галузями для формування кластерів є: сільськогосподарська, лісова,  легка та 
аграрна промисловості, портове господарство тощо. 

Практика показала, що існує ряд проблем, які заважають проведенню 
ефективної кластерної політики з боку уряду. На наш погляд, до передумов їх 
вирушення слід віднести: 

- удосконалення системної державної підтримки розвитку науково- 
технологічних підприємств; 

- переорієнтація інвестицій, в першу чергу, на високотехнологічні сфери 
діяльності; 

- вдосконалення нормативно - законодавчої бази і, особливо, науково 
дослідної  сфери; 

- необхідність прискорення структурної перебудови економіки; 
- формування системи оподаткування стимулюючої підприємців до 

впровадження нових технологій; 
- прискорення інтеграції у світовий науково- технологічний простір з 

урахуванням його тенденцій; 
- підготовка кадрів для інноваційного підприємництва. 

Безперечно, для України одним із головних завдань є детальне вивчення 
особливостей створення і функціонування кластерів в інших країнах, та 
застосування отриманого досвіду на вітчизняних підприємствах. 
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PHILANTHROPY AS A TOOL OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY 

OF ENTREPRENEURSHIP 
 
Abstract. The article presents the analysis of philanthropy in the context of social 

responsibility of business and socio-economic responsibility of entrepreneurship in particular. The 
historical development of philanthropy and the views of economists on its role in the social 
responsibility of business are researched. 
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The study of corporate social responsibility (CSR) requires careful analysis of 
all its components and tools. Proceeding from the scientific interests of the author, 
and namely: socio-economic responsibility of entrepreneurship (SERE), the emphasis 
in this scientific work will be done on such an important instrument of SERE as 
philanthropy. Although some scholars identify it as generally a separate category, 
which is independent from CSR, and some consider it as an integral part, but separate 
from the economic direction, we will explore it in the context of previous author's 
scientific contributions. 

The purpose of this article is to analyze the role of philanthropy in the 
implementation of socio-economic responsibility of entrepreneurship. 

The concept “Corporate Social Responsibility” (CSR) refers to “soft”, 
voluntary selfregulation adopted by firms to improve aspects of the company, this can 
relate to labour, environmental and human rights issues. Despite numerous efforts to 
bring about a clear and unbiased definition of CSR, there is still some confusion as to 
how it should be defined. 

However, the Commission of the European Communities (2002), in Dahlsrud 
(2006) propose the following general definition: 
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“Corporate social responsibility is about companies having responsibilities and 
taking actions beyond their legal obligations and economic/business aims. These 
wider responsibilities cover a range of areas but are frequently summed up as social 
and environmental – where social means society broadly defined, rather than simply 
social policy issues. This can be summed up as the triple bottom line approach: i.e. 
economic, social and environmental”. 

According to a content analysis on current CSR definitions, the concept has 
been framed around five common dimensions. One of what is economic: 

The economic dimension: This involves both considering CSR as a business 
operation, which aims to foster the profitability of the enterprise, whilst 
acknowledging that businesses should contribute to societal economic development 
[1].  

We will investigate the economic direction of CSR implementation, and 
namely, a component that has previously been highlighted by the author as Socio-
Economic Responsibility for Entrepreneurship and involves social responsibility with 
economic levers. SERE tools are the following: 

1. Traditional: 
 philanthropy, 
 sponsorship, 
 charity, 
 patronage, 
 cash grants, 
 equivalent financing. 

2. Newest: 
 social investment, 
 socially responsible investment, 
 social entrepreneurship, 
 social programs, 
 social reporting and social expertise, 
 social marketing, 
 charity marketing, 
 fundraising, 
 socially responsible approaches to doing business [2]. 

All of them foresee financial deductions for one or another activity, this can be 
either a solution to a problem that exists in a society, or simply people who need help. 
Considering the concept of philanthropy, sponsorship, philanthropy and philanthropy, 
we can conclude that they are the same in essence. However, this is not always true. 
Indeed, the term “philanthropy” appeared earlier, and after that (1969) terminology 
included “charity”. Kucheronosov V. states that charity is “a manifestation of 
philanthropy”. He also observes that patronage and sponsorship are specific forms of 
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charity. But sponsorship is also different in that it involves advertising a particular 
brand that provides assistance [2].  

It should be noted that some scholars believe that the emergence of corporate 
social responsibility took place in the United States, where, since the 17th century, 
philanthropy was an important part of American society, but until the fifties of the 
twentieth century, this activity was conducted by private individuals, not by 
companies [3]  

Corporate philanthropy is most closely associated with benevolent (and often 
religiously-minded) Victorian entrepreneurs, such as Lord Leverhulme, George 
Cadbury and Joseph Rowntree. Early nineteenth-century business titans such as 
Andrew Carnegie and John Rockefeller earned similar reputations for charitable 
largesse in the US [4]. 

Thus, this concept was considered by E. Carnegie in the “Gospel of 
Prosperity”, published in 1900. At the same time, some representatives of the great 
American business publicly declared the duty of corporations to use their resources in 
such a way that society was in a win. Carnegie himself, for example, has invested 350 
million dollars in social programs and has built over 200 public libraries. 
D. Rockefeller donated $ 550 million and founded the Rockefeller Foundation, and in 
1905 a Rotary movement began to emerge in the United States, the essence of which 
is that materially prosperous people must (if of course they are matured to this 
understanding) to contribute to the improvement of the social situation not only in the 
professional field, but also in the area of their residence [5]. 

During the 60's and 70's of the twentieth century, corporate philanthropy was 
recognized as a separate component of the company's activities. This period was 
characterized by the provision of charitable contributions that were aimed at 
improving the general state of social development of society. Including donations to 
universities, local hospitals, cultural institutions and support for other socially useful 
affairs. This activity contributed to the creation of the company's first corporate 
funds. The difference between this stage was the lack of philanthropy, without any 
benefits to the company. Provided profit or other benefits to the company, the activity 
was not considered philanthropic, but regarded as a normal commercial activity. 

With the beginning of the 80's the views on philanthropy have changed a little. 
At this stage, the first attempts were made to combine two opposing public views on 
corporate philanthropy, in particular with its links with the company's overall goals. 
At this time philanthropic activity of companies begins to be interpreted as 
“enlightened selfishness” [6]. So, we see that the views on philanthropy have 
changed, as well as the attitude towards it and its distribution among entrepreneurs. 
Traditionally, philanthropy was most widespread in the United States and its 
development in Europe was a bit later, so it is believed to be an American asset. 
Although now it has gained its development among modern European companies. 
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The terms philanthropy and CSR are often used interchangeably, but they are 
not the same thing. Although philanthropy may be a part of the CSR strategies of a 
business, there is much more to CSR than simply philanthropic gestures. 

Many companies partake in acts of philanthropy, this is often in the form of a 
charitable donation, perhaps donating a percentage of profits to a charitable concern. 
It’s a simple act, that while making those at the top of business feel like they are 
doing some good, it doesn’t really have a huge impact on the business. Many 
employees, and the wider community may not even know that this act of 
philanthropy has happened. 

Corporate Social Responsibility has much wider coverage and a greater impact. 
CSR looks at the company as a whole, and encourages business to take responsibility 
for their impact on the environment, their employees, the local community and 
beyond. While acts of CSR are generally considered to be good, to be caring and 
thoughtful, there can be a lot of advantages to a business when putting in place a far-
reaching and well thought out CSR campaign [7]. 

Now we will look at the author's views on philanthropy and its relation to CSR 
and SERE in particular. According to Carroll’s “Pyramid of Corporate Social 
Responsibility”, Carroll identifies philanthropy as the peak of a four-dimensional 
pyramid (topping ethical, legal and, at the base, economic behaviours). He called it 
the philanthropic responsibility. Also called the discretionary responsibility, it is best 
described by the resources contributed by corporations toward social, educational, 
recreational and/or cultural purposes [8].  

Carroll’s definition of philanthropic CSR – namely, “actions that are in 
response to society’s expectation that businesses be good corporate citizens” – leaves 
wide scope for interpretation. Perhaps the important theoretical note is the non-
mandatory nature of such expectations: philanthropy is a nice-to-do, not a must-do 
[4].  

Defined as a charitable act carried out for the good of society, its defining 
characteristic is its voluntary nature. Oblige companies to spend a certain amount of 
pre-tax profits on philanthropic endeavours, as Company Law reforms in India now 
require, and such money are no longer strictly philanthropic [4]. 

But the basis of any interpretation of this concept is the deduction of money by 
companies to improve the situation in society, it can be as individual citizens or 
groups and layers, as well as society as a whole. Since the ground of this is economic 
basis – the deduction of money to improve the lives of citizens – the author believes 
that this is a manifestation of SERE. Moreover, it is the first instrument and one of 
the most popular. 

But at the same time, there are another point of view on this topic by another 
scientists. Some of them highlights that corporate philanthropy is mistaken many 
times for corporate responsibility. But it is not the same, or to be more accurate, it is 
just one dimension of CSR. Prof. Geoffrey P. Lantos presents in his paper, The 
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Ethicality of Altruistic Corporate Social Responsibility. Based on Archie Carroll’s 
four-part definition of CSR, Lantos offers three different types of CSR: 

1. Ethical CSR: Morally mandatory fulfillment of a firm’s economic 
responsibilities, legal responsibilities, and ethical responsibilities. 

2. Altruistic CSR: Fulfillment of an organization’s philanthropic 
responsibilities, going beyond preventing possible harms (ethical CSR) to helping 
alleviate public welfare deficiencies, regardless of whether or not this will benefit the 
business itself. 

3. Strategic CSR: Caring corporate community service activities that 
accomplish strategic business goals. 

According to Porter, CSR is more than just philanthropy – it includes 
philanthropy, but also involves compliance with community standards (ethical and 
legal), citizenship activities (companies looking to be good corporate citizens) and 
moving towards sustainability (in Lantos’ terms, it would equal ethical CSR) 

In a broader sense, Porter explains, companies learned a lot from the process 
(moving from philanthropy to CSR) and have done a lot of good, but ultimately, 
there’s a next phase – creating shared value. While philanthropy and CSR were really 
more about taking resources from the business and deploying them to do other 
worthy social jobs, shared value is about capitalism itself, he adds, or in his words: 
“creating economic value by creating a societal value.”  This is similar to Lantos’ 
strategic CSR, although Porter takes a more fundamental strategic approach [9]. 

Today, CSR is a respected tool that allows businesses to make a deeper impact 
on society, while creating value for the company by creating potential revenue 
sources and/or reducing risks or operational costs. CEOs understand the value of 
incorporating CSR into business strategy. According to a survey by the Committee 
Encouraging Corporate Philanthropy (CECP), 77 percent of CEOs said the most 
important action they can initiate today to address societal problems that will impact 
their company in 2020 is to “embed social engagement into business strategy and 
organizational structure.” [10]. 

Thus, after the theoretical analysis, we can say that philanthropy is a significant 
element of the social responsibility of business, and on the basis of its economic 
ground, it can be attributed to the socio-economic responsibility of entrepreneurship. 
By some scientists, it is considered as a separate component of CSR, besides 
economic, some are considered to be much narrower than CSR. But the importance 
of philanthropy can not be denied. Since its implementation has a double effect: both 
for the community - the recipient, and for the enterprise itself - donors. For recipients 
it is an opportunity to receive cash receipts for own maintenance and development. 
Recipients can be individuals as well as groups, layers and the community as a 
whole. For the donor, the positive effect is seen in the formation of a stable positive 
image in the eyes of the community, and thus an increase in the attitude towards its 
products and the company. The author believes that philanthropy should be attributed 
to the implementation of non-CSR as a whole, namely the socio-economic 
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responsibility of the business, because it can be interpreted as monetary deductions 
for community development, culture, ecology, etc. That is, what will have a social 
effect, but thanks to the economic leverage. Therefore, philanthropy can be 
considered evolutionary the first and one of the most widely used instruments of 
socio-economic responsibility of entrepreneurship. 
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ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА 
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The article deals with the fundamental aspects of the formation of educational, 
informational and advisory activities in large agricultural corporations, as well as the 
implementation of social responsibility in this case. Specifies to it, features, content, increasing 
relevance. Directions, types and forms are determined. Understanding challenges and threats. 
Possible prospects and sources and resources for further implementation and use are being 
developed. 
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У статті розглядаються основоположні аспекти формування освітньої, 
інформаційної й дорадчої діяльності у великих агрокорпораціях, а також здійсненні 
соціальної відповідальності при цьому. Вказується на ї, особливості, зміст, зростаючу 
актуальність. Визначаються напрями, види і форми. Розуміються виклики й загрози. 
Розробляються можливі перспективи та джерела і ресурси для подальшого впровадження 
та використання. 

Ключові слова: агрокорпорації, освітня, інформаційна, дорадча, діяльність, соціальна 
відповідальність, проблеми, перспективи, конкурентоспроможність, управління. 

 

Великі корпоративні агроформування в Україні (розміри 
землекористування перевищують 10,0 тис. га площі сільськогосподарських 
угідь) здійснюють ефективну та конкурентоспроможну діяльність. Вона 
ґрунтується на їх великих розмірах, достатніх ресурсах, необхідних інноваціях 
та фінансово-економічній стійкості. Саме такі структури агробізнесу 
концентрують великі земельні й інвестиційні ресурси, надсучасні машинно-
тракторні парки й обладнання та стаціонарні  виробничо-майнові комплекси і 
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споруди. Вони мають змогу постійно здійснювати моніторинг аграрних ринків 
й результативні маркетингові стратегії розвитку. Будучи самі потужними 
лобістами або маючи таких  в органах державної виконавчої й законодавчої 
влади, не регіональному рівні, агрокорпорації впливають на митну, податкову й 
цінову політику. На рівні сільських територій вони взагалі можуть 
позиціонувати себе або ні в тих або інших проявах, переважно, на добровільних 
засадах соціальної відповідальності. 

Це пояснюється юридичною реєстрацією головних офісів таких 
корпорацій у великих містах, або навіть за кордоном; відсутністю прямих 
бізнесових інтересів у розвитку сільських територій як джерела формування і 
відтворення, насамперед, людського капіталу й трудових ресурсів; формування 
значних обсягів попиту на вироблену продукцію з однієї сторони. З іншої 
сторони, сільські громади, органи управління вищих ієрархічних рівнів є, по-
суті, позбавленими дієвих інструментів контролю за їх діяльністю навіть на 
рівні територій землекористування, заборони оренди тощо. З цією метою не 
отримали розвитку ні належні його види та форми, ні відповідні інститути. 
Отже, це вимагає перегляду існуючих позицій [1, с. 57]. 

Адже, крім вказаного, агрокорпорації використовують інфраструктуру 
загального користування, призводячи до її зносу і, значним чином, 
спричиняючи його. Йдеться, насамперед, про шляхи сполучення, логістичні 
мережі. Також це забруднення довкілля, порушення екологічної рівноваги 
агроландшафтів, виснаження й зменшення природної родючості ґрунтів; 
витіснення із місцевих аграрних ринків дрібних, малих і середніх 
товаровиробників. Вказане означає й порушення принципів соціальної 
справедливості життєдіяльності населення, зневіру сільських жителів у 
майбутніх перспективах для себе і своїх дітей. Вивільнення значних мас 
працівників, по-суті, поставило людей на грань виживання, спричиняючи 
масштабні міграції, занепад, знелюднення й деградацію сільських територій. 

В умовах, які склалися, особлива роль належить впровадженню концепції 
соціальної відповідальності  агрохолдингів та агрокорпорацій, а також 
освітньої, інформаційної та освітньої складових їх діяльності. Отже, йдеться 
про необхідність посилення її соціальних аспектів у цілому як своєрідного 
повернення боргів суспільству, особливо, сільському населенню як його 
частині [2, с. 264]. При цьому вони мають різні сфери й напрями використання. 
Так, практика господарювання показує, що в останні десятиріччя 
агрокорпорації й інші великі агроформування зацікавлені у залученні до 
виконання бізнес-процесів, насамперед, висококваліфікованих фахівців, з 
належним інноваційним рівнем підготовки.  До цього спонукає, в свою чергу, 
посилення інноваційних джерел та ресурсів дохідності, все більша 
автоматизація й інші види модернізації виробництва. 

Останні можуть здійснювати тільки інноваційно підготовлені фахівці і 
навіть рядові працівники. Натомість аграрні вищі навчальні та інші заклади, 
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маючи самі застарілу матеріально-технічну базу, самі не в змозі здійснювати 
навчання, підвищення кваліфікації таких кадрів. Тому агрокорпорації готові 
фінансувати їх підготовку, навіть на рівні відповідних магістерських програм у 
вищих навчальних закладах аграрного спрямування. Також вони можуть надати 
з цією метою свої виробничі потужності для науково-дослідної роботи, 
здійснення наукових досліджень та їх впровадження, проведення навчально-
виробничої практики. Саме це, в нашому розумінні, означає й соціальну 
відповідальність агрокорпорацій, і забезпечує підвищення якості аграрної 
освіти, і сприяє оптимізації управлінських рішень і бізнес-процесів, отже, 
раціональному  господарюванню та уникненню або мінімізації його негативних 
наслідків для суспільства [3, с. 192]. 

Належна і всебічна освіта вищих менеджерів та власників агрокорпорацій 
також сприяє зменшенню їх нормативно-правового нігілізму. Посилення 
соціальної несправедливості, маргіналізація сільських жителів призводить до 
соціально-економічної нестабільності у суспільстві, отже, може нести пряму 
загрозу їх бізнесу. Тому організація альтернативних видів зайнятості, 
волонтерська, спонсорська діяльність, адресна допомога 

Окремим людям буде тільки сприяти зміцненню їх ділової репутації та 
іміджу, конкурентних позицій на аграрному ринку. Незважаючи на інтенсивну 
дигіталізацію економіки аграрних підприємств і скорочення зайнятості, місцеві 
трудові ресурси їм вкрай потрібні і як   джерело сучасної робочої сили, і як 
потенційного людського капіталу. Платоспроможний попит населення теж є 
основою формування та розвитку місцевих аграрних ринків. 

Крім сказаного, село розуміється як основа збереження й відтворення 
генофонду української нації, особливого способу життя й автентичних 
традицій. Знелюднення сіл призводить до втрати культурно-історичної 
спадщини нашого народу, його самобутності в глобалізованому світі. Тому 
вкрай необхідним є формування відповідних інформаційних баз даних 
широкого профілю, оцифровування культурно-мистецьких творів сільських 
музеїв та інших джерел,  виявлення предметів культурно-історичної спадщини 
культових споруд тощо [4]. Також важливою є підтримка народних художніх 
промислів і ремесел, інших альтернативних видів зайнятості й напрямів 
розвитку сільської економіки. 

Відповідним чином оформлене та здійснюване, таке поширення співпраці 
агрокорпорацій і сільських громад може бути здійснене на засадах державно-
приватного партнерства на селі. У такому випадку, великий корпоративний 
агробізнес може отримати додаткові вигоди й преференції. При цьому доцільно 
задіяти й механізми товарного кредитування, нішевого виробництва й 
невиробничої диверсифікації діяльності. В останньому випадку йдеться про 
сільський зелений туризм та його перспективи шляхом залучення ресурсів 
великого агробізнесу. Сполучити інтереси великих аграрних виробників та 
дрібного агробізнесу й просто сільських жителів як фізичних осіб можна за 
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допомогою інститутів, інструментів та механізмів бізнес-планування й 
інвестиційного проектування на селі.  

Знову ж таки, йдеться про створення, систематизацію й  використання 
відповідної інформації про види діяльності, можливих партнерів, наслідки 
відповідної діяльності для аграрних підприємств, сільських громад та їх 
учасників. На жаль, все ще не можна говорити про таку інформаційну й 
практичну діяльність як систематичну й послідовну [5, с. 143]. Але окремі 
приклади подібної ефективної співпраці можна навести у всіх адміністративних 
областях країни. Вони позитивним чином впливають на сільські території, 
великі аграрні підприємства та окремих людей. 

Набута таким чином освіта й інформація є достатньою підставою для 
здійснення дорадчої діяльності на рів ні великих агрокорпорацій. Вважається, 
що вони в змозі залучити найкращих фахівців-виробничників, менеджерів та 
маркетологів для вирішення будь-яких виробничих та бізнесових завдань, які 
перед ними поставлені. Дорадництво або консалтинг – це справа 
функціонування спеціальних фірм або державних аграрних представництв. 
Проте у даному випадку не йдеться про порушення корпоративної етики, 
загрозу комерційній та іншій таємниці. Мова може йти про дорадництво й 
консалтинг як форму допомоги малим приватним аграрним підприємствам, 
фізичним особам - платникам податків зайняти свої позиції у структурі досить 
одноманітної та обмеженої сільської економіки.  

Також це допомога розвитку інфраструктурі загального  користування у 
вигляді спонсорської й меценатської діяльності, надання різних грантів і 
проектів із залученням громадських неурядових організацій або без них, 
створенням доброчинних фондів або прямий механізм фінансування й 
реалізації. Однак значна частина вітчизняних та міжнародних агрокорпорацій 
не надає вирішального значення соціальній відповідальності й взагалі ігнорує її. 
Це пояснюється сплатою податків та інших виплат, можливими зловживаннями 
(не цільове використання виділених коштів, наданих агрокорпораціями тощо). 
Тому потрібне всебічне вдосконалення вказаних аспектів роботи на 
перспективу, використання прикладів зарубіжного досвіду, державна підтримка 
соціологізації великих корпоративних утворень та системний моніторинг і 
жорсткий контроль їх впливу на українське суспільство в усіх його проявах.   
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Обґрунтовано авторську позицію щодо методичних підходів до оцінки економічної 
безпеки підприємства. Запропоновану методику використано для оцінки і діагностики її 
рівня в умовах конкретного промислового підприємства.  
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діагностика, проектні заходи 

 

Функціонування вітчизняних підприємств в умовах сьогодення постійно 
супроводжується дією загрозливих зовнішніх чинників, що викликає ризики 
виникнення кризових явищ. Це потребує від підприємств своєчасного 
реагування, розробки адекватних ситуації антикризових заходів, чому 
ефективно сприяє проведення діагностики економічної безпеки підприємства.  

Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства є 
багатоаспектною і включає як питання теоретико-методологічного, так і 
практичного спрямування. Теоретичний аспект досліджуваної проблеми 
передбачає, в першу чергу, визначення економічного змісту категорії 
«економічна безпека підприємства», а також розробку типології її складових. 
Не ставлячи задачу детального розгляду названих задач, пошлемося лише на 
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розробки, виконані одним з авторів даної статті раніше. А саме, під 
економічною безпекою підприємства запропоновано розуміти «…власне стан 
самого підприємства, який характеризується наявністю конкурентних переваг, 
що досягаються ефективним використанням існуючих власних та залучених 
некорпоративних ресурсів, своєчасним впровадженням комплексу заходів з 
метою захисту своєї господарської діяльності для максимального досягнення 
поставлених цілей у короткостроковому та довгостроковому періоді в умовах 
постійної зміни навколишнього середовища» [1, с. 92]. Щодо складових ЕБП, 
то в авторській наукові праці [2] їх визначено вісім: ринкова, техніко-
технологічна, кадрова, фінансова, силова, екологічна, політико-правова, 
інформаційна.  

Складними і однозначно невизначеними є методичні підходи до оцінки 
рівня ЕБП. В науковій фаховій літературі можна зустріти різні пропозиції: 

- використання певної кількості окремих критеріїв (інакше їх також 
називають індикаторами, показниками) і порівняння їх з нормативними 
(еталонними значеннями, стандартами і т. ін.). Даний метод, на нашу думку, 
дозволяє надати однозначний висновок тільки у випадку однакової 
спрямованості усіх без виключення показників, залучених для оцінки (вплив 
або тільки позитивний, або тільки негативний). Хоча в літературі [3] 
зустрічаються рекомендації щодо визначення стану ЕБП  в залежності від того, 
яка кількість індикаторів знаходиться в межах порогових значень  (нормальний 
– в межах всі індикатори; передкризовий– хоча б один індикатор перевищує 
межі; кризовий – більшість індикаторів перевищує межі; критичний – 
порушуються всі або майже всі бар’єри). Не відхиляючи в цілому таку думку, 
тим не менш слід зазначити, що атрибутивній  характеристиці «більше» 
потрібно надати якесь кількісне значення; 

- визначення інтегрального показника рівня ЕБП.  Такий підхід є 
найбільш популярним серед фахівців [4-8 та ін.)], хоча при цьому ними можуть 
використовуватись інші назви методу, зокрема, ресурсно-функціональний  [4], 
сукупний критерій [6], комплексний [7]. Усередині інтегрального методу є 
багато питань методичного характеру, котрі фахівці також вирішують 
неоднозначно. Пропонується, як зазначалось вище, різний за кількістю і 
назвами перелік складових ЕБП.  Для отримання комплексної оцінки 
агрегуванню підлягають або власне ці складові, або окремі часткові критерії, 
що характеризують кожну з них. Відносно вагомості окремих складових 
висловлюються протилежні думки – від необхідності визначення коефіцієнтів 
значущості як складових, так і критеріїв до відмови взагалі від них, мотивуючи 
це тим, що в оцінку у такому разі буде введено фактор суб’єктивності. Також 
відмінності у поглядах мають місце в питаннях вибору бази для переведення 
конкретних значень показників у відносні величини, формули згортки для 
отримання агрегованого показника, шкали інтерпретації; 
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- застосування фінансового підходу до оцінки стану ЕБП [9,10]. 
Вважаємо, що в системі оцінювання рівня ЕБП фінансові показники дійсно 
займають значне місце, але при цьому не враховуються інші, також важливі 
аспекти, зокрема, силовий, екологічний, інформаційний, політико-правовий. До 
цієї ж групи методів можна віднести і багатокритеріальні моделі, за якими 
визначаються ризики банкрутства (Z-моделі Альтмана, Черняка, Ліса тощо). Ці 
моделі, на нашу думку, характеризують стан ЕБП опосередковано; 

- вирішення певних задач за допомогою функції бажаності Харрінгтона 
[11]. Такий підхід не є абсолютно самостійним і може бути використаний в 
межах того ж інтегрального методу.  

Для проведення подальших досліджень нами обрано інтегральний метод 
оцінки як універсальний, найбільш розповсюджений і цілком придатний для 
оцінювання таких складних соціально-економічних явищ, як економічна 
безпека підприємства. В межах цього методу вирішено низку методичних 
питань, враховуючи певні вимоги, припущення, наявність  вихідної інформації.  

Систему одиничних показників сформовано з урахуванням наступних 
вимог: повнота відображення сутності ЕБП; урахування як кількісних, так і 
якісних параметрів; виключення показників, що дублюють один одного; 
відображення специфіки галузі; включення відомих кількісних показників, що 
мають відповідний алгоритм розрахунку і по яким є доступна інформація. 

Для проведення стандартизації, зважаючи на наявність доступної 
інформації, в якості еталонного обрано найкраще значення показника, 
досягнутого на досліджуваному підприємстві за аналізований період. При 
цьому враховано, чи є показник стимулятором (чим більше значення показника, 
тим вище рівень ЕБП), чи дестимулятором (чим менше, тим краще). У першому 
випадку фактичне значення показника ділиться на еталонне, у другому – 
навпаки. 

Відносно вагомості відмітимо, що в силу певної суб’єктивності 
експертних оцінок ми не визначаємо її, тобто вважаємо рівними за вагомістю як 
складові, так і окремі показники ЕБП. Разом з тим експертну оцінку  нами 
використано для  встановлення  значення складових, оцінити які кількісними 
показниками дуже складно, або по досліджуваному підприємству відсутня 
необхідна вихідна інформація. У нашому випадку така оцінка була проведена 
провідними фахівцями заводу за запропонованими критеріями для екологічної, 
політико-правової, інформаційної, силової складових, а також за включеним до 
ринкової складової атрибутивним фактором «конкурентні переваги». 

Для забезпечення процесу інтегрування одиничних показників у групові 
складові і останніх в один агрегований  використано найбільш розповсюджену 
формулу багатовимірної середньої арифметичної простої, припускаючи  
рівнозначність складових та одиничних показників. 
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 Для інтерпретації інтегральної оцінки прийнято таку шкалу: значення 
інтегрального показника 0,25 і менше – стан безпеки низький; 0,25-0,50 – 
низький; 0,50-0,75 – нестійкий; 0,75-0,95 – задовільний; 0,95 і вище – високий.  

Оцінку рівня ЕБП проведено на прикладі ПАТ «Дніпропетровський 
агрегатний завод» (ПАТ «ДАЗ) – підприємства з 88-річним досвідом випуску 
сучасних виробів машинобудівного напряму. При цьому використано дані 
офіційної фінансової звітності, річних звітів з основної діяльності 
підприємства. Період аналізу – 3 роки.  

Результати розрахунків відносних кількісних показників ЕБП та 
усереднені їх значення в динаміці за аналізований період представлено в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Розрахунок відносних одиничних характеристик за складовими ЕБП  

Відносне значення 
Показники 

1-й рік 2-й рік 3-й рік 
Фінансова складова  

1. Рентабельність активів 0,241 1,000 0,207 
2.  Рентабельність капіталу 0,186 1,000 0,264 
3. Коефіцієнт покриття 0,964 0,921 1,000 
4. Коефіцієнт автономії 1,000 0,735 0,536 
5.  Фінансовий цикл (днів) 0,100 0,240 1,000 

Середнє значення: 0,498 0,779 0,601 
Техніко-технологічна складова 

6.  Коефіцієнт зносу 1,000 0,989 0,978 
7.  Коефіцієнт оновлення 0,444 1,000 0,667 
8.  Фондовіддача 0,443 0,731 1,000 
9.  Матеріаломісткість 0,481 0,352 1,000 

Середнє значення: 0,592 0,768 0,911 
Кадрова складова 

10. Продуктивність праці 0,622 0,908 1,000 
11. Фондоозброєність 1,000 0,874 0,751 
12. Рентабельність персоналу 0,214 1,000 0,215 
13. Коефіцієнт плинності кадрів 0,700 0,875 1,000 

Середнє значення: 0,634 0,914 0,742 
Ринкова складова 

14. Темп зростання обсягів продажу 0,652 1,000 0,819 
15. Частка експорту в загальному обсязі реалізації, % 0,699 0,882 1,000 
16. Конкурентні переваги продукції підприємства 0,720 0,720 0,720 

Середнє значення: 0,690 0,867 0,846 
 
Як бачимо, з точки зору економічної безпеки за більшістю наведених в 

таблиці складових (за виключенням техніко-технологічної складової) 
найкращим був другий рік досліджуваного періоду. Подальше погіршення 
ситуації викликано кризовими явищами в економіці. 
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Результати  експертної оцінки за якісними складовими ЕБП наведено в   
таблиці 2. При  цьому цю оцінку прийнято однаковою за роками аналізованого 
періоду, зважаючи на думку самих експертів.  

Таблиця 2 
 Результати розрахунку за експертними оцінками 

Експетртні оцінки 
складових (Еі) 

Еталон 
(Еmax) 

Відносні показники 
Ii = Ei/Emax Якісні 

складові ЕБП 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Середнє 
значення

Екологічна 3 3 4 2 3 5 0,6 0,6 0,8 0,4 0,6 0,6 
Політико- 
правова 

2 2 3 2 1 5 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 

Силова 4 5 5 4 4 5 0,8 1 1 0,8 0,8 0,88 

Інформаційна 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 
Конкурентні 
переваги 

4 3 3 4 4 5 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,72 

 

Як бачимо, найгірші оцінки виставлено експертами за політико-правовою 
складовою ЕБП, що пояснюється як недоліками законодавчо-нормативної бази, 
що регулює діяльність суб’єктів господарювання, так і погіршенням 
економічних відносин з країнами СНД, і особливо, з Росією. 

Коефіцієнти варіації думок експертів за складовими дорівнюють 
відповідно 21%, 31,5%, 11,1%, 0%, 13,6%, що в цілому є прийнятним рівнем; 
коефіцієнт конкордації, становить 0,829, що свідчить  про високий ступінь 
погодженості думок експертів щодо значущості заданих факторів. 

Інтегральну оцінку рівня ЕБП ПАТ «ДАЗ» в динаміці за 3 роки та її 
інтерпретацію надано в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Динаміка рівня економічної безпеки ПАТ «ДАЗ» за 3 роки 

Складові ЕБП 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Фінансова 0,498 0,779 0,601 
Техніко-технологічна 0,592 0,768 0,911 
Кадрова 0,634 0,914 0,742 
Екологічна 0,6 0,6 0,6 
Політико- правова 0,4 0,4 0,4 
Силова 0,88 0,88 0,88 
Інформаційна 1 1 1 
Ринкова 0,690 0,867 0,846 

Інтегральна оцінка ЕБП 0,600 0,776 0,648 
Стан ЕБП за прийнятою шкалою Нестійкий Задовільний Нестійкий 

 

Підводячи підсумки, бачимо задовільний рівень економічної безпеки 
спостерігався тільки у другому році аналізованого періоду, а потім знову 
понизився до нестійкого, хоча фактичний його рівень в останньому році 
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декілька вище, ніж у першому. Про можливі причини такого становища сказано 
вище. 

Здійснення інвестиційної програми з налагодження нового виду продукції 
дозволить підвищити рівень економічної безпеки підприємства в прогнозному 
періоду з 0,648 до 0,840 і, відповідно, характеризувати його як задовільний.    

Покращення економічної ситуації в країні може позитивно позначитися 
на рівні економічної безпеки досліджуваного підприємства через зменшення 
негативного впливу на його діяльність макроекономічних чинників. 

Наведена методика  інтегральної оцінки економічної безпеки 
підприємства може бути використана також іншими вітчизняними 
промисловими підприємствами. 
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КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КООРДИНАТАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 

In this work the competency bases of administration of the enterprise innovation and investment 
development in the coordinates of sustainable development are investigated, in particular: the competence of 
the management staff in the part of the innovation component is systematized, which should ensure the 
formation of the innovation activity directions, defined strategic innovation goals and innovative strategy of the 
enterprise; the process of forming a portfolio of securities and managing them in accordance with the 
requirements of competence in the part of the execution of the procedures of each of its stages are investigated. 

Keywords: strategies, competencies, strategic alternatives, competency principles, administration, 
innovation and investment development, a portfolio of securities, management personnel, innovative 
management. 

 

У роботі досліджені компетентнісні засади адміністрування інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємства в координатах сталого розвитку, зокрема: 
систематизовано компетентності управлінського персоналу в частині інноваційної 
складової, що має забезпечити формування напрямів інноваційної діяльності, визначені 
стратегічні інноваційні цілі та інноваційна стратегія підприємства; досліджено процес 
формування портфеля цінних паперів та управління їм у відповідності з вимогами до 
компетентностей в частині виконання процедур кожного з його етапів. 

Ключові слова: cтратегування, компетенції, стратегічні альтернативи, 
компетентнісні засади, адміністрування, інноваційно-інвестиціцний розвиток, портфель 
цінних паперів, управлінській персонал, інноваційний менеджмент.  

 

The problem statement. The high level of economic development, as shown by 
the experience of the industrialized countries of the world, is provided by a number of 
conditions, the main of which is the accumulated scientific and technical, industrial, 
investment potential, institutional factors of technological progress, and state support 
for innovative transformations. Economic deformations are convinced of the 
expediency of activating and increasing the effectiveness of the investment and 
investment processes in the industry and minimizing the influence of the factors that 
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are decomposing them. Significant influence on innovation and investment activity, 
ensuring of leading positions, competitiveness in industry has the power of its 
innovative potential. Under such conditions, the substantiation of the theoretical 
foundations and practical measures for the development of domestic production 
through the formation and realization of its innovative potential on a competent basis 
becomes of special significance [1, p. 18].  

Selection of previously unsettled parts of the general problem. New tasks of 
strategy create new requirements of the company to the competencies and 
competencies of the staff. It is about strategic vision, statement of current tasks, 
development of strategic alternatives, strategic analysis, etc. 

The latest researches and publications analysis.  Analysis of research and 
recent publications that discuss this perspective suggests that the economic literature 
in recent years, the attention paid to the organization of enterprise management 
system, cost management, the financial structure of the company.  

Research of innovation potential production, its structure and methods for 
evaluation, innovation investment into enterprises development was conducted  in the 
studies by foreign and domestic scientists: I.Blank, M.Bondar, I.Boyarko, 
L.Hrytsenko, V.Grinova, E.Dobrovolsky, N.Ilysheva, S.Krylov, V.Koyuda, D.Pierce,  
V.Prihodko, O.Suharev, F.Fabozy, S.Filyppova, N.Hrusch, A.Yakovlyev, 
O.Yastremskaya and others. Analysis of the recent scientific materials indicates the 
results of comprehensive research on the development and implementation of the 
elements of innovation and investment mechanism, improvement of the investment 
climate, some economic and statistic calculations. However, some issues need to be 
more mainstream, is of interest to develop a conceptual approach to the formulation 
of the administrative management at the enterprise, or “How to make the 
administrative work”. 

Problem Formulation. New tasks of strategy create new requirements of the 
company to the competencies and competencies of the staff. It is about strategic 
vision, statement of current tasks, development of strategic alternatives, strategic 
analysis, etc. The purpose of the work is to study the competence of the 
administration of the enterprise innovation and investment development in the 
coordinates of sustainable development, in particular: systematization of the totality 
of management personnel competencies as part of the innovation component, which 
should ensure the formation of directions of innovation activity, the definition of 
strategic innovation goals and innovative strategy of the enterprise; studying the 
process of forming a securities portfolio and managing them in accordance with the 
requirements of competence in terms of the procedures implementation of each of its 
stages. 

Key research findings. Competence is a component of the intellectual 
resources of the enterprise, or rather of human capital. A certain set of capital of an 
enterprise is formed, which includes: patents, licenses, know-how, unique R&D and 
competencies. Specifics of the use of intellectual resources are revealed in the fact 
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that their value is not depreciated, but increases, is capitalized (self-growth function). 
Therefore, they themselves have a strategic character. 

As part of the continuous process strategy, the building of general or functional 
strategies becomes an intermediate stage and a document that constantly needs to be 
adjusted and is a mechanism for coordinating the efforts of all levels of management 
of innovation and investment development of the enterprise to give it new impetus for 
activation [2]. 

The components of the competence of the managerial staff involved in the 
strategy of activating the innovation and investment development of the enterprise 
are: a) qualification (professional level of training, which corresponds to certain types 
of work); b) creativity (ability to develop new technological, organizational and other 
decisions, their implementation in the course of their activity); c) flexibility (the 
ability to adapt to internal and external changes in the enterprise). 

However, the new tasks of strategy require new requirements of the company 
to the competencies and competencies of the staff. It is about strategic vision, 
statement of current tasks, development of strategic alternatives, strategic analysis, 
etc. They have to provide the results of preliminary training in general and formulate 
typical tasks of professional activity.  It is said that the results of the preliminary 
training form the basic level of competence of the managerial staff that will carry out 
the strategy at the enterprise, and the typical tasks of professional activity indicate 
additional competencies that can be divided into groups according to: 

− innovative management on theoretical understanding and application of tools 
in the directions: innovation, innovation renewal, innovation activity, innovation 
process and its elements, innovation development, innovation activity, innovative 
solutions, innovation products, innovation cycle, functions of innovations, 
psychogenetic laws of innovation development, innovation, innovative, active and 
innovation-oriented enterprise; 

− investment management on theoretical understanding and application of tools 
in the areas: investments, and their types of investment activity (its forms, objects and 
subject), investment, investor, participant in investment activity, investment market, 
investment cycle, investment cycle phases, investment process, investment complex. 

Competent principles of administration of the process of strategy of innovation 
and investment development of an industrial enterprise in the practical activity on 
administration are consistently transformed and integrated into the general system of 
professional development and application of theoretical knowledge and practical 
skills. As the strategic management of the innovative development of industrial 
enterprises is based on the implementation of promising plans (gaining competitive 
stability in all aspects of activity) as reflected in the system of strategic plans, the 
competence of planning, forecasting, analyzing and controlling tools is equally 
important [3]. 

Thus, the set of competencies of management personnel in the part of the 
innovation component should ensure the formation of directions of innovation 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 134 

activities, the definition of strategic innovation goals and innovation strategy of the 
enterprise. 

Strategies for the investment component of innovation and investment 
development on a competency basis require competencies in managing an investment 
portfolio and knowledge of its principles, the main of which are [4, p.124-125]: 

− ensuring implementation of the investment strategy; 
− ensuring the correspondence of volume and structure of the portfolio of 

volume and structure of the melded sources; 
− optimization of profit / risk ratio; 
− optimization of the ratio of profitability and liquidity; 
− ensuring portfolio management. 
The process of forming a portfolio of securities and management imposes a 

requirement for competencies in terms of the implementation of the procedures of 
each of its stages, which are systematized in the Table. 1 

Table 1 
Systematization of the stages of the investment portfolio management process 

(source: systematized by the authors [3,4,5]) 
Stage Contents of the procedures of the stage 

1. Determination of 
the investor's goals  

The investment strategy is determined. Local goals of investment activity: 
achievement of certain level of current profitability, capital growth, 
minimization of investment risks, provision of necessary liquidity. 
Contradiction of the presented goals is solved by their ranking in accordance 
with the investment strategy. 

2. Analysis of 
securities 

One of two approaches to the choice of securities is selected: 1) a 
fundamental analysis based on the study of the general economic situation, 
the state of the industries, the situation of individual companies whose 
securities are rotated in the market; 2) technical analysis related to the study 
of the dynamics of prices for financial instruments. 

3. Portfolio 
Formation 

Securities are selected for inclusion in the portfolio. It takes into account the 
hierarchical structure of goals, the principles of the formation of the portfolio. 

4. Portfolio 
Monitoring 

In order to maintain the balance of the portfolio, its audit (monitoring) is 
monitored. It is monitored that its composition does not conflict with the 
constantly changing economic situation, the situation of sectors and 
industries, the investment qualities of individual investment objects. 

5. Estimation of 
actual efficiency, 
comparison with 
planned 

The achieved values of profitability and portfolio risk are determined. 
Possible deviations from the planned magnitudes and ways of their solution 
are detected. 

 
Conclusions. Integration of knowledge from strategic, innovative and 

investment management, as well as the obligatory availability of the ability to put 
yourself in different positions according to the "consultant-theoretician-expert-client" 
scheme, is the most important new competence of the managerial staff who will carry 
out the strategy. It is actualized as the ability: a) the theorist − to develop the theory, 
to participate in the theoretical search, which is responsible for: scientific 
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substantiation of innovation-investment development and its components, methods, 
tools, etc., and the introduction of theoretical innovations in the strategic 
development of experts and consultants through seminars and resolving problem 
crises; b) the consultant − to combine the positions of the theorist, expert, analyst, 
organizer and develop a certain strategy of strategy. He discusses theoretical 
approaches, promotes new knowledge, new approaches, new strategic steps − both 
publicly and publicly − for their use as effective solutions. Consultants using the 
products of analysts and experts directly communicate with the client, deal with his 
old knowledge, and promote new knowledge in direct communication and in the form 
of applied strategic steps for the client's activities. The consultant's activity has a 
public and non-public client component; c) expert − to obtain new knowledge from 
the real object on the results of the analysis of the experience of other enterprises and 
provide recommendations. In the strategic area of innovation and investment 
development, experts study the reality, the goals of competitors, the consistency of 
different goals; offer their variants of strategy of activating innovation-investment 
development in general or its components, own tools and methods; d) analytic − to 
search and justify the connection of the trends and processes of the object, to build 
models, to develop scenarios and to make forecasts; e) organizational or project 
manager – to organize client-service activity of analysts, experts and consultants 
within the framework of separate innovation-investment projects and in general. His 
duty is the organization of round tables, internal seminars, PR-actions, etc.; e) service 
personnel − to establish means of communication, to check the state of administration 
techniques. Integration of these positions takes place at the level of professional tasks 
and corresponding competencies. 

In essence, the prerogatives of administration are basically general system-
building powers. Their implementation combines a set of organizational and 
methodological functions that ensure the authority of the staff, since it forms and 
reforms the organization, directs and accompanies its functioning, controls and 
provides the established reporting. A set of powers distinguishes a set of linear and 
functional administrative tasks, the development of strategic decisions in the process 
of strategy activization of innovation and investment development of the enterprise. 
Administration complements existing specific competencies, provides functional 
management procedures and a system of procedures for assessing the innovation and 
investment development of an industrial enterprise. Consequently, new tasks of the 
strategy result in new requirements of enterprises to the competencies and 
competencies of management personnel on innovation management, investment 
management and strategic management, which will allow to intensify innovation and 
investment activity and accelerate the innovative development of the enterprise. 
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У данній статті розглянуто основні науково-методичні підходи щодо визначення 
інтелектуального капіталу як вітчизняних так і іноземних науковців. Також у статті 
наведений порівняльний аналіз різних підходів до визначення інтелектуального капіталу. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, структурний капітал, людський капітал 
 

Останнім часом, в економічній літературі дуже часто можна зустріти 
термін «інтелектуальний капітал». Але при цьому, його всюди по-різному 
розглядають і використовують до різних видів об’єктів, з цього сьогодні досить 
складно підібрати єдине визначення інтелектуального капіталу. Першим, хто 
досить добре обґрунтував цей термін, був Т. Стюарт. Але з методологічних 
основ, як наукова економічна категорія, він почав досліджуватися недавно - з 
90-х років ХХ століття, саме тоді у вітчизняній економічній літературі 
активізувався інтерес до даної проблеми [1]. 

Серед іноземних вчених, вивчення економічної категорії 
«інтелектуальний капітал» свої роботи присвятили такі вчені як: Х. 
Макдональд, Л. Едвінсон, М. Мелоун, Д. Клейн, Л. Прусак, Д. Даффі, Е. 
Брукінг, Е. Джамай. Вивчення проблематики, полягає в тому, що вченими, а 
саме Т. Стюартом, Л. Едвінсоном і М. Мелоун були запропоновані методи 
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оцінювання та структура інтелектуального капіталу, але на сьогоднішній день 
їх пропозиції є аксіомою теорії інтелектуального капіталу. 

Найбільш істотний внесок в розвиток вітчизняної теорії інтелектуального 
капіталу внесли вчені М. Бендик, О. Бутнік-Сіверський, Н. Гавкалова, А. 
Гапоненко, С. Гріцуленко, І. Журавльова, Г. Івлєва, С.Ілляшенко, Н. Карпова, 
А. Кудлай, О. Кузьмін, К. Ковтуненко, Б. Леонтьєв, Н. Маркова, О. Стрижак, А. 
Чухно. 

Основні підходи визначення категорії «інтелектуальний капітал» можна 
розглянути в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні науково-методичні підходи визначення категорії 

«інтелектуальний капітал» [2-12] 
Автор Визначення 

Л. Эдвинсон,  
М. Мелоун [2] 

сума капіталу людського і структурного 

Д. Клейн,  
Л. Прусак [3] 

інтелектуальний матеріал, формалізований і зафіксований, що 
використовується для виробництва більш цінного майна 

Д. Даффи [4] 
сукупні знання, якими володіє організація в особі своїх співробітників, а 
також у вигляді методологій, патентів, архітектури та взаємозв’язку 

В.О. Кузьминський 
[5] 

система відносин економічних суб’єктів раціонального, стійкого 
відтворення на основі прогресивного розвитку науки для виробництва 
конкурентних товарів і послуг, підвищення рівня життя, вирішення 
проблем нерівномірності світового та регіонального розвитку на основі 
персоніфікованих економічних інтересів суб’єктів  

Т.В. Чечелова, 
Г.Ю.Івлева [6] 

сукупність знань, навичок, умінь людини, його мобільність (здатність до 
сприйняття нової інформації, навчання, перепідготовки, адаптації до 
нових умов) і креативність (здатність неординарно мислити і формувати 
ідеї), які забезпечують можливість створення додаткового продукту  

А.Л. Гапоненко 
[7] 

знання, інформація, досвід, організаційні можливості, які можна 
використовувати для створення багатства 

А.А. Чухно [8] 

капітал, акумулює наукові та професійно-технічні знання працівників, 
поєднує інтелектуальну працю і інтелектуальну власність, накопичений 
досвід, спілкування, організаційну структуру, інформаційні мережі, тобто 
все те, що визначає імідж фірми і зміст її бізнесу 

Б.Б. Леонтьев [9] 
вартість сукупності інтелектуальних активів, включаючи інтелектуальну 
власність, природні і набуті інтелектуальні здібності і навички, накопичені 
бази знань і корисні взаємовідносини з іншими суб`єктами 

О.В Кендюхов  
[10] 

здатні створювати нову вартість інтелектуальні ресурси підприємства, 
представлені людським і машинним інтелектом, а також інтелектуальними 
продуктами, виробленими самостійно або залученими з інших джерел 
(куплені, орендовані) як засобу створення нової вартості 

О.Б. Бутнік-
Сіверський [11] 

різновид капіталу. Авансована ІС, в процесі свого руху приносить велику 
вартість за рахунок додаткової вартості 

 

Підсумувавши, можна відзначити наступне, що всі підходи визначення 
«інтелектуальний капітал » (термінологічний, структурний, функціональний), 
які вище описують автори, немає єдиного підходу до визначення. 
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Практично всі автори використовують категорію «інтелектуальний 
капітал» як загальнотеоретичний підхід. Але принципово важливо, що б термін 
мав прикладний характер, для формування тактики і стратегії управління 
підприємства.  

Окремі автори дотримуються визначення інтелектуального капіталу, яке 
дав Л. Едвінсон, згідно з яким інтелектуальний капітал ділиться на три 
складові: людський капітал, організаційний (структурний) капітал і клієнтський 
капітал, кожен з яких може бути як позиковим, так власним. Людський капітал, 
на думку цих вчених, являє собою знання, вміння, навички і досвід конкретних 
фізичних осіб як єдину економічну цінність даного об'єкта бізнесу. Цей капітал 
є невідчужуваним від його власників.  

Таблиця 2 
Порівняльний аналіз різних підходів до визначення інтелектуального 

капіталу [13] 
Підхід Представники Сутність Переваги Недоліки 

Економіко- 
теоретичний 

Дж. Гелбрейт, Г. 
Крог, 
В. Баранчеев, 
І. Нонака,  
Б. Леонтьєв 

Під 
інтелектуальним 
капіталом 
розуміється 
сукупність знань у 
вигляді теорії, 
умінь, навичок і 
компетенцій 
співробітників 

Перший крок до 
менш абстрактного і 
більш прикладного 
осмислення  
знань і надання йому 
економічної вартості 

Всі поняття і 
постулати 
формулюються у 
вигляді відкритих 
визначень і 
пояснюються на 
прикладах, 
а не за допомогою 
математичної логіки

Балансовий 

Ц. Гріліхес, 
Т. Стюарт, 
К. Свейбі, 
Л. Едвінсон, 
М. Мелоун,  
Л. Прусак, 
А. Козирєв 

Інтелектуальний 
капітал – це 
перевищення 
ринкової вартості 
компанії над 
балансової 
вартістю 

Дозволяє швидко 
розрахувати вартість 
нематеріальних 
активів 

Величина ринкової 
капіталізації часто 
схильна до впливу 
спекулятивних 
чинників 

Ресурсний 

Е. Брукінг,  
A. Тис, 
Г. Ріс,  
Н. Карпова, 
А. Макаров, 
В. Іноземцев, 
І. Просвіріна 

Інтелектуальний 
капітал 
розглядається як 
ключовий ресурс в 
розвитку 
підприємства 

Інтелектуальні 
активи виділені в 
якості економічних 
ресурсів 
підприємства. 
Встановлено 
причинно-наслідкові 
зв’язки між 
управлінням 
інтелектуальним 
капіталом і 
отриманням 
виняткових 
переваг на ринку 

Помилки у 
визначенні 
структури ІК. 
Довільність 
показників оцінки 
складових ІК. 
Використання 
значної кількості 
якісних змінних, що 
знижує загальну 

 

Структурний капітал – все те, що залишається на підприємстві після того, 
як персонал закінчує роботу. Сюди відносять інтелектуальну власність, систему 
відносин, інформаційні системи, комунікацій, інструкції, положення, 
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стандарти, нагороди, які отримало підприємство. Клієнтський капітал – це 
система надійних, довгострокових довірчих і взаємовигідних відносин 
підприємства зі своїми постачальниками і споживачами. За змістом, 
клієнтський капітал розглядається як нематеріальний актив. Сюди відносяться 
бренди, торговельні марки, фірмове найменування, постачання, клієнтура, 
ліцензійні та інші договори. Підходи Л. Едвінсона і М. Мелоуна і Т. Стюарта 
дуже близькі один до одного і в окремих положеннях збігаються. Однак підхід 
Стюарта вважається більш детальним і адаптованим до умов ринкової 
економіки. 

У табл. 2 представлено різні підходи до визначення «інтелектуальний 
капітал».Останнім часом досить популярним став підхід, який би розглядав 
інтелектуальний капітал як ключовий ресурс підприємства. 

Е. Брукінг використовує поняття «інтелектуальний капітал» як «термін 
для позначення нематеріальних активів, без яких компанія не може існувати, 
посилюючи конкурентні переваги» [13]. Ресурсного підходу дотримуються Д. 
Тис, Г. Ріс, Н. Карпова, І. Просвіріна, Р. Булига, Н. Старкова, А. Макаров. 

А.А. Стрижак – єдина, хто дає визначення економічної категорії 
інтелектуальний капітал підприємства, тобто з теоретико-прикладних позицій, 
як – сукупність здібностей і знань, які мають економічну цінність і 
використовуються у виробничій системі, орієнтованої на задоволення потреб 
суспільства, з метою створення інноваційного потенціалу та отримання доходу. 

Можна прийти до висновку, що інтелектуальний капітал – знання, 
навички та досвід конкретних людей, які використовуються з метою 
максимізації прибутку і сума знань працівників підприємств, забезпечують 
економічну конкурентоспроможність. 
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В статті  проаналізовано  сутність,  передумови  виникнення  і особливості  
функціонування  ринку  інтелектуальної власності.  Розглянуто  основні  суперечності  
сучасного ринку  інтелектуальної  власності. Проаналізовано структуру ринку 
інтелектуальної власності з точки зору його суб’єктів. Визначено  тенденції розвитку ринку 
інтелектуальної власності. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, ринок інтелектуальної власності, 
суб’єкти ринку інтелектуальної власності. 
 

Вступ. В сучасних умовах одним із основних факторів розвитку 
міжнародних ринків товарів та послуг є зростання  обсягів  торгівлі  
продукцією,  що  вироблена  з використанням об’єктів інтелектуальної 
власності, а також масштабів  пов’язаного  з  цим  ринку  інтелектуальної 
власності. При цьому, ринок інтелектуальної власності не лише  забезпечує  
зростання  обсягів  експорту  країн  із розвинутою ринковою економікою, а й 
утворює невід’ємну і надзвичайно вагому складову їх національної економіки. 
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Аналіз  даних  Європейського  патентного  офісу  засвідчує, що  галузі,  які  
базуються  на  використанні  об’єктів інтелектуальної  власності,  в  країнах  ЄС  
забезпечують зайнятість понад четверті усього працездатного населення, 
формування понад 38% ВВП та близько 90% експорту усієї продукції  [1].  
Таким  чином,  характерною  ознакою функціонування  сучасних  розвинених  
економік  є  дієвий ринок  об’єктів  інтелектуальної  власності,  через  який 
продукти  творчої  розумової  праці  вводяться  у господарський обіг. У  ХХІ  
ст.  інтелектуальна  власність  поряд  із капіталом  і  працею  стає  одним  з  
провідних  економічних ресурсів,  що  формує  основу  для  виникнення  та 
функціонування  особливого  глобалізованого  ринку  з власною  специфічною  
архітектонікою.  Зазначені  зміни  у повній мірі відчувають не лише 
мікроекономічні суб’єкти, а  і  уряди  провідних  країн  світу,  що  нині  
розглядають розвиток  ринку  інтелектуальної  власності  як  один  із головних 
пріоритетів державної економічної політики. При  цьому,  сучасний  ринок  
інтелектуальної власності  характеризується  не  лише  специфічними 
тенденціями  розвитку,  а  й  властивими  лише  йому суперечностями,  які  
зумовлюються  особливостями інтелектуального  продукту  як  об’єкту  
ринкових  відносин.  

Таким  чином,  дослідження  сутності,  специфіки функціонування  і  
особливостей  розвитку  ринку інтелектуальної  власності  становить  актуальну  
проблему сучасної економічної науки. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження та аналіз проблеми 
динамічного розвитку ринку інтелектуальної власності знаходиться в центрі 
уваги багатьох дослідників.  Належне  місце  в  розробці  даної  наукової 
тематики  займають  праці  В. Базилевича, О. Бутніка-Сіверського,  П. 
Цибульова, А. Чухно,  Е. Брукінг  та  інших. Водночас,  на наш  погляд  
суперечності,  що  лежать  в  основі  сучасного ринку  інтелектуальної  
власності  та  тенденції  його розвитку  вимагають  поглибленого  аналізу,  
результати якого репрезентує стаття. 

Формулювання мети статті.  Основною метою цієї статті є вивчення 
сутності, передумов виникнення, суперечностей та тенденцій розвитку 
сучасного ринку інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний  ринок  
інтелектуальної  власності  є системою  економічних  відносин  з  приводу  
купівлі-продажу  об’єктів інтелектуальної  власності,  яка характеризується  рядом 
специфічних  рис.   

По-перше,  на ринку  інтелектуальної  власності  здійснюється  купівля-
продаж  не  самих  продуктів  інтелектуальної  діяльності,  а прав  на  них.  При  
цьому, володіння  результатами інтелектуальної  діяльності  не  припиняється  після  
їх передачі  іншим  суб’єктам,  внаслідок  чого  можливе одночасне  використання  
одного  інтелектуального продукту багатьма суб’єктами.  
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По-друге,  ринок  об’єктів  інтелектуальної  власності потребує  створення  
ефективної  системи  специфікації  та захисту  відповідних  прав.  Передача  прав  
на  об’єкти інтелектуальної власності – складний процес, пов'язаний із 
формуванням  довгострокових  економічних  відносин  з приводу використання 
інтелектуальних благ. Це пов’язано з  необхідністю  чіткого  визначення  форм  і  
методів спільного  захисту  економічних  інтересів  контрагентів, страхування їхніх 
ризиків і забезпечення гарантій. 

По-третє,  ринок  інтелектуальної  власності характеризується отриманням  
продавцями  надприбутків  у короткостроковому  періоді.  Монополізм  зумовлений 
структурою  виключних  прав,  що  є  товаром  на  ринку об’єктів інтелектуальної 
власності. 

По-четверте,  сучасний  ринок  інтелектуальної власності має суперечливий 
характер внаслідок відчутного впливу  нових  і  засобів  комунікації,  що  породжує 
структурний  поділ  на  легальний  та  тіньовий  ринки,  які тісно взаємопов’язані 
між собою.  

По-п’яте, попит на об’єкти інтелектуальної власності є низько еластичним і 
залежить від попиту на вироблені за їх участі товари та послуги [2, c.300-302]. 

Можна виділити такі умови функціонування ринку інтелектуальної 
власності: 

- наявність інвестицій для фінансування науково-дослідних і 
конструкторських робіт (створення інтелектуальних ресурсів), а також 
фінансування впровадження інновацій на основі створених об’єктів 
промислової власності; 

- інтелектуальні ресурси і людський капітал як база для створення об’єктів 
інтелектуальної власності; 

- правова охорона інтелектуальної власності та державне регулювання 
діяльності суб’єктів ринку; 

- наявність механізму комерційної реалізації об’єктів інтелектуальної 
власності на ринку. 

Активний  розвиток  відносин  інтелектуальної власності зумовлює  
залучення  до  участі  у  них все  більшої  кількості  економічних  суб’єктів.  На  
нашу  думку,  суб’єкти  ринку  інтелектуальної власності – це  фізичні  та  
юридичні  особи,  які  прямо  або опосередковано приймають участь у процесі 
привласнення результатів  інтелектуальної  діяльності  та  їх комерціалізації,  а  
також  наділяються  відповідними правами  та  повноваження  в  рамках  
цивільно-правових відносин інтелектуальної власності. За роллю  у  відносинах 
інтелектуальної власності  усіх  суб’єктів  ринку  інтелектуальної власності 
можна  розділити  на  такі  групи:  1)  суб’єкти,  що першопочатково  
наділяються  правами  інтелектуальної власності завдяки безпосередній участі у 
створенні об’єкту інтелектуальної  власності  (перш  за  все  це  стосується 
об’єктів  авторського  права,  суміжних прав,  промислової власності);  2)  
суб’єкти,  що  першопочатково  наділяються правами інтелектуальної власності 
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унаслідок проходження процедури реєстрації та отримання відповідного 
свідоцтва (це  стосується  засобів  індивідуалізації,  які  зазвичай реєструються  
на  юридичних  осіб  і  у  прямому  сенсі  не  є результатом інтелектуальної 
діяльності);  3)  суб’єкти,  що набувають  прав  інтелектуальної  власності  в  
результаті їх передачі  на  умовах  договору  або  переходу  прав  у результаті  
успадкування;  4)  суб’єкти,  що  представляють інтереси  суб’єктів  двох  перших  
груп  виконуючи посередницькі  функції  або  виступаючи  у  ролі  довірених осіб; 
5)  державні  установи  та  самоврядні  організації,  що регулюють відносини 
інтелектуальної власності. Слід  зазначити,  що  досить  поширеним  у  науковій 
літературі є поділ усіх суб’єктів ринку інтелектуальної власності на первинних та 
вторинних  в  залежності  від  підстави  набуття  ними  права інтелектуальної  
власності  [3,  с. 13].  До  первинних суб’єктів  відносять  авторів  творів  науки,  
літератури  і мистецтва,  виконавців,  виробників  фонограм,  відеограм, програм  
мовлення,  винахідників,  авторів  промислових зразків,  корисних  моделей,  
компонувань  інтегральних мікросхем,  сортів  рослин,  порід  тварин. Вторинними 
суб’єктами є  правонаступники  та  спадкоємці,  які набувають  прав  
інтелектуальної  власності  на  підставі договору  або  в  силу  закону.  На  наш  
погляд,  дана класифікація не позбавлена недоліків, адже ґрунтується на 
припущенні,  що  суб’єктами  відносин  інтелектуальної власності  є  лише  
власники  відповідних  майнових  та немайнових  виключних  прав.  Даний  підхід  
до  розуміння суб’єктного  складу  відносин  інтелектуальної  власності ґрунтується  
на  нормах  вітчизняного  законодавства. Водночас,  на  нашу  думку,  даний  підхід  
звужує  коло учасників  ринку  інтелектуальної  власності  і  не  враховує суб’єктів,  
що  виконують  регулюючі  та  посередницькі функції. Класифікація суб’єктів  
ринку  інтелектуальної власності  на  5  груп  охоплює  усіх  учасників відносин  
інтелектуальної  власності.  Крім  того,  первинні суб’єкти  права  інтелектуальної  
власності  на  засоби індивідуалізації  виділені  в  окрему  групу,  що  враховує 
специфіку  товарних  знаків,  географічних  позначень  та фірмових найменувань як 
засобів індивідуалізації.  

Найважливішими передумовами  становлення  ринку інтелектуальної  
власності  були:  відносна  відособленість інтелектуальної  власності  як  
системи  виключних  прав  на результати інтелектуальної діяльності; свобода 
вибору для продавців та покупців; наявність відповідного інституційного 
забезпечення та інфраструктури.  

Розвиток  ринку  інтелектуальної  власності  за  умов становлення  
інформаційного  суспільства  є  складним  та суперечливим  процесом.  
Основними  суперечностями,  що визначають  специфіку  сучасного  ринку  
інтелектуальної власності є такі: 

—  суперечність  між  нетоварною  сутністю  об’єктів інтелектуальної  
власності  та  товарною  формою  їх вираження;  

—  суперечність  між  сутністю  інтелектуальної власності  як  суспільної  
власності  і  формами  її  прояву  як приватної (індивідуальної) власності; 
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—  суперечність  між  привласненням  ідеального змісту  об’єктів  
інтелектуальної  власності  та привласненням їх матеріальних носіїв [2, c.161-
163]. 

 Серед  тенденцій,  що  характеризують  розвиток сучасного ринку 
інтелектуальної власності, на нашу думку, потрібно визначити:  

1.  Збільшення  кількості  об’єктів  інтелектуальної власності.  Зазначена  
тенденція  характеризує  не  лише розвиток  світового  ринку  інтелектуальної  
власності,  а  й динаміку  національного  ринку  України. Зокрема,  за даними 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державного 
підприємства «Український інститут  інтелектуальної  власності»  в Україні  
щорічно  подається  близько  5000  заявок  на реєстрацію  винаходів,  10000  заявок  
на  реєстрацію корисних моделей, 1700 заявок на реєстрацію промислових зразків, 
30000 заявок на реєстрацію товарних знаків [4]. 

2. Збільшення масштабів ринку ліцензій та зростання кількості  договорів  
щодо  розпорядження  майновими правами інтелектуальної  власності [4].  

3.  Зростання  рівня  залучення  споживача  у виробництво  об’єктів  права  
інтелектуальної  власності – в світовій економіці спостерігається тенденція до 
активізації залучення  споживачів  інформації  до  її  виробництва,  крім того  
широко  використовується  принцип  спільного створення інформації. 

4. Фрагментація  ринку  авторського  права – вільний доступ  до  мережевих  
інформаційних  систем  та комп’ютерних  технологій  призводять  до  розподілу 
інформаційних  потоків  та  розвитку  ринку  похідних  і складених творів. 

5.  Збільшення  обсягів  патентування  у  сфері  так званих  комплексних 
технологій,  зокрема  інформаційно-комунікаційних.  У  деяких  галузях  на основі  
комплексних технологій,  компанії  стратегічно  вибудовують  великі портфелі 
патентів.  

6.  Формування  нових  типів  посередників  на  ринках інтелектуальної 
власності, а саме: менеджерів з трансферу технологій, розрахункових палат та 
брокерських контор. 

7. Підвищення  рівня  державної  підтримки  розвитку ринку  інтелектуальної  
власності.  Багато  країн запроваджують  політику,  спрямовану  на  використання 
результатів  досліджень  для  стимулювання  інновацій  у реальному  секторі  
економіки,  стимулювання  патентної діяльності  в  університетах  і  державних  
дослідницьких організаціях з подальшою комерціалізацією винаходів.  

8.  Тінізація  ринку  інтелектуальної  власності, зростання  масштабів  ринків  
контрафактної  продукції.  За оцінками  Організації  економічного  співробітництва  
та розвитку,  обсяги  світового  продажу  контрафактної продукції та підробок 
щороку збільшуються і нині сягнули майже 10% від обсягу світової торгівлі.  

Висновки. Підсумовуючи дослідження слід зазначити, що сьогодні 
розвинутий ринок інтелектуальної  власності  є  невід’ємною  складовою 
постіндустріальної  стадії  цивілізаційного  розвитку,  що формує  основу  
економіки  провідних  країн  світу  і  є джерелом  їх  добробуту.  На  жаль,  
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суперечності,  які характеризують сучасний ринок інтелектуальної власності і 
визначаються особливостями інтелектуального продукту, є  однією  із  причин  його  
тінізації.  Економічне  піратство нині  становить  невід’ємну  частину  ринку  
інтелектуальної власності  унаслідок  високої  прибутковості  виробництва 
контрафактної  продукції  і,  водночас,  недостатньої ефективності  систем  захисту  
прав  інтелектуальної власності.  Ринок  інтелектуальної  власності,  безперечно, 
має  значний  потенціал  розвитку.  Проте  досягнення зазначеної  мети  може  
відбутися  лише  за  умови консолідації  зусиль  усіх  учасників  навколо  вирішення 
проблеми  його  тінізації.  Законодавство з питань права  інтелектуальної власності  
України  відносять  до  учасників  відносин  інтелектуальної власності  як суб’єктів,  
що  першопочатково  наділяються  правами інтелектуальної  власності  завдяки  
безпосередній  участі  у створенні  об’єкту  інтелектуальної  власності,  так  і 
суб’єктів,  що  набувають  прав  інтелектуальної  власності  в результаті  їх  передачі  
на  умовах  договору  або  переходу прав  у  результаті  успадкування.   Система  
захисту  прав  суб’єктів інтелектуальної  власності  має  постійно  розвиватися  і 
доповнюватися  високою  прозорістю,  ефективною системою формальних і 
неформальних інституцій, а також злагодженою  діяльністю  органів  судової  та  
виконавчої влади. Лише за умов ефективного поєднання раціональної економічної  
політики  та  господарської практики  ринок інтелектуальної власності може стати 
джерелом добробуту нації та справедливо служити інтересам суспільства та усіх 
його учасників.  

В ході подальших досліджень представляється цікавим детально розглянути 
сучасний стан, особливості, тенденції та перспективи розвитку світового ринку 
об’єктів інтелектуальної власності.  
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В статті розглянуто механізм залучення міжнародних інвестицій в економіку 
України та проведено аналіз основних принципів інвестиційних процесів. 

Ключові слова: міжнародні інвестиції, аналіз, механізм залучення, економіка. 
 

Розвиток будь-якої держави пов'язаний із динамікою інвестиційних 
процесів, створенням ринкової інфраструктури, структурним та якісним 
оновленням виробництва. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування тим 
швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються 
ефективні ринкові перетворення.  

В даний час Україна знаходиться в складній економічній ситуації, 
завдяки агресії Російської Федерації, окупації Криму і військових операцій на 
сході України. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Вивчення проблеми 
оптимізації інвестиційних процесів, наукового дослідження методів залучення 
інвестицій та формування шляхів підвищення ефективності їх використання як 
у галузевому, так і в регіональному аспектах, здійснили такі вітчизняні 
науковці як Бажал Ю.Н., Бандур С.І., Бєлєнький П.Ю., Бланк І.А., Бойко Є.І., 
Геєць В.М., Долішній М.І., Ляшенко В.І., Мармуль Л.О., Мельник М.І., 
Пересада А.А., Хміль Ф.І., Чемерис О.М., Шевчук В.Я. та відомі зарубіжні 
економісти: Дж. Бейлі, В. Бернс, А. Кейн, Т. Коллер, Т. Коупленд, К. 
Макконнелл, У. Шарп та інші. 

Мета статті є розгляд механізму залучення міжнародних інвестицій в 
авіатранспортну галузь України. 

Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції відіграють важливу 
роль у створенні сприятливих умов розвитку економіки України. Залучення 
іноземних інвестицій в нашу країну дає можливість отримати трансфер новітніх 
технологій та ноу-хау, досягнення соціально-економічного ефекту, поліпшення 
платіжного балансу. 
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 За даними Держстату у січні-червні 2017 року в економіку України 
іноземними інвесторами з 75 країн світу було вкладено 711,2 млн. дол. США 
прямих інвестицій (акціонерного капіталу) [3]. 

Обсяг залучення з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку України на 01.07.2017 року становив 
38981,5 млн. дол. США. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 
Станом на 01.07.2017 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій 

були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та 
страхову діяльність – 26,4 % та підприємств промисловості – 26,7 %. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,5%, Нідерланди – 
16,2%, Російська Федерація – 11,4%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 
4,5%, Віргінські Острови (Брит.) -4,3%, і Швейцарія – 3,9%. 

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у січні-
червні 2017 року складають 155,1 млрд. грн., що на 22,5 %більше від обсягу 
капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння 
капітальних інвестицій, у січні-червні 2017 року залишаються: промисловість – 
33,2%, будівництво-13,9%, сільське, лісове та рибне господарство – 16,1%, 
інформація та телекомунікації – 5,0%, оптова та роздрібна торгівля,; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7%, транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,7%, страхування – 3,5 %. 

Власні кошти підприємств та організацій за рахунок яких у січні-червні 
2017 року освоєно 74,3 % капіталовкладень являються головним джерелом 
капітальних інвестицій. 

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 
капіталовкладень становила 5,2%. 

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 6,8% капітальних 
інвестицій. Частка іноземних інвесторів становила 1,5% усіх капіталовкладень, 
частка коштів населення на будівництво житла – 8,9%. 

Отже, Україна залишається привабливою для іноземних інвестицій, 
водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо 
інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на 
зовнішніх ринках має свій відголос в Україні. 

У рейтингу Doing Business 2017 за результатами 2016 року Україна 
піднялась один пункт  і посіла 80-у позицію. У порівнянні із 2016 роком, наша 
країнапокращила свої позиції за такими показниками, як: створення 
підприємств – з 24-го до 20-го місця; захист міноритарних інвесторів – із 101-го 
до 70 –го місця; забезпечення виконання контрактів – 93 –го до 81 –го місця. 

Україна у рейтингу агентства Moody's Investors Service покращила свій 
кредитний рейтинг в міжнародному економічному списку. Зміна прогнозу зі 
«стабільного» на «позитивний» (Саа3 до Саа2). 
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Проведення структурних реформ в Україні вплинуло на поліпшення 
показників, що допомогло впоратися з борговим навантаженням і поліпшити 
позиції на зовнішніх ринках. 

Актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та 
організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку 
державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії 
діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації 
державно-приватного партнерства в Україні.  

До іноземних інвесторів на території України застосовується 
національний режим інвестиційної діяльності, надані рівні умови діяльності з 
вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають 
націоналізації.  

Верховною Радою України підписано та ратифіковано міжурядові угоди 
про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнах світу 

Прийнято Закон України № 1390- VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної 
реєстрації іноземних інвестицій» 31.05.2016 з метою спрощення порядку 
залучення іноземних інвестицій та унеможливлення прояв ознак корупції при їх 
державній реєстрації». 

Верховною Радою України 23.05.2017 прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів 
для залучення іноземних інвестицій». Цим Законом врегульовано базові 
аспекти оформлення дозволу на застосування праці іноземців та посвідки на 
тимчасове проживання, що спростить залучення іноземних менеджерів та 
іноземних кваліфікованих працівників, що необхідно на перших етапах 
розвитку дочірнього підприємства в Україні [1]. 

Для сприяння стабільного розвитку України та активізації інвестиційної 
діяльності здійснюється робота у напрямі захисту прав інвесторів, а саме: у 
рамках виконання Плану дій щодо поглиблення співробітництва між Організацією 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Урядом України, 
розробленого з метою реалізації заходів, передбачених Меморандумом про 
взаєморозуміння між ОЕСР і Урядом України щодо поглиблення співробітництва 
від 07.10.2014, здійснюються заходи щодо приєднання України до Декларації 
ОЕСР про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130-р схвалено 
проект Угоди між Урядом України та Організацією економічного співробітництва 
та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і 
багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних 
Рішень Ради Організацій економічного співробітництва та розвитку. 
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Кабінетом Міністрів України 18 серпня 2017 року прийнято розпорядження 
№ 567-р «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди (у формі 
обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного 
співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні 
інвестиції і багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій та 
процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку». 

Також, 23.08.2017 у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 
України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України 
та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до 
Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства, 
відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації економічного 
співробітництва та розвитку» (реєстр № 0158) [1]. 

Суттєві переваги для країни надають приєднання України до Декларації 
ОЕСР про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства та набуття 
членства в Інвестиційному комітеті ОЕСР, тобто запровадження Україною 
міжнародних стандартів здійснення інвестиційної діяльності; сприяння залученню 
прямих іноземних інвестицій шляхом усунення обмежень щодо секторів, в яких 
іноземне інвестування заборонено та забезпечення національного режиму для 
транснаціональних корпорації (ТНК) відповідно до системи розвитку 
міжнародних стандартів у регулюванні відносин ТНК із країнами, що приймають 
їхні інвестиції; сприятиме реалізації принципів та стандартів соціальної 
відповідальності бізнесу згідно з керівними принципами ОЕСР щодо ведення 
відповідального бізнесу; та сприятиме поліпшенню конкурентного середовища та 
впливу на впровадження та розповсюдження інновацій. 

Також, затверджено положення про Національну інвестиційну раду Указом 
Президента України від 29 серпня 2016 року №365/2016, основним завданням якої 
є: розроблення пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної 
діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, у 
тому числі з урахуванням найкращої міжнародної практики; напрацювання 
пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу 
України, стимулювання іноземних та національних інвестицій в розвиток 
економіки держави; сприяння формуванню основних напрямів державної 
політики щодо поліпшення інвестиційного клімату України; аналіз та 
узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню  в економіку України, 
підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема щодо заходів зі 
сприяння захисту прав інвесторів; участь в опрацюванні проектів актів 
законодавства з питань інвестиційної діяльності [2]. 

Дерегуляції економіки сприятиме активізація залучення іноземних 
інвестицій в Україну, встановлення прозорої системи взаємовідносин із 
міністерствами, органами центральної та місцевої влади. 

Формування організаційного механізму залучення іноземних інвестицій 
потребує необхідність залучення іноземних інвестицій під конкретні програми і 
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проекти, які мають стратегічне значення для розвитку економіки України і 
привабливі з точки зору строків окупності, надання всебічної підтримки 
підприємствам. 
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Розглянуто питання управління формуванням конкурентних переваг підприємств 
готельного бізнесу та визначено чинники, що впливають на конкурентоспроможність та 
формування конкурентних переваг підприємства готельного бізнесу. 
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Одним з основних пріориетних векторів розвитку української економіки є 
забезпечення розвитку вітчизняних підприємств будь-якого виду діяльності. 
Досягнення цієї мети в умовах ринкової економіки, можливе лише через 
підвищення конкурентноспроможності підприємства. Тільки формуючи та 
забезпечуючи конкурентні перваги, підприємство зможе активно взаємодіяти з 
зовнішнім середовищем та мати змогу успішно розвиватися в довгостроковій 
перспективі. 

Найбֹільш значний вклад у сучасну теорію конкуренції та дослідження 
понять, пов’язаних з конкурентноспроможністю, зробив М. Портер. Аналіз 
конкуренції та конкурентноспроможності підприємства також здійснювали такі 
іноземні вчені, як Ж.-Ж. Ламбֹен, Дж. Дей, П. Дойль,  Р. Уенслі, Ф. Котлер та ін. 
Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників слід відмітити публікації Р. 
Фатхудінова, Г. Азоєва, В. Білошапки, Г. Михайлика, О. Германа, Л. Піддубної 
та О. Юданова. Пробֹлеми конкурентноспроможності та формування 
конкурентних переваг підприємств готельного бізнесу досліджувалися такими 
вченими, як М. Бойко, С. Драгунцов, С. Мельниченко, Г. Мунін, М. Новак, та 
ін. Однак питання управління формуванням конкурентних переваг підприємств 
готельного бізнесу в Украֹїні системно в сучасній літературі не досліджено та 
потребують подальшої розробки.     

Метою даної статті є дослідженя основних чинників формування 
конкурентних переваг та розробка механізму управління формуванням 
конкурентних перваг підприємств готельного бізнесу. 

Наявність конкуренції на галузевому ринку створює і розвиває 
конкурентне середовище, яке трактується як «результат й умови взаємодії 
великої кількості суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень 
економічного суперництва і можливість вплиֹву окремих економічних агентів 
на загальну ринкову ситуацію» [1]. 

Слід зазначити, що конкурентне середовище утворюється не лише 
закладами індустрії гостинності, а й відносинами між ними, тобто 
конкурентною боротьбою. Так, М. Портер в моделі «п’яти сил конкуренції» 
зазначає про існування суперництва між підприємствами всередині галузі: 
загрози появи і входження на ринок нових конкурентів; здатності покупців 
диктувати підприємству свої умови; можливості появи товарів - замінників і 
нових послуг; здатність постачальників диктувати свої умови [5]. 

Конкурентне середовище є рушійною силою і особливо важливим 
фактором динамічного розвитку готельного бізнесу поряд з економічними, 
соціальними, культурними чинниками, які впливають на розвиток готельного 
господарства. Конкурентне середовище для готельного комплексу 
представлене значною кількістю самостійних незалежних підприємств 
готельного бізнесу, які прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції та 
економічний стан, залучаючи клієнтів пропозицією покращених умов 
проживання та обслуговування порівняно з конкурентами [3, с. 165-170]. 
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Значення конкуренції серед підприємств готельного бізнесу полягає в 
тому, що кожен готель, здійснюючи свою діяльність, намагається зміцнити й 
розширити свої позиції на ринку готельних послуг. З метою підвищення 
конкурентних позицій в умовах, що склалися на ринку готельних послуг 
необхідно реально оцінювати ситуацію та обов’язково прогнозувати можливі 
дії конкурентів і своєчасно формувати головні фактори успіху, тобто 
забезпечити конкурентні переваги. Це потребує збільшення витрат на рекламу, 
організацію збуту товарів та послуг, розвиток інноваційних технологій [11]. 

«Конкурентна перевага – це особливості чи властивості (атрибути) товару 
чи торгової марки, які забезпечують підпприємству перевагу над прямими 
конкурентами. Така перевага визначається порівнянням із найкращими 
(найбільш небезпечними, пріоритетними) конкурентами», відзначає Жан-Жак 
Лембен [2, с. 368–369]. 

Конкурентна перевага є порівняльною, тому що вона може бути оцінена 
тільки шляхом порівняння характеристик, які впливають на економічну 
ефективність продажів [4, с. 258-262]. 

По – перше існує ціла ієрархія джерел формування конкурентних переваг. 
Переваги низького порядку, такі як дешева робоча сила або сировина, досить 
легко можуть одержати конкуренти. Та переваги високого порядку 
(патентована технологія, диференціація на основі унікальних товарів або 
послуг, репутація підприємства, заснована на посиленій маркетинговій 
діяльності або тісні зв’язки з клієнтами), які можна утримувати більш тривалий 
час. Переваги високого порядку можливі за умови довгострокових та 
інтенсивних капіталовкладень у виробничі потужності, у спеціалізоване 
навчання персоналу та маркетинг [8]. 

Друга визначальна складова конкурентної переваги – кількість наявних у 
підприємства явних джерел конкурентної переваги. Якщо організація 
опирається лише на будь-яку одну перевагу (скажімо, менш дорогу 
конструкцію або доступ до дешевої сировини), конкурентни намагатимуться 
позбавити її цієї переֹваги або знайֹти іншиֹй спосֹіб.  

Третя й найважливіша причина - це  збереження конкурентної переваги, 
постійна модернізація виробництва й інших видів діяльності. Якщо 
підприємство має на меті зберегти перевагу, не можна стояти на місцֹі: 
підприємство має створювати нові переваги, щонайменше, з такою самою 
швидкістю, з якою конкуренти можуть копіювати наявні [8].  

Завдання управління формуванням конкурентних переваг – невпинно 
поліпшувати показники підприємства, аби утримувати наявні переваги, 
наприклад, більш ефективно експлуатувати виробничі потужності чи 
організувати більш якісне та гнучке обслуговування клієнтів. Проте, для того 
щоб утримувати конкурентну перевагу, необֹхідно розширювати набіֹр її джерел 
і удосконалювати їх. 
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Готельний бізнес як вид економічної діяльності включає в себе готельні 
підприємства різних типів та категорій, що приймають та надають послуги з 
розміщення, харчування, додаткових і суміжних послуг. Розвиток готельного 
бізнесу постійно потребує підвищення конкурентоспроможності підприємств 
готельного бізнесу як на внутрішньому, так і на світовому туристському ринках 
[6]. Тому, основними завданнями готельного бізнесу є: створення конкурентних 
переваг і підвищення конкурентоспроможності, пошук більш перспективних 
шляхів розвитку, оновлення власної політики з урахуванням вимог динамічного 
ринку готельних послуг, що розвиваються. Оскільки готельна послуга – це 
результат діяльності будь-якого готельного підприємства, то вважається 
доцільним її розглядати як системо утворюючий фактор, 
конкурентоспроможність якої можливо забезпечити за умови комплексного 
підходу до управління формуванням конкурентних переваг.  

В основу управління формуванням конкурентних переваг підприємства 
готельного бізнесу покладено декілька методів дослідження конкурентних 
переваг [12, c. 258-264]: 

 методи, що характеризують ринкові позиції залежно від продукції 
та послуг підприємста (матричні методи);  

 методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства 
(аналіз внутрішнього середовища підприємства); 

 методи, що характеризують рівень фінансово-економічної 
діяльності (метод переваг та метод, заснований на теорії ефективної 
конкуренції). 

Одним з основних напрямів дослідження є метод оцінки конкурентних 
переваг підприємства, як методу визначення здатності підприємства перемогти 
конкурентів за основним показником – прибутковістю [9]. 

Одним з основних напрямків формування стратегічних конкурентних 
переваг в готельному бізнесі є надання послуг більш високої якості в 
порівнянні з конкуруючими аналогами. Ключовим тут є надання таких послуг, 
які б задовольнили і навіть перевешили очікування цільових клієнтів. 
Очікування клієнтів формується на осноֹві вже наявного у них досвֹіду, а також 
інформації, одержуваної за прямими (особистими) або за масовими 
(неособистими) каналами маркетингових комунікацій. З цього, споживачі 
вибирають виробника послуг і після їх надання порівнюють своє уявлення про 
огтриману послугу зі своїми очікуваннями.  

На рис. 1 представлені основні чинники, що формують конкурентні 
переваги підприємств готельного бізнесу. Без заперечень, одним з вагомих 
чинників конкурентоспроможності готелю є якість послуг, що надаються [4, с. 
381-383]. 

Перед сучасним готелем стоїть завдання надання і підтримки якості 
обслуговування на належному рівні, своєчасного усунення недоліків у наданні 
послуг, розробки стратегії поліпшення обслуговування. Для підтримки якості 
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послуг багато готелів розробляють стандарти обслуговування – комплекс 
обов’язкових до виконання правил обслуговування клієнтів, які покликані 
гарантувати встановлений рівень якості для всіх виробничих операцій. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Чинники формування конкурентних переваг підприємста 
готельного бізнесу (складено автором на підставі [4, с. 387-400]) 

 
 

Звернемо увагу на те, що контроль якості, послуг, що надаються 
підприємствами готельного бізнесу в Україні, раніше проводився на підставі 
обов’язкової сертифікації послуг цих підприємств, проте Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України у липні 2012 року, скасував 
обов’язкову сертифікацію готельних послуг. Разом з тим, визначено, що 
категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з 
розміщення, встановлюються за результатами добровільної сертифікації їх 
послуг на відповідність вимогам до певної категорії [6]. 

На сьогоднішній день, в Україні діють два державних стандарти на 
послуги розміщення – ДСТУ 4269: 2003 "Послуги туристичні. Класифікація 
готелів» і ДСТУ 4268: 2003" Послуги туристичні. Засоби розміщення».  

Вимоги до кожної категорії готелів, наведені в стандарті ДСТУ 4269:2003 
«Класифікація готелів», і є мінімальними та обов’язковими до виконання в 
повному обсязі для кожної категорії готелю. Цей стандарт передбачає, що 
класифікація готелів по категоріях здійснюється відповідно до загальної 

Чинники формування конкурентних 
переваг підприємств готельного бізнесу 
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характеристики готелів, та визначає обов’язкові вимоги до матеріально – 
технічної оснащеності, кількості послуг, що надаються, та кваліфікації 
персоналу. Що стосується послуг, то при проведенні сертифікації готелів на 
присвоєнням їм певних категорій, поряд з іншими вимогами враховується 
номенклатура, якість послуг, що надаються та рівень обслуговування. Послуги, 
що надаються в готелях підрозділяються на платні та безкоштовні. Вони 
бувають основними й додатковими.  До основних відносяться: проживання й 
харчування. 

Стратегія управління формуванням конкурентних переваг підприємства 
готельного бізнесу представляє собою комплексну систему управлінських 
рішень, що визначають перспективні напрямки розвитку підприємств, форми і 
способи їх діяльності в умовах сучасного економічного середовища та порядок 
розподілу ресурсів для досягнення поставлених цілей. 

Якість послуг підприємства готельного бізнесу в умовах сучасного 
розвитку суспільства — найважливіша умова забезпечення його успіху, 
рентабельності й конкурентоспроможності. Кожна складова комплексного 
обслуговування в готелі являє собою певну послугу (харчування, розміщення, 
анімація, СПА тощо), надання якої здійснюється за певною технологією. 
Виробники готельних посуг повиині забезпечувати певний рівень якості,  який 
відповідає запитам споживачів. 

На розробку стратегії управління підприємствами готельного бізнесу 
впливає низка факторів: ресурсний потенціал підприємств готельного 
господарства, їх місія та цілі, стан туристичного ринку, конкурентні переваги, 
організаційна культура, досвідченість та компетентність керівних кадрів та 
рівень їх професіоналізму. Також потрібно враховувати зміни у зовнішньому 
середовищі (постачальники, законодавчі й нормативні акти, конкуренти, тощо), 
у структурі основних і додаткових послуг та інше [6]. 

Ключовим моментом при забезпеченні конкурентних переваг 
підприємства готельного бізнесу є визначення попиту та динаміки його змін на 
основні й додаткові готельні послуги, які надають значний обсяг прибутку [10]. 

Отже, необхідно розробляти стратегію забезпечення конкурентних 
переваг для досягнення цілей підприємства, а також дати відповідь на такі 
запитання: які зміни в управлінні підприємствами готельного бізнесу є 
нагальними, які методи при цьому доцільно використовувати для поліпшення 
реального становища на майбутнє. 

Тому в умовах економічної нестабільності вітчизняного готельного 
бізнесу до вирішальних чинників системи управління формуванням  
конкурентних переваг підприємства готельного бізнесу слід віднести, по-
перше, адаптивну організаційну структуру, здатну сформувати правильний 
порядок завдань, ролей, і повноважень, здатних створювати умови для 
швидкого реагування на зміну внутрішнього і зовнішнього середовища 
діяльності [6]. По-друге, наявність технічних ресурсів, матеріально-технічної 
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бази, спроможної сформувати високоякісний готельний продукт та 
задовольнити потреби сучасного клієнта в обслуговуванні. Третім чинником є 
якісна маркетингова діяльність готельного закладу. Наступними складовими є 
наявність фінансових та інвестиційних ресурсів, що дозволяють підвищити 
конкуррентоспроможність через реалізацію передових інвестиційних проектів у 
межах готельного закладу; наяввність якісних інформаційних ресурсів 
спрямованих на формування привабливого іміджу підприємства та 
актиивізацію марккетингово-збутової діяльності; конкурентна стратегія, яка 
дозволяє успішно досягати поставлених цілей підприємства. Та в завершення - 
висококваліфікований високопрофесйний персонал готелю. 

Від діючої стратегії управління підприємствами готельного бізнесу 
залежатиме не тільки можливість реалізації потенціалу конкурентних переваг, а 
також, з іншого боку, великий потенціал дозволить розширювати коло 
використання можливих та наявних стратегій управління залежно від обставин 
та ситуацій на ринку конкурентної боротьби підприємств готельного бізнесу, 
зробити ці стратегії більш актуальними та наступальними [11]. 

Показником потенційних конкурентних переваг підприємства в межах 
дослідження конкурентної страгії підприємств готельного бізнесу вважають 
частку ринку, яка йому належить. Значення частки ринку розраховують за 
формулою [7, с. 247]:  

           (1)                   

де  − частка ринку і-го підприємства, коеф.; 
 – обсяг реалізації туристичного продукту, млн.грн; 

п − кількість туристичних підприємств, які функціонують на цьому 
ринку. 

Виходячи з того, що Загальна сума доходів готелів Дніпропетровскої 
області від реалізації послуг в 2016 р. склала 457,4 млн.грн., а дохід готелю 
«Business & Relax Hotel GoodZone» від реалізації послуг становить 59,55 
млн.грн [13]. ЧР готелю «Business & Relax Hotel GoodZone» складає 0,13, що 
свідчить про те, що готель веде діяльність у високому ціновому сигменті, а 
одже є конкурентноспроможним на ринку послуг Дніпропетровської обл.. 

Посилення конкурентної боротьби на ринку готельних послуг не дозволяє 
готелям використовувати традиційні стретегії або методи просування послуг по 
відношенню до споживачів. Виникає необхідність розробки нових програм та 
генерування нових ідей по залученню та утриманню клієнтів. Заклади 
готельного бізнесу постійно працюють над покращенням власного імеджу 
формуючи лояльне ставлення до гостей шляхом спецільних програм: акції, 
знижки, привілеї, бонуси і система нокопичування балів тощо. Важливим у 
залученні клієнтів готелю є розробка спеціальних пропозицій або пакетних 
послуг, до яких включають певний перелік основних та додаткових послуг за 
встановлену ціну з врахуванням споживчих потреб. 
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У реалізації стратегії управління підприємствами готельного бізнесу 
доцільним є використання наступного механізму управління формуванням 
конкурентних переваг підприємства готельного бізнесу, який складається з 
чотирьох етапів. 

 На першому етапі, аналітичному, проводиться аналіз можливостей та 
ресурсів готелю з метою виявлення потенціалу за для забезпечення стійкої 
конкурентноспроможності в межах категорійності готелю й споживчого 
сегментування ринку готельних послуг.  

Другий етап, формуючий, передбачає діяльність по формуванню 
необхідної ресурсної бази та передумов забезпечення конкурентних переваг. На 
данному етапі, на основі отриманих результатів першого, аналітичного етапу та 
виявлених резервів, формуються програми, як базис для третього етапу, 
реалізуючого забезпечення конкурентних переваг й тенденцій подальшого 
розвитку готелю. 

 Третій етап, реалізуючий, передбачає реалізацію прийнятих рішень за 
ключовими напрямками досягнення конкурентних переваг, де відбувається 
практичне втілення тих програм, котрі сформувались на другому етапі. 

Заключним етапом формування  конкурентних переваг підприємства 
готельного бізнесу є забезпечуючий етап. Сутність етапу полягає в тому, що 
реалізація ключових напрямків діяльності забезпечує готелю відмінні 
компетенції, що яскраво характеризують специфіку та особливості споживчої 
пропозиції.  

Таким чином, основними чинниками механізму управління формуванням 
конкурентноспроможності готельних організаційних  структур, маючих 
бажання отримати конкурентну перевагу й стабілізувати свою стійку позицію у 
сфері готельних послуг та пропозицій, є, перш за все, вірно вибрана стратегія 
досяснення конкурентних переваг, механізм ії управління та реалізації, 
наявність висококваліфікованого персоналу й чіткої орієнтації на клієнта, а 
також затребуваний пакет готельних послуг за основними та допоміжними 
напрямами діяльності. 

У ході аналізу й оцінки конкурентноспроможності готелю «Business & 
Relax Hotel GoodZone», вдалося з'ясувати, що це підприємство готельного 
бізнесу успішно конкурує і розвивається на ринку готельних послуг. В межах 
дослідження напрямів щодо удосконалення управління формуванням 
конкурентних перваг підриємства готельного бізнесу було проведено аналіз 
асортименту послуг «Business & Relax Hotel GoodZone» та іх популярності 
серед гостей готелю, і для подолання передкризової ситуації готелю доцільним 
напрямом щодо удосконалення управління формуванням конкурентних перваг 
підриємства готельного бізнесу має стати удосконалення маркетингової 
політики шляхом комбінування основних та додаткових послуг готелю, 
подальша розробка нових укомплектованих пакетних пропозицій для різних 
категорій відвідувачів та впровадження нових рекламних заходів. 
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Отже, на сьогодні існує декілька підходів до визначення сутності 
конкурентних переваг і найбільш поширеним є визначення конкурентних 
переваг, як таких характеристик, споживчих властивостей товару чи послуг, які 
створюють для підприємства певну перевагу над її безпосередніми 
конкурентами, та її слід визначати шляхом порівняння найбільш суттєвих 
характеристик. Таким чином формування і розвиток конкурентних переваг 
підприємства готельного бізнесу залежить від впливу багатьох чинників. 

Система управління якістю є основною складовою 
конкурентноспроможності. Це обґрунтовано диференціацією туристичного 
попиту та зростанням вимог споживачів туристичних послуг до якості, які 
вимагають від підприємств готельного бізнесу надання високого рівня сервісу. 
Ключовим завданням системи управління якістю обслуговування клієнтів 
готельного підприємства виступає покращення фінансового стану готелю 
шляхом дотримання й удосконалення показників якості готельних послуг. Саме 
тому від ефективної реалізації стратегії управління підприємствами готельного 
бізнесу залежатиме можливість реалізації потенціалу конкурентних переваг та 
забезпечення його конкурентоспроможності. 

В той же час, реалізація механізму управління формуванням 
конкурентних переваг підприємства готельного бізнесу забезпечить 
довгострокову економічну стабільність за рахунок збільшення прибутковості 
готелю, зниження витрат на послуги, підвищення якості та рентабельності 
готелю. 
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У статті проаналізовано  стан та динаміку ринку авіаційних перевезень в Україні, 
досліджено ключові проблеми та визначено загрози для розвитку національного ринку 
повітряних перевезень. Розглянуто перспективи розвитку вітчизняного авіаційного ринку  в 
умовах інтеграції України до ЄС. 

Ключові слова: ринок авіаційних послуг, авіакомпанія, авіаційні перевезення, 
конкурентоспроможність, тарифи, державне регулювання ринку авіаційних послуг. 

 

У сучасному світі транспорт забезпечує сталий розвиток інфраструктури і 
обслуговує динамічні міжнародні відносини. Одним із ключових факторів 
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розвитку сучасної глобальної економіки в умовах інтернаціоналізації ринків та 
формування економічного простору є авіаційний транспорт.  

Світовий ринок авіаційних перевезень є одним з основних елементів 
світового господарства та відіграє важливу роль у процесі закріплення 
взаємозв’язків між країнами. У сучасних умовах глобалізації основних процесів 
суспільної та економічної життєдіяльності людства можливість швидкого 
пересування людей та вантажів на далекі відстані в різні, включаючи найбільш 
важкодоступні, місця світу робить ринок авіаційних перевезень одним з 
найперспективніших та найдинамічніших транспортних ринків.  

За прогнозом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), у період з 
2012 по 2023 роки загальний попит на повітряні перевезення у світі щороку 
зростатиме в середньому на 4-5 %. Ринок міжнародних авіаційних перевезень 
являє собою сукупність пропонованих авіатранспортними компаніями 
перевізних можливостей повітряного транспорту і платоспроможного попиту 
на продукцію повітряного транспорту, віднесеного до визначеного місця і часу, 
та є унікальною економічною моделлю ринку транспортних послуг з 
притаманними рисами монополістичної конкуренції. Варто зазначити, що це 
обумовлено особливостями функціонування галузі авіації в цілому та 
економічною привабливістю цього ринку. Це зумовлює наявність великої 
кількості учасників на всіх етапах перевізного процесу (аеропорти, 
авіакомпанії, агенти з продажу авіаційних перевезень тощо).  

Завдяки географічному розташуванню наша країна має великий (однак і 
досі нереалізований) транзитний потенціал. Українські авіаперевізники та 
аеропорти створюють спільний продукт – сполучення через Україну. 

Велика зосередженість суб’єктів при виконанні перевезень сприяє 
виникненню нестандартних методів конкурентної боротьби, наприклад, 
наявності спеціальних програм для пасажирів, які часто літають (програм 
лояльності), глобальних авіаційний альянсів, лоукост-авіакомпаній тощо.  

Слід зазаначити, що у 2013 р. Україна парафувала Угоду про створення 
«відкритого неба» з країнами ЄС, яка й досі очікує на підписання. Даний 
документ передбачає прийняття Україною законодавства ЄС у сфері цивільної 
авіації, в т. ч. стосовно організації повітряного руху, безпеки польотів, захисту 
прав пасажирів, відповідальності авіаперевізників, захисту навколишнього 
середовища, конкуренції тощо. Безумовно, це великий плюс. Основні акти 
європейського авіаційного законодавства були розроблені 15–20 років тому, і 
вже склалася значна практика їх застосування. Передбачені у них принципи 
повинні закласти основу нашого авіаційного законодавства. Вони могли б 
стерти багато «сірих зон», у яких працюють українські авіаперевізники та 
забезпечити створення вільного ринку з країнами Євросоюзу. Тобто, 
авіаперевізники України користуватимуться комерційними правами при 
здійсненні перевезень з України до країн ЄС та між будь-якими державами-
членами за умови, що політ є частиною перевезення, яке обслуговує пункт в 
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Україні. У свою чергу, і будь-яка авіакомпанія з країни ЄС без обмежень може 
зайти на український ринок. 

Разом з тим, Угода надає різний обсяг прав українським та європейським 
авіаперевізникам. Вітчизняні авіаперевізники не отримали восьмої свободи, що 
означає заборону  здійснення перевезення всередині ЄС та п’ятої свободи, що 
означає заборону здійснення перевезення з території ЄС до третіх пунктів та 
інші обмеження. При цьому варто зазначити, що загальний стан української 
економіки, лімітований доступ до фінансування, валютні коливання та 
відсутність чітких правил не дозволяє національним перевізникам знаходитися 
в рівних умовах з європейськими. 

Авіаційні перевезення – діяльність з низькою рентабельністю. У складі 
ключових витрат аеропортові послуги, наприклад, займають 15–20%, заправка 
авіаційним пальним – 20–30%. Вартість послуг з наземного обслуговування та 
заправки літаків в Україні одна з найвищих серед європейських аеропортів. В 
Одесі, Харкові, інших регіональних аеропортах вартість заправки літака може 
бути, наприклад, на 30% вища, ніж у сусідній Польщі. Тому через відсутність 
прозорих правил доступу на цей ринок кількість провайдерів таких послуг 
обмежена, що призводить до необґрунтованого збільшення цін на них, і як 
наслідок, до  подорожчання авіаперевезень. 
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Рис. 2. Мінімальна вартість авіаквитка провідних лоукост-авакомпаній  
в Україні у 2017 р. (у EUR) 

Сьогодні кожен потенційний пасажир, який має на меті здійснити 
подорож у межах України, обирає між трьома видами транспорту - 
залізничним, автомобільним та авіаційним. При цьому авіація у виборі виду 
транспорту потенційним пасажиром може бути й взагалі відсутньою, як часто 
прийнято вважати,через ціну (табл.1). 

Варто зазначити, що у 2008 р., з приходом на ринок внутрішніх 
пасажирських авіаперевезень першої в Україні low-cost авіакомпанії "Wizz Air", 
а потім й інших low-cost авіакомпаній, ціни на авіаперевезення стали 
доступнішими для середньостатистичного пасажира, ніж раніше. Крім того, 
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традиційні авіакомпанії почали пропонувати сезонні та інші знижки. Дані зміни 
істотно наблизили авіаційний транспорт до потенційних пасажирів та 
забезпечили зростання рівня конкурентоспроможності. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика цін на пасажирські перевезення різними 

видами транспорту (у гривнях, станом на червень 2017 року) 
Напрям Авіаційний Залізничний Автомобільний 

Київ – Львів 700 – 3000 100 – 500 200 – 400 
Київ – Одеса 1200 – 3500 100 – 500 200 – 400 
Київ – Івано-
Франківськ 

1000 – 2000 100 – 500 200 – 400 

Київ –Дніпро 2000 – 4000 100 – 500 200 – 400 
Київ – Харків 980 – 3000 100 – 500 200 – 400 
Одеса - Львів 1700 – 3000 100 – 500 200 – 400 
Примітка. Складено автором на основі даних провідних українських перевізників. 
 

Підсумовуючи можна зробити наступний висновок, що роль повітряного 
транспорту, як каталізатора загального економічного і соціального розвитку, 
обумовлена швидкістю і гнучкістю, що характеризує повітряний транспорт в 
загальній системі перевезень. Численні приклади показують, яким чином 
ефективне повітряно-транспортне обслуговування створює ринкову основу для 
розвитку нових галузей і одночасно забезпечує зростання набутих елементів 
повітряно-транспортної системи (аеропортів, авіакомпаній, туристичних 
операторів тощо).  

Отже, враховуючи провідну роль повітряного транспорту в економічному 
розвитку країн і регіонів, важливо належним чином враховувати ті вигоди 
економічного і соціального характеру, які може запропонувати ефективна 
система авіаційного транспорту. 
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В статті досліджено класифікаційні ознаки затрат на промисловому підприємстві, 
доведено доцільність класифікації затрат підприємства за функціями управління та 
реалізацією функцій процесу управління 
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На даний час у практичній діяльності підприємства керівництву 
надається інформація про затрати на виробництво в розрізі елементів затрат на 
виробництво і калькуляційних статей собівартості, що явно недостатньо для 
організації системи управління затратами. Для управління менеджерам потрібні 
не просто затрати, а інформація про об’єкт затрат – продукцію, роботи, 
послуги, або вид діяльності підприємства, які потребують визначення 
пов’язаних з їх виробництвом (виконанням, наданням) затрат. 

Питанням обліку та проблемою класифікації затрат займаються багато 
вчених-економістів, насамперед, Атамас П., Бутинець Ф., Голов С., Кужельний 
М., Несвет В., Сопко В., Сук Л., Ткаченко Н., Турило А., Череп А. та ін. Але ці 
питання є недостатньо вивченими та актуальні й сьогодні. 

За своїм складом затрати дуже різні на різних стадіях виробництва і 
управління, тому важливо розглянути їхню класифікацію за різними ознаками.  

Виділення класифікаційних ознак для узагальнення й угруповання затрат 
виробництва є основою побудови системи управління ними і залежить від мети 
використання інформації в процесі управління. Головним принципом 
угрупування затрат є те, що для різних цілей застосовуються різні класифікації. 
Одні затрати використовуються для оцінки запасів і визначення доходів, інші – 
для вивчення поводження затрат і прийняття рішень на ближню і далеку 
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перспективи, треті – для планування, регулювання і контролю діяльності 
підприємства. Подальший розподіл затрат за категоріями здійснюється 
виходячи з різних ознак. Вони використовуються у плануванні і обліку затрат. 

Аналіз різних підходів до класифікації затрат та їх систематизація 
дозволили виділити найбільш поширені критерії їх групування.  

Затрати підприємства у першу чергу поділяються на дві основні категорії, 
що відповідають функціональним видам діяльності, з якими вони зв'язані: 
виробничі затрати і невиробничі (експлуатаційні) затрати. 

Виробничими є затрати, обумовлені виробничою діяльністю 
підприємства й перетворенням матеріально-сировинних ресурсів у готовий 
продукт за допомогою праці виробничих робітників при використанні 
виробничого устаткування. Вони підрозділяються на три категорії: прямі 
затрати на матеріали, прямі затрати на робочу силу і загальновиробничі 
накладні затрати. До прямих затрат на матеріали підприємства відносяться усі 
затрати на ті матеріали, що входять до складу кінцевого продукту, складаючи 
його основу. Виробничі накладні затрати – це затрати, зв'язані з процесом 
виробництва, що не можуть бути віднесені до конкретного об’єкта затрат 
економічно доцільним шляхом. Прикладом цих затрат може служити непряма 
заробітна платня, затрати на утримання і ремонт устаткування і виробничих 
приміщень, амортизація і страхування основних засобів, комунальні й орендні 
платежі.  

Невиробничі затрати включають затрати на управління, дослідження і 
розробки, збут й інші функції бізнесу. Відповідно до чинних нормативних 
документів в Україні до невиробничих затрат відносять адміністративні 
витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 

Розглянуті ознаки класифікації затрат використовуються для обчислення 
їхнього розміру з метою складання фінансової звітності підприємства, 
призначеної для оцінки його економічного стану і прийняття рішень про 
інвестування і кредитування суб’єкта діяльності, розробки стратегії подальшого 
розвитку. 

Виходячи з можливості простеження руху затрат до конкретного об'єкта 
калькуляції, їх можна розглядати як прямі і непрямі. Прямі затрати – це затрати, 
що можуть бути безпосередньо віднесені до визначеного об'єкта затрат. 
Затрати, які неможливо ототожнити з визначеним об'єктом затрат, є непрямими 
затратами. 

У залежності від того, наскільки необхідними є затрати для виробництва 
продукції, їх підрозділяють на затрати, що включаються у виробничу 
собівартість, і затрати періоду. Виробнича собівартість містить у собі затрати, 
обумовлені вартістю товарно-матеріальних запасів. Такі затрати розглядаються 
як активи доти, поки товари, до яких вони відносяться, не будуть продані. У 
цей момент ці затрати стають собівартістю реалізованої продукції. Затрати 
періоду – це затрати, що не включаються в собівартість запасів, тому що вони 
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не є необхідними для виробництва і розглядаються як затрати того періоду, у 
якому вони були здійснені. Затратами періоду є адміністративні витрати, 
витрати на збут, інші операційні витрати.  

З метою забезпечення єдиних засад формування собівартості продукції 
затрати групуються за призначенням за економічними елементами і 
калькуляційними статтями. У процесі управління кошторис необхідний як для 
забезпечення зниження затрат за їх елементами, так і для складання 
матеріальних балансів, розробки фінансових планів. Класифікація за статтями є 
змішаною. У ній використано два різні ідентифікатори: напрямок діяльності та 
її вид, що суперечить принципам побудови класифікацій взагалі.  

Така класифікаційна ознака, як періодичність виникнення, дає 
можливість охарактеризувати затрати на виробництво з позиції календарного 
періоду їх виникнення (поточні і одноразові затрати). Для управління така 
класифікація важлива з погляду відшкодування затрат: або вони погашаються 
відразу, або за допомогою нарахування амортизації. Ця класифікація важлива й 
у зв'язку з тим, що існують різні методи управління цими затратами. 
Управління поточними затратами відноситься до оперативного тактичного 
управління, а одноразовими – до стратегічного. 

За складом статті затрат підприємств можуть бути однорідними 
(одноелементними), що складаються з одного елемента затрат, або 
комплексними, що складаються з декількох елементів. Розгляд в управління 
тільки одноелементних затрат збільшує обсяг інформації в управлінні, що 
також негативно впливає на ефективність управління затратами. 

З погляду управління, планування і контролю найбільш важливою 
ознакою для класифікації затрат є те, як змінюється їхня динаміка в залежності 
від змін в обсязі виробництва чи інших показниках діяльності. Ріст або 
зниження рівня активності підприємства викликає відповідну зміну визначених 
затрат. При цьому інші затрати залишаються незмінними. За динамікою затрати 
ділять на наступні три основні категорії: змінні, постійні, змішані затрати. 

Даючи характеристику затрат за даним критерієм, важливо 
встановлювати не тільки залежність від зміни обсягів діяльності, але й 
швидкість цих змін. Для прийняття рішень про збільшення обсягів виробництва 
необхідно визначати середню собівартість, що включає затрати в розрахунку на 
одиницю виробництва послуг. Хоча середні сукупні затрати і дають уявлення 
про затрати виробництва типової для підприємства одиниці продукції, вони не 
дозволяють судити про зміну сукупних затрат підприємства при зміні обсягу 
випуску. Приріст сукупних затрат підприємства при збільшенні їх обсягу 
випуску на одну одиницю продукції носить назву граничних затрат. Така 
класифікація дозволяє судити про сукупні затрати в іншій формі. Середні 
сукупні затрати свідчать про затрати надання типової одиниці послуг, оскільки 
сукупні затрати поділяються нарівно на кожну одиницю наданих послуг або 
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виконаних робіт. Граничні затрати свідчать про зростання сукупних затрат при 
наданні додаткового обсягу послуг. 

Принципи вивчення поводження затрат не підходять для здійснення 
контролю за ними і їхнього регулювання, тому що цикл виконання робіт та 
надання послуг може складатися з декількох технологічних операцій, за кожну 
з яких відповідає окрема особа. Тому маючи зведення про собівартість 
продукції, неможливо точно визначити, як розподіляються затрати між 
окремими ділянками виробництва. Ця проблема зважується при установленні 
взаємозв'язку затрат і доходів з діями конкретних осіб, відповідальних за 
затрату ресурсів. Затрати вважаються регульованими тоді, коли їхня величина 
встановлюється керівником функціонального підрозділу і їхній рівень значною 
мірою піддається його впливу. Усі змінні затрати звичайно розглядаються як 
регульовані. Нерегульованими вважаються затрати, що не підлягають впливу 
на даному рівні управлінського контролю. Це постійні затрати. 

Нормативними є заздалегідь установлені затрати, що виступають як 
показники, які потрібно дотримувати. В основі їхнього розрахунку лежить 
кількість виробничих ресурсів, необхідних для ефективного виробництва. 

Затрати минулого періоду представляють вартість уже спожитих 
ресурсів, на підсумкову величину яких не можна вплинути ніякими рішеннями 
– ні дійсними, ні майбутніми. Ці затрати вважаються безповоротними 
затратами. Вони здійснені підприємством раз і назавжди і не можуть бути 
повернуті навіть у тому випадку, якщо підприємство припиняє свою виробничу 
діяльність у даній сфері.  

Наявні виплати є затратами, що вимагають наступної затрати коштів чи 
інших ресурсів. Ці затрати, як правило, не є значимими для конкретних рішень. 
Величина очікуваних майбутніх затрат служить підставою при виборі того чи 
іншого варіанту рішення і є ключовим моментом в управлінні затратами. У 
процесі прийняття рішень завжди виникають затрати, що включаються в 
альтернативну вартість, що представляє собою чисту вигоду, загублену при 
відмовленні від альтернативного варіанту. Обчислення альтернативних затрат 
істотно впливає на вибір варіанту рішення з позицій управління затратами. 

В залежності від ступеня готовності продукції затрати можна розглядати 
як ті, що відносяться до готової продукції, і ті, що відносять до незавершеного 
виробництва. Затрати відносять до готової продукції у тому випадку, коли 
технологічний процес її обробки цілком довершений, і продукція передана на 
склад або замовнику. Ці затрати є активами підприємства до моменту реалізації 
продукції, у процесі якої вони переходять до собівартості реалізованої 
продукції. Доти, поки технологічний процес виробництва продукції не 
закінчений, усі затрати, зв'язані з її виготовленням, відносяться до 
незавершеного виробництва. У галузі ЖКГ ця класифікаційна ознака не має 
суттєвого впливу на управління затратами, тому що виробництво і споживання 
комунальної послуги співпадає у часі. 
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Для управління затратами велике значення має їхній розподіл на ресурсні 
й організаційні затрати. Ресурсні затрати представляють витрачання ресурсів, 
будь-якого виду: матеріальних, трудових, фінансових. Вони припускають відтік 
готівки. Організаційні затрати обумовлені внесенням прогресивних змін у 
побудову і функціонування раніше діючих систем управління затратами. Цей 
вид затрат не обумовлений рухом грошового потоку підприємства. Раціональне 
сполучення цих затрат приводить до скорочення затрат і позитивно впливає на 
фінансові результати діяльності. В залежності від власності на ресурси затрати 
поділяються на зовнішні і внутрішні. Зовнішні затрати обумовлені придбанням 
виробничих ресурсів на певних сировинних ринках у власників цих ресурсів. 
Внутрішні затрати залежать від використання виробничих ресурсів, що 
належать підприємству. Сума зовнішніх і внутрішніх затрат складає економічні 
затрати. Вони є основою розрахунку чистого прибутку як різниці між виторгом 
від реалізації робіт та послуг й економічних затрат. 

С точки зору критичного впливу на діяльність підприємства, доцільний 
розгляд допустимих та недопустимих затрат. Допустимі затрати не складають 
загроз фінансовій стабільності підприємства, якщо забезпечується плановий 
розмір доходу. Аналіз структури затрат підприємства дозволяє виділити ті 
затрати, виникнення і збільшення яких веде до збиткової діяльності. Такі 
затрати є недопустимими, і в процесі управління затратами необхідно 
попереджати їх виникнення.  

Різноманіття класифікаційних ознак затрат дозволяє накопичувати 
інформацію про них і використовувати дані в різних цілях при управлінні 
виробництвом для підвищення ефективності роботи підприємства. В той же час 
облікова інформація має надавати інформацію різним рівням управління, які 
виконують різне функціональне призначення, а саме, прогнозування, 
планування, нормування, організацію, облік, контроль, регулювання, 
стимулювання, аналіз, прийняття рішень. Виконання певних функцій 
управління вимагає знань щодо затрат, які виникають за реалізації цих функцій. 
Зважаючи на це, найбільш доцільно затрати розподіляти таким чином, щоб 
забезпечити виконання управлінських функцій та одночасно здійснювати 
контроль затрат на кожній стадії управління. З цією метою різноманітні затрати 
слід групувати, використавши ознаки, пов’язані з виконанням управлінських 
функцій та реалізації функцій процесу управління. Така класифікація має 
вигляд, який представлено у табл. 1. 

Пропонований розподіл затрат дозволяє установити зв’язок між рівнем 
затрат та певною функцією управління, що дає можливість управляти 
затратами підприємств. 

За допомогою здійснення функцій управління реалізується управління 
затратами. 
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Таблиця 1 
Класифікація затрат за функціями управління і реалізацією функцій 

процесу управління 
Класифікаційна ознака Види затрат 

1. Функції управління затратами 
Планування Відповідність плану Плановані та незаплановані 
Прогнозування Термін прогнозу Поточні та довгострокові 

Засоби нормування Стандартні, нормативні, кошторисні  Нормування 
Відповідність нормативам У межах норм, відхилення від норм 
Підрозділи організаційної 
структури 

За місцями виникнення, центрами 
відповідальності, центрами 
інвестицій 

Організація 

Функції підрозділів підприємства Виробничі, обслуговування 
виробництва, управління 

Види затрат Економічні елементи затрат  
Призначення затрат Калькуляційні статті; адміністративні 

витрати; витрати на збут; інші 
операційні витрати; фінансові 
витрати, інвестиційні витрати  

Склад затрат Одноелементні та комплексні 
Відношення до технологічного 
процесу 

Основні та накладні 

Відношення до продукту Прямі та непрямі, собівартість 
продукту та витрати періоду 

Календарний період Поточні та одноразові 

Облік 

Доцільність Продуктивні та непродуктивні 
(втрати) 

Контроль Можливість контролю Контрольовані та неконтрольовані 

Регулювання Ступінь управлінського впливу Регульовані та нерегульовані 
Стимулювання  Умови мотивації Обов’язкові та заохочувальні 

Можливість здійснення 
оперативного аналізу 

Фактичні, планові (кошторисні, 
стандартні)  

Аналіз 

Можливість здійснення 
стратегічного аналізу 

Загальні та структурні 

2. Реалізація функцій процесу управління 
Значимість для прийняття рішень Наявні та альтернативні; поворотні та 

безповоротні 
Залежність від прийнятого 
рішення 

Релевантні та нерелевантні; 
маржинальні та інкрементні 

Залежність від обсягів надання 
послуг 

Постійні та змінні; змішані 

Вплив на отримані результати Ефективні та неефективні 
Зміст затрат Трансформаційні, організаційні та 

трансакційні 
Ступінь значущості Значні та незначні  

Прийняття 
рішень 

Ступінь критичного впливу Допустимі та недоспустимі 
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При цьому функція управління затратами розглядається, подібно до будь-
якої іншої функції менеджменту, як сукупність дій і операцій, які здійснює 
менеджмент організації з метою узгодження спільної діяльності працівників в 
процесі досягнення мети організації. Унаслідок особливостей затрат як об'єкту 
управління функції управління реалізуються циклічно і у ряді випадків 
паралельно. На основі узагальнення існуючих точок зору щодо функцій 
управління затратами слід виділити такі функції в управлінні затратами: 
планування, прогнозування, нормування, організація, облік, контроль, 
регулювання, аналіз, стимулювання зниження затрат. 

Розподіл затрат за функціями управління та реалізацією функцій процесу 
управління з використанням різних класифікаційних критеріїв посилює 
управлінські аспекти облікової інформаційної системи, дозволяє конструювати 
різні моделі управлінського обліку в залежності від особливостей надання 
комунальних послуг, які забезпечують формування інформаційного 
забезпечення управління затратами підприємств житлово-комунального 
господарства. 
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У статті представлена методика оптимізації формування і використання 
фінансових ресурсів в короткостроковому періоді, яка дозволяє підвищити ефективність 
використання наявних фінансових ресурсів підприємства . 
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Постановка проблеми. В даний час в Україні зростає необхідність 
ефективного управління фінансово-господарською діяльністю. У ринковій 
економіці суб'єкти господарювання самостійно визначають джерела і ресурси 
зростання, несуть відповідальність за ефективність їх використання. 
Управління фінансовими ресурсами, поряд з управлінням матеріальними і 
трудовими ресурсами, є однією зі сфер діяльності будь-якого суб'єкта 
ринкового господарства. 

Управління фінансовими ресурсами є найважливішою ланкою  системи 
управління підприємством, так як, фінансові ресурси є головним стимулом 
здійснення підприємством господарської діяльності. Фінансові ресурси 
забезпечують всім необхідним виробничу, маркетингову, наукову діяльність, 
сприяють не тільки їм ефективно виконувати свої функції, але й в цілому 
всього підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним аспектам управління 
фінансовими ресурсами приділяється постійна увага як науковців, так і 
спеціалістів-практиків. Значний вклад у вирішення проблемних питань внесли 
відомі вчені Андрійчук В.Г. [1], Бланк І.О. [2], Гудзь О.Є. [3], Джерелейко С.Д. 
[4], Зеліско І.М. [5] та багато інших дослідників. Однак, незважаючи на глибоку 
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теоретико-методологічну основу в цій сфері фінансової теорії, недостатньо 
приділена увага оптимызацыъ формування ы використання фінансових 
ресурсів пыдприэмств. 

Мета статті полягає в розробці алгоритму формування ы використання 
фінансових ресурсів підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Значення управління фінансовими 
ресурсами полягає в тому, що воно забезпечує реалізацію стратегічних цілей і 
тактичних завдань економічного суб'єкта, виконання ним фінансових 
зобов'язань, служить інструментом отримання фінансової підтримки від 
зовнішніх інвесторів. Особливу увагу слід приділити сутності та економічним 
змістом фінансових ресурсів. Питання сутності фінансових ресурсів є одним з 
найменш розроблених в теорії фінансів. Практична важливість даного питання 
передбачає попереднє теоретичне дослідження сутності і функцій фінансових 
ресурсів. 

Під фінансовими ресурсами розуміють грошові кошти, якими 
розпоряджається підприємство [2]. Фінансові ресурси формуються ще до 
початку підприємницької діяльності в процесі утворення статутного фонду. На 
далі ці кошти інвестуються, аби забезпечити виробничо-господарську 
діяльність, для розширення та розвитку виробництва. 

Відзначимо, що управління фінансовими ресурсами підприємств 
трактується як [4]: 

- один з найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансово-
господарської діяльності 

підприємства в сучасних умовах; 
- діяльність, що спрямована на оптимізацію фінансового механізму 

підприємства, координування фінансових операцій, забезпечення їх 
впорядкування та точного “балансування”; 

- процес управлінських дій у сфері формування та використання 
грошових коштів фондового та нефондового характеру.  

Для ефективного управління фінансовими ресурсами повинні бути задані 
основні фінансові параметри діяльності підприємства з тим, щоб керівництво 
підприємства в поточному періоді, тобто в оперативному режимі, могло 
керувати фінансово-господарською діяльністю підприємства. Підвищення 
ефективності управління призводить до збільшення власних джерел фінансових 
ресурсів підприємства (прибутку). 

Для вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства 
пропонується методика оптимізації формування і використання фінансових 
ресурсів (розрахунку оптимальної структури балансу підприємства) в 
короткостроковому періоді. 

Цілями методики є: 
1) визначення основних параметрів функціонування фінансової системи 

підприємства для ефективного управління фінансовими ресурсами, 
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використання наявних резервів і забезпечення орієнтації на стратегічне 
зростання фінансових ресурсів за рахунок підвищення ефективності 
використання наявних фінансових ресурсів; 

2) оцінка інфраструктури фінансової служби, яка забезпечує отримання 
якісної фінансової інформації та на підставі якої здійснюється аналіз та 
прийняття управлінських рішень. 

Результатом застосування методики є підвищення ефективності 
використання фінансових ресурсів шляхом оптимізації активів підприємства, а 
також виявлення внутрішніх резервів фінансових ресурсів, оптимізація їх 
використання. Основою запропонованого розрахунку оптимальної структури 
активів підприємства при заданій динаміці чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції служить принцип збалансованості за строками активів і 
пасивів підприємства. 

Завдання, які вирішені в рамках зазначеної методиці, полягають в 
наступному: 

1) запропонована методика дозволяє розробляти оптимальну структуру 
балансу для підприємств в залежності від величини чистого доходу (виручки) 
від реалізації продукції, тобто співвідносити ключові показники балансу з 
показниками звіту про фінансові результати. Цей розрахунок є ефективним 
інструментом оперативного управління показниками оборотності основних 
статей балансу; 

2) визначення оптимального діапазону для величини товарних запасів і 
дебіторської заборгованості (скільки товарів підприємство може тримати на 
складі - інформація для керівництва і для відділу закупівель; скільки товарів 
може бути продано в кредит - інформація для відділу продажів); 

3) визначення критичних значень товарних запасів і величини 
дебіторської заборгованості в залежності від величини чистого доходу 
(виручки) від реалізації продукції; 

4) розрахунок касових розривів, тобто різниці за сумами та строками 
зобов'язань і платежів, при неоптимальних значеннях товарних запасів і 
дебіторської заборгованості в разі, коли вони не забезпечені за термінами або 
сум відповідними пасивами. 

Традиційні фінансові коефіцієнти, які розглядають тільки абсолютні 
величини на звітну дату, не дозволяють співвідносити активи і пасиви в 
динаміці. У запропонованій методиці основне значення приділяється 
динамічній фінансово-господарської діяльності на відміну від статичних 
традиційних коефіцієнтів. 

Алгоритм формування і використання фінансових ресурсів 
представлений на  рис. 1. 

Очевидно, що не є оптимальними варіанти фінансування, де існує 
касовий розрив (КР> 0). Крім того, вибір оптимального варіанту фінансування 
обмежений як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. 
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Рис. 1. Алгоритм формування і використання фінансових ресурсів 
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неможливими, оскільки припускають оборотність вищу, ніж максимально 
можлива. 

Зовнішнім обмеженням є величина виручки від реалізації в 
короткостроковому періоді. 
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фінансових втрат, які несе підприємство при відсутності якісної фінансової 
інформації. 

Методика оптимізації формування і використання фінансових ресурсів 
дозволяє підвищити ефективність використання наявних фінансових ресурсів 
підприємства. Оцінка інфраструктури дозволяє вжити заході щодо 
вдосконалення технічного забезпечення управління фінансами, тобто 
підвищити оперативність управління, якість фінансової інформації для 
прийняття управлінських рішень. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
СТРУКТУР  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

It is justified that the emergence of corporate structures is a natural result of the 
development of economic relations, on the one hand, and a powerful factor in the growth of 
competitive advantages, on the other. The prerequisites, factors and conditions for the formation of 
corporate structures in the economy are revealed. The sequence of formation of corporate 
structures in the economy is systematized. It is established that the possibilities of corporate 
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organization of economic activity allow modeling inter-firm relations, using a variety of options for 
creating corporate structures in construction 

 Keywords: corporation, construction, conditions, factors, evolution 
 

Обосновано, что возникновение корпоративных структур является 
закономерным результатом развития экономических отношений, с одной стороны, и 
мощным фактором роста конкурентных преимуществ, с другой. Выявлены предпосылки, 
факторы и условия  формирования корпоративных структур в экономике. 
Систематизирована последовательность формирования корпоративных структур в 
экономике. Установлено, что возможности корпоративной организации хозяйственной 
деятельности позволяют моделировать межфирменные отношения, используя множество 
вариантов создания корпоративных структур в строительстве 

 Ключевые слова: корпорация, строительство, условия, факторы, эволюция 
 

В современном мировом хозяйстве рост прямых иностранных 
инвестиций, выход технологического разделения труда за пределы фирм, 
отраслей и национальных границ сопровождается появлением крупных 
международных научно-производственных комплексов с филиалами в разных 
странах. Интегрированные структуры интернационализируют производство, 
обеспечивая ускорение научно-технического прогресса во всех его 
направлениях — технический уровень и качество продукции, эффективность 
производства, совершенствование форм менеджмента, управления 
предприятиями.  Опыт мирового развития показывает, что процесс 
интернационализации производства как главной предпосылки создания 
корпоративных структур в основе своей имеет модель последовательной 
интернационализации  

Корпоративные структуры представляют собой гигантские 
промышленно-финансовые объединения, интернациональные по сфере своей 
деятельности, построенные по принципу централизованного планирования и 
управления в мировом масштабе, активно участвующие в процессах торговли, 
инвестирования капитала, обмена технологиями, производственного и научно-
технического сотрудничества, миграции рабочей силы, усиливающие процесс 
интернационализации мира, активно использующие объективные тенденции 
МРТ и способствующие установлению новых схем во всемирном разделении 
труда.   

Корпорация - широко распространенная в странах с развитой рыночной 
экономикой форма организации предпринимательской деятельности, 
предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 
сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 
профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму [1]. 

Основываясь на международном опыте, можно утверждать, что главная 
функция корпоративного управления - обеспечить работу корпорации в 
интересах акционеров, предоставивших корпорации финансовые ресурсы. Хотя 
данное положение и представляется достаточно простым, оно скрывает в себе 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 176 

целый ряд сложных и важных вопросов акционерного права и корпоративного 
управления. 

С учетом этого, существует несколько вариантов определения 
корпораций. Так, Комиссия ООН рассматривает корпорацию как компанию: 
имеющую, хозяйственные единицы в двух и более странах, независимо от их 
юридической формы и поля деятельности; оперирующую в рамках системы 
принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и 
осуществлять общую стратегию через один руководящий центр; в которой 
отдельные единицы связаны посредством собственности или каким-либо 
другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное 
влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и 
ответственность с другими. 

Корпоративные структуры, возникнув в конце XIX века, прошли 
достаточно долгий путь эволюционного развития, в процессе которого 
изменялись приоритеты их форм и сфер деятельности, внутрикорпоративная 
структура и стратегия. 

I этап (конец XIX - начало XX века) возникновения корпораций связан с 
транснациональной деятельностью промышленных монополий метрополии, 
которые вовлекли в сферу своих экономических интересов сырьевую базу 
колоний, дополнили отношения политической зависимости колоний их 
экономической зависимостью и привели, в конечном счете, к созданию 
мирового капиталистического хозяйства. 

II этап (1914-1939гг.) характеризовался тем, что подготовка ко второй 
мировой войне, рост государственных расходов на военные цели 
предопределили развитие корпораций в форме военно-промышленных 
транснациональных компаний, производящих вооружение, боеприпасы, 
амуницию.  

На III этапе (50-е годы прошлого века) интенсивно развиваются компании 
интегрирующего типа как по капиталу происхождения головной компании 
(многонациональные компании, что особенно характерно для стран Западной 
Европы), так и по сфере деятельности. Интеграция производства до 60-х годов 
прошлого века шла по горизонтали и по вертикали, был создан не только 
мировой рынок сырьевых, но и промышленных товаров. Завоевание рынка, 
производство товаров массово го спроса для потребителей с высоким 
жизненным стандартом в промышленно развитых странах и перевод грязных и 
трудоемких производств в развивающиеся страны становятся стратегическими 
целями развития международных корпораций в форме транснациональных и 
многонациональных компаний. 

На IV этапе (60-е - 70-е годы XX века) корпорации, используя 
достижения НТР, преимущества межстрановой кооперации производства и 
поддержку правительств стран все в большей степени ориентировались на 
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внешнеэкономическую сферу своей деятельности, которая становилась для них 
основным источником их прибыли.  

В этот период зарубежные филиалы и предприятия корпораций, работая 
по единым стандартам и принципам с материнской компанией в сфере 
производства, сбыта, менеджмента стремятся преодолеть сложившееся 
негативное отношение в принимающих странах (приведшее к национализации 
многих из них) и стать органичной частью их национальных экономик. С этой 
целью многие строительные компании отказываются от стратегии сброса 
грязных производств в развивающиеся страны, становятся проводниками 
достижений НТП в периферийные страны, используют национальные 
инженерно-технические кадры, вступают в партнерские отношения с местными 
фирмами, интегрируя их в свой состав. 

На этом этапе корпорации приобретают и другие качественно новые 
черты: происходит отказ от четкой отраслевой ориентации; промышленный 
капитал все теснее переплетается с финансовым и торговым, наукой; 
активизируются процессы унификации и стандартизации производства, 
НИОКР.  

На V этапе (начавшемся в 80-е годы -90 г. XX века) появляется новая 
форма  корпораций – глобальные. 

VI этап (начало 21 века) - современный этап развития корпоративных 
структур характеризуется не только появлением глобальных корпораций, но и 
качественным изменением в организации деятельности, а главное, в системе 
корпоративного управления. 

Широкие возможности корпоративной организации хозяйственной 
деятельности позволяют моделировать межфирменные отношения, используя 
множество вариантов создания корпоративных структур в том числе, в 
строительстве, основанных на использовании ее преимуществ [1].  В качестве 
основных, выделим: 

1. Способность привлечения денежных средств через выпуск акций дает 
возможность аккумулировать средства неограниченного числа инвесторов. 

2. Регламентация в определении ответственности и полномочиях позволяют 
распределить функции контроля между органами управления 
акционерного общества, что означает возможность профессионализации 
процесса управления.  

3. Упрощенный порядок вхождения и выхода из состава акционеров 
обеспечивает широкие возможности ротации заинтересованных лиц и 
соответственно большую гибкость в условиях крайней динамичности 
инвестиционного предложения. 
В сферу своей деятельности корпорации втягивают множество местных 

компаний, в том числе малых и средних, что ведет к усилению зависимости 
предприятий от интегрируемой структуры, которая все чаще складывается на 
базе прямых функциональных связей, т.е. на основе специализации, 
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кооперирования, организации сбыта продукции, и т.п. Вместе с тем при этом 
следует учитывать более конкретные мотивы и цели интегрируемой 
предпринимательской деятельности [2].  

Начиная с 80-х годов прошлого века весьма популярным объяснением 
развития  корпоративных структур в строительстве становится стремление к 
обеспечению конкурентных преимуществ, которые  напрямую связывается с 
оптимизацией внутри- и межкорпоративных связей, с выбором наиболее 
эффективных цепочек взаимодействия с поставщиками и покупателями. 

Наличие интегрированного  производства в строительстве способствует 
экономии за счет устранения дублирования управленческих 
функций, их централизации и сокращения затрат на сбыт продукции;   
экономии за счет эффекта масштаба; увеличению возможности использования 
временно свободных денежных средств внутрикорпоративных подразделений; 
диверсификации производства в целях снижения корпоративных рисков и 
завоевания долговременных конкурентных преимуществ. 

Практически во всех выше обозначенных теоретических обоснованиях 
мотивов предпринимательской деятельности корпораций особое место 
занимает мотив - сокращение издержек путем использования трансфертных 
цен. 

Таким образом, корпорация в строительстве представляет собой 
добровольное объединение в единой структуре ряда хозяйственно 
самостоятельных строительно-монтажных и других организаций Цель 
образования такого объединения также состоит в повышении уровня 
кооперированности на уровне осуществления хозяйственной деятельности. 

Корпорации могут создаваться и в форме ассоциаций как объединение по 
договору между собой коммерческих организаций в целях координации их 
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов.  

Основной тенденцией развития корпоративных структур российских 
строительных компаний, безусловно, является образование холдингов с 
выделением специализированных строительных комплексов, производства 
строительных материалов, машинного парка, проектных мастерских, отделов 
продаж жилья и эксплуатации жилых зданий.  
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There are theoretical approaches to essence and components of anti-crisis financial 
management reviewed, necessity to develop and implement the innovation strategy into spheres of 
enterprise’ manufacturing-commercial activity to prevent crisis phenomena occurrence justified, 
dynamics of enterprises’ activity financial results, availability of incomes and losses analyzed, key 
features of strategy innovativeness improved, use of anti-crisis financial management 
comprehensive tool along with its adaptation to its life cycle peculiarities proposed in this Article.  

Keyworlds: anti-crisis management, crisis, crisis phenomena, entrepreneurship, innovative 
strategy, development, bankruptcy, income, loss. 

 

В статті розглянуто теоретичні підходи до сутності та складових антикризового 
фінансового управління, доведено необхідність розробки та впровадження інноваційної 
стратегії в сфери виробничо-комерційної діяльності підприємства задля запобігання 
настання кризових явищ, проаналізовано динаміку фінансових результатів діяльності 
підприємств, наявність прибутків і збитків, удосконалено основні ознаки інноваційності 
стратегії, запропоновано використання універсального інструментарію антикризового 
фінансового управління з адаптацією його до особливостей його життєвого циклу. 

Ключові слова: антикризове управління, криза, кризове явище, підприємництво, 
інноваційна стратегія, розвиток, банкрутство, прибуток, збиток. 

 

В сучасних умовах господарювання стабілізація діяльності суб’єктів 
господарювання стає основною умовою виживання економіки країни, оскільки 
це дозволить уникнути настання кризових явищ та активізувати виробничо-
комерційні процеси. Нестійкий фінансовий стан багатьох підприємств 
призводить до повної або часткової неплатоспроможності, що негативно 
впливає на використання його економічного потенціалу та порушує 
взаємозв’язки між контрагентами. Тому важливим стає використання дієвих 
механізмів, здатних гармонізувати внутрішнє та зовнішнє середовище, а також 
сприятиме забезпеченню розвиткових процесів підприємств через підвищення 
ефективності всіх видів діяльності. Даному процесу сприятиме їхня здатність 
до збалансування джерел фінансування із внутрішніх та зовнішніх джерел задля 
підтримання поточних фінансових потреб. 

Вирішенню проблем формування методологічного підґрунтя та реалізації 
антикризового фінансового управління сприяв науковий доробок таких 
українських вчених як О.В. Ареф’єва, О.Б. Афанасьєва, І.О. Бланк, Т. А. 
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Васильєва, Л.О. Лігоненко, В.В. Прохорова, Ю.В. Прохорова, С.Т, Пілецька, 
М.М. Стефаненко, І.Ю. Швець, А.М. Штангрет та ін. 

Невід’ємною складовою ринкових відносин є порушення рівноваги 
діяльності, а, як наслідок, розбалансування фінансових показників, 
характеризуючих проблеми у фінансовому управлінні підприємством. Здатність 
суб’єктів господарювання спиратись на принципи застосування необхідних 
ситуації методів і прийомів забезпечення стійкості їхнього стану у 
підприємницькому середовищі, що дозволить сформувати передумови 
отримання прибутку та підвищити капіталізацію капіталу. 

Підходячи до сутності антикризового фінансового управління слід 
пристати до думки таких вчених, як Ареф’єва О. В., Прохорова Ю. В., які 
вважають, що антикризове фінансове управління — це система управління, яка 
використовує механізми фінансового впливу, спрямовані на запобігання або 
подолання фінансової кризи [1]. Дане тлумачення є досить системним з позицій 
фінансового менеджменту та ґрунтується на певних аспектах фінансової 
безпеки підприємства через запобігання або подолання фінансової кризи чи 
кризового явища, які притаманні ринковим відносинам. Виходячи з цього 
доцільно зупинитись на певному інструментарію, що дозволить використати 
переваги у виборі методів антикризового фінансового управління. Такий підхід 
дозволить не допустити втрати підприємством платоспроможності і 
прибутковості на підставі використання інноваційних підходів при формуванні 
фінансового, організаційного, інноваційного забезпечення з метою запобігання 
виникнення кризових явищ як передумови настання кризи. 

У процесі антикризового управління можливим є вибір наступних 
інноваційних технологій: процесні інновації, які впливають та змінюють усі 
ланки що функціонують на підприємстві, продуктові інновації, які є 
матеріальним втіленням та результатом інноваційних трансформацій та 
освоєння нових видів діяльності, та алокаційні інновації (реорганізаційні), які 
полягають у характері перерозподілу ресурсів підприємств. Процесні інновації 
являють собою нововведення та зміни у результаті взаємозв’язку із чинниками 
макросередовища, планування матеріально-технічного забезпечення процесів 
на підприємстві, управління грошовими та матеріальними потоками, 
персоналом підприємства, організаційні та структурні перетворення, створення 
інноваційних процесів у виробництві продукції. Продуктові інновації 
передбачають створення на підприємстві системи технологічних процесів задля 
виробництва нової конкурентоздатної продукції, що потребує проектування, 
задля досягнення певної якості виробництва. Алокаційні інновації являють 
собою реструктуризацію або реорганізацію підприємства з метою 
перерозподілу ресурсів підприємства та постійної взаємодії всіх підрозділів, 
відділу виробництва, відділів технічного контролю, матеріально-технічного 
постачання, маркетингу,  а також взаємодії між працівниками підприємства [ 2 , 
с. 121]. Пов’язаність інновацій у всіх сферах діяльності підприємства із 
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реструктуризацією дозволяє використати наявну архітектоніку із процесами 
змін, що сприятиме адаптації організаційної структури до використання 
практичного інструментарію антикризового фінансового управління та 
механізмів, за допомогою яких його можна впроваджувати. Тому, як наслідок, 
може стати поліпшення використання всіх видів ресурсів та потенціальних 
можливостей щодо активізації маркетингової складової в системі інноваційної 
діяльності підприємства. 

Не тільки наявність фінансової кризи обумовлює погіршення результатів 
діяльності підприємств, а також розвиток ринкових відносин призвів до 
дисбалансу як у попиті та пропозиції на ринках, так і у системі взаємовідносин 
між контрагентами та платіжної дисципліни. Фінансові результати, в яких 
відсутній прибуток, можуть відображати кризові явища, які вже настали. Якщо 
така ситуація буде триматись достатньо довгий час (біля трьох років), це може 
призвести до банкрутства, що потребує використання в управлінні елементів 
антикризового фінансового управління із обґрунтованою системою контролінгу 
для подібних станів суб’єкті господарювання, що ґрунтується на сучасних 
моделях динамічного управління.  

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності 
підприємств у 2016 році (табл.1, табл.2) відображають наявність збитків майже 
у 27% підприємств із сумою збитків 545960,9 млн.грн., а в 2015 р. були такі 
результати: 26,3 всього збиткових із сумою 736124,0 млн.грн; разом з тим, 
збитковими виявилось 34,2 % великих підприємств із сумою у 97443,2 млн.грн.  

Таблиця 1 
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році [3] 
Підприємства, які одержали 

прибуток 
Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансовий 
результат до 

оподаткування 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

Фінансо- 
вий результат 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

Фінансо-
вий 

результат 

Усього 69887,8 73,4 443012,1 26,6 373124,3 

по великих 
підприємствах 

61222,7 65,8 158665,9 34,2 97443,2 

по середніх 
підприємствах 

32816,5 76,1 177033,7 23,9 144217,2 

по малих 
підприємствах 

-24151,4 73,3 107312,5 26,7 131463,9 

у тому числі по 
мікропідприємствах 

-34639,9 72,3 37963,0 27,7 72602,9 
 

Однозначні висновки зробити досить складно, оскільки , на перший 
погляд, ситуація із наявністю збитків покращилась у 2016 р., в тім, чисельність 
підприємств скоротилась на 23%, що підтверджує необхідність за діяння 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 182 

механізмів, здатних не банкрутувати, а через санаційні заходи виводити їх на 
стабілізацію та можливість здійснювати оновлення через капітальні витрати чи 
інноваційні проекти за участю держави. Відсутність реально впровадженої 
державної політики щодо розвитку пріоритетних галузей, обґрунтованих 
управлінських рішень, скерованих на якісне оновлення як технологій, так і 
продукції, гальмує відтворення платоспроможного попиту на засоби 
виробництва, нівелювання негативного впливу чинників середовища та 
покращення соціально-екологічного середовища в країні. 

Таблиця 2 
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2015 році [3] 
Підприємства, які одержали 

прибуток 
Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансовий 
результат до 

оподаткування 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

Фінансо- 
вий резуль- 

тат 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

Фінансо-
вий 

результат 

Усього -348471,7 73,7 387652,3 26,3 736124,0 

по великих 
підприємствах 

-145403,9 55,7 105387,9 44,3 250791,8 

по середніх 
підприємствах 

-91161,8 71,1 186781,4 28,9 277943,2 

по малих 
підприємствах 

-111906,0 73,9 95483,0 26,1 207389,0 

у тому числі по 
мікропідприємствах 

-57964,7 73,6 33106,0 26,4 91070,7 
 

Разом з тим, впровадження розробленого універсального інструментарію 
антикризової фінансового управління із певною адаптацією його до 
специфічних умов та фінансових характеристик підприємств, що поєднує 
інноваційні стратегії, сприятиме зменшенню збитків, запобіганню настанню 
кризових явищ та зниженню ймовірності настання банкрутства. Це потребує 
зміцнення фінансової стійкості за рахунок підвищення економічного 
потенціалу в цілому, а також обґрунтованих складових через формування 
відповідної програми дій, спрямованої як на стабілізацію фінансових 
результатів, так і, можливо, конкурентних позицій принаймні на обрану групу 
товарів (послуг).  

Основними ознаками інноваційної стратегії підприємства, як 
організаційної складової антикризового управління є: 

1) розробка та розвиток нових видів продукції та послуг, та 
удосконалення їх споживчих властивостей;  

2) нове виробництво, як результат науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт; 
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3) застосування альтернативних методів виробництва та використання 
обмежених ресурсів;  

4) чутливість до можливих змін у стані середовища функціонування 
підприємства;  

5) виведення новації на ринок (комерціалізація);  
6) націленість на підвищення та розширення інноваційних можливостей 

підприємства;  
7) інноваційна політика є чинником, що сприяє виходу на нові ринки 

збуту та підвищенню конкурентоспроможності [ 4, с. 29]. 
8) формування кадрової складової, здатної реалізовувати інноваційні 

заходи та володіючої інструментарієм антикризового фінансового управління; 
9) інноваційне забезпечення організації та планування інноваційної 

стратегії підприємства; 
10) інноваційні підходи до використання в даному контексті ресурсів та 

можливостей підприємства, що спираються на підприємницьку складову. 
Таким чином, оскільки антикризове фінансове управління 

характеризується комплексністю, то використання методів і інструментів 
мають застосовуватись контролінгові заходи, що дозволить не допустити прояв 
кризи на будь-яких стадіях життєвого циклу розвитку підприємства. 
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SPECIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 
MARKET OF PRODUCTS FROM PRECIOUS METALS AND GEMS 

 
The features of the market of precious metals and gems in Ukraine are illustrated. The 

theoretical essence of the market formed by manufacturing and operating segments is substantiated. 
The key problems the solution of which determines prospects for further development of the market 
for precious metals and gems in Ukraine are defined. 

Keywords: national market of products from precious metals and gems, competitive market 
environment, national economy, jewelry 

 

Despite the fact that Ukraine has a long history, deep traditions in the 
production and processing of precious metals and gems, the market conditions in this 
area are marked by numerous problems. In order to solve them, it is important to 
implement a systematic approach to the identification of the most relevant and 
somewhat conceptual ones which is the focus of this study. It was conducted using 
provisions of the regulatory framework as well as materials of the Ukrainian scholars 
engaged in this issue. Among them are T. Artyukh and I. Grygorenko, N. Lutsiv, L. 
Mashkovska, K. Semenyuk, Yu. Titova, L. Chizh and others. 

The market for precious metals and gems should be seen as a mechanism for 
matching demand and supply of strategically important resources - precious metals, 
gems, organic precious stones and semi-precious stones. This market is formed by the 
following main segments: 1) industrial - the sphere of handling, processing of 
precious metals and gems; 2) operational - the sphere of operations with precious 
metals and gems. 

Domestic experts assess the current state of development of the market for 
precious metals and gems in Ukraine ambiguously. As a rulethey see problems of the 
domestic market development “below the surface” in their researches. Undoubtedly, 
the main reason for most destructions is manufacturers’non-compliance with the 
Ukrainian legislation requirements in the field of application of technical regulations 
and standards [1, p. 79]. In addition to the performance component, the state of legal 
and regulatory control of the quality of alloys of Jewelry made of precious metals as 
well as the state of legislation in the field of technical regulation, standardization, 
confirmation of conformity and protection of consumer rights remain extremely 
problematic [1, p. 79]. In our opinion, K. Semenyuk manages to highlight 
disadvantages of legal regulation in this sphere. Among them, the scientist points out: 
the lack of technical norms and standards for jewelry quality which would regulate 
not only amount of precious metal and its fineness but also quality and capacity of 
ligature impurities, coating, etc.; the ban on business entities engaged in production 
and sales of jewelry to use a simplified taxation system in their activities; the 
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revocation of jewelry manufacturers’ right since 2012 that have marked their own 
products with a state platemark to carry out such operations; the lack of a clear 
definition of control components making up the mechanism of state marking control 
as well as the bodies that carry out this control, etc. [2, p. 4]. 

Among other problems that domestic experts define for this sphere are the 
absence of quality management systems at enterprises, the application of “non-
standard alloys” and impurities by business entities, the use of low quality imported 
alloys, unstable coatings that have not passed testing for compliance with reliability 
and security indicators [1, p. 79]. In this context, the problem of inefficient quality 
control system for precious metals and gems in Ukraine appears. According to K. 
Semenyuk, the harmonious and effective functioning and development of the market 
for products made of precious metals and gems are impossible without developing 
and introducing a new mechanism for quality control of both industrial products and 
jewelry; the abolition of licensing of this type of activity as an ineffective form of 
control is already the first step towards creation of this mechanism[3, p. 148]. 

Another specific problem is the competitive market environment. This area is 
quite profitable and strategic, thus being attractive from the point of view of business 
shadowing. Evidence for this is the dynamic development of the trading network of 
most jewelry companies in the large cities of Ukraine. As a rule, they occupy retail 
spaces in the central areas of a city which indicates profitability of the business. On 
the other hand, we see problems regarding efficiency of this kind of enterprises. They 
are supplemented by preservation of the practice of state ownership in some 
economic entities. In particular, since 2012, discussions are underway on 
privatization of the State Enterprise “Lviv State Jewelry Factory”. Currently, such 
actions are scheduled for 2017. PJSC“Kyiv JewelryFactory”, the State Enterprise 
Vinnytsia Crystal Plant and CJSCKharkivJewelry Factory remain to be state-owned. 
Together with Lviv Factory, they are given an exclusive right of self-marking by 
2012, unlike the rest of the producers. Now this right is delegated to profile state 
institutions. 

If we look at the statistics, we immediately draw attention to another 
significant problem of the domestic market - the lack of official information. There 
are various data on the number of business entities in the jewelry industry in 
Ukraine. There were about 7,500 of them according to the Internet data in 2012 of 
which more than 99% were non-state. In other researches of the Ukrainian authors 
referring to the data of the State Statistics Service of Ukraine, we find information 
that today there are over 1,050 commercial entities licensed to manufacture jewelry 
and more than 4,5 thousand entities that have the right to sell them in retail [4, 
p. 174]. As of the first half of 2016, most of the jewelry was made from silver, and 
fewest – from platinum; it testifies to the fact that under conditions of economic 
crisis manufacturers try to save production capacities by making cheaper jewelry [4, 
p. 174]. It is very difficult to carry out a comprehensive statistical analysis of the 
market of products from precious metals and gems. There are free data in the 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 186 

Internet from reports on the results of the State Probation Service of Ukraine 
liquidated in 2014. The last one is for 2009. Submission of reports from state-owned 
jewelry companies is selective. Some portals give reviews of the jewelry market but 
for a fee. For example, http://www.marketing.net.uarequires registration for access 
to data, including analysis of the jewelry market in Ukraine, Russia, Great Britain, 
Italy, India, the United States and other countries, the world as a whole, which is 
fee-based and costs 2,287 UAH per month for individuals. Given financial 
capabilities of researchers, such costs limit their motivation to relevant research. 

Existence of a large number of problems in the domestic market requires 
allocation of priority ones in comparison with possible consequences. Such problems 
should be divided into managerial, business, resource and sectoral. The author’s 
consideration thereof is shown on Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.Key problems of the development of the domestic market for precious 

metals and gems: modern context 
Source: made up by the author 
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Consequently, the domestic market of products from precious metals and gems 
is at the stage of formation as strange as it sounds after a quarter century of 
independence of our state. The question arises about the prospects for further market 
development. Of course, they have to be outlined at present from the point of view of 
problem solving. Thenthe market development prospects should be oriented towards 
sustainability with a balance of economic, environmental and social interests. We 
believe that formation of proper information support without publicity of which it is 
impossible to build up a communication platform for specialists and scientists is a 
central issue in ensuring development of the market for precious metals and gems in 
Ukraine.  
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У статті розглядається процес формування механізму розвитку територіально-
виробничих систем в умовах реструктуризації господарства України, посилення 
самостійності та саморегулювання регіонів, в яких територіально-виробничі комплекси 
стають більш продуктивними та конкурентоспроможними. 

Ключові слова: територіально-виробничий комплекс, регіональна економіка, 
самостійність та саморегулювання. 

 

Формування концептуальних засад просторового розвитку територіально- 
виробничих систем вимагає дослідження сучасних процесів пов’язаних із 
регіональним  саморегулюванням та поглиблення процесів саморозвитку 
регіонів. Регіональне саморегулювання є проміжною ланкою між явними 
формальними та неформальними правилами господарювання і, водночас, 
різновидом інституцій, які за своїм змістом ближчі до формальних правил. В 
ієрархії своєрідних інституцій корпоративної сфери регіональне 
саморегулювання посідає проміжні позиції між державними інституціями, що 
відповідають за спрямування в економіку логістичних норм управління і 
корпоративним саморегулюванням. 

В умовах зростаючого дефіциту фінансово-кредитних, інвестиційних, 
енергетичних та сировинних ресурсів удосконалення форм організації 
виробництва на основі спеціалізації, концентрації та комбінування і 
пов’язаного з цими формами кооперування в межах регіону стає реальним 
важелем стимулювання підприємницької діяльності та підвищення 
ефективності господарювання та розвитку територіально-виробничих систем. 

Основними напрямками реалізації наведених положень є; 
 концентрація виробництва шляхом налагодження активної співпраці між 

підприємствами регіону, що мають технологічну подібність виробничих 
процесів; 

 створення нових структурних утворень (фінансово-промислових груп, 
холдингів, концернів та ін.) для максимально інтенсивного використання 
виробничого потенціалу підприємств і природно-сировинних ресурсів 
регіону;  

 поєднання міжгалузевих і допоміжних виробництв із метою забезпечення 
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створення спеціалізованих потужностей для випуску складної 
високоякісної продукції. 
Предметною основою взаємодії територіально-виробничих систем з 

іншими господарськими суб’єктами в регіоні є майнові комплекси, готова 
продукція, напівфабрикати, результати науково-технічних розробок та інші 
матеріальні та нематеріальні активи. При цьому є дві умови такої взаємодії: 

1) прогнозування темпів зростання обсягів виробництва необхідно 
співвідносити з реальними потребами ринку і наявними можливостями їх 
задоволення; 

2) встановлення виважених пропорцій між екстенсивним 
розширенням виробництва територіально-виробничої системи загалом або 
окремих програм її розвитку (за рахунок залучення додаткової робочої сили і 
використання додаткових фондів) та інтенсивним розширенням (шляхом 
підвищення продуктивності праці, яке, в основному, пов’язане зі здійсненням 
капіталовкладень), враховуючи те, що екстенсивний шлях розвитку 
виробництва варто приймати лише тоді, коли будуть вичерпані всі можливості 
інтенсивного зростання і розширеного відтворення [1,с.62-64]. 

Розробка кожного стратегічного напрямку повинна базуватися на таких 
засадах: 

 загальній оцінці всіх видів економічної діяльності в межах регіону;  
 виявленні найбільш прибуткових видів економічної діяльності, 

особливо новітніх сучасних виробництв; 
 вивченні попиту на продукцію і послуги;  
 дослідженні життєвих циклів продукції і технологій; 
 вивченні попиту і пропозиції суміжних регіонів із позицій 

конкуренції і ринків збуту; 
 визначенні перспективної рентабельності, стабільності, факторів 

ризику, успішної конкуренції суб’єктів економічної діяльності в регіоні; 
 виявленні необхідної підтримки суб’єктів економічної діяльності 

регіональною адміністрацією; 
 визначенні додаткових капітальних вкладень на розвиток 

територіально-виробничих систем; 
 виділенні стратегічних зон господарювання в межах регіону і оцінці 

їх привабливості. 
Територіально-виробнича система  це складна динамічна система, яка є 

організованою сукупністю підприємств і виробництв, пов’язаних між собою 
економічними, фінансовими, організаційними та технологічними зв’язками у 
багатовимірному економічному просторі. Відповідно це може бути як 
міжгалузеве, так і міжрегіональне об’єднання. 

До основних характеристик територіально-виробничої системи можна 
віднести межі системи, форми і види взаємозв’язків між її складовими, рівень 
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організації виробництва та управління, особливості структурної організації, 
прибутковість і рентабельність функціонування. 

Просторові чинники  це предметні і функціональні характеристики, що 
впливають на середовище, в якому здійснюється господарська діяльність 
територіально-виробничої системи. А відтак, до основних принципів 
управління просторовими чинниками належать: комплексність, 
цілеспрямованість, масштабність, організованість, динамічність. 

Зміни в територіально-виробничій системі можуть бути зумовлені 
зовнішнім середовищем і внутрішніми процесами в системі, у кожному з цих 
варіантів реакція територіально-виробничої системи на зміни буде різною. 
Територіально-виробнича система не може суттєво впливати на процеси і зміни 
у зовнішньому середовищі, а тому змушена пристосовуватися до таких змін, 
використовуючи власні ресурси. Окрім цього, адаптація до змін у зовнішньому 
середовищі потребує відповідної реорганізації внутрішніх процесів у 
територіально-виробничій системі [2,с.63-67]. 

Залежно від масштабу та економічного потенціалу територіально-
виробничої системи, зміни у її внутрішньому середовищі можуть певним чином 
впливати і на рівень її функціонування. Однак у кожному разі для забезпечення 
ефективної діяльності територіально-виробничої системи потрібні зміни в 
організації управління, в структурі економічних процесів і відносин, а також у 
способах та методах організації регулювання цих процесів і відносин. Якщо під 
час впровадження організаційних, технологічних, фінансових та інших змін у 
діяльність територіально-виробничої системи недооцінити вплив на цей процес 
просторових чинників, то можна стверджувати, що названі зміни не дадуть 
бажаного результату. Звідси випливає потреба в цілісному виробничо-
просторовому програмуванні змін у територіально-виробничій системі. 

За своєю суттю управління виробничо-просторовими змінами  це 
процес реалізації стратегії розвитку територіально-виробничої системи для 
підтримки її гармонії зі змінами в ринковому середовищі. Саме ринкове 
середовище також може бути описане множиною чинників, серед яких 
найважливішими є: рівень попиту і пропозиції, стан виробників і споживачів, 
розвиток інституційної інфраструктури та інше. При цьому кожен із названих 
чинників можна відобразити відповідними векторами: попит  вектором 
наявних грошових ресурсів за сегментами ринку; пропозицію  вектором цін 
на товари за відповідними групами; виробників  вектором кількості та якості 
продукції; споживачів  вектором рівня платоспроможності. 

Дослідження впливу просторових чинників на організацію та розвиток 
територіально-виробничих систем вимагає цілеспрямованого аналізу наявної 
інформаційної бази з метою визначення її придатності для вичерпної 
характеристики просторових чинників. При врахуванні територіальних 
особливостей регіону до уваги беруться також транспортні витрати і стан 
соціальної системи. При цьому транспортні витрати формуються під впливом 
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параметрів (обсягів та структури) потенціалу праці, капіталу і землі. У такий 
спосіб можна враховувати просторову неоднорідність території. 

Особливості соціальної системи регіону визначаються внутрішніми 
детермінантами економічного зростання. 

Успішне вирішення проблеми забезпечення структурної перебудови 
господарського комплексу регіону вимагає подальшого вдосконалення 
методології моделювання просторового розвитку територіально-виробничих 
систем, зокрема, за рахунок розширення наявного арсеналу економіко-
математичних методів і моделей, а також врахування в цьому новому 
інструментарії чинників, які дотепер не відігравали помітної ролі в економіці 
або взагалі не бралися до уваги дослідниками. 

Моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем повинні 
базуватися на тому постулаті, що регіон є, з одного боку  невіддільною 
системною часткою національного господарського комплексу України, а з 
іншого боку  відносно самостійною господарською системою. Відповідно в 
рамках моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем 
повинні враховуватися найбільш загальні показники, які є певними 
орієнтирами для подальшої деталізації, що, своєю чергою, може стати 
інформаційною основою для моделювання розвитку окремих ланок 
регіональної системи. 

Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем 
ґрунтується на визначенні цільових завдань кожної системи з урахуванням 
(через просторові характеристики) фактичного стану економіки, зокрема 
ресурсних можливостей регіону. Кількісна оцінка тенденцій економічного 
зростання, а також можливостей багатоваріантного просторового розвитку 
територіально-виробничих систем повинна базуватися на використанні 
оптимізаційних економіко-математичних моделях [3,с.39-47]. 

Критеріями формування і розвитку територіально-виробничих систем 
можуть бути показники економічної ефективності при введенні в обмежувальні 
умови просторових чинників, при цьому відкриваються широкі можливості для 
оцінки та аналізу різних варіантів групування підприємств і виробництв за 
цими показниками. Виділяючи основні показники економічної ефективності як 
критерії для формування територіально-виробничої системи, можна отримати 
множину різних варіантів розподілу підприємств і виробництв регіону на 
відповідні групи з одночасним урахуванням рівня спеціалізації цих підприємств 
і масштабів їх функціонування. 

Таким чином, вирішення завдань формування і розвитку територіально-
виробничих систем проходить через пошук рівня спеціалізації підприємств, 
досягнення вищої економічної ефективності, а також забезпечення 
інноваційного розвитку виробництва з урахуванням проведення єдиної 
технічної політики в системі. 
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Сутність комплексного підходу до моделювання процесів формування та 
розвитку територіально-виробничих систем полягає в наступних кроках.  

1) За підсумками дослідження наявних або потенційних взаємозв’язків 
між підприємствами в процесі виробництва і споживання продукції виділяється 
підмножина підприємств , які тяжіють до об’єднання на основі того чи іншого 
принципу формування нових організаційних структур виробництва з 
відповідним урахуванням просторових чинників. У межах такої підмножини 
визначається доцільність створення територіально-виробничої системи 
(концерну, холдингу, асоціації тощо), виходячи з цільових завдань підвищення 
ефективності виробництва та відповідних вимог до рівня інтенсифікації 
результативності функціонування системи, які і визначають потребу в її 
створенні. Зростання ефективності передбачається отримати шляхом більш 
раціонального використання ресурсів, реорганізації виробництва, нарощування 
виробничого потенціалу, активної цілеспрямованої поведінки на ринку. 

2) Функціонування територіально-виробничої системи визначає і 
обумовлює відповідний рівень фондомісткості, трудомісткості та 
матеріаломісткості продукції і, водночас, формує ресурсну структуру 
виробництва, впливаючи таким чином на зміну рівня спеціалізації, концентрації 
виробництва і його комбінування. Виходячи з наведених умов, можна 
сформулювати ряд задач і, відповідно, економіко- математичних моделей, 
зокрема, цільову модель стосовно оптимального визначення масштабів 
функціонування територіально-виробничої системи, економіко-математичну 
модель інноваційного розвитку системи та ін. 

3) У господарській практиці можливі варіанти, коли окремі підприємства 
регіону не входитимуть до складу територіально-виробничої системи через 
низку вагомих причин. А відтак, при формуванні системи необхідно керуватися 
принципами, відповідно до яких підприємствам, що ввійдуть у територіально-
виробничу систему, будуть забезпечені умови для підвищення ефективності їх 
діяльності. Тобто входження підприємства до територіально-виробничої 
системи повинно відкривати нові потенційні можливості для отримання 
зростаючого ефекту, причому не лише в кількісному вимірі, але й в якісному, 
виходячи з позиції використання додаткових ресурсних можливостей і, 
відповідно, досягнення вищих кінцевих результатів. При цьому важливу роль 
відіграватимуть ширші можливості інноваційного розвитку виробництва, які 
забезпечуються у територіально-виробничих системах, передусім внаслідок дії 
ефекту масштабу виробництва. 

4) Соціально-економічний розвиток територіально-виробничих 
комплексів останнім часом суттєво знизився, спостерігаються процеси 
різкого уповільнення обсягів промислового виробництва і, як наслідок, 
політична нестабільність та значне загострення соціально-економічних 
протиріч у суспільстві. Особливо чутливими до такого загострення стали 
депресивні регіональні господарські комплекси, які, в умовах децентралізації 
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державного управління, отримали певну соціально-економічну та бюджетно-
фінансову самостійність. Регіональні господарські комплекси стають полем 
економічного суперництва, а світова економіка розвивається за принципами 
економічної свободи і вільного ринку, що все більше нагадує собою 
розгалужену мережу регіональних господарських комплексів.  
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Розглянуто стан з відходами вугільних підприємств, виявлено основні проблеми 
поводження з ними. 
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Розвиток людської цивілізації неможливий без енергетики, без 
використання вугілля. Але внаслідок видобування вугілля в світі зайнято не 
менше 15-20 млн га земель, з яких 38% площі зайнято відвалами пустої породи 
або відходами збагачення. Обсяг відвалів порід, що утворилися, і інших 
виробничих відходів становить понад 2 тис. км3. Щороку у світі при видобутку 
вугілля утворюється 30 млрд т відходів (на кожні 1000 т видобутого вугілля 
припадає від 150 до 800 т породи), але переробляється надзвичайно мала їх 
частка. Тому шахтарські регіони класифікуються як зони підвищеної 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 194 

екологічної небезпеки, а підприємства вугільної промисловості – як екологічно 
небезпечні. Однією з головних складових екологічної небезпеки є відвали 
гірничих порід. До відходів паливно-енергетичної галузі відносяться продукти, 
які одержано як відходи при видобутку, збагаченні та спалюванні твердого 
палива. Й хоча відходи вугільної галузі в загальній кількості відходів від 
економічної діяльності всіх підприємств займають не надто високий відсоток, 
але на цей час полігони і відвали відходів займають площу близько 165 тис. га, 
а це близько 2,5% території України [1].  

Наприклад, у Донецькій області частка відходів вугледобування у 
загальній кількості відходів від економічної діяльності коливалась до подій на 
Сході в межах 9-10%, а вже у 2014 році без урахування вугільних підприємств, 
які знаходяться на території, не підконтрольній українській владі, вона 
становила 3,7%, у 2015 році – 3,9%. Але поводження з відходами як було, так й 
залишилося вельми неефективним. Так, у 2015 році відходів вуглевидобування 
було утилізовано всього 1,9%, а спалено з метою отримання енергії взагалі 
0,01% від загальної кількості утилізованих та спалених відходів. Таким чином 
було утилізовано всього 14,3% від загальної кількості відходів 
вуглевидобування, утворених у 2015 році (розраховано за даними [2]). 

У золовідвалах і шламонакопичувачах України накопичено більше 
1 млрд т відходів вуглезбагачення. Тільки за 2014 рік було накопичено 
65601,5 т таких відходів, утворено 791,2 т, а утилізовано було всього 59,6 т, або 
7,5% від утвореної кількості відходів [3]. 

Також в Україні накопичилися тонни відходів теплової генерації. Їх 
складування коштує грошей, а утилізація є великою проблемою. Сьогодні 
золовідвали української теплогенерації заповнені на 50%, а в деяких випадках і 
зовсім на 95%. Наприклад, ТЕС компанії ДТЕК щорічно продукують близько 
5 млн т вугільних відходів. Нескладно порахувати, що при таких темпах 
можливості для їх зберігання будуть вичерпані вже через 5-10 років, а на 
деяких підприємствах ця ситуація і того гірше – їх золовідвали будуть 
переповнені всього через 3-4 роки [4].  

Шлакові відвали й відвали пустих порід лише в Донбасі займають площу 
понад 50 тис. га, і вона дедалі збільшується. 

Слід зазначити, що фактичні обсяги накопичених відходів у багатьох 
регіонах країни перевищують ті, що відображені статистичною звітністю, 
оскільки збанкрутілі та непрацюючі підприємства, які раніше накопичили 
значні обсяги відходів, не є респондентами державних статистичних 
спостережень. Але функціонування техногенної системи «шахта» та її вплив на 
життєдіяльність людини тривають і після формального закриття 
вугледобувного підприємства. На діючих шахтах ще приділяють певну увагу 
утилізації відходів, охороні довкілля від їх шкідливого впливу, але питаннями 
вирішення проблеми утилізації відходів, зниження ризиків для довкілля від 
відходів вже ліквідованих шахт ніхто не займається. 
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Для регулювання поводження з відходами в Україні у 2014 році 
застосовувались такі економічні інструменти: плата (екологічний податок) за 
розміщення відходів; страхування екологічного ризику при здійсненні операцій 
поводження з небезпечними відходами; встановлення економічної 
відповідальності за екологічні правопорушення та компенсації збитків, 
завданих довкіллю, здоров’ю населення та майну громадян чи суб’єктів 
господарського права в результаті недбалого поводження з відходами. 

Незважаючи на цілу низку діючих нормативно-правових актів та 
економічних інструментів, проблема відходів залишається досить гострою 
через недосконалість організації знешкодження та зберігання небезпечних 
відходів та недостатність відповідної інфраструктури, збільшення техногенно-
екологічних ризиків, пов’язаних з об’єктами накопичення відходів та ін. Така 
ситуація свідчить про недостатньо ефективне державне управління у сфері 
поводження з відходами та необхідність термінового вирішення проблеми 
утилізації відходів. 

Підприємства вугільної і паливно-енергетичної галузі витрачають значні 
кошти на транспортування і складування твердих відходів, платять за їх 
розміщення і забруднення природного довкілля, що виникає внаслідок 
шкідливих викидів і скидань в місцях розміщення відвалів, тому особливої 
актуальності набуває питання вторинного використання не тільки твердих 
відходів, а взагалі всіх відходів підприємств цих галузей. 

Уряд країни розглянув та схвалив Національну стратегію управління 
відходами, яка запроваджує в Україні європейські принципи поводження із 
усіма видами відходів: твердими побутовими, промисловими, будівельними, 
небезпечними, відходами сільського господарства тощо.  Вона передбачає 
запровадження в державі європейської п’ятиступеневої ієрархії поводження з 
відходами та переходу до циклічної економіки, а також реалізацію принципу 
розширеної відповідальності виробника [5]. 

На засіданні Кабміну 18 жовтня 2017 року було деталізовано Постанову 
Кабінету міністрів України № 1056 від 28 грудня 2016 року «Деякі питання 
визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки».  

Одним з восьми пріоритетних напрямів було визначено широке 
застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

Серед завдань цього напряму є: 
впровадження екологічно безпечних технологій проведення гірничих 

робіт і обов’язкової рекультивації та екологічної реабілітації територій, 
порушених внаслідок провадження виробничої діяльності підприємств 
хімічної, гірничовидобувної, нафтопереробної промисловості; 

впровадження новітніх технологій очищення та знезараження стічних 
вод;  
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застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, 
переробки та утилізації промислових і побутових відходів [6]. 

Відходи, що утворюються при виробництві і споживанні вугілля, мають 
як реальну, так і потенційну цінність для отримання з них різних мінерально-
сировинних ресурсів. 

Основними проблемами, що вимагають подальшого вирішення, є: 
впровадження процесів видобутку вугілля без видачі відпрацьованої породи на 
поверхню; максимальне використання метану, що виділяється з вугільних 
пластів; забезпечення збагачення всього обсягу вугілля, що видобувається, для 
потреб енергетики; відновлення системи профілактики самозаймання і гасіння 
породних відвалів шахт і вуглезбагачувальних фабрик; очистка шахтної води до 
параметрів технічної води, яка використовується у виробничих цілях, або її 
демінералізація та фільтрування методом зворотного осмосу для побутового 
споживання населенням. 

З усіх відходів життєдіяльності людини найбільшу масу на нашій планеті 
мають: відвали гірничої породи (терикони); хвостосховища; запаси шахтної 
води, а також газоподібні викиди вугільних підприємств і збагачувальних 
фабрик. Складність їх переробки пов’язана з багатокомпонентністю, а також 
енергоємністю технологій, тому без автоенергетичного принципу виробництва 
не обійтися. Проте йти по цьому шляху слід з прицілом на перспективну 
диверсифікацію видобувної промисловості. Цікаву розробку практично 
безвідходного циклу утилізації запропонували українські учені інституту 
«Луганськдіпрошахт», де увесь відпрацьований матеріал та утворені відходи 
можуть бути вторинно використані.  

Треба відмітити, що золошламові відходи у світі – затребуваний продукт, 
європейські країни в середньому використовують понад 60% вугільних відходів 
як вторинну сировину. В Україні ж до недавнього часу золошлами практично 
не перероблялися, а просто складувалися при станціях. Ситуація почала 
мінятися три роки тому, коли було запущено пілотний проект з управління 
золошламовими відходами усіх ТЕС ДТЕК. Сьогодні проект переріс в 
повноцінний бізнес. За цей період в переробку відходів інвестовано біля $2 млн 
– в переробні потужності та інфраструктуру (зберігання, логістику) [4].  

Є ще маса прикладів, як можна використати вугільні відходи з користю 
для екології і вигодою для бізнесу: це будівництво якісних споруд, 
застосування у будівництві сучасних доріг та інших об’єктів інфраструктури. 
Наприклад, відвальна порода, що вилучається з шахти, може 
використовуватись як джерело низькопотенційного тепла. Тепловий потенціал 
відвалів тільки двох шахт при температурі +30°С може забезпечити 
виробництво до 10 МВт теплової енергії за допомогою теплових насосів 
протягом 20 років. Такий підхід підвищує економію природних ресурсів, 
знижує собівартість готової продукції та зменшує рівень забруднення довкілля.  

Для поліпшення екологічної ситуації в старопромислових шахтарських 
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регіонах необхідно створювати підприємства з комплексної переробки 
технологічних відходів вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств. Це 
дозволить понизити рівень безробіття в шахтарських містах за рахунок 
створення нових робочих місць, скоротити обсяги викидів пилу, оксидів сірки, 
токсичних речовин з відвалів, звільнити значні площі, зайняті відвалами, для 
господарських цілей. Застосування правильної державної політики дозволить 
вийти на новий рівень раціонального надровикористання з метою зменшення 
негативного впливу наслідків видобутку вугілля. 

Тобто відвали вуглевидобувних і вуглезбагачувальних підприємств 
необхідно сприймати не як безликі відходи, а як об’єкти, що несуть в собі 
перспективу вивчення і подальшої переробки і використання, за рахунок чого 
можна істотно понизити негативний вплив на довкілля старопромислових 
шахтарських регіонів. Це дозволить в майбутньому уникнути багатьох 
проблем, пов’язаних із здоров’ям людей і екологічною безпекою; мінімізувати 
соціальні та економічні наслідки ситуації, що склалася; захистити довкілля і 
ресурси від фізичного й хімічного руйнування. Питання про актуальність і 
важливість проблеми переробки і повної утилізації відходів вуглевидобувної 
галузі є очевидним і гострим, але і досі залишається відкритим. Певний ефект 
можуть дати економічні санкції, зокрема введення високої плати за порушення 
земель, особливо родючих. Але, як показує досвід, без підтримки держави і 
зацікавленості з боку підприємців і інвесторів та самих мешканців шахтарських 
міст освоїти цей новий і досить ризикований, але в той же час перспективний 
напрям, досить складно.  

Управління поводженням з відходами вуглевидобування потребує 
реалізації певних регулюючих напрямів діяльності у цій сфері, а саме: 
належним чином організованої системи обліку утворення, розміщення, 
видалення та переробки відходів; впровадження стимулювання використання 
маловідходних технологій; застосування кваліфікаційного моніторингового 
контролю руху відходів на всіх етапах їх життєвого циклу; розвиток логістики 
рециклінгу в контексті циркулярної економіки. 
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Urban development and its spatial-functional transformation depends on 
exposure to a large number of factors. The modern city is a complex economic, 
social, environmental, administrative and information system of interrelated elements 
that have their own specific and, sometimes, unique characteristics. However, 
achieving the goals of sustainable, harmonious and balanced urban development 
requires the creation of a relevant mechanism for the integration of the above-
mentioned aspects. The Leipzig Charter emphasized the need of holistic strategies at 
different levels, as well as enhancing the coordination of sectoral areas of 
governmental and municipal policy [1]. As one of the bases for an integrated urban 
development indicated a full-scale involvement and effective use of all available 
resources. Thus, integrated development should based on the mechanism of effective 
resources-usage, which makes the need for a conceptual representation of a 
mechanism like this. 

The mechanism of resources-usage should provide integration patterns of 
functioning economic environment, according to its hierarchy-structural combination, 
that will reach the focus on sustainable development. I Vovk and O Pogajdak [2] in 
their study highlights this interpretation of the categorical entity of mechanism. The 
authors point out that the concept of "mechanism" derived from the technical 
disciplines and adapted to the needs of economic phenomena – as the system, which 
links to convert the movement of some elements to the desired movement. Based on 
the A. Kulman`s and other’s studies, the authors point to the interpretation of the 
essence of the mechanism: 

- interconnection system of unrelated economic phenomena; 
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- steady sequence of realization of economic phenomena; 
- process that occurs between economic phenomena; 
- the presence for origin and consequence of functioning. 
Hence, the mechanism represents a system of elements and facilities of 

management for effective resources-usage [2, p. 318]. 
It should be mentioned an additional feature that is embedded in the definition 

of "mechanism". In aspects of governmental and municipal resources-usage policy, 
the actual value of this feature becomes a mechanism of how to establish the number 
of degrees of freedom-independent parameters that determine the trajectory and 
speed of all elements of mechanism. Adjusting the degree of economic freedom is 
one of the target functions of economic policy, which is inevitable in the formation of 
the city’s economic system. The mechanism should provide an optimal combination 
of both administrative and economic levers of influence on the functioning of the 
economic environment, but also should create the conditions for the observance of 
the balance of economic interests of government, business and society. G.M. Maslova 
in her study of regional aspects of resources-saving management as the criterion of 
effectiveness provide a compliance with the balance (fig. 1). 

 

Maximization of 
the amount of 

resources-saving 
↔ 

Enhancing the 
socio-economic 

level of territorial 
formation 

↔
The growth of 

financial results 
and potential of 

economic activity

↔ 
Improvement of 

ecological 
environment 

 
Figure 1. The criterion of the effectiveness of the resources-saving mechanism 

(designed by [3, p. 149])  
 

This approach allows defining the breadth of coverage and, consequently, the 
level of significance of resources-usage mechanisms for the formation of strategies 
for integrated urban development: 

− growth of the ratio of effective resources-usage – through the reducing 
material and energy capacity according to the places and carriers of costs origin 
implementing to urban development; 

− improved resourcing – through the reduction of turnover of employees in the 
spheres of economic activity, in particular; 

− improvement of financial and financial status (sustainability) – through the 
reducing costs and increasing profits for urban economy sectors; 

− growth of the potential – through the increase of investment attractiveness of 
the city; 

− growth of the competitiveness – through the increase of the volume of 
production activity, services provisioning and trading in the city. 

Effective resources-usage wears not only element, but also processing and 
proceeding specifics. Such specificity is due to increased technological 
intensification, manageability, flexibility, adaptivity, the speed of implementation, 
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stability and reliability of the production economic operations [4], which promotes 
the harmonization of intersectorial integral relationships. Identifying the causal 
impact of effective resources-usage with areas of integrated urban development 
provides an opportunity to get the undoubted benefits^ 

– to carry out an objective, relevant and inclusive evaluation of the 
effectiveness of integrated urban development; 

– to determine the most effective forms and means of implementing strategies 
for integrated development in comparison with the action of the specific dominant 
factors of the environment; 

– to identify alternative perspectives and ways of transforming economic and 
technological ways that it is advisable to foresee in integrated development; 

In V.I. Lyashenko’s research, the main source of economic development 
defined by business activity of economic entities. Entrepreneurial activity is the 
driving force of development, especially in terms of the dynamic imbalance and 
contradictions of the economic environment. In that, the policy feature (as regulator) 
is to coordinate focused interactions combine to subjects of the economic process, in 
the framework of the institutions activities, resources and strategies. Efficiency of 
functioning as a regulator is the formation of such type of methods and instruments of 
economic policy, which contributing to the elimination of bias and selectivity, 
eliminating discriminatory restrictions and to take into account heterogeneity 
components of the economic environment [5, p. 107-110].  

It should be noted the similarity of methodological approaches in defining 
entities and aims of resources-usage mechanisms in the conceptual provisions of 
scientists. In developing solutions to conceptual and applied tasks of resources-
saving, the emphasis focuses on the organizational-economic mechanism. The origin 
level of its formation are defined, as a rule, the individual economic entities, the total 
capacity of which form the territorial sources of integrated development. 
A.I. Shapoval and A.O. Shapoval provide a creating of special funds (for enterprise 
level) and the development of government programs (for the national economy level), 
due to formation of the organizational-economic mechanism of resources-saving. On 
their opinion, the functioning of mechanism like this should be directed for ensuring 
competitiveness by increasing the efficiency of resources-usage, why should also 
promote an industrial policy [6, p. 187].  

The mechanism of resources-usage has features of a general system of laws:  
‒ effects of the ratio of the system and outsistem relations;  
‒ occurrence of secondary properties and incompatibilities of the elements;  
‒ change the significance of the elements in the system due to his absence.  
In providing an integrated urban development, a key impact of the mechanism 

of resource management is to establish vertical and horizontal links between elements 
of the economic system. While such links must satisfy following requirements:  

‒ compliance with the economic interests of the subjects of urban 
development; 
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‒ compliance with the quantitative and qualitative characteristics of the objects 
of urban development; 

‒ compliance with the situation of the urban environment of the 
implementation task of the development. 

The initial stage of the establishment of an effective mechanism for integrated 
urban development must become a profile of resources-usage of the city (by analogy 
with the profile of competitiveness): analysis of resource environment, identifying 
factors that specifies resources-usage, revealing the role of resources in the economic 
system of the city. This will create a model of resource management at territorial 
level, and to get a comprehensive quantitative and qualitative characteristics of the 
resource potential. This approach will provide an opportunity to establish the 
objective conceptual and organizational and management principles, as well as create 
preconditions for adequate consideration of dynamic externalities in integrated urban 
development. 

Definition of the types and their optimum forming between the components of 
integrated development is the source factor for its effective implementation. 
I.S. Balandina, in exploring the mechanisms of resources-saving control, tap that by 
nature of relationships it can be determined or stochastic. This, in turn, shapes the 
degree of openness of the organizational-economic mechanism and focus the results 
of its functioning. The author highlights the two main types of mechanisms [7, p. 91]: 

‒ mechanisms of balance or equilibrium, where the result of its functioning 
should be update and development due to resources-saving; 

‒ mechanisms of multiplication or reproduction, where the result of its 
functioning should be stability and continuity of priority economic cycles due to 
resources-saving. 

It is lawful to claim that the integrated urban development inherent in both 
signs, so the construction of vertical and horizontal connections should show such 
features. The logical assumption would be that for an individual entity higher priority 
has a property play, because a resources-usage is for him a means of achieving 
business objectives. The entity carries out a relatively limited economic impact on the 
external environment and does not have the possibility of regulatory impact, but the 
attraction of resources and the transfer of results of the entity occurs in the external 
environment. With such disposition, a primitive surveyor to the conditions of the 
environment, and to ensure the status of normal functioning of the business entity it 
will adapt. 

From the perspective of achieving the goals and objectives of the urban 
development, the question of the effectiveness of regional production and ensuring 
the effective management of this process rise up. In the framework of the city 
resources, together with the aggregate resource potential of businesses going to 
acquire new quantitative and qualitative properties. A city as an institutional unit has 
the capability to manage it resources potential on significantly higher level than 
individual enterprises. However, the city has implemented regulatory impact on the 
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appropriate economic environment. Taking into account the principles of consistency, 
sufficient prerequisites for more synergistic effect of using aggregate resource 
potential of the city performed. Therefore, to ensure the integrated urban 
development, the balance and equilibrium will have a higher priority. 

It is necessary to note that with the growth of the scale of activity of a business 
entity or with an entity specific can occur as an integration or a disintegration of the 
types of mechanism. For example, rising to the level of transnational corporations 
inextricably connected with the transformation of the economic capacity of the entity 
to a higher level of quantitative-qualitative characteristics. Another example can be 
strategically or socially important enterprises for which the solution of some 
problems of functioning government takes over on itself, or translates them into 
society.  

O.B. Pysmenna in exploring the situation of resources-saving in uranium-
mining industry as the main factor boosting the effectiveness of resources-usage 
determines precisely management [8, p. 132]. In this case, the key role played by the 
management methods, which optimal combination ensures reduction of time for 
study, selection and implementation of management decisions that ultimately 
improves the efficiency of resources-usage. However, the analysis of the main factors 
of the poor situation of the resources-saving in the uranium-mining industry, which 
indicates the author, allows to detect certain aspects of imperfections in the existing 
organizational-economic mechanism: 

‒ a lack of methodology of comprehensive evaluation of quantitative and 
qualitative characteristics of the natural resource base; 

‒ a lack of adequate tools for forecasting changes in resources-usage that 
causes the irrelevant strategic prospects for efficiency of resources potential; 

‒ a lack of prospective interaction between the subjects of the State as a result 
raises the dissatisfaction of resource needs in the current period. 

On the formation of an effective system of managing stress A.I. Shapoval and 
A.O. Shapoval. The authors` point of view based on the combination of competitive 
categories and resources-usage, so the quality of the elements of the organizational-
economic mechanism of management defined the following [6, p. 188]:  

‒ analysis and evaluation of resources-usage;  
‒ development of qualitatively new system of indicators of economic activity 

in terms of sustainability, waste-free and resources capacity of production;  
‒ formation of system of the economic interest in saving resources, expanding 

the use of secondary resources;  
‒ development of of effective implementation of resources-saving. 
Focusing on resources-usage, as a tool for gaining competitive advantage 

allows you to amplify the motivational component that will promote a higher level of 
use of the own resource potential and allow the entities to find internal reserves of 
growth effectiveness (table 1). However, it should mentioned that the implementation 
of such a concept in practice significantly depends of the kinds of the economic 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 203

environment, in which conducts the activities of the particular business entity. 
The impact of the market environment on the formation of mechanism of 

resources saving notes O.M. Maslichenko. In providing by the author of energy 
saving management system at the enterprise, market environment (along with the 
potential of the enterprise and government standards of power supply) defined as one 
of the original elements of the mechanism of energy saving [9, p. 342]. According to 
the author's concept, the impact of the market environment displayed on all of the 
functions of management; therefore, consideration of such exposure will get the 
positive shift on the enterprise’s level. 

Table 1 
Causes of inefficient resources-saving and ways of its elimination (presented by 

[6, p. 189]) 
Causes of inefficient resources-

saving activity 
Ways to eliminate the inefficient 

process of resources-saving  
Expected results of the policy of 

resources-saving 

- the lack of financial 
resources for the purchase of 
expensive technologies and 
equipment;  
- the lack of implementation 
of the operational reserve 
resources, which do not require 
significant expenses and can be 
brought into effect within a short 
period of time;  
- ineffective government 
regulation of the process resource 
by using economic measures; 
- revealing the reserves of 
the resources and their usage only 
at the level of direct consumers of 
resources 

- a comprehensive examination of 
economic resources, not as part of the 
questions of improvement of 
technological processes;  
- orientation strategies and hands-
on activities on the resource;  
- the planned methods of 
organizing, monitoring and resources 
savings;  
- the implementation of 
operational measures resource that 
covers different activities;  
- the process of optimizing the 
structure of resource management, 
which provides long-term, rather than 
short-term efficiency;  
- detection of predictive reserves 
specific types of resources and possible 
increase in volume 

- the elimination of obvious 
sources of loss of resources in the 
production of;  
- maximum effect savings in 
the application of operational 
measures that take into account 
the different directions of activity; 
- release and savings of 
resources for use in further 
manufacturing cycles when 
applying strategic an optimization 
of the structure of resource 
management;  
- improvement of 
technological schemes of 
production and order their use 
due to forecast the value of the 
volume of specific types of 
resources 

 

I. Vovk and Y. Vovk in study of mechanisms pay attention to the impact of 
property relations in the formation of measures for economic and social development. 
Concept authors determines the composition elements of organizational-economic 
mechanism of governmental support of industries, with forms and methods of its 
implementation. In this concept, a significant role is given to the instrument of 
regulation of the process of social production, including: restructuring of businesses; 
strengthening of import substitution or protectionism; observance of the economic 
laws of competition; ensure the effective circulation of capital; direct governmental 
support of industries or individual entities [10, p. 45]. Hence, these provides the 
preconditions of occurrence of negative consequences from the out-system 
relationships between the elements of the mechanisms of resources-saving and 
related economic processes. The elimination of this problem determines the 
requirements of flexibility and multi-tasking to the mechanism of the formation of the 
resources-saving policy. This feature reflects the Ashby’s law of diversity, according 
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to which should be introduced the ability to address a larger range of tasks in the 
mechanism, over the course of processes of resources-usage. 

Such an approach to the concept of the mechanism fully confirmed by research 
of I.M. Sotnyk. The author notes that the mechanisms of governmental management 
of the resources-saving, which act in Ukraine today and are a part of the overall 
economic mechanism haven’t provided sufficient resources efficiency of common 
production. In her opinion, the inefficiency of the fully linked with the domination of 
administrative tools and without taking into account the effectiveness of economic 
methods [11, p. 5]. Thus, the basis for the creation of links between elements of the 
mechanism of resources-usage should be laid down the objective laws of the effective 
flow of economic processes and the effect of the factors of the market environment. 

Therefore, the abstract concept of interpretation of the mechanism should be 
introduced for the present sequence of stages and the processes that are grounded in 
defining effective functioning of such a mechanism in the integrated urban 
development. Development and implementation in practice of the concept of 
resources-usage mechanism will ensure with the effective functioning of the city’s 
economic system, and with the creation of the prerequisites for a harmonious 
integrated urban development. 
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Abstract. The development of globalization processes in the life of society, first of all in the 
economy, has led to a significant increase in the role of financial factor in all spheres of economic 
activity at both world and national levels. Gradually, the financial sector is dominated by the real 
sector of the economy, the leading form of modern capital at the world level, as well as a leading 
economic entity in global and national economies. The manifestation of the new essence of financial 
capital was the processes in which the financial sector dominates the real (productive) sector of the 
economy. There is "financing" of all spheres of management of a society, which does not always 
have positive consequences for humanity. Such financial and economic relations in the scientific 
literature were called "financier" (financial economics). There was an urgent need to determine the 
essence of these relations, the main directions of their development, the existence of problems in the 
financial environment and its interaction with the real (productive) sector of the economy. 

Key words: financial economics, globalization, TNCs, financial capital, financial 
globalization, financial market. 

 

Анотація. Розвиток глобалізаційних процесів в житті суспільства, в першу чергу в 
економіці, привело до значного зростання ролі фінансового фактору у всіх сферах 
господарської діяльності як на світовому, так і національних рівнях. Поступово фінансовий 
сектор стає домінуючим над реальним сектором економіки, провідною формою сучасного 
капіталу на світовому рівні, а також провідним суб’єктом господарювання в глобальних та 
національних економіках. Проявом нової суті фінансового капіталу стали процеси в яких 
фінансовий сектор домінує над реальним (виробничим) сектором економіки. Відбувається 
«фінансизація» всіх сфер господарювання суспільства, яка не завжди має позитивні 
наслідки для людства. Такі фінансово-економічні відносини в науковій літературі отримали 
назву «фінансоміка» (фінансова економіка). Виникла нагальна потреба у визначенні 
сутності цих відносин, основних напрямків їх розвитку,  існуванням проблем в фінансовому 
середовищі та його взаємодії з реальним (виробничим) сектором економіки.  

Ключові слова: фінансова економіка, глобалізація, ТНК, фінансовий капітал, 
фінансова глобалізація, фінансовий ринок.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій: виникає широке поле 
проблем, стосовно сутності та перспектив розвитку фінансової економіки. 
Серед вчених, експертів, ще немає відповідей по всьому колу питань; є 
альтернативні точки зору. Саме тому можна стверджувати, що дослідження суті 
і форм проявів фінансоміки, розвиток фінансової глобалізації та ступінь ії 
впливу на діяльність ТНК – це фундаментальні проблеми сучасної економічної 
теорії. 

Фінансова економіка згідно визначенню професора МГУ імені М.В. 
Ломоносова Ю.М. Осіпова, є породженням фінансового капіталу, що є 
двигуном сучасної світової економіки. Автор відмічає особливості фінансової 
економіки як системи фінансових відносин, в якої головні ролі виконують 
фінансові інститути, а фінансові операції складають основну долю всіх 
транзакцій на світовому ринку [1]. 

Обґрунтування основних положень роботи проводилось на основі 
використання загальнонаукових методів: діалектичного, історико-логічного, 
наукових абстракцій, системного підходу в його суб’єктно-об’єктному аспекті. 
Дослідженням фінансоміки займалися багато вчених: Р.Гільфердінг, К. 
Макконел, С. Брю, Фішер, Бегг, Дорнбуш, Є.П. Ходорівськоий, Ю.М. Осіпов, 
І.О. Бочан, І.Р.Михасюк, В.М.Суторміна. 

Формування цілей статті: метою дослідження роботи є визначення 
особливостей фінансової економіки в умовах глобалізації та аналіз впливу цих 
процесів на фінансове середовище світу та  на діяльність ТНК. 

Реалізація поставленої мети потребує послідовного вирішення наступних 
завдань: 

 Аналіз виникнення в умовах сучасної економіки глобального 
фінансового капіталу; 

 Виявлення ролі фінансового капіталу в сучасному фінансовому 
середовищі; 

 Дослідження впливу глобалізації на фінансове середовище та 
діяльність ТНК; 

  Вибір методів державного регулювання цих процесів;  
Об’єкт дослідження: процес функціонування в умовах глобалізації 

фінансового капіталу. 
Предмет дослідження: теоретичні аспекти становлення та формування 

фінансової економіки. 
Виклад основного матеріалу: 
 За всю свою історію капітал приймав різні форми та характеристики. 

Останнім часом найвагомішу роль відіграє фінансовий капітал, що став 
домінуючим у багатьох сферах нашого життя по всьому світу. 

Фінансовий капітал – результат еволюції позичкового капіталу та його 
злиття з промисловим капіталом. Поява фінансового капіталу в історичній 
ретроспективі призвела до трансформації фінансових посередників у крупних 
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інвесторів, контролюючих грошові потоки у різних видах економічної 
діяльності [2]. 

Фінансизація або фінансоміка – нові терміни в економічній теорії, нові 
явища в житті суспільства, феномен, що характеризується: 

1) Дивергенцією реальної економіки від фінансової, причому остання 
стає домінуючою; 

2) Більша частина людських грошей, особливо в розвинених країнах, 
переходить у форму фінансових інструментів; 

3) Національні фінансові ринки стають відкритими системами та 
інтегруються у єдиний глобальний фінансовий ринок; 

4) Збільшення кількості фінансових інструментів, що призводить до 
прискорення процесів переливу капіталу з однієї галузі в іншу; 

5) В структурі активів вагому частку займає фіктивний капітал; 
6) Важливу роль набувають ціни на деривативи, які по своїй природі 

частіше спекулятивні і впливають на ринки реального сектору. Розвивається 
вторинний ринок цінних паперів. 

Зміст даного феномену полягає в захопленні фінансами всіх сфер 
життєдіяльності на мега-, макро- та мезо- рівнях. 

Розкриваючи двоїсту природу фінансового сектора, І. Левіна вводить 
поняття «мінлива праця», а А.В. Бузгалін та А.Н. Колганов – термін «мінливий 
сектор», тобто сектор, в якому не виробляються ні матеріальні, ні культурні 
цінності, а одні перетворені форми використовуються для вироблення інших 
перетворених форм. 

Віртуальні фінансові потоки – це велика загроза для людства і світу. 
Віртуальні фінансові потоки існують у декількох формах: 

По-перше, це ті фінанси, що функціонують у реальній економіці; 
По-друге, фінансові потоки як самостійна форма діяльності, що має свої 

закони, свою систему та частіш за все ніяк не пов’язана із реальним сектором 
економіки. Таким чином, фінансові запаси збільшуються спекулятивними 
методами, що призводить до виникнення фіктивного капіталу, яким, останнім 
часом користується багато крупних корпорацій; 

По-трєте, виникають різні фінансові інструменти, що дозволяє більш 
ефективно використовувати та розподіляти фінансові засоби та ресурси, 
створювати нові. Осмислення феномена фінансоміки тільки починається, і 
вимагає нових підходів і знань. Так, наприклад, розглядаючи фінансово-
економічні процеси,  А.І. Неклеса говорить про те, «що в світі відбувається 
поступове, але постійне, невблаганне і послідовне витіснення ідеології чесної 
праці альтернативної їй ідеологією фінансового успіху. Деморалізація 
економічних відносин - явище вельми тривожне,  тягне за собою масу 
серйозних наслідків [3]. 

Явище глобалізації охоплює весь світ. Під фінансовою глобалізацією 
розуміють процес відриву глобальної фінансової системи від продуктивної 
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економіки, формування глобального фінансового ринку на основі розмивання 
меж національних валютних систем, дерегуляції та інформатизації фінансової 
діяльності, переливання фінансових потоків у фіктивний спекулятивний капітал 
та утворення ринку вторинних цінних паперів, втрати «представницької» 
функції грошей і перетворення їх у відособлений товар [4]. Глобалізація 
економічних відносин сприяє загостренню конкуренції, за рахунок створення 
нових технологій, методів, інструментів, що знижують транспортні, економічні 
та інші витрати. Все це приводить до нерівномірного економічного зростання. 

Важливою рисою глобальної фінансової економіки, на думку 
Е.Ф.Авдокушина, виступає домінування «по вартісним об’ємам фінансових 
ринків матеріальних товарів і ресурсів, спекулятивної частини світових 
фінансів над їх інвестиційною складовою» [5]. 

Стрімко розвиваючись, фінансова економіка накоплює фінансові ресурси 
і керує рухами національних грошових мегапотоків, що диктують свої умови 
стосовно розвитку національного та світового фінансових ринків. Формуються  
офшорні  моделі світового фінансового сектора, що підсилюють невизначеність 
механізму його функціонування, складність і деколи неможливість його 
регулювання і контролю. Глобалізація міжнародного фінансового ринку 
розширює можливості фінансових спекулянтів щодо штучного створення 
світових кризових шоків. Тому всі світові фінансові ринки повинні бути 
глобальними. Глобальними повинні бути податкові збори на зарубіжні валютні 
угоди, спекулятивні інвестиційні фонди. Якщо ж капіталісти всіх країн зможуть 
діяти в офшорних зонах поза звітністю, то національна економіка буде під 
постійною загрозою [4]. 

Однією із дуже важливих рис розвитку глобальної світової економіки є 
діяльність транснаціональних компаній. Збільшення міжнародного поділу праці 
– наслідок міжнародного виробництва, суб’єктами якого виступають 
транснаціональні корпорації (ТНК) та транснаціональні банки (ТНБ). 
Діяльність ТНК сприяє розвитку процесу інтернаціоналізації. Влада 
національних держав прагне до залучення іноземних інвестицій і капіталів ТНК 
для розвитку економіки.  

Світові фінанси об’єднують національні економіки у єдину 
взаємопов’язану систему, а глобальні фінансові послуги ТНБ супроводжують 
міжнародні економічні відносини на всіх рівнях. 

Що стосується впливу держави на фінансове навколишнє середовище, то 
вона повинна зменшувати фіскальні витрати, мінімізувати невизначеності у 
розвитку економіки, через проведення фінансової, податкової, грошово-
кредитної, митної політик. Здійснюватися цей вплив повинен з метою 
створення сприятливих умов для розвитку ринкових відносин та підтримування 
певної рівноваги в ринковій економіці. 

Чим слабший уряд, тим сильнішими стають такі негативні явища в 
суспільстві, як корупція та організована злочинність. Лише дієздатна та добре 
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організована держава змусить індивідуальні та групові інтереси 
підпорядковуватися чинному законодавству. А світова інституційна система у 
свою чергу скорочує історично сформований спосіб поділу глобального 
продукту, координує економічну й фінансову політику в світовому масштабі[4]. 

Отже, сьогодні філософія, пізнання глобалізації ускладнюється, бо 
суб’єктами економічних інтересів виступає не абстрактна «економічна людина» 
А.Сміта, не люди, а корпорації. Виняток становлять слаборозвинуті країни, де 
економіка залишається поки що «економікою фізичних осіб»[4]. 

Висновки: на підставі проведеної дослідницької роботи нами були 
зроблені наступні висновки: 

- на початку ХХІ сторіччя відбувається значне зростання ролі 
фінансової складової в господарській діяльності суспільства на всіх рівнях; 

- між фінансовим і реальним секторами економіки виникла і 
поширюється дивергенція; 

- сформувався глобальний фінансовий капітал, в якому привалює 
спекулятивна складова (фіктивний капітал); 

-  дуже велика складова спекулятивного капіталу у світовій 
економіці, який переливається із одних галузей в інші у пошуках вигоди та 
отримання максимального прибутку,  посилює фінансову нестабільність як на 
національному рівні, так і у світових масштабах.; 

- зростання впливу високоорганізованих грошей привело до 
становлення і розвитку фінансоміки як прояву сучасних тенденцій фінансової 
системи; 

- найбільшу загрозу несе в собі стрімке зростання вторинного ринку 
цінних паперів (деривативів, або ковенантів). 
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В статті проведена оцінка впливу валютного ризику на вітчизняні підприємства за 
допомого розрахунку величини валютної позиції. Визначено рівень волатильності 
процентних ставок за кредитами та депозитами суб’єктів господарювання. а також 
величину GAP. 

Ключові слова: фінансові ризики, валютний ризик, відкрита валютна позиція, 
процентний ризик. 

 

Останні роки в Україні ознаменувалися політичною і економічною 
кризою, що значно ускладнює функціонування вітчизняних підприємств, 
діяльність яких і за сприятливих умов пов’язана з багатьма ризиками, серед 
яких фінансові є основними, оскільки вони передбачають подальшу успішну 
роботу підприємства. 

Під фінансовими ризиками слід розуміти імовірність виникнення 
фінансових втрат через неефективну структуру капіталу, що спричиняє 
розбалансованість грошових потоків підприємства. До фінансових ризиків 
відносять валютний, процентний, кредитний, інфляційний, операційний ризики, 
ризик ліквідності та інші. 

Фінансовий ризик є однією з найбільш складних категорій, яка 
відображає характерні особливості сприйняття підприємством об’єктивно 
наявних невизначеностей. Управління фінансовими ризиками дає можливість 
раціональніше використовувати ресурси. Розподіляти відповідальність, 
покращувати результати діяльності підприємства та забезпечувати прийнятний 
рівень ризику [1]. 

Валютний ризик характеризується коливаннями валютного курсу, що 
породжують фінансові втрати підприємства при експортно-імпортних 
операціях [2]. Традиційно вплив валютного ризику на підприємство оцінюється 
за допомого розрахунку величини валютної позиції. Розрізняють валютні 
позиції підприємств окремо по трансляційних і трансакційних валютних 
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ризиків. При цьому валютна позиція по трансляційному ризику оцінюється на 
основі різниці між монетарними статтями пасивів і активів в іноземній валюті 
(табл. 1). В даному випадку валютний ризик відображає можливість зміни 
офіційного курсу валюти, що встановлюється НБУ. 

Таблиця 1 
Показники для оцінки наслідків валютного ризику на суб’єктів 

господарювання України в 2012-2016р.р., млрд. грн. 
Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистий прибуток (збиток), млрд. грн. 35,1 -22,8 -590,1 -373,5 29,7 
Кредити надані суб’єктам господарювання , млрд. 
грн. 

605,4 691,9 727,8 616,4 480,3 

Темпи зростання кредитів наданих суб’єктам 
господарювання, % 

105,2 114,3 105,2 84,7 77,9 

Кредити надані суб’єктам господарювання в 
іноземній валюті, млрд. грн. 

21,2 24,1 37,3 45,5 40,8 

Темпи зростання кредитів наданих суб’єктам 
господарювання в іноземній валюті, % 

- 113,68 154,77 121,98 89,67 

Депозити суб’єктів господарювання в іноземній 
валюті, млрд. грн. 

- 6,2 9,0 10,9 13,0 

Темпи зростання депозитів суб’єктів 
господарювання в іноземній валюті, % 

- - 145,16 121,11 119,27

Міжнародна інвестиційна позиція, млн. дол. 
США 

-59447 -76848 
-

63123 
-

39024 
-

38129 
Валютна позиція за зовнішніми зобов’язаннями 
і активам в іноземній валюті,  млн. дол. США 

-2758 -504 -708 -2197 -574 

Валютна позиція за внутрішніми 
зобов’язаннями і активам в іноземній валюті, 
млн. дол. США 

-1131 -4935 -5500 -3407 -2297 

Відкрита валютна позиція, млн. дол. США -19737,2 -19090,9 -6735 -4993,3 -5759,1 
 

З таблиці 1 видно, що динаміка загальної валютної позиції протягом 2012-
2016 р.р. відповідає динаміці міжнародної інвестиційної позиції. В структурі 
загальної валютної позиції більша питома вага (в 2016р. – 80%) належить 
валютній позиції, яка формується внутрішніми зобов’язаннями і активам, що 
можна пояснити зниженням темпів кредитування банками суб’єктів 
господарювання, особливо в іноземній валюті. Динаміка надання кредитів в 
іноземній валюті реальному сектору економіки значно перевищувала динаміку 
акумулювання депозитів (в 3,1 рази у 2016 р.), що вказує на залежність 
реального сектору економіки від імпорту. 

Покриття чистим прибутком підприємств відкритої валютної позиції з 
2012 р. до 2016 р. знизилось в 1,5 рази, а протягом 2013-2015 р.р. вітчизняні 
підприємства взагалі мали збитки, тому відповідно і не могли покривати 
валютний ризик. Одним з основних джерел покриття заборгованості суб’єктів 
господарювання в іноземній валюті є валютні надходження за експорт товарів та 
послуг. Протягом 2012-2016р.р. дане покриття для реального сектора економіки 
знизилось в 1,9 рази. Враховуючи довгострокові заборгованості по кредитам із 
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розстрочкою платежів, даний коефіцієнт має фактично ще більше значення. 
Разом з тим, більш детальний аналіз галузевої структури кредитування в 
іноземній валюті свідчить про неоднорідну ситуацію: в переважній більшості 
підприємства-позичальники кредитів в іноземній валюті не мають відповідних 
валютних надходжень, тому мають низький коефіцієнт покриття, а також значну 
відкриту валютну позицію відносно впливу трансакційного валютного ризику. 

Процентний ризик виникає через непередбачені зміни як депозитної, так і 
кредитної процентної ставки на фінансовому ринку. Процентний ризик 
призводить до зміни витрат на виплату відсотків або доходів за інвестиціями і 
означає зміни ставки доходності на власний і інвестований капітал в порівнянні 
з очікуваними ставками дохідності. 

Величина середньої процентної ставки з одного боку, відображає 
ставлення банків до рівня ризикованості кредитування різної терміновості, а 
також ступінь їх привабливості для кредитора в залежності від стану його 
ліквідності. З іншого ж боку, для підприємств її поточний рівень буде 
визначати ступінь небезпеки можливого збільшення її величини. 

Таблиця 2 
Рівень волатильності процентних ставок за кредитами суб’єктам 

господарювання за період 2012-2016 р.р. 
в національній валюті в іноземній валюті 

Показники 
 оверд-

рафт 
до 1 
року 

від  1 
року до 5 

років 

більше 5 
років 

оверд-
рафт 

до 1 року 
від  1 року 
до 5 років 

більше 5 
років 

Стандартне 
відхилення 
(волатильність) 

3,6 1,45 0,9 4,65 2,15 0,25 0,05 0,65 

Середнє 
фактичне 
значення 

20,5 16,9 18,0 15,6 5,2 8,7 10,4 9,4 

Коефіцієнт 
варіації 

15,8 12,5 3,8 26,5 34,2 4,57 1,45 7,63 

Фрагментарні 
значення: 

        

Максимальне 
значення 

26,1 20 19 22 6,7 9,2 10,6 10,3 

Мінімальне 
значення 

18,4 14,1 17,2 12,1 2,3 8,1 10,2 8,3 

Розмах варіації 7,7 5,9 1,8 10,5 4,4 1,1 2 2 
 

В аналізованому періоді найбільш дорогими для суб’єктів господарювання 
ресурсами в національній валюті було овердрафтне кредитування (20,5%), а в 
іноземній валюті – кредити середньострокові кредити терміном від 1 року до 5 
років (10,4%), що визначає підвищений кредитний ризик. Отримане значення 
коефіцієнта варіації вказує на ті види позик для суб’єктів господарювання, які 
найбільшою мірою схильні до процентного ризику: ними виявилися довгострокові 
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кредити в національній валюті (26,5%), а в іноземній валюті  - овердрафтне 
кредитування (34,2%). Слід зауважити, що надання банками дорогих гривневих 
довготермінових кредитів визначає високі інфляційні очікування. 

При аналізі процентного ризику по депозитах суб’єктів господарювання 
необхідно виділити мінімальне середнє значення їх прибутковості - саме це 
значення служить точкою відліку для оцінки найбільш вразливих до ризику 
процентних ставок депозитів з різним ступенем терміновості (табл. 3). 

Таблиця 3 
Рівень волатильності процентних ставок по депозитам суб’єктів 

господарювання з 2012-2016 р.р. 
в національній валюті в іноземній валюті 

в т.ч. по строкам в т.ч. по строкам 
 Показники  

всього до  
1 року 

від 1 
року до 
2 років

більше 
2 років 

всього до  
1 року 

від 1 року 
до 2 років 

більше 
2 років 

Стандартне 
відхилення 
(волатильність) 

0,55 0,95 2,05 0,65 0,6 0,8 0,4 3,65 

Середнє 
значення  

9,7 9,8 11,5 11,9 4 4,5 5 6,6 

Коефіцієнт 
варіації 

18 23 14,5 38,8 16 14,2 22,8 46,5 

Максимальне 
значення 

11,8 12,7 12,3 17,1 4,8 5,4 6,8 8,6 

Мінімальне 
значення 

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

Розмах варіації 4,6 6,2 4,1 10,7 1,7 1,6 3,1 7,3 
 

Виходячи з розрахункових даних, представлених в таблиці 3, найменш 
дохідними в досліджуваному періоді для суб’єктів господарювання були 
короткострокові депозити в національній та іноземній валютах (9,8% та 4,5% 
відповідно). Процентні ставки за депозитами наданими більше ніж на 2 роки 
виявилися найбільш мінливими: коефіцієнт варіації по гривневих рахунків 
склав 38,8%, по рахунках в іноземній валюті – 46,5%. 

Слід зауважити, що загальна для кредитних і депозитних ставок тенденція: 
крива прибутковості за кредитними ставками має увігнутий характер, крива ж по 
депозитним ставкам має навпаки опуклий характер. Дане явище свідчить про те, 
що переважаючим фактором при формуванні процентної політики вітчизняних 
банків служить в цьому періоді інфляційний ризик. 

Вплив процентного ризику на суб’єктів господарювання також 
визначається різницею між чутливими до зміни процентними ставками 
кредитів і депозитів, тобто величиною гепа (GAP). Результати його розрахунку 
представлені в таблиці 4. З таблиці 4 видно, що за період з 2012 р. по 2016 р. 
схильність до процентного ризику суб’єктів господарювання збільшилась в 1,4 рази 
для короткострокових кредитів та в 1,6 рази – для довгострокових. Подібні 
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тенденції свідчать про те, що реалізація процентного ризику для суб’єктів 
господарювання з великою ймовірністю може перерости в кризу 
платоспроможності.   

Таблиця 4 
Різниця між чутливими до зміни процентними ставками кредитів і 
депозитів суб’єктів господарювання (GAP) протягом 2012-2016 р.р. 

GAP в залежності від 
терміновості, млн. грн. 

Динаміка GAP 

Співвідношення GAP 
із власним капіталом 

суб’єктів 
господарювання Період 

до 1 року 
від року до 5 

років 
до 1 року 

від року до 
5 років 

до 1 року 
від року до 

5 років 

1 2 3 4 5 6 7 
2012 146858 110252 1 1 0,077 0,058 

2013 170987 95681 1,16 0,87 0,088 0,049 

2014 237469 29519 1,39 0,31 0,160 0,020 

2015 203996 165894 0,86 5,62 0,089 0,072 

2016 211492 183721 0,92 1,11 0,086 0,075 
 

Отже, вітчизняні підприємства протягом 2012-2016 р.р. накопичили 
суттєвий ризиковий потенціал щодо валютного та процентного ризиків. В 
сукупності з ризиком інфляції даний ризиковий потенціал може бути 
безболісним для економіки країни тільки в тому разі, якщо буде постійний 
приплив іноземного капіталу, який буде врівноважувати валютний ризик, а 
також фінансової підтримки вітчизняних банків через дешеві кредитні ресурси. 
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This article deals with the important role and the right choosing of accounting policies of 
enterprise and consolidation in the order of procedure of keeping , Accounting and tax accounting, 
including regulatory support and the Tax Code. 

Keywords: аccounting, accounting policies, tax accounting, accounting variants. 
 

Розкрито важливу роль і правильність вибору облікової політики підприємства та 
достовірного закріплення її позицій в наказі підприємства щодо порядку ведення 
бухгалтерського та податкового обліку з урахуванням нормативно-правового забезпечення 
та норм Податкового кодексу. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, облікова політика, податковий облік, варіанти 
обліку. 

 

Розробка «прозорої» облікової політики для цілей оподаткування, а також 
усунення суперечності зі сторони податкових органів, девіз успішного та 
прогресивного підприємства. Проте, аналіз формування облікової політики 
підприємств дозволяє встановити, що цьому питанню приділяється не достатня 
увага. У кожного підприємства є можливість створити кращі умови для свого 
бізнесу з точки зору оподаткування. Одним із завдань облікової політики є 
оптимізація розміру податків самостійно платником-суб’єктом 
господарювання. Формування та коригування положень облікової політики 
відповідно до податкового законодавства є необхідністю для ефективного 
ведення господарської діяльності. Воно повинно здійснюватися з урахуванням 
загальних принципів організації податкового обліку, його завдань і критеріїв 
оцінки якості, процедур коригування даних бухгалтерського обліку з метою 
оподаткування та визначення баз, способів визначення та сплати податків і 
платежів до бюджету й позабюджетних фондів. З іншого боку, слід також 
враховувати аспекти облікової політики, пов’язані з оптимізацією податкових 
платежів, податковим плануванням. 
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Таблиця 1 
Рекомендації щодо формування облікової політики відповідно до 

Податкового кодексу України та П(С)БО 
Елементи, визначені Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського 
обліку 

Елементи, визначені Податковим 
кодексом України 

Що передбачити в 
обліковій політиці 

Основні засоби 

Вартісна межа для віднесення 
необоротних активів до малоцінних 
необоротних п. 5 П(С)БО 7 «Основні 
засоби» 

Вартісний критерій для 
розмежування основних засобів і 
МНМА (далі  інших необоротних 
матеріальних активів) становить 
6000 грн. 14.1.138 ПКУ 

Вартісний критерій для 
розмежування основних 
засобів і МНМА 
встановити на рівні 6000 
грн. 

Методи амортизації основних засобів 
(крім інших необоротних матеріальних 
активів): прямолінійний; зменшення 
залишкової вартості; прискореного 
зменшення залишкової вартості; 
кумулятивний; виробничий. Метод 
амортизації МНМА: прямолінійний; 
виробничий. Для МНМА і бібліотечних 
фондів також можливі: 100% вартості в 
першому місяці використання; 50% у 
першому місяці та 50% у місяці 
списання з балансу 

Податкову амортизацію 
нараховують за тими самими 
методами, що й бухгалтерську, за 
винятком виробничого методу. р. ІІІ 
ПКУ 

Обрати метод амортизації 
(крім виробничого), 
адаптований під 
підприємство 

Ремонтні заходи поділяються на: 1) ті, 
що приводять до отримання первісно 
визначеної суми майбутніх 
економічних вигод від використання 
ОЗ (п.15 П(С)БО 7), витрати 
відображаються у складі поточних 
витрат; 
 2) ті що приводять до збільшення суми 
майбутніх економічних вигод, 
очікуваних від використання ОЗ (п.14 
П(С)БО 7), витрати уключаються до 
первісної вартості ремонтованого 
об’єкта основних засобів 

Сума витрат, пов’язана з ремонтом 
та поліпшенням об'єктів основних 
засобів у розмірі, що не перевищує 
10 відсотків сукупної балансової 
вартості всіх груп основних засобів 
на початок звітного року, 
відноситься до витрат, а витрати, що 
перевищують 10 відсотків, 
відносяться на конкретний об'єкт 
основних засобів, щодо якого 
здійснювався ремонт та поліпшення 
(підпункт 138.8.5 пункту 138.5 статті 
138 138.12 статті 138 Кодексу) 

Визначити, що витрати на 
ремонтні заходи, які не 
перевищують 10 відсотків 
сукупної балансової 
вартості всіх груп 
основних засобів є тими, 
що приводять до 
отримання первісно 
визначеної суми майбутніх 
економічних вигод від 
використання ОЗ, ті, які 
перевищують 10 % є 
поліпшенням ОЗ і 
включаються до первісної 
вартості  

Запаси 

Методи оцінки вибуття запасів: 
ідентифікованої собівартості; 
середньозваженої собівартості; 
собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО); 
нормативних затрат; ціни продажу 
Метод обліку транспортно-
заготівельних витрат: віднесення до 
первісної вартості запасів чи облік на 
окремих субрахунках із розподілом в 
кінці місяця (П(С)БО 9 «Запаси») 

База оподаткування операцій з 
постачання: 
 товарів/послуг не може бути нижче 
за ціну придбання таких 
товарів/послуг 
 самостійно виготовлених 
товарів/послуг  не може бути нижче 
за їх собівартість. Виняток 
становлять тільки дві групи товарів 
(послуг): 
1) товари (послуги), ціни на які 
підлягають державному 
регулюванню; 
2) газ, який поставляється для 
потреб населення. 2 п. 188.1 ПКУ 

Установити в обліковій 
політиці варіант за 
«середнім відсотком». При 
використанні методу 
середньозваженої 
собівартості застосувати 
оцінку запасів на дату 
операції (п. 19 П(С)БО 9 
«Запаси»), оскільки при 
оцінці на кінець місяця 
(п.18 П(С)БО 9) протягом 
місяця собівартість 
одиниці запасів буде 
невідома. Виробничим 
підприємствам обрати 
метод обліку витрат 
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на виробництво 
продукції нормативним 
методом 

Заборгованість та зобов’язання 

Метод розрахунку резерву сумнівних 
боргів: застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості; 
використання коефіцієнта сумнівності. 
Спосіб розрахунку коефіцієнта 
сумнівності: визначення питомої ваги 
безнадійних боргів у чистому доході; 
класифікації дебіторської 
заборгованості за строками 
непогашення;- визначення середньої 
питомої ваги списаної за період 
заборгованості в сумі заборгованості на 
початок періоду за попередні 3–5 років 
Перелік забезпечень, які створюються 
для відшкодування наступних 
(майбутніх) операційних витрат 

Заборгованість фізичних осіб, 
прощена кредитором, за винятком 
заборгованості осіб, пов’язаних з 
таким кредитором, та осіб, які 
перебувають з таким кредитором у 
трудових відносинах, та осіб, які 
 перебували з таким кредитором у 
трудових відносинах, і період між 
датою припинення трудових 
відносин таких осіб та датою 
прощення їх заборгованості не 
перевищує три роки; прострочена 
понад 180 днів заборгованість особи, 
розмір сукупних вимог кредитора за 
якою не 
перевищуємінімальновстановленого
законодавствомрозмірубезспірнихви
мог кредитора для порушення 
провадження у справі про 
банкрутство, а для фізичних осіб  
заборгованість, що не перевищує 25 
відсотків мінімальної заробітної 
плати (у розрахунку на рік), 
встановленої на 1 січня звітного 
податкового року (у разі відсутності 
законодавчо затвердженої 
процедури банкрутства фізичних 
осіб). Забезпечення на виплату 
відпускних створюють обов’язково, 
причому на цю суму бухгалтерський 
прибуток не коригують. Витрати на 
оплату відпускних у Податковому 
кодексі відображаються у період 
створення забезпечення на виплату 
відпускних. На суму решти 
зобов’язань бухгалтерський 
прибуток коригують 

Будь-яке списання 
заборгованості (у т. ч. і не 
за рахунок резерву 
сумнівних боргів), що не 
відповідає критеріям, 
зазначеним у п. п. 14.1.11 
ПКУ, вимагає проведення 
коригування (збільшення) 
бухгалтерського прибутку 
(абз. 3 п. п. 139.2.1 ПКУ). 
Списувати на витрати ту 
заборгованість, що 
відповідає ознакам з п.  
п. п. 14.1.11 ПКУ. 
п. п. 14.1.11 
Не створювати 
забезпечення на виплату 
відпускних 

Витрати 

Перелік і склад статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг). Перелік і склад змінних 
і постійних загальновиробничих 
витрат.База розподілу змінних 
загальновиробничих витрат (години 
праці, зарплата, обсяг діяльності, прямі 
витрати тощо.) 

Витрати, які формують собівартість 
виробленої продукції (робіт, послуг), 
безпосередньо впливають 
на оподатковуваний прибуток 

Виробнича собівартість 
зіставляється з базою 
обкладання ПДВ, тому 
платникам ПДВ тепер є 
сенс її максимально 
зменшити, у тому числі і за 
допомогою підібраних 
складових згідно П(с)БО 
16 

Доходи 
Оцінка ступеня завершеності операції з 
надання послуг проводиться: 
вивченням виконаної роботи;— 
визначенням питомої ваги обсягу 
послуг, наданих на певну дату, у 
загальному обсязі послуг, які мають 
бути надані; визначенням питомої ваги 

З 01.01.15 р. доходи в податковому 
обліку відображають 
за бухгалтерськими правилами. 

Особливу увагу в обліковій 
політиці слід приділити 
вибору найбільш 
прийнятного методу оцінки 
ступеня завершеності 
операції з виконання робіт 
(надання послуг). Тобто 
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витрат, яких зазнає підприємство у 
зв'язку із наданням послуг, у загальній 
очікуваній сумі таких витрат. Сума 
витрат, здійснених на певну дату, 
включає тільки ті витрати, які 
відображають обсяг наданих послуг на 
цю саму дату 

потрібно обрати один 
з таких методів (п. 11 
П(С)БО 15 «Дохід») 

Інвестиційна нерухомість 

Критерії розмежування об’єктів 
інвестиційної і операційної нерухомості, 
якщо наявні ознаки, за яких об'єкт 
основних засобів може бути віднесеним і 
до операційної нерухомості. Метод 
оцінки інвестиційної нерухомості на дату 
балансу  за справедливою вартістю, якщо 
її можна достовірно визначити, або за 
первісною вартістю, зменшеною на суму 
нарахованої амортизації з урахуванням 
втрат від зменшення корисності та вигод 
від її відновлення 

п. п. 141.2.1 ПКУ 
Фінансовий результат до 
оподаткування збільшується: 
на суму уцінки цінних паперів 
(крім державних цінних паперів 
або облігацій місцевих позик), 
інвестиційної нерухомості і 
біологічних активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, відображених у складі 
фінансового результату до 
оподаткування податкового 
(звітного) періоду відповідно до 
національних положень 
(стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, що 
перевищує суму раніше проведеної 
дооцінки таких активів 

Відображати 
в бухгалтерському обліку 
інвестиційну нерухомість 
за первісною вартістю, 
зменшеною на суму 
нарахованої амортизації з 
урахуванням втрат від 
зменшення корисності і 
вигод від її відновлення 

Податок на прибуток 

Періодичність відображення 
відстрочених податкових активів і 
відстрочених зобов’язань (щокварталу 
або один раз на рік) 
П.15П(с)БО17 

Податок на прибуток 
обчислюватимемо виходячи із 
фінансового результату (за П(С)БО 
чи МСФЗ), відкоригованого на 
різниці, передбачені ПКУ  
(амортизаційні різниці, різниці, які 
виникають при формуванні 
резервів (забезпечень), різниці, які 
виникають під час здійснення 
фінансових операцій (п.п. 
134.1.1 ПКУ). 
Для платників податку, у яких 
річний дохід від будь-якої 
діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), визначений за 
правилами бухгалтерського обліку 
за останній річний звітний 
(податковий) період не перевищує 
двадцяти мільйонів гривень, об’єкт 
оподаткування може визначатися 
без коригування фінансового 
результату до оподаткування на усі 
різниці (крім від’ємного значення 
об’єкта оподаткування минулих 
податкових (звітних) років), 
визначені відповідно до положень 
цього розділу 

Визначати 
оподатковуваний дохід без 
використання відстрочених 
податкових активів і 
зобов’язань, з 
використанням норм 
Податкового кодексу 

 

Огляд і аналіз нормативних документів та періодичних видань показав, 
що питання формування облікової політики на підприємствах є актуальним. Ця 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 220 

тема була висвітлена в роботах провідних спеціалістів Т.В. Барановської [1], 
М.Я. Дем’яненко [2], Т. Дроздова [3], П. Житного [4, 5], Р. Коршикова [8], 
Л.Пантелійчука [11], а питання системи податкового обліку та можливості 
оптимізації оподаткування частково відобразили в своїх наукових роботах 
О.Ю. Костирко [9], Т.В. Микитенко [10]. Проте, у зв’язку з постійними змінами 
податкового законодавства, практичний аспект наукових праць втрачає свою 
актуальність. 

В першу чергу відмітимо, що згідно із законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність» [6], облікова політика повинна 
застосовуватися протягом всієї діяльності підприємства, відповідно, 
перевидавати, змінювати її без поважних причин не потрібно. Це означає, що 
до створення моделі оптимізації податків за допомогою облікової політики слід 
підійти виважено і розраховувати об’єкт оподаткування відповідно до 
конкретного підприємства. Проте, більшість підприємств створює її на більш 
формальному рівні. Дослідивши зміни в законодавстві, на основі літературних 
досліджень [7] та використанні Податкового кодексу України [12], Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, пропонуємо наступні елементи облікової політики 
щодо податкового планування (табл. 1). 

Зазначені елементи облікової політики пропонуємо визначати в Наказі 
про облікову політику або відповідним Положенням, що є важливими 
правовими документами роботи бухгалтерської служби. Вони дозволять 
підвищити ефективність планування податків і оптимізувати податкове 
навантаження. 

Висновки. Хоча багато пунктів в законодавчій базі потребують 
доопрацювання, але детальне вивчення податкового і бухгалтерського обліку 
дає змогу обрати правильний варіант ведення обліку. Такий підхід до 
формування облікової політики зменшить тиск зі сторони податкової служби 
тощо, дозволить усунути подвійного ведення обліку (з метою складання 
податкової та фінансової звітності), а це, в свою чергу, знизить навантаження 
на бухгалтерську службу і, в остаточному підсумку, дозволить підвищувати 
якість представлення показників бухгалтерської звітності. 
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In the article the positions and main approaches of methods of cost accounting and 
calculation of the cost of production of enterprises of domestic and foreign practice are considered 
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В статті  розглянуті позиції та основні підходи методів обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції підприємств вітчизняної та зарубіжної практики. 

Ключові слова: собівартість продукції, метод калькулювання. 
 

У вітчизняній та зарубіжній практиці бухгалтерського обліку 
використовується більше десяти методів калькулювання собівартості продукції, 
сутність, проблеми і перспективи яких знайшли відображення в працях вчених 
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економістів. З метою підвищення якості управлінських рішень на підставі 
використання інформації про собівартість підлягає дослідженню зарубіжний 
досвід у порівнянні з вітчизняною практикою калькулювання, зокрема в частині 
методів обліку витрат і калькулювання. 

Пошуку шляхів найбільш точного методу розподілу витрат та 
калькулювання продукції приділяється досить значна увага з боку як 
вітчизняних вчених  – Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, 
В.О. Ластовецький, Л.В. Нападовська, Н.С. Поповенко, М.С. Пушкар, 
Л.П. Сухіна, П.Я. Хомин, М.Г. Чумаченко, так і зарубіжних дослідників – В.Б. 
Івашкевич, М.З. Пізенгольц, А.Д. Шеремет. 

Відсутність термінологічної єдності ускладнює практичне застосування 
наявних теоретичних розробок і проявляється при вживанні понять “система” і 
“метод” як синонімів щодо калькулювання [5, с. 27-34]. Також відсутня єдність 
підходів вчених з приводу розуміння понять “метод обліку витрат” і “метод 
калькулювання”.  

У наукових працях з обліку значна увага приділена опису методів обліку 
витрат і калькулювання собівартості, проте їх аналіз свідчить, що 
бухгалтерський облік в країнах світу далеко не однорідний: у ньому чітко 
простежуються два напрями – американський (приділення особливої уваги 
оперативності контролю витрат виробництва на підприємствах) і європейський 
(приділення уваги питанням калькулювання собівартості продукції) [9]. Це 
обумовлено тим, що оперативний контроль дозволяє активно втручатися в 
процес формування собівартості з метою збільшення прибутку. Ця ситуація 
впливає на способи обліку прибутку і контролю за його формуванням і 
розподілом. 

Як відмічає А. Яругова та Я. Сковронський [8] в останні роки у Європі 
вивчали та переймали американський досвід у справі підвищення оперативності 
обліку й посилення контролю за витратами і прибутком (стандарт-костинг, 
директ-костинг), а в США багато підприємств, виконуючи урядові замовлення, 
зобов’язані надавати покупцям точну калькуляцію собівартості виробів і 
більше уваги приділяти калькулюванню. 

У XX ст. залежно від характеру виробництва, його організації і технології 
найчастіше виділяють простий (котловий), позамовний, нормативний, 
попередільний методи.  

Розподіл методів калькулювання на дві групи активно підтримували й 
інші вчені. Проф. А.Ф. Мухін у 1965 р. виділяв два основні методи 
калькулювання собівартості – позамовний та попроцесний. Всі інші, на його 
думку, були спрощеними варіантами двох основних методів, і скоріше за все є 
базою для оцінки витрат, а не системами калькуляції” [2, с. 223]. Даний тезис 
підтримав проф. М.Г. Чумаченко, досліджуючи облік в США [7, с. 18].  

У цілому класифікація методів калькулювання полягає в розкритті 
призначення методу з урахуванням місць виникнення витрат, сфер 
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відповідальності для контролю за величиною витрат, розрахунку трансфертних 
цін, для оцінки діяльності підрозділів і їх головних менеджерів. Так, 
проф. Я.В. Соколов зазначив, що калькуляція – це погляд як в минуле, так і в 
майбутнє. 

За останні десятиліття з’явилися абсолютно нові методи обліку витрат і 
системи калькулювання собівартості, розробка і впровадження яких активно 
ведеться в таких постіндустріальних країнах, як США, Японія, Німеччина, 
Франція та інших країнах Західної Європи. Особливістю зарубіжної практики 
обліку є той факт, що системи калькулювання тісно взаємопов’язані з 
концепціями (моделями) управління підприємством, тобто під конкретний 
метод управління розробляється система обліку [3, с. 104]. 

На практиці досить рідко кожен з методів використовується у чистому 
вигляді. У більшості випадків зустрічаються комбіновані методи 
калькулювання, обумовлені особливостями господарської діяльності 
конкретного підприємства.  

Одним з інструментів удосконалення калькуляційних систем є Activity 
Based Costing (ABC) – метод калькулювання, що набув широкого 
розповсюдження на європейських і американських підприємствах різного 
профілю. Історія виникнення методу пов’язана з проблемою калькулювання 
повної собівартості, зокрема, вибором об’єктивного критерію розподілу 
непрямих витрат. 

У рамках CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing-International” 
(Міжнародний консорціум з розвитку виробнцтва) у 80-х рр. XX ст. в США 
було створено проектну група з покращання методів обчислення витрат. В 
рамках цієї групи працювали професори Гарвардської школи бізнесу Роберт 
Каплан (Robert Kaplan) та Робін Купер (Robin Cooper). У результаті розроблено 
метод “Hyperlink Activity Based Costing” (облік витрат за видами діяльності), чи 
скорочено ABC [4, с. 24]. Областю застосування методу були, в першу чергу, 
високотехнологічні галузі, які випускали широкий асортимент продукції різних 
видів, яку не можливо було звести до єдиного натурального вимірника, з 
високою питомою вагою накладних непрямих витрат, та підприємства з 
гнучкою (адаптивною) формою організації виробництва і управління [1, с. 115]. 

Таким чином, основна відмінність полягає у трактуванні сутності постійних 
і змінних витрат, у вимірниках потужності, що використовуються при розподілі 
фіксованих ресурсів. ABC передбачає використання виробничої потужності, тобто 
максимально можливого при визначеному обсязі ресурсів обсягу виробництва.  

Протягом ХІХ ст. і більшої частини ХХ ст. системи обліку витрат були 
достатньо простими і задовольняли як потреби управління, так і контролюючих 
органів. Зазвичай для віднесення на продукцію непрямих витрат 
використовувалася одна база розподілу для всього підприємства чи декілька баз 
в різних його підрозділах. Однієї бази розподілу було достатньо, зважаючи на 
вузький асортимент продукції та невеликі обсяги виробництва. 
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Останні два десятиліття стали періодом значних змін в бізнес-середовищі. 
Частка прямих витрат стала знижуватися, а непрямих – зростати. Ряд операцій 
почали здійснюватися за допомогою автоматизованого обладнання, розширився 
асортимент продукції. Проблема розподілу непрямих витрат є особливо 
актуальною для підприємств, що виготовляють різноманітні товари, які суттєво 
відрізняються обсягами та рівнями складності, тому система бухгалтерського 
обліку повинна забезпечити надання достовірних даних про розподіл ресурсів з 
метою ціноутворення. 

Облік споживання ресурсів (GPK та RCA) не є кардинально новою 
розробкою, однак дані методи є досить надійними системами координації та 
контролю витрат за рахунок центрів відповідальності.  

Облік за RCA має схожі принципи з обліком за центрами відповідальності та 
методом однорідних секцій, що розроблений французькою комісією з наукової 
організації праці під керівництвом Ф. Римайло в 1927 р. Відповідно до визначення, 
наведеного у Французькому плані рахунків, однорідною секцією є окремий 
підрозділ, в якому витрати згруповані попередньо до їх включення в собівартість 
відповідної продукції [6, с. 43]. У більш широкому розумінні однорідна секція 
подібна до центру відповідальності. Кожна секція повинна бути однорідною, і обсяг 
роботи цієї секції оцінюється одиницею роботи, тобто можна підрахувати обсяг 
роботи у відповідних одиницях роботи (вага сировини, обсяг готової продукції чи 
площа, що зайнята нею, час роботи обладнання, час роботи працівників) [6, с. 44]. 

Таблиця 1 
Порівняння методів АВС, RCA, GPK 

АВС GPK 
США 

RCA 
Німеччина 

Продукція споживає види 
діяльності, в процесі яких 
поглинаються ресурси, 
придбання і використання 
яких викликає витрати 

Продукція споживає кінцевий 
продукт ресурсної групи 

На продукцію відносяться 
тільки змінні витрати 

 Витрати відносяться на види 
діяльності, а потім на об’єкти 
витрат 

Витрати відносяться на 
ресурсні групи, а потім 
розподіляються  

Витрати відносяться на 
центри витрат, а потім 
розподіляються на обрані 
об’єкти 

Витрати розглядаються з 
точки зору довгострокової 
перспективи 

Витрати поділяються на 
постійні та змінні 

Витрати поділяються на 
постійні та змінні 

Підприємство розбивається 
не на структурні підрозділи, а 
на види діяльності 

Підприємство розбивається на 
центри витрат, які об’єднують 
пули ресурсів 

Підприємство розбивається на 
центри витрат (калькуляційні 
центри) 

 
Особливість цієї системи в тому, що витрати обліковуються не за 

функціями, а за ресурсами. Система не акцентує увагу на видах діяльності 
підприємства, а звертає увагу на будь-який фактор, що впливає на витрати. 
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Аналізуючи будь-який ресурс, який витрачає підприємство на виробництво 
продукції, обслуговування технологічних процесів і управління підприємством.  

Детальніше розглянемо сутність методу споживання ресурсів на основі 
порівняння його з іншими обліковими системами (табл. 1). 

Таким чином, система обліку витрат і калькулювання, що застосовується 
на німецьких підприємствах, базується на аналогічних носіях витрат, що і 
метод АВС. Принциповою перевагою методу RCA над методом АВС у 
розподілі витрат є те, що в RCA ресурси різних підрозділів попередньо 
об’єднуються в групи ресурсів, а потім розподіляються на обрані об’єкти. 
Натомість метод АВС розподіляє витрати ресурсів безпосередньо на види 
діяльності. Для підприємств, які володіють великим різноманіттям ресурсів, 
ускладнюється вибір драйверів витрат і процес їх розподілу. 

Ефективність RCA відносно GPK полягає в тому, що відповідно до 
підходу GPK конструювання системи обліку витрат починається зі 
встановлення норм витрат, тоді як за RCA спершу визначається бажаний обсяг 
реалізації та обсяг ресурсів, необхідний для досягнення цієї мети. RCA інтегрує 
управління підприємством в систему бухгалтерського обліку, що відображає 
реальну діяльність підприємства. 

В умовах невпинного процесу глобалізації вважаємо даний метод 
перспективним в сфері збільшення точності при калькулюванні собівартості і 
покращання ефективності функціонування підприємств.  

ПСБО 16 “Витрати” використовує деякі спільні з RCA підходи в 
розподілі загальновиробничих витрат (визначення нормативної потужності, 
поділ витрат на постійні та змінні), що не вимагатиме докорінної зміни діючої 
практики обліку. Водночас П(С)БО 16 передбачає ставку розподілу 
загальновиробничих витрат, що є єдиною для всіх видів обладнання, що не 
сприяє достовірному відображенню споживання ресурсів, як постійних, так і 
змінних. В методі обліку споживання ресурсів ставки розподілу постійних 
витрат ґрунтуються на нормальній потужності, а змінних – на планових 
показниках. Для управлінців різниця між нормальною та фактичною 
потужністю означає, що ця надлишкова потужність може бути використана для 
підвищення операційної ефективності. 

Таким чином, впровадження методу споживання ресурсів у практику 
українських підприємств сприятиме не лише підвищенню ефективності 
розподілу загальновиробничих витрат, а посиленню орієнтації бухгалтерського 
обліку на управлінські цілі. Метод обліку споживання ресурсів визнається 
науковцями як такий, що дає найбільш точні результати при розподілі 
непрямих витрат. На вітчизняних підприємствах впровадженню нових розробок 
в сфері обліку витрат перешкоджають нерегламентованість цього питання 
нормативно-правовими документами, відсутність єдиної методики ведення 
облікової документації, недостатня розробка програмних продуктів. 
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Причинами, що стримують застосування цього методу в практиці 
господарювання, є його трудомісткість.  
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В статті розкрито сутність та проведено аналіз відстрочених податків банківської 
установи, які  відображають чистий податковий вплив тимчасових різниць між 
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балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей окремої фінансової звітності та 
сумою, яка використовується для цілей оподатковування. 

Ключові слова: активи, банківська установа, зобов’язання, податок на прибуток, 
прибуток. 

 

Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне 
право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного 
реєстру банків [2].  

ПАТ «Державний ощадний банк України» - провідний український банк 
із найбільш розгалуженою мережею установ. На  01.01.2017 рік, активи  
Ощадбанку становлять  210,1 млрд. грн., що на  50,7 млрд. грн., більше ніж за 
2015 рік. Зобов'язання становить 195,2  млрд. грн., що на 43,1 млрд. грн., більше 
ніж за 2015 рік. Власний капітал становить 14,9  млрд. грн., що на 7,6  млрд. 
грн., більше ніж за 2015 рік. Чистий прибуток  за 2016 рік 468,2   млрд. грн., що 
на 12,7 млрд. грн., більше ніж за 2015 рік [4]. 

 ПАТ «Державний ощадний банк України» банківська установа, яка є 
платником податку на прибуток. Об’єктом оподаткування є: прибуток із 
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 
коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 
різниці, які виникають. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків 
[1]. 

Пропонуємо, розглянути особливості відстроченого податку на прибуток 
та провести його аналіз ПАТ «Державний ощадний банк України» за 2015-2016 
рр.. Відстрочений податок визнається на основі тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів та зобов’язань в окремій фінансовій звітності та 
відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку 
оподатковуваного прибутку, і обліковується за методом балансових 
зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, визнаються у 
відношенні до всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені 
податкові активи визнаються у тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в 
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде 
реалізувати тимчасові різниці, які відносяться на витрати. Балансова вартість 
відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та 
зменшується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності того, що буде 
отриманий оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для повного або 
часткового відшкодування такого активу.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за 
податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в період 
реалізації відповідних активів або погашення відповідних зобов’язань. Оцінка 
відстрочених податкових активів та зобов’язань відображає податкові наслідки 
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намірів Банку (станом на звітну дату) стосовно способів відшкодування або 
погашення балансової вартості активів і зобов’язань.  

Відстрочений податок на прибуток відображаються у окремому звіті про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід, за виключенням випадків, коли 
вони пов’язані зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу. У 
таких випадках відстрочений податок на прибуток також визнається у складі 
капіталу.  

Банк розраховує податок на прибуток на підставі даних податкового 
обліку, які ведуться та готуються відповідно до вимог діючого податкового 
законодавства України і які можуть відрізнятися від Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Відстрочені податки відображають чистий податковий 
вплив тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для 
цілей окремої фінансової звітності та сумою, яка використовується для цілей 
оподатковування. 

Податковий ефект тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню за 
відстроченими податковими активами: резерв під знецінення кредитів, наданих 
клієнтам, інші зобов’язання, основні засоби та нематеріальні активи, інші 
активи, податкові збитки, перенесені  на наступні періоди. З них резерв під 
знецінення кредитів, наданих клієнтам становить 1094532 тис. грн., що на 38%, 
або на 301136 тис. грн., більше ніж за 2015 рік (станом на 31.12.2015 – 793396 
тис. грн.); інші зобов’язання складають 111392 тис. грн., що на 57,4%, або на 
150065 тис. грн., менше ніж за 2015 рік (станом на 31.12.2015 – 261457 тис. 
грн.); основні засоби та нематеріальні активи проведено через інший сукупний 
дохід їх податковий ефект тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню 
складав 67744 тис. грн., станом на 31.12.2015 рік; інші активи складають 42580 
тис. грн., що на 4,3%, або на 1907 тис. грн., менше ніж за 2015 рік (станом на 
31.12.2015 – 44487 тис. грн.); податкові збитки, перенесені  на наступні періоди 
складають 2783274 тис. грн., що на 9,4%, або на 296248 тис. грн., менше ніж за 
2015 рік (станом на 31.12.2015 – 3079522 тис. грн.). Всього відстрочених 
податкових активів становить 4031778 тис. грн., що на 5%, або на 214828 тис. 
грн., менше ніж за 2015 рік (станом на 31.12.2015 – 4246606 тис. грн.), з них 
проведено через прибутки або збитки 147084 тис. грн., через інший сукупний 
дохід 67744 тис. грн. [3].  

Податковий ефект тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню за 
відстроченими податковими зобов’язаннями: кошти в банках, інші активи, 
основні засоби та нематеріальні активи. З них кошти в банках складають 4487 
тис. грн., що на 94%, або на 72123 тис. грн., менше ніж за 2015 рік (станом на 
31.12.2015 – 76610 тис. грн.); інші активи складають 130137 тис. грн., що на 
0,01 %, або на 6 тис. грн., менше ніж за 2015 рік (станом на 31.12.2015 – 130143 
тис. грн.); основні засоби та нематеріальні активи складають 386991 тис. грн. з 
них проведено через прибутки або збитки 992 тис. грн., через інший сукупний 
дохід 387983 тис. грн.. Всього відстрочені податкові зобов’язання становлять 
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521615 тис. грн., що на 461104 тис. грн., більше ніж за 2015 рік (станом на 
31.12.2015 – 206753 тис. грн.), з них проведено через прибутки або збитки 
73121 тис. грн., через інший сукупний дохід 387983 тис. грн.. Чисті відстрочені 
податкові активи становлять 3510163 тис. грн., що на 13,1%, або на 529690 тис. 
грн., менше ніж за 2015 рік (станом на 31.12.2015 – 4039853 тис. грн.), з них 
проведено через прибутки або збитки 73963 тис. грн., через інший сукупний 
дохід 455727 тис. грн.. Невизнаний відстрочений податковий актив складає  
3884226 тис. грн., що на 1,9%, або на 74955 тис. грн., якій проведено через 
прибутки або збитки менше ніж за 2015 рік (станом на 31.12.2015 – 3959181 
тис. грн.). Чисті визнані відстрочені податкові активи/зобов’язання становлять 
(374063 тис. грн.), станом на 31.12.2015 – 80672 тис. грн., з них проведено через 
прибутки або збитки 992 тис. грн., через інший сукупний дохід 455727 тис. грн.. 

Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2016 та 2015 років 
були розраховані на основі ставок оподаткування, які будуть застосовуватися у 
періоди, коли будуть реалізовуватися тимчасові різниці. 

Станом на 31 грудня 2016 року, нараховані відстрочені податкові активи 
у сумі 3884226 тисяч гривень (31 грудня 2015 року: 3959181 тисяча гривень) не 
були визнані в окремому звіті про фінансовий стан, оскільки керівництво Банку 
вважає, що, враховуючи поточний стан економічного середовища та суму 
передплати з податку на прибуток на кінець року, вірогідність повного 
використання такого активу в майбутньому є невисокою. 

Починаючи з 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до Податкового 
кодексу України, що суттєво змінюють загальні правила розрахунку об’єкту 
оподаткування та термін подачі декларації з податку на прибуток, а також 
вносять зміни у порядок оподаткування операцій з формування резервів та 
врегулювання безнадійної заборгованості, цінними паперами та порядок 
визнання ПДВ кредиту щодо операцій з одержання банками заставленого 
майна. Ці зміни привели до скасування багатьох видів тимчасових різниць, які 
існували до внесення змін. 

Вивірення між витратами зі сплати податку та прибутком згідно окремої 
фінансової звітності за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, 
представлено таким чином: прибуток/(збиток) до оподаткування  становить 
463093 тис. грн., станом на 31.12.2015 – (12273078)  тис. грн. Нормативна 
ставка оподаткування 18%. Податок за нормативною ставкою оподаткування 
становить 83357 тис. грн., станом на 31.12.2015 – (2209154)  тис. грн. Вплив 
витрат, які не підлягають вирахуванню  становить 3249 тис. грн., станом на 
31.12.2015 р. – 16609 тис. грн. Ефект від зміни податкової бази по інвестиціях, 
наявних для продажу, внаслідок змін у Податковому кодексі України станом на 
31.12.2015 р. складає (94265)  тис. грн. Зміна невизнаного відстроченого 
податкового активу становить (74955) тис. грн., станом на 31.12.2015 – 2286810 
тис. грн. Інші коригування станом на 31.12.2016 р. складають (12643) тис. грн. 
(Відшкодування)/витрати з податку на прибуток станом на 31.12.2016 р. 
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складають (992) тис. грн., де відшкодування відстроченого податку на прибуток 
складає (992) тис. грн. 

Зміни у відстрочених податкових активах/(зобов’язаннях) за роки, що 
закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, представлені наступним чином: на 
початок періоду року, що закінчився 31 грудня 2015 року складає 80180 тис. 
грн., податковий ефект від зміни резерву переоцінки майна становить 492 тис. 
грн., на кінець періоду 80672 тис. грн.. На початок періоду року, що закінчився 
31 грудня 2016 року складає 80672 тис. грн., зміна  відстрочених податкових 
зобов’язаннях, визнана у прибутках або збитках 992 тис. грн., податковий ефект 
від зміни резерву переоцінки майна становить (455727) тис. грн., на кінець 
періоду (374063) тис. грн. 

Таким чином, банківська  установа проводить оподаткування за 
відповідністю процесу організації банками обліку об'єктів оподаткування, 
методики обчислення та сплати податку на прибуток враховуючи податковий 
ефект тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню за відстроченими 
податковими активами та зобов’язаннями згідно з податковим законодавством. 
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Стаття присвячена сутності поняття торговельних форматів як специфічної 
організаційної форми пiдпpиємcтв тopгiвлi. Авторами розширено клacифiкaцiю poздpiбниx 
тopгoвeльниx фopмaтiв зa клacифiкaцiйними oзнaкaми. 

Ключові слова: роздрібна торгівля, тoвapна oпepaцiя. 
 

Спoживчий ринoк України являє сoбoю рoзвинуту мережу магазинів 
oптoвoї й рoздрібнoї тoргівлі, тoварних ринків, підприємств грoмадськoгo 
харчування та пoбутoвoгo oбслугoвування. Але дoмінуюче пoлoження на ньoму 
займає тoргівля. На данoму етапі, oснoвним завданням рoзвитку тoргoвельнoї 
галузі є підвищення її прибуткoвoсті завдяки рoзрoбці ефективнoї стратегії 
рoзвитку бізнесу, щo мoжливo тільки за умoв прoведення стратегічнoгo аналізу 
пoтoчнoгo стану тoргівлі в Україні, та виявленню oснoвних тенденцій рoзвитку 
цієї галузі в oкремих регіoнах.  

Зa ocтaннi poки нa cпoживчoму pинку Укpaїни i особливо в poздpiбнiй 
тopгiвлi, вiдбулиcя знaчнi пoзитивнi змiни. Poзвитoк poздpiбнoї тopгiвлi 
xapaктepизуєтьcя як cтaбiльний, з виcoким piвнeм тoвapнoї нacичeнocтi. 
Пiдcумки ocтaннix двaнaдцяти poкiв cвiдчaть пpo зpocтaння купiвeльнoї 
здaтнocтi нaceлeння. Зaвдaння тopгiвлi – викopиcтoвувaти цi cпpиятливi умoви, 
щoб пoвнiшe зaбeзпeчити зaдoвoлeння купiвeльнoгo пoпиту нa тoвapи i 
пocлуги. У cepeдньocтpoкoвiй пepcпeктивi пoзитивний вплив нa динaмiку 
poздpiбнoї тopгiвлi будe здiйcнювaти упoвiльнeння pocту цiн нa тoвapи, a тaкoж 
зpocтaння oбcягiв cпoживчoгo кpeдитувaння нaceлeння. Paзoм з тим, 
упoвiльнeння pocту peaльниx гpoшoвиx дoxoдiв нaceлeння пpизвeдe дo дeякoгo 
упoвiльнeння тeмпiв pocту oбopoту poздpiбнoї тopгiвлi. Тoвapнa зaбeзпeчeнicть 
тopгoвeльнoї мepeжi пpoдoвoльчими й пpoмиcлoвими тoвapaми як i paнiшe 
збepeжeтьcя нa виcoкoму piвнi, a плaтocпpoмoжний пoпит нaceлeння нa 
нaйвaжливiшi пpoдукти xapчувaння, тoвapи лeгкoї пpoмиcлoвocтi й культуpнo-
пoбутoвoгo пpизнaчeння будe зaдoвoльнятиcя пoвнoю мipoю.  

В тoй жe чac нa тлi виcoкиx тeмпiв зpocтaння oбcягiв пpoдaжу 
вiдбувaютьcя cтpуктуpнi змiни у гaлузi, пoв’язaнi з виникнeнням i aктивним 
пpocувaнням нa pинoк нoвиx тopгoвeльниx фopмaтiв, щo викopиcтoвують 
пpoгpecивнi тexнoлoгiї пpoдaжу, eфeктивний мeнeджмeнт, cучacнi 
iнфopмaцiйнi i лoгicтичнi cиcтeми тa нaдaють пoкупцям шиpoкий cпeктp 
cупутнix пocлуг.  

Торговельний формат, як специфічна організаційна форма і сукупність 
характеристик, властивих торговельному підприємству, що визначають його 
місце на споживчому ринку товарів і надають можливість ефективно 
функціонувати і розвиватися, стає основним продуктом торговельних 
підприємств, які вони пропонують споживачу в умовах глобалізації [3, с. 18]. 
Opгaни дepжaвнoгo упpaвлiння i peгулювaння pинкoвoю дiяльнicтю вимушeнi 
викopиcтoвувaти oфiцiйну клacифiкaцiю тopгoвeльниx пiдпpиємcтв, якa нe 
вiдoбpaжaє peaльнoгo пoлoжeння тopгoвeльнoї iнфpacтpуктуpи pинку. 
Фaктичнo, нaйбiльш cучacнi тopгoвeльнi пiдпpиємcтвa пpиpiвнюють дo cтapиx 
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cтaндapтiв, дeякi тopгoвeльнi фopмaти нaвiть нe poзглядaютьcя в нopмaтивниx 
дoкумeнтax. Пoтpeбує бiльш глибoкoгo poзумiння cтpуктуpизaцiя cучacнoгo 
cпoживчoгo pинку. 

З чacoм тopгoвeльнi фopмaти зaзнaвaли cepйoзниx змiн. Poзмитicть 
тopгoвeльниx фopмaтiв, вiдcутнicть oфiцiйниx клacифiкaцiйниx oзнaк тa 
жopcткoї cтaндapтизaцiї oб’єктивнo уcклaднює пpoвeдeння чiткиx гpaниць мiж 
ними. Вищeзaзнaчeнe виcувaє нaгaльну пoтpeбу в poзpoбцi нoвoї cиcтeми 
клacифiкaцiї тopгoвeльнoї iнфpacтpуктуpи, щo вiдoбpaжaє cучacнicть i вpaxoвує 
пepcпeктиви її poзвитку. Дiючi дepжaвнi cтaндapти, щo peгулюють дiяльнicть у 
cфepi тopгiвлi пoтpeбують дoпoвнeнь iз уpaxувaнням змiн тopгoвeльнoї 
iнфpacтpуктуpи cпoживчoгo pинку Укpaїни.  

У науковій літературі питанням розвитку нових торговельних форматів в 
останнє десятиріччя приділяється значна увага. Зокрема, це праці таких вчених, 
як А.М. Виноградська, Н.О. Голошубова, О.О. Кавун, І.В. Мартинович, Т.В. 
Футало та ін. У вирішенні проблем розвитку торговельних форматів за 
кордоном досягнуті більш значні успіхи, оскільки там ці організаційні форми 
виникли набагато раніше. Про це свідчать праці таких вчених, як Г. Амстронг, 
Б. Вейтц, А. Голмен, Ф. Котлер, М. Леві тощо. У наукових дослідженнях 
українських вчених пропонуються теж неоднозначні класифікації торговельних 
форматів. Наприклад, О. Тимофєєва пропонує класифікацію магазинів за 
формою товарної спеціалізації. Для характеристики торговельних форматів 
автором виділені три критерії: оптимальна торговельна площа, метод продажу 
товарів та кількість найменувань товарів [5, с. 68-72].  

За наведеними характеристиками автор виділяє 8 торговельних форматів: 
гастроном, мінімаркет, дискаунтер, універсам, супермаркет, універмаг, 
гіпермаркет та «кеш-енд-кері». Разом з тим, за критеріями, виділеними 
автором, досить складно відрізнити дискаунтер від мінімаркету, гастроном від 
універсаму. Характерною ознакою дискаунтера є низькі ціни, тобто необхідно 
виділити такий критерій, як ціновий сегмент. Характерною ознакою універсаму 
є продаж в основному непродовольчих товарів, а гастроному, навпаки, 
продовольчих, тому необхідно виділити такий критерій, як склад товарного 
асортименту. 

І.В. Мартинович [2, с. 32-39] дає більш повну характеристику 
торговельних форматів. В той же час автором не виділені такі поширені на 
українському ринку формати, як дискаунтери, дрібнооптові магазини «кеш-енд-
керрі», торгові центри тощо. 

Вивчeння icнуючиx пiдxoдiв дo клacифiкaцiї тopгoвeльниx фopмaтiв 
дoзвoлилo cфopмулювaти влacнe бaчeння клacифiкaцiї poздpiбниx 
тopгoвeльниx фopмaтiв зa чiткo визнaчeними клacифiкaцiйними oзнaкaми, якi 
пpeдcтaвлeнo нa pиc. 1.  

Для ввeдeння дo poзpoблeнoї клacифiкaцiї дoдaткoвoї oзнaки – xapaктepу 
тopгoвeльниx oб’єктiв cлiд визнaчитиcя, щo ввaжaти тopгoвeльним фopмaтoм 
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мaгaзинa, a щo нi. По-пepшe, мaгaзин цe cтaцioнapний oб’єкт – будiвля пiд 
дaxoм; пo-дpугe, цe кaпiтaльнa зaбудoвa – з фундaмeнтoм i пiдвeдeними 
iнжeнepними кoмунiкaцiями; пo-тpeтє, зі cпeцiaльнo oблaднaним тopгoвeльним 
зaлoм, який вiддiлeний вiд cклaдcькиx пpимiщeнь; в чeтвepтиx, мaгaзин мaє, 
xoч нeвeликi зa poзмipoм, aлe oкpeмi aдмiнicтpaтивнo-пoбутoвi пpимiщeння. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікаційні ознаки торговельних форматів 
 

На основі вищенаведеного, мaгaзин – цe cпeцiaльнo oблaднaнa кaпiтaльнa 
будiвля з тopгoвeльним зaлoм, вiддiлeним вiд cклaдcькиx i aдмiнicтpaтивнo-
пoбутoвиx пpимiщeнь. Зa вiдcутнicтю циx oзнaк – це пoзaмaгaзиннi фopмaти 
тopгiвлi (pиc. 2).  

Cпiльними pиcaми для магазинних форм є тe, щo мaйжe вci вoни 
викopиcтoвують фopму caмooбcлугoвувaння пoкупцiв, зaзвичaй тaкi мaгaзини 
oб’єднуютьcя в мepeжi i пpaцюють пiд oднiєю тopгoвeльнoю мapкoю та 
пpoпoнують cпoживaчaм змiшaний acopтимeнт. Виxoдячи iз cпeцифiчниx 
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xapaктepиcтик нoвиx тopгoвeльниx фopмaтiв визнaчимo cтaндapтнi пapaмeтpи 
нoвиx тopгoвeльниx фopмaтiв, якi включaють: 

- cepeднiй poзмip тopгoвeльниx плoщ; 
- шиpoту i cклaд тoвapнoгo acopтимeнту; 
- oбcяг iнвecтицiй, нeoбxiдних для вiдкpиття oднoгo oб’єкту; 
- цiнoвий ceгмeнт; 
- пpиблизний piчний пpибутoк. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pиc. 2. Фopми poздpiбнoї тopгiвлi  
 

Зa нaвeдeними пapaмeтpaми видiляють 6 типiв фopмaтiв, якi мaють 
нaйбiльшe poзпoвcюджeння нa укpaїнcькoму pинку poздpiбнoї тopгiвлi: 
cупepмapкeти, гiпepмapкeти, дpiбнooптoвi мaгaзини «кeш-eнд-кeppi», 
диcкaунтepи aбo унiвepcaми «eкoнoм» клacу, «мaгaзини бiля будинку» тa 
тopгoвeльнi цeнтpи. 

Xoчa cучacнi тopгoвeльнi фopмaти i cтaють дeдaлi бiльш пoпуляpними в 
Укpaїнi, aлe вce ж тaки їx чacткa у зaгaльнiй poздpiбнiй тopгiвлi вce щe 
нeвeликa. Структура торговельних форматів України представлена на рис. 3.  
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Рис. 3. Структура торговельних форматів України [1, c. 68-63] 

 

Отже, тoвapнi oпepaцiї зaймaють ocнoвнe мicцe в cпeктpi гocпoдapcькиx 
oпepaцiй пiдпpиємcтв тopгiвлi, їx здiйcнeння cклaдaє нaйбiльшу чacтку вcix 
oблiкoвo-кoнтpoльниx poбiт. В зв’язку з цим бaзoвoю пepeдумoвoю 
eфeктивнoгo функцioнувaння тopгoвeльниx пiдпpиємcтв є paцioнaльнe 
викopиcтaння тa упpaвлiння oблiкoвo-aнaлiтичнoю iнфopмaцiєю, якa 
фopмуєтьcя в cиcтeмi тoвapopуxу. Oблiк тoвapopуxу бeзпocepeдньo впливaє нa 
фopмувaння пoкaзникiв фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв 
тopгiвлi.  
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The article considers the main problematic issues of the analysis of the company's current 
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formation and use of working capital. 
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У статті розглядаються основні проблемні питання аналізу поточних активів 
підприємства в контексті методології аналізу та її інформаційної підтримки, проведено 
аналіз можливостей покращення ефективності функціонування підприємства, аналіз 
ефективного формування та використання оборотних активів. 

Ключові слова: аналіз, оборотні активи, запаси, обігові кошти, аналіз поточних 
активів, підприємство, витрати, цикл. 
 

Оборотні активи є одним з компонентів майна підприємства. Стан та 
ефективність їх використання є однією з основних умов успішної роботи 
підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації. 

Загальновідомо, що функціонування бізнесу та економічна стабільність 
підприємства значною мірою залежать від наявності робочих активів, їх 
структури та вартості застосування. В результаті в управлінні оборотними 
активами, поряд з плануванням та обліком, включається систематичний аналіз 
їх складу, динаміки та співвідношення потреб поточної фінансово - 
господарської діяльності, що дозволяє виявити можливі покращення 
використання поточних активів, скорочення тривалості комерційного циклу, 
забезпечення безперервності процесу продажу товарів з найнижчої вартості 
грошових ресурсів. 

Поточні активи - це сукупність вартостей майна підприємства, яке 
обслуговує поточну виробничу та комерційну діяльність, і повністю 
споживається протягом одного робочого циклу. Оборотні активи - найбільш 
динамічна та ліквідна частина майна будь-якого підприємства [5]. 
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Аналіз оборотних активів важливий при аналізі фінансового стану 
підприємства, оскільки у зв'язку з його економічною діяльністю вони 
виконують обслуговуючу функцію, тобто в процесі обігу оборотного капіталу 
генерується прибуток від реалізації, що в основному є основним джерелом 
коштів, забезпечення успішної роботи підприємства. Результати аналізу 
поточних активів розглядаються як інформативний компонент прийняття 
управлінських висновків на різних рівнях управління. Висновки керівництва 
включені як важливий компонент у здійсненні всіх управлінських функцій. 
Вони розглядаються як конкретний механізм їх реалізації. Зокрема, визначення 
цілей розвитку підприємства обумовлено вибором певної альтернативи їх 
різноманітності. Кожен період управлінської роботи передбачає підбір та 
оцінку ступеня охоплення вирішуваних завдань, що досягається шляхом 
прийняття управлінських рішень [2]. 

Майже кожен метод аналізу оборотного капіталу виділяє оцінку 
ефективності їх використання. Ефективність використання оборотних активів 
характеризується, перш за все, їх оборотністю. Загальний оборот усіх 
оборотних активів формується з часткового обороту певних складових 
оборотних активів. Як загальний оборот, так і частковий оборот деяких 
компонентів поточних активів характеризуються такими показниками: 

- коефіцієнт обороту коштів; 
- тривалість одного обороту; 
- середній баланс оборотного капіталу; 
- коефіцієнт завантаження грошей в обіг. 
Ефективність застосовуваного методу аналізу оборотних активів 

залежить від обсягу підприємства, на підставі якого проводиться аналіз. Окремі 
характеристики та співвідношення передбачені для підприємств, що 
займаються торгівлею, а деякі - для промислових підприємств. Вибрані 
показники для аналізу поточних активів залежать від правильності результату, 
на основі якого прогнозується подальший розвиток компанії. Одним з 
напрямків вдосконалення інформаційної підтримки аналізу поточних активів є 
формування обліково - аналітичної системи підприємства з точки зору 
управлінського аспекту [3]. Покращення інформаційного змісту аналізу 
поточних активів полягає в покращенні інформаційного потоку 
бухгалтерського та фінансового обліку та є процесом безмежного 
цілеспрямованого збору відповідних інформаційних даних, важливих для 
аналізу. У цьому випадку потоки інформації стануть вертикальними: потік 
керівництва та вимоги щодо формування облікової інформації, важливої для 
аналізу поточних активів, та зростаючий потік облікової інформації як ресурсу, 
готового до використання в цілях аналізу [4]. Таким чином, рішенням проблем 
аналізу поточних активів є розробка єдиного підходу до методології аналізу та 
вдосконалення інформаційної складової аналізу поточних активів. Поточні 
активи торгової компанії є невід'ємною частиною його економічної діяльності. 
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Специфіка виробничо - господарської діяльності - значна частина 
обігових коштів у активах організації, внаслідок чого для господарюючого 
суб'єкта проблема продуктивності використання оборотного капіталу. 
Економічний стан, ліквідність та платоспроможність компанії багато в чому 
залежать від використання оборотних коштів, їхньої оцінки, розміру та 
структури. Внаслідок того, що обіговий капітал становить провідну частку 
ліквідних активів, їх розмір повинен бути достатнім для забезпечення ритмічної 
однорідної роботи організації та, як наслідок, прибутку. 

Використання оборотних засобів у господарській діяльності повинно 
здійснюватися за мінімальний час і максимальну швидкість обігу та їх 
перетворення в реальні гроші для подальшого фінансування та придбання 
нового оборотного капіталу. Потреба у фінансуванні пропорційна коефіцієнту 
активності активів. Чим нижче оборот оборотного капіталу, тим більша потреба 
у залученні додаткових джерел фінансування, оскільки підприємство не має 
власних коштів на здійснення господарської діяльності [11]. Однією з важливих 
причин браку робочого капіталу у великій кількості торгових організацій є 
відсутність стабільного потоку сировини. Це призводить до того, що воно 
закуповується раз в тридцять і п'ятдесят разів більше, ніж щоденний рівень 
споживання сировини. В результаті існують значні платежі, які вимагають 
наявності оборотного капіталу. Надання необхідного оборотного капіталу, який 
дозволяє компанії платити за сировину та заробітну плату, на практиці 
здійснювати витрати, пов'язані з виробничою та збутовою діяльністю, 
зводиться до необхідності вирішувати складні проблеми. Перша з них, рішення 
якої має можливість значно поповнити оборотний капітал організації - 
управління запасами. Згідно з західними підручниками з фінансового 
менеджменту, з точки зору достатності обігових коштів, жоден із факторів не 
має такої важливості, як швидкість обігу товарно - матеріальних запасів. Але 
для того, щоб визначити вплив цього фактора на українську реальність, 
необхідно знати, принаймні, точні відомості про наявність запасів та 
розрахунку стандартів їх застосування. Тобто, все починається з питань якості 
бухгалтерського обліку. Потрібно вдосконалити систему бухгалтерського 
обліку на складах. Часто суб'єкт господарювання купує таку ж сировину за 
різними витратами. Замовники мають всю сировину, написану на різних картах 
(оскільки вона містить іншу ціну). Бухгалтерія зобов'язана списати цю 
сировину для певної конкретної вартості, але оскільки вона списується з різних 
карток, отримується новий спосіб письма - імовірнісний, оскільки картка 
лежить у складі зберігача. Звичайно, керувати коштами неможливо на основі 
упереджених даних [7]. На сьогоднішній день найбільш поширеним в нашій 
країні став метод оцінки вартості акцій за фактичною собівартістю продукції. 
Проте при його застосуванні в умовах довгострокової економії запасів, 
характерних для більшості організацій, по-перше, витрати на виробництво 
скорочуються, по-друге, вартість залишкових матеріалів значно знижується, а 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 239

отже штучно переоцінюється їх оборот. Оцінка інвентаризації запасів за ціною 
перших покупок (метод FIFO) призводить до формування вартості реалізованої 
продукції на основі нижчих цін на матеріали, а їх залишки оцінюються за 
найвищою ціною. Отже, оборот оборотних активів у цьому випадку буде 
об'єктивно нижчим, ніж у застосуванні раніше розглянутих методів оцінки 
вартості акцій. Одним з методів вирішення цієї проблеми є введення 
інвентаризації та обліку в обліку за середньою ціною, наданою П(с)БО 9 
«Запаси» [9]. Ще однією сферою збільшення поточних активів є вдосконалення 
системи розрахунків. Для прискорення розрахунків, перш за все, необхідно 
знати всіх платників. Для цього потрібен реєстр, який включає в себе 
інформацію про суми контрактів, терміни та інші параметри, пов'язані з 
отриманням платежів. У той же час варто врахувати, хто затримає платежі і 
скільки, а хто взагалі не платить. Аналіз практичних даних показав, що в 
умовах переходу до ринкової економіки ситуація з оборотними коштами в 
більшості підприємств серйозно погіршилася через не тільки місцеві, але і 
загальні причини. Наприклад, зміни в єдиному економічному просторі, 
зниження виробництва, зростання цін і т. Д. Нові моделі оцінки поточних 
активів зобов'язані пройти через "пробіг", які добровільно приймаються 
торгівельними підприємствами. 

Великий вплив на прискорення обороту обігових коштів (збільшення 
кількості революцій) забезпечує реалізацію досягнення науково-технічної 
підтримки та організації матеріально - технічного забезпечення та збуту, що 
визначає вартість продажів. Управління оборотним капіталом є важливим 
завданням, яке кожен бізнесмен вирішує щодня. Зміна статистичних даних 
показує, що обігові кошти складають у середньому від 58 до 75% усіх активів 
підприємств різних форм власності країн Західної Європи [10]. Склад і 
структура обігових коштів також відображає галузеву специфіку. Аналіз 
статистичних даних в Україні показує, що найбільша частка запасів усіх видів у 
оборотному капіталі спостерігається в сільському господарстві (71,9%), по 
друге - промисловість (28,6%), частка запасів у оборотному капіталі 
торговельних компаній становить 17,6%. У ході роботи було виявлено 
проблеми ефективного використання оборотних активів, які є результатом 
недостатньої швидкості їх обороту, прийняття невірних висновків фінансового 
менеджменту, а також може бути результатом недосконалості системи 
розрахунків з іншими учасниками ринкових відносин. Підприємство може 
уникнути таких проблем, але для цього необхідно зосередитися на трьох 
основних напрямках: 

- інформаційна підтримка управлінської роботи у сфері формування 
ресурсів; 

- аналітичне забезпечення висновків у виборі схем та інструментів 
формування поточних активів; 
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- забезпечити належний внутрішній контроль за цільовим використанням 
коштів, ефективність кожного підрозділу для забезпечення ефективного руху 
оборотних коштів суб'єкта господарювання. 

Висновок. Таким чином, результати дослідження свідчать, що для 
ефективної роботи організації бажано оцінити статки оборотних активів. 
Важливо також автоматизувати всі процеси та мотивацію персоналу для 
виконання завдань. Ліквідація цих недоліків дозволить економічному суб'єкту в 
майбутньому більш ефективно здійснювати облік матеріально-технічних 
активів, що підвищить продуктивність підприємства. 
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В статті розкритті питання  порядку та методики здійснення планування 
контрольно-ревізійної роботи в системі Державної аудиторської служби України 

Ключові слова: Державна аудиторська служба України, державний фінансовий 
контроль, контрольно-ревізійна робота, інспектування. 

 

Державний фінансовий контроль є однією із найважливіших функцій 
державного управління, значення якої дедалі зростає. Тільки належне 
використання контролю в управлінні державними фінансовими ресурсами 
дасть можливість створити необхідні передумови для здійснення в державі 
ефективної економічної політики. Тому розбудова цілісної системи 
фінансового контролю є важливим кроком у забезпеченні функціонування 
системи державної влади й викликає особливе зацікавлення як у теоретичному, 
так і в практичному плані. 

Державна аудиторська служба України є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику 
у сфері державного фінансового контролю. 

Основними завданнями Держаудитслужби є (рис. 1). 
Планування контрольно-ревізійної роботи органами Держаудитслужби 

здійснюється відповідно до Порядку планування заходів державного 
фінансового контролю Державною аудиторською службою та її 
міжрегіональними територіальними органами, яке розроблено на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955 Порядок 
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планування заходів державного фінансового контролю Державною 
аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами.  

 
Рис. 1.  Завдання Держаудитслужби 

 

Планування контрольно-ревізійної роботи органами Держаудитслужби 
розроблено з метою впорядкування планування заходів державного 
фінансового контролю (державного фінансового аудиту та інспектування) в 
міністерствах, інших органах виконавчої влади, в державних фондах, фондах 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, у бюджетних 
установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також 
на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в період, який 
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування або 
використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи 
комунальне майно. 

Порядком установлюється механізм складання і затвердження планів 
проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби та її 
міжрегіональних територіальних органів. 

Проведення державного фінансового аудиту та інспектування 
здійснюється відповідно до планів проведення заходів державного фінансового 
контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, які 
складаються на кожний квартал. 

Плани проведення заходів державного фінансового контролю включають 
питання, вирішення яких належить до компетенції Держаудитслужби та її 
міжрегіональних територіальних органів. 

Строки підготовки та порядок затвердження планів проведення заходів 
державного фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних 
територіальних органів визначаються Держаудитслужбою. 

ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 

забезпечення формування і реалізація державної політики у 
сфері державного фінансового контролю 

здійснення державного фінансового контролю спрямованого на оцінку  
ефективного, цільового, результативного використання та збереження 

державних (бюджетних ) ресурсів, досягнення економії бюджетних коштів  

усунення причин і умов, які призвели або можуть призвести до вчинення 
порушень та виникнення недоліків у діяльності 

суб’єктів контролю 
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Основними підставами для включення заходів з проведення державного 
фінансового аудиту та інспектування до планів проведення заходів державного 
фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних 
органів є: 

а) закони, акти Президента України, постанови Верховної Ради України, 
прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів 
України, доручення Прем'єр-міністра України, накази Мінфіну, які не 
потребують термінового виконання без включення до планів; 

б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб з 
приводу проведення ревізій, які можливо виконати у плановому порядку; 

в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, 
Казначейства, прийняті Держаудитслужбою до виконання; 

г) ініціатива, виявлена Держаудитслужбою та її територіальними 
органами з урахуванням таких критеріїв, як: 

 економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково 
включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на 
відповідний період; 

 значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що 
спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання державних 
органів; 

 публічна інформація про факти порушень і зловживань у 
фінансовій сфері та неефективного управління державним майном; 

 імовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі 
внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього контролю; 

 ризики допущення фінансових порушень у підконтрольних 
установах; 

ґ) ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх органами 
управління, прийнята Держаудитслужбою до виконання. 

Внесення змін до планів проведення заходів державного фінансового 
контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів 
проводиться у порядку їх затвердження. 

Отже, метою інспектування фінансово-господарської діяльності будь-якої 
бюджетної установи полягає насамперед в контролі за правильним та 
обґрунтованим витрачанням бюджетних коштів. 

Тобто, cаме контроль питання достовірності формування кошторису є 
першочерговим, оскільки він дає змогу зробити висновок, чи мало місце зайве 
виділення асигнувань або недофінансування установи. 

Таким чином, за умови ретельної перевірки можна заощадити сотні тисяч 
гривень державних коштів або попередити утворення боргів. 
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У статті розглянуто порядок проведення аудиту фінансової звітності в системі 
економічної безпеки корпоративних підприємств, методи формування звітності, алгоритм 
організації для цілей аудиту у відповідності до вимог МСФЗ в системі економічної безпеки. 

Ключові слова: аудит, економічна безпека, консолідована фінансова звітність, 
компанія, система бухгалтерського обліку. 
 

В даний час як у всьому світі, так і в Україні зростає роль корпоративної 
звітності особливого виду – консолідованої фінансової звітності (КФЗ). 
Виникнення КФЗ пов’язане з притаманними ринковій економіці 
інтеграційними процесами, суть яких зводиться до об'єднання економічних 
суб’єктів, поглиблення їх взаємодії, утворення груп підприємств з тісними 
організаційно-правовими, виробничо-технічними, комерційними та 
фінансовими зв’язками. У звітності окремих підприємств, які входять до складу 
таких груп, не відображено інформацію про фінансовий стан та результати 
групи загалом, що перешкоджає прийняттю управлінських рішень 
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керівництвом материнського підприємства та іншими зацікавленими 
користувачами фінансової звітності. Така ситуація призводить до виникнення 
потреби у консолідованій звітності, що відображає фінансовий стан, результати 
діяльності і рух грошових коштів групи як єдиної економічної одиниці та є 
необхідним інформаційним ресурсом у системі управління групою 
підприємств. Підвищення достовірності та оперативності складання КФЗ 
зменшує ризики її користувачів, а, отже, сприяє підвищенню ефективності 
підприємницької діяльності і зростанню економіки України. 

Процедура консолідації фінансової звітності проходить за певними 
принципами, що визначені в НП(С)БО 2 та МСФЗ 10: 

1. КФЗ готує та подає материнська компанія. 
2. Період, за який складається фінансова звітність материнського та 

дочірнього підприємства, повинні бути однаковими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Методи формування консолідованої фінансової звітності 
 

КФЗ складається з фінансових звітів групи підприємств, які 
використовують однакову облікову політику для подібних операцій. Якщо це 
не так, то, за національними стандартами, робиться запис в примітках до 
фінансової звітності, про те, що використовувалися різні облікові політики. А 
за міжнародними – робляться коригуючи проведення. Фінансова звітність 
групи розглядаються як єдине господарське ціле. Форма об'єднання компаній 
або інвестицій знаходить відображення в методах консолідації, до яких, 
відповідно до МСФЗ, відносяться: метод повної консолідації; метод визнання 

Методи формування  
консолідованої фінансової звітності 

 
Метод повної 
консолідації 
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частки спільних 

активів, 
зобов'язань, 
доходів та 
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фінансова звітність 
(МСФО (IFRS) 10) 

 
Спільна діяльність 
(МСФО (IFRS) 11) 

Інвестиції в 
асоційовані 

підприємства 
(МСФО (IАS) 28)

 
Спільна 

діяльність 
(МСФО (IFRS) 

 
 

пайовий метод участі  

- Асоційовані 
підприємства 
- Спільні 
підприємства

- Дочірні компанії 
(інвестор має 
контроль над 
об’єктом 

- Спільні операції - Спільні 
підприємства 
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частки спільних активів, зобов'язань, доходів та витрат; та метод пайової участі. 

 
Рис. 2. Методика формування КФЗ для цілей аудиту у відповідності до 

вимог МСФЗ в системі економічної безпеки 
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Методи консолідації та області їх застосування наведено на рис.1. В 
результаті застосування методу повної консолідації фінансова звітність групи 
представляється як фінансова звітність єдиного суб'єкта господарювання, при 
цьому консолідації підлягають всі чисті активи дочірніх компаній, а права 
меншості відображаються в пасиві консолідованого балансового звіту. 

На основі методики формування КФЗ відповідно до вимог МСФЗ, 
пропонуємо підходи до формування консолідованої фінансової звітності 
відповідно до вимог МСФЗ, представлені у вигляді методики на рис. 2. 

Представлена послідовність етапів формування консолідованої 
фінансової звітності включає: заходи щодо формування регламенту процесу 
консолідації (стратегічний модуль); рекомендації щодо формування єдиної 
облікової політики, єдиного структурованого робочого плану рахунків, правил 
переносу даних компаній групи в модель консолідації (методичний модуль); 
етапи підготовки консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ 
(прикладний модуль); контрольні заходи, що дозволяють забезпечити 
достовірність підготовленої КФЗ за МСФЗ (контрольний модуль). 

Контрольний модуль методики є невід'ємним елементом процесу 
підготовки звітності за МСФЗ, який включає в себе цілий комплекс 
контрольних заходів, що застосовуються як на етапі формування фінансової 
звітності окремих компаній, так і на етапі формування консолідованої 
фінансової звітності за МСФЗ. На наш погляд, систему внутрішнього 
контролю, що забезпечує належний рівень достовірності даних консолідованої 
звітності за МСФЗ, доцільно систематизувати у вигляді послідовності 
контрольних процедур, визначених відповідно до класифікації, наведеної на 
рис. 3.  

Таким чином, запропонована методика формування КФЗ дозволяє 
вибудувати структурований процес формування повного комплекту річної 
звітності за МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності», а акціонерам, 
інвесторам та іншим зовнішнім користувачам КФЗ, оцінити достовірність її 
даних, визначити ризик прийняття управлінських рішень на підставі цих даних 
і отримати уявлення про фінансовий стан підприємства [6]. 
 Слід зауважити, що саме проведення аудиту КФЗ в системі економічної 
безпеки підприємства дає можливість підтвердити достовірність та 
неупередженість наведеної в ній інформації. Позитивний аудиторський 
висновок є гарантією того, що представлені користувачам дані реально та в 
повному обсязі відображають фінансово-майновий стан та результати 
діяльності підприємства. Відповідно, посилюється довіра з боку інвесторів, 
контрагентів, кредиторів, що сприяє пожвавленню ділових стосунків, піднімає 
співпрацю економічних суб’єктів на якісно новий рівень та забезпечує 
економічну безпеку. З цієї точки зору зрозумілою є важливість проведення 
аудиту консолідованої фінансової звітності.  
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Рис. 3. Процедури процесу формування КФЗ за МСФЗ 
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Під час проведення аудиту слід враховувати, що материнське 
підприємство, яке є дочірнім підприємством іншого підприємства, не подає 
консолідовану фінансову звітність за умови: 

 якщо воно повністю належить іншому підприємству; 
 згоди власників частки меншості; 
 контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно було 

придбане й утримується з метою його наступного продажу протягом 
короткострокового періоду; 

 дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обмежують його 
здатність передавати кошти материнському підприємству.  

Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінансові 
інвестиції відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Водночас слід мати 
на увазі, що фінансову звітність материнського підприємства та його дочірніх 
підприємств, яка використовується при складанні КФЗ, складають за той самий 
звітний період і на ту саму дату Балансу. КФЗ складають з фінансової звітності 
групи підприємств із використанням єдиної облікової політики для подібних 
операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні КФЗ 
неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у 
Примітках до консолідованої фінансової звітності. При проведенні консолідації 
фінансову звітність материнського та дочірніх підприємств складають у 
звичайному порядку, а потім консолідують. Під час проведення аудиту 
перевіряють порядок складання КФЗ шляхом упорядкованого додавання 
показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних 
показників фінансової звітності материнського підприємства. При цьому для 
відображення фінансового стану та результатів діяльності групи підприємств 
загалом слід звернути увагу на особливості створення цієї господарської 
одиниці й правильність зробленого коригування об'єднаних показників. Зміст 
коригування полягає у наступному: 

 з активів необхідно вилучити балансову вартість інвестицій у дочірні 
підприємства, а з пасиву дочірніх підприємств відповідну частку капіталу 
материнського підприємства; 

 з усіх показників розрахункових операцій слід вилучити суму операцій 
самих груп та їх сальдо; 

 з вартості придбаних активів покупця треба вилучити суму 
нереалізованих прибутків та збитків від групових операцій; 

 з загальної суми реалізації та собівартості реалізації в консолідованих 
Звітах про фінансові результати вираховуються операції з реалізації між 
консолідованими підприємствами. Водночас потрібно вести облік прибутку від 
реалізації та вартості реалізації, який здійснюється в межах консолідованого 
підприємства.  

Аудит в системі економічної безпеки потребує класифікації моделей 
організації аудиту КФЗ залежно від варіантів участі в ньому аудиторів (табл.1). 
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Таблиця 1 
Моделі організації аудиту КФЗ залежно від участі аудиторів 

Вид звітності 
Модель А Модель Б Модель В  

 
 
 

Економічний суб’єкт, 
що складає звітність 
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фінансової 

звітності,складе
ної за П(С)БО, і 

КФЗ 
проводиться 
однією 

аудиторською 
організацією 

Аудит 
кожного виду 
фінансової 
звітності 
проводиться 
різними 

аудиторськими 
організаціями 

А
уд
ит
ор

 №
 

Аудит фінансової 
звітності обох 

видів 
проводиться 
різними 

аудиторськими 
організаціями в 

різних 
комбінаціях 

А
уд
ит
ор

 №
 

Консолідована група КФЗ КФЗ 1 КФЗ 1 

П(С)БО 2 П(С)БО 2 
Материнська організація П(С)БО/МСФЗ 

МСФЗ 1 МСФЗ 1 
П(С)БО 2 П(С)БО 3 

Дочірня організація 1 П(С)БО/МСФЗ 
МСФЗ 1 МСФЗ 3 
П(С)БО 2 П(С)БО 4 

Дочірня організація 2 П(С)БО/МСФЗ 
МСФЗ 1 МСФЗ 1 
П(С)БО 2 П(С)БО 5 

Дочірня організація 3 П(С)БО/МСФЗ 
МСФЗ 1 МСФЗ 1 

 

Коригування, які здійснюються в процесі консолідації, не впливають на 
облік операцій та фінансову звітність ні материнського, ні дочірнього 
підприємств. Слід зазначити, що для ефективного проведення аудиту КФЗ 
перед уповноваженим органом економічного суб’єкту постає питання про вибір 
аудиторської організації при його вирішенні має значення попередній досвід 
спілкування з аудиторами та отримані в ході перевірки результати (чи 
задовольнили вони клієнтські потреби та чи виправдали очікування). Вибір 
аудиторської організації (рисунок 4) робиться з урахуванням сформованої 
структури групи, масштабів та територіальної дочірніх організацій, 
запланованих витрат на послуги фахівців і передбачуваних термінів отримання 
аудиторського висновку [4].  

Для забезпечення економічної безпеки на рівні аудиторської організації, 
призначеної як аудитора КФЗ, вирішується основне стратегічне питання – чи 
використовувати результати роботи іншого аудитора. Результати дослідження 
показали, що при реалізації моделі А доцільно використовувати поєднання 
аудитів, при реалізації моделі Б і В ефективним буде комбінація суміщення 
аудитів та використання результатів роботи іншого аудитора [4]. 

На ухвалення рішення аудиторською організацією чи використовувати 
результати роботи іншого аудитора можуть вплинути наступні фактори, 
наведені в МСА (ISA) 600 «Особливості аудиту консолідованої фінансової 
звітності, включаючи роботу іншого аудитора: відмінності між обліковими 
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стандартами, відповідно до яких підготовлена корпоративна фінансова 
звітність; відмінності між стандартами аудиту та іншими стандартами, що 
застосовуються аудитором дочірньої організації і стандартами, також при 
аудиті фінансової звітності групи; встановлені терміни завершення аудиту 
фінансової звітності дочірньої організації та терміни завершення аудиту 
звітності по групі. 

 
Рис. 4. Алгоритм організації аудиту консолідованої фінансової звітності 

 

Аудит в системі економічної безпеки корпоративних підприємств має 
специфічні аудиторські процедури (перевірка порівнянності даних фінансової 
звітності, представленої до консолідації та програму аудиту. 

Таким чином, проведення аудиту звітності корпоративних підприємств 
залежить від прийнятих управлінським органом економічного суб'єкта і 
аудиторською організацією рішень. Стратегія аудиту КФЗ ґрунтується на 
розумінні специфіки діяльності групи та зовнішнього середовища, оцінки 
ефективності системи внутрішнього контролю, визначеному рівні суттєвості, 
виявлених та оцінених ризиках.  
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Рис. 5. Фактори, що впливають на якість аудиторської перевірки 
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Суспільний характер аудиторської діяльності передбачає дотримання 
певних критеріїв якості аудиторської послуги, в той же час аудит це комерційна 
діяльність,основною характеристикою якої є її ефективність. Якість аудиту 
більшою мірою визначається рівнем забезпечення суспільних інтересів, 
протиріччя яких приводить до зниження якості аудиторських перевірок, 
недовіри економічної громадськості до інституту аудиту, судових позовів до 
аудиторських організацій [2]. Фактори, які забезпечують якість аудиту різні та 
вимагають їх систематизації. Результати систематизації факторів, що 
впливають на якість аудиту представлені на рисунку 5 разом із способом оцінки 
у вигляді спеціальних коефіцієнтів. Дані коефіцієнти можуть бути розраховані 
аудиторською компанією виходячи з фактичних показників, сформованих в 
попередніх та поточному періодах. 

Ефективність будь-якої дії чи програми дій характеризується системою 
кількісних та якісних показників, що відображають співвідношення витрат та 
результатів, досягнення поставлених цілей. Для аудиторської організації 
ефективність аудиторської перевірки полягає в скороченні витрат на її 
проведення при одночасному досягненні мети перевірки, що полягає у 
виявленні істотних обставин, які призводять або можуть призвести до значних 
спотворень фінансових показників звітності, а також у зниженні можливого 
професійного ризику до мінімально прийнятного рівня. [5] 

Економічний ефект від аудиту пов'язаний з управлінням податковими 
ризиками, а також в аналізі ефективності організації бізнесу в різних аспектах, 
що безпосередньо пов'язано з аудитом бізнес-процесів, управлінського обліку 
та інформаційних систем, з точки зору їх корисності та ефективності, аудитом 
різних активів, матеріальної та інтелектуальної власності, людського капіталу, 
аудитом ефективності управління за різними напрямками організації бізнесу». 
Економічний ефект швидше за все буде отриманий при операційному та 
податковому аудиті. Виділяють прямий і непрямий ефект від аудиту як ланки 
обробки інформації, при цьому прямий ефект виникає в сфері обробки 
інформації і пов'язаний зі зміною в собівартості інформації, а непрямий ефект 
виникає у користувачів інформації. [3] Результати систематизації ефекту від 
процесу проведення аудиторської перевірки представлені у таблиці 2. 

Ефективність аудиторської перевірки слід оцінювати з використанням 
стандартних методів, що застосовуються в економічному аналізі. [5] Основним 
показником ефективності є рентабельність аудиторської перевірки як 
відношення фінансового результату (різниці між доходами та витратами за 
договором) до виручки за договором. Основними методами аудиторської 
перевірки для реалізації стратегії економічної безпеки корпоративних 
підприємств вважають фактичну перевірку, підтвердження, документальну 
перевірку, спостереження, опитування, перевірку механічної точності, 
аналітичні тести, сканування, обстеження, спеціальну перевірку та ін. 
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Таблиця 2 
Ефект від аудиторської перевірки 

Суб'єкт Прямий ефект Непрямий ефект 

Аудиторська організація 
Розширення сфер 
спеціалізації і збільшення 
чистого прибутку 

Збільшення частки ринку і 
підвищення ділової 
активності 

Економічний суб’єкт, в 
якому проводиться аудит 
фінансової звітності 

Зміна собівартості 
фінансової звітності 

Зниження податкових 
ризиків та ймовірності 
пред’явлення санкцій за 
порушення законодавства 

Власники економічного 
суб’єкту, в якому 
проводиться аудит 
фінансової звітності 

Зміна чистого прибутку на 
величину вартості 
аудиторської перевірки 

Інші користувачі фінансової 
звітності економічного 

суб’єкту 

 

Зниження ризику прийняття 
невірного рішення в 
результаті підвищення 
надійності фінансової 
звітності та зниження 
інформаційного ризику 

 

Аналітичні процедури являють собою аналіз та оцінку отриманої 
аудитором інформації, дослідження найважливіших фінансових та економічних 
показників з метою виявлення незвичайних фактів та показників і дослідження 
причин їх виникнення. Таким чином, фактором, що знижує тимчасові витрати 
на отримання аудиторських доказів слід вважати збільшення частки 
аналітичних процедур і тестів засобів контролю клієнта та зниження тестів по 
суті. 

Аудит в системі економічної безпеки корпоративних підприємств 
дозволяє суміщення аудиту звітності по П(С)БО та аудиту КФЗ, а також 
оптимізувати витрати на аудит за рахунок зменшення загальної кількості часу 
роботи аудиторів, що досягається в результаті зниження трудомісткості 
процесу отримання аудиторських доказів; економити час фахівців на 
спілкування з аудиторами, оскільки виключено дублювання надання інформації 
та документів; виявлені порушення в порядку обліку та складання одного виду 
звітності одночасно аналізуються на предмет необхідності внесення 
відповідних виправлень в інший вид звітності. Оскільки від вірних рішень 
аудиту залежить можливість складання умов для економічного росту 
підприємства та забезпечення економічної безпеки, необхідно розробляти 
алгоритм суміщення аудитів (рис. 6).  

За результатами аналізу для забезпечення економічної безпеки 
корпоративної структури групи встановлюються існуючі групові потоки, за 
якими необхідні аудиторські докази збираються аудиторами на першому рівні 
суміщення аудитів. Перевірка фінансової інформації також може бути 
реалізована на першому рівні суміщення аудитів за підсумками виконання 
якого йде підготовка робочої документація, яка містить перелік призначених 
процедур та отримані при їх виконанні результати та аудиторські докази, 
належні і достатні для досягнення мети аудиту звітності, складеної за П(С)БО. 
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Робоча документація також повинна включати інформацію про проведені 
процедури. 

 
Рис. 6. Рівні суміщення аудиторських перевірок фінансової звітності для 

забезпечення економічної безпеки підприємства 
 

Робоча документація, підготовлена подібним чином, є джерелом 
інформації для аудиторів, які мають необхідний досвід та кваліфікацію за 
МСФЗ, для завершення перевірки трансформаційних коригувань на другому 
рівні суміщення аудитів та виконання перевірки консолідації на третьому рівні 
суміщення аудитів. 
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The fundamental principle of financial reporting of an enterprise is the 
assumption of the continuity of its activities. Paragraph 14 of  IAS 10 «Events After 
the Reporting Period» [1], states that an entity should not prepare its financial 
statements on the assumption of continuity if, after reporting management personnel, 
it intends to discontinue any operations or liquidate an entity. 

Consequently, when conducting an audit of financial statements, the auditor 
should pay particular attention to obtaining evidence regarding the presence of the 
entity in the verification of conditions to continue their own activities, that is, 
observance of the principle of continuity of the enterprise. This is due to the fact that 
one of the most difficult for the auditor is the situation, when after an audit and 
expressing a positive opinion in the report, the company suddenly stops operations 
because of the probability of bankruptcy. 

The main provisions, recommendations and audit procedures for the auditor's 
audit of financial statements prepared on the basis of the assumption of the continuity 
of an enterprise's activities are specified in ISA 570 « Going Concern» [2]. 

The assumption of the continuity of activity is that of the subject management 
continues to do business in the foreseeable future. If this assumption is acceptable, 
then in the financial statements, assets and liabilities are reflected based on the fact 
that the entity will be able to realize its assets and repay liabilities in the ordinary 
course of business. 

The management personnel are responsible for assessing the entity's ability to 
continuously continue its business. 

An assessment of the continuity of activities conducted by the management of 
the company is a key element in the auditor's analysis of this issue. But the auditor 
should check the validity of the assurances of management in the continuity of the 
enterprise. 
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Events or conditions that may cast doubt on the assumption of continuity of 
activities are divided into three groups: financial, operational and other. 

The auditor's responsibility is to obtain sufficient and acceptable audit evidence 
about the possibility of using the assumption of managerial staff on the continuity of 
activities during the preparation of financial statements and on the conclusion of the 
entity's ability to continuously pursue its activities. 

An auditor can not anticipate future events or circumstances that may result in 
the entity being discontinued, but he must complete all the audit procedures required 
to obtain sufficient and relevant evidence to justify his or her view of the continuity 
of the business. 

There are two approaches to assessing the continuity of enterprises and 
forecasting bankruptcy: forecasting with financial indicators and forecasting using 
econometric models. The information base of the study is internal and external 
information. 

Sources of internal information are financial statements of the enterprise, 
primary accounting and operational information on financial obligations of the 
enterprise, its debtors, available inventories, composition of current expenses, sources 
of income. 

The sources of external information are: reviews of economic and political 
news; publications in special editions and press; market surveys; statements by 
officials and government representatives; forecasts of government decisions; 
macroeconomic statistics; attraction of external loans; expected inflation rates; data 
of budgets of different levels. Logical rethinking of external information enables to 
determine the general direction of development of the situation, the state and 
prospects of the enterprise. 

 In most cases, the assessment of the continuity of enterprises is based on the 
calculation and evaluation of the system of financial performance indicators. In this 
case, the preference is given on the basis of the indicators of financial reporting of the 
estimated values of the coefficients of financial stability, solvency, liquidity, 
profitability and business activity. These indicators are calculated as of a certain date 
or a certain period. The results obtained are compared with the corresponding values 
of previous periods, as well as with critical values. Through analytical techniques, 
absolute values of indicators related to cash flow, dynamics of financial results of 
activity, changes in volumes of assets and sources of their financing are investigated. 
For an objective assessment of the prospects of continuity of the enterprise, it is 
necessary to take into account the results of the analysis of the ratios of both financial 
and non-financial indicators. 

The most common models for assessing the financial condition of the 
enterprise and its propensity to bankruptcy are expert assessments, economic and 
mathematical methods and models that, with a certain degree of accuracy, indicate 
the perspective dynamics of the parametric indicators of the financial state and 
possible deviations from the expected level of solvency. 
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In particular, they include the following: 
I. The probability of bankruptcy based on the Altman Z-account. 
In the process of studying the financial condition of 19 enterprises, the 

American economist Eduard Altman observed that certain combinations of relative 
indicators have a high ability to characterize the probability of a quick bankruptcy of 
a particular enterprise. This was the so-called "Z-account of Altman". This model was 
initially two-factor, and in the calculations there was a coefficient of coverage and a 
coefficient of financial dependence. 

The two-factor model of Altman's assessment of the probability of bankruptcy 
is simple, does not require a large amount of source information, but insufficiently 
accurately predicts the probability of bankruptcy, since the influence of other 
indicators characterizing business activity and efficiency of the enterprise's operation 
is not taken into account.  

Then there was a need for a more complex function, which would depend on a 
greater number of variables. 

 According to the results of the research, 66 enterprises (half of them went 
bankrupt and the rest worked successfully), Altman developed a combination of 22 
most important analytical factors to determine the levels of probable bankruptcy of 
enterprises. So the so-called five-factor model "Altman Z-score" was created. It is a 
function of indicators that characterize the economic potential of an enterprise and its 
results for the reporting period Z = EAnXn, where n varies in the range of 1-5. 

The Altman model does not give 100% x results. This is due to the inability to 
establish an adequate market price for some fixed assets, revaluation of fixed assets. 

In no case, the probability of bankruptcy can not be estimated as zero. This is 
especially true for Ukrainian enterprises, whose activities are largely influenced by 
factors of a noneconomic nature. For Ukrainian enterprises, Z-account of Altman is 
based on two forms of reporting - Forms №1 "Balance of the enterprise" and Forms 
№2 "Statement of financial results of the enterprise". In order to obtain real, objective 
data it is necessary that the quality of financial reporting is high. First of all, the 
enterprise should be interested in it, because as a result of calculation it is possible to 
characterize the financial condition of the enterprise as a whole, which helps to 
develop the further strategy of its functioning. 

Well-known financial analyst William Beaver proposed his own system of 
indicators to assess the financial condition of the company. In the developed model, 
the obtained values of the indicators are compared with their average values for three 
groups of enterprises: 1) safe enterprises; 2) enterprises that have gone bankrupt for 
five years; 3) enterprises that have gone bankrupt for one year. 

The Beaver ratio is calculated by the ratio of the difference between net income 
and accrued depreciation to the amount of long-term and current liabilities, using the 
formula: 

KB = (Net profit - Amortization) / (Long-term liabilities + Short-term 
liabilities) 
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The sign of the formation of an unsatisfactory structure of the balance sheet is 
the financial position of the enterprise, which, for a long time (1.5-2 years), the ratio 
of Beaver does not exceed 0.2, which reflects an unwanted reduction in the share of 
profit, which is sent to the development of production. Such a tendency eventually 
leads to an unsatisfactory balance structure when an enterprise starts to work in debt 
and its coefficient of maintenance by its own means becomes less than 0.1. 

This technique also does not reflect all sides of the company's activity and is 
not a universal method for forecasting the probability of bankruptcy. 

Based on the company's financial statements, it is also possible to determine the 
probability of bankruptcy through the Saifullin and Kadikova models, the Teffler and Tishou 
model, Springlette Model, Roman Lycee Model, and others. 

Not all of the criteria used in models can be calculated directly from the 
accounting statements, but additional information is required. As for the critical 
values of these criteria, they should be detailed by industry and sub-sectors, and their 
development can be performed after the accumulation of certain statistical data. 

The quality of the forecast depends on the number of predicted indicators, the 
accuracy of expert assessments, the number of modeling options, available software. 

If in the course of the audit there is doubt as to the possibility of further 
operation of the enterprise, the auditor must perform additional audit procedures. 

These procedures may include: 
• analysis and discussion with management personnel of cash flows, profit and 

other relevant forecasts; 
• analysis and discussion of the latest available interim financial statements of 

the entity; 
• review of the terms of debt and loan agreements and determine whether they 

have been violated; 
• consideration of minutes of meetings of shareholders, those with the highest 

authority and relevant committees to identify financing problems; 
• requests to the legal adviser of a business entity regarding the existence of 

lawsuits or claims and the validity of estimates of their results and financial 
implications by management; 

• assessment of the entity's plans for unexecuted customer orders; 
• performing audit procedures for further events to identify events that mitigate 

or otherwise affect the entity's ability to continuously pursue its activities; 
• receiving and reviewing regulatory reporting; 
• determining the sufficiency of funding for any planned asset relief. 
But the auditor should remember that in no case the probability of bankruptcy 

can not be estimated as zero. 
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У статті розглядаються особливості обліку витрат (видатків) бюджетної 
установи в умовах впровадження в облікову практику національних стандартів (положень) 
бухгалтерського обліку у державному секторі економіки та нового Плану рахунків.  

Ключові слова: витрати, видатки, обмінні операції, необмінні операції, загальний 
фонд, спеціальний фонд  

 

Бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг здійснюють 
видатки, які за економічним змістом відрізняються від витрат суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

Видатки та витрати  бюджетних установ є самостійними об’єктами 
обліку, проте в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ 
розглядаються у взаємозв’язку, оскільки взаємозв’язок між ними має причинно-
наслідковий характер. Видатки і витрати бюджетних установ відображають, з 
одного боку, джерела їх забезпечення – фонди (загальний і спеціальний), а з 
іншого – характеризують дві економічні категорії, що визначають специфіку 
господарської діяльності бюджетних установ. 

Так, Александров В.Т. визначає видатки як один з найважливіших 
показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є 
основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, 
його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів [1].   

Джога Р.Т. відмічає, що під видатками розуміють державні платежі, які не 
підлягають поверненню, а тобто не створюють і не компенсують фінансові 
вимоги і поділяються на відплатні (обмінюються на товари чи послуги) і не 
відплатні (односторонні). Витрати бюджетних установ включають фактичні 
витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів на утримання установи та 
її статутну господарську діяльність [4].  
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Атамас. П.Й. під видатками (не ототожнювати із затратами) розуміє суму 
коштів, витрачених бюджетними установами в процесі господарської 
діяльності в межах сум, установлених кошторисом [2].  

Поняття видатки також конкретизоване у Бюджетному кодексі, в якому 
визначено, що їх слід визнавати як кошти, спрямовані на здійснення програм та 
заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на 
погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету 
сум [3]. 

Визначення поняття витрат бюджетних установ та їх класифікації в 
науковій літературі майже не зустрічається. В законодавстві, визначення витрат 
наведено лише для установ, підприємств, організацій та інших юридичних осіб 
усіх форм власності, крім бюджетних установ. Відповідно до специфіки 
діяльності бюджетних установ визначити витрати можна як розмір ресурсів, 
використаних у процесі господарської діяльності (виконання певних функцій 
держави, надання послуг та/або виробництво продукції) бюджетною 
установою.  Через постійні зміни законодавства України неможливо 
сформувати єдину методику організації та ведення обліку витрат бюджетної 
установи державного сектору економіки. 

Головною метою даної статті є дослідження та аналіз змін, впроваджених 
чинним законодавством, які суттєво вплинули на процес обліку витрат 
(видатків) бюджетної установи та їх відображення у фінансовій та бюджетній 
звітності. 

З 1.01.2017 р. методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати і розкриття відповідної інформації у фінансовій 
звітності бюджетних установ визначає Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати”. 

Серед основних термінів, визначених в ПН(С)БОДС 135  
“Витрати”,  є елемент витрат, об’єкт витрат, фінансові витрати. Однак самого 
визначення терміну витрат не має. 

Витрати суб'єктів державного сектору класифікуються в бухгалтерському 
обліку за такими групами: витрати за обмінними операціями, витрати за 
необмінними операціями.  

Зокрема, необмінна операція - це господарська операція, яка не 
передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або 
активи, але може передбачати виконання певних умов. Обмінна операція - це 
господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на грошові кошти, 
послуги (роботи), інші активи або погашення зобов'язань [7].  

Витрати за обмінними операціями включають такі елементи витрат: 
оплата праці (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців); 
відрахування на соціальні заходи; матеріальні витрати (використання 
предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та 
перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо); амортизація; 
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фінансові витрати (витрати суб'єкта державного сектору, пов'язані із 
запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування кредитами, 
премія, дисконт за цінними паперами, витрати на обслуговування боргу тощо); 
інші витрати за обмінними операціями (курсові різниці, витрати, пов'язані з 
реалізацією активів, уцінка активів, втрати від зменшення корисності активів 
тощо).  

Витрати за необмінними операціями включають такі елементи витрат: 
трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо); інші витрати за 
необмінними операціями (витрати, пов'язані з передачею активів, що передають 
суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та 
іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів, списана 
дебіторська заборгованість, неповернення депозитів тощо) [7]. 

Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203 
затверджено новий План рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі. Даний нормативний документ введено в дію з 1.01.2017 р. Крім того 
Міністерством фінансів України затвердило Порядок застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та Типову 
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 
операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних 
коштів та державними цільовими фондами [8, 9]. 

Для узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про наявність 
і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності бюджетної установи з 
1.01.2017 р. використовуються рахунки, субрахунки, відображені у новому 
Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.  Саме рахунки 8 
класу “Витрати” призначені для відображення інформації про витрати за 
обмінними та необмінними операціями. Серед них: 

Рахунок 80 “Витрати на виконання бюджетних програм”, який 
призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані 
із виконанням суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених 
законодавством, в т.ч. : витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, 
матеріальних витрат та амортизації необоротних активів [9].  

Рахунок 81 “Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 
виконання робіт)”, що використовується для обліку й узагальнення інформації 
про витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням 
продукції, виконанням робіт в т.ч.: витрат на оплату праці, відрахувань на 
соціальні заходи, матеріальних витрат,  амортизації необоротних активів та 
інших витрат).  

Рахунок 82 “Витрати з продажу активів” призначено для обліку 
й узагальнення інформації про собівартість проданої продукції (робіт, послуг) 
та витрат, пов’язаних із реалізацією майна.  

Рахунок 83 “Фінансові витрати” використовується для обліку 
й узагальнення інформації про витрати суб’єкта державного сектору, пов’язані  
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Таблиця 1 
Типові операцій з обліку витрат (видатків) бюджетної установи [10] 

Бухгалтерський запис 
Зміст операції 

Дебет Кредит 
Нараховано зарплату 
працівникам установи 

8011 Витрати на оплату праці 
6511 Розрахунки із заробітної 

плати 

Нараховано єдиний соціальний 
внесок 

8012 Відрахування на соціальні 
заходи 

6313 Розрахунки із 
загальнообов'язкового 

державного соціального 
страхування 

Відображено вартість 
використаних продуктів 
харчування 

8013 Матеріальні витрати 1511 Продукти харчування 

Відображено вартість 
використаних медикаментів 

8013 Матеріальні витрати 
1512 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали 
Відображено вартість паливо-
мастильних матеріалів 

8013 Матеріальні витрати 1514 Пально-мастильні матеріали 

Нараховано амортизацію 
основних засобів 

8014 Амортизація 1411 Знос основних засобів 

Нараховано амортизацію 
нематеріальних активів 

8014 Амортизація 
1413 Накопичена амортизація 

нематеріальних активів 
Нараховано амортизацію інших 
необоротних матеріальних 
активів 

8014 Амортизація 
1412  Знос інших необоротних 

матеріальних активів 

Нараховано відсотки за 
кредитами банків 

8311 Фінансові витрати 

6011 Поточна заборгованість за 
довгостроковими кредитами, 

6114 Короткострокові кредити 
банків 

Відображено видатки на 
відрядження 

8411 Інші витрати за обмінними 
операціями 

2116 Дебіторська заборгованість 
за розрахунками з підзвітними 

особами 
Відображено видатки на 
комунальні платежі 

8411 Інші витрати за обмінними 
операціями 

6415 Розрахунки з іншими 
кредиторами 

Відображено видатки на 
послуги зв’язку  

8411 Інші витрати за обмінними 
операціями 

6415 Розрахунки з іншими 
кредиторами 

Відображено вартість 
капітального ремонту 
приміщень, здійсненого 
підрядчиками  

8411 Інші витрати за обмінними 
операціями 

6211 Розрахунки з 
постачальниками та 

підрядниками 

Відображено вартість 
одержаних транспортних послуг 

8411 Інші витрати за обмінними 
операціями 

6415 Розрахунки з іншими 
кредиторами 

Відображено суми субсидій, 
соціальних виплат 

8511 Витрати за необмінними 
операціями 

6414  Розрахунки за 
спеціальними видами платежів 

Списано дебіторську 
заборгованість, термін позовної 
давності якої минув 

8511 Витрати за необмінними 
операціями 

2111 Поточна дебіторська 
заборгованість за розрахунками 
за товари, роботи, послуги, 2117 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

Списано витрати за обмінними 
операціями  

5511 Фінансові результати 
виконання кошторису звітного 

періоду 

80 Витрати на виконання 
бюджетних програм - 84 Інші 

витрати за обмінними операціями 

Списано витрати за 
необмінними операціями 

5511 Фінансові результати 
виконання кошторису звітного 

періоду 

85 Витрати за необмінними 
операціями 
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із запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування 
кредитами, премії за цінними паперами, витрати на обслуговування боргу 
тощо.  

Рахунок 84 “Інші витрати за обмінними операціями” призначено для 
обліку й узагальнення інформації про витрати, які не відображені на рахунках 
80–83, зокрема: втрат за активами й зобов’язаннями суб’єкта державного 
сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрат від зменшення 
корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових 
інвестицій тощо.  

 Рахунок 85 “Витрати за необмінними операціями” призначено для обліку 
й узагальнення інформації про трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати 
тощо) та витрати, пов’язані з передачею активів, що передають суб’єкти 
державного сектору суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим 
суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів, списану 
дебіторську заборгованість, неповернення депозитів тощо [9].  

Пропонуємо систематизовані типові бухгалтерські проведення з обліку 
витрат бюджетної установи (табл.1). 

Витрати за обмінними та необмінними операціями бюджетної установи 
(як і доходи) списуються на фінансові результати виконання кошторису 
(бюджету) звітного періоду і, відповідно, впливають на визначення профіциту 
або дефіциту бюджетних та позабюджетних коштів.   

Незмінною залишилася економічна класифікація видатків бюджетної 
установи, згідно з якою видатки поділяють на поточні та капітальні.Поточні 
видатки - це видатки, які спрямовуються на виконання бюджетних програм та 
забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення 
досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і 
підприємствам (установам, організаціям). Серед них: видатки на оплату праці, 
на соціальні заходи; на придбання матеріалів; на відрядження, комунальні 
послуги, послуги зв’язку та ін. 

Капітальні видатки - це видатки, які спрямовуються на придбання 
основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), 
необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на 
будівництво (придбання), ремонт, реконструкцію та реставрацію (у тому числі 
житла (приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і резервів; 
на придбання капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, 
пов'язаних з пошкодженням основного капіталу [5].  

Облік поточних і капітальних видатків додатково ведеться за 
відповідними кодами економічної класифікації видатків. Дана кодифікація 
використовується також у Кошторисі доходів і видатків установи, бюджетній 
звітності тощо.  

Однією з особливостей бухгалтерського обліку бюджетних установ є 
поділ видатків на касові та фактичні [6]. 
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Касові видатки - це всі виплати, здійснені з поточних чи реєстраційних 
рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань. 

Фактичні видатки – це дійсні витрати установи, які відображені в обліку 
за принципом нарахування на дату події. 

Касові і фактичні видатки у часі не співпадають. Перевищення на дату 
балансу фактичних видатків над касовими свідчать про наявність у бюджетної 
установи непогашених зобов’язань, а перевищення касових над фактичними – 
про наявність непогашеної дебіторської заборгованості [6].  

Отже, запроваджені з 1.01.2017 р. законодавчі акти суттєво змінюють 
методику обліку витрат (видатків) бюджетних установ, зокрема це стосується їх 
визнання, класифікації, поділу на витрати за обмінними та необмінними 
операціями, списання на фінансові результати діяльності звітного періоду, 
відображення у звітності.   

Залишається сподіватися, що дані нововведення як найшвидше будуть 
апробовані в обліковій практиці бюджетних установ і приведуть у відповідність 
до нових стандартів та рахунків систему первинної і зведеної документації,  
бюджетної та фінансової звітності тощо.  

Враховуючи потенційні зміни в обліковому законодавстві суб'єктів  
державного сектору, необхідно постійно удосконалювати існуючу методику 
обліку витрат, шляхом розробки науково-практичних рекомендацій за даною 
ділянкою у різних сферах бюджетної діяльності, а саме у закладах освіти, 
культури, мистецтва, охорони здоров’я, державних службах та фондах, органах 
місцевого самоврядування та ін.  
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AN ALBANIAN ECONOMIC DEVELOPMENT ANALYSIS (2015-2017) 

 
Abstract. Review of the literature on economic development and discussions on the growth 

performance of developing countries have been the focus of the past 40 years. According to INSTAT 
data, the Albanian economy grew by 3.3% in 2016. The volume of economic activity grew, the 
unused capacities in the labor market and capital were reduced, while the main indicators of the 
country's economic and financial stability marked improvement. In the context of these changes, 
this paper provides an analysis of the key indicators that affect economic development. The 
significance of these economic indicators are argued as a favorable condition for the development, 
by being the result of a careful combination of monetary and fiscal policy. 

Key words: Albania, Annual Growth, GDP, Fiscal Policy, Inflation  
 

Introduction 
According to Monetary Fund statistics, economic growth appears at different 

levels in different countries. While developed economic countries have low economic 
growth, emerging economies have a high growth rate. But this fact does not indicate 
that the high level of growth is better than the low level, as countries have different 
economic histories and different paces of its development. It is a fact that for the 
period 2002-2015, world economic growth has slowed down slightly with an average 
growth rate of 3.2%. While Albania's average economic growth over the same period 
is an average increase of 4.5%. In the first half of the period there was an average 
trend of 5.8% growth. In the second half of the period growth has slowed down 
(especially after 2008) with an average growth rate of 3.2%. But the reasons are not 
what the developed economies have. For the same period, the Balkan countries had 
an average economic growth of 2.9%. The first half of the decade has increased by 
3%, while the second half has had an average economic growth of 2.8%. The analysis 
of the reasons for these levels deserves a detailed comparison of investments, 
population growth, human capital development, public finances and the economic 
development history of each of the Balkan countries. The performance of the banking 
sector's average profitability indicators confirms that RoA fell to 0.7% (from 1.2% a 
year earlier), while RoE fell to 7.2% (from 13.2% a year earlier). 

According to INSTAT data, the Albanian economy grew by 3.3% in 2016. The 
expansion of economic activity was supported by increased consumption and private 
investment, while the external environment continues to be unfavorable, foreign 
demand appears fluctuating and fiscal policy continues to be oriented towards 
consolidation. Growth in aggregate demand was accompanied by increased 
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employment and a more complete utilization of production capacities by businesses. 
Consequently, domestic inflationary pressures strengthened and inflation showed 
clear signs of a convergence towards the target. The average inflation of 2016 was 
1.3%, while the value of this indicator at the end of the year was 2.2%. Fiscal 
consolidation brought about the reduction of deficit and public debt. Although this 
consolidation implies the presence of a low fiscal stimulus, it facilitates the escalation 
of easing monetary policy in the financial markets and contributes to lowering the 
financing costs for the private sector. 

 

Literature review 
After the end of World War II, the topic of economic development began to be 

analyzed by economists, as newly-formed independent governments sought to 
accelerate their development. Consequently, the world experienced a wealth of 
studies by scholars and the international community, which aimed at accelerating the 
development of poorer countries (Meier, 2001). At the core of these studies was a 
strong emphasis on the rapid growth of gross domestic product (GDP) as a necessity 
for economic development (Basu, 2001). This was especially due to the growth of the 
population, which encouraged the emphasis on increasing per capita income as a 
measure of development and well-being (Melitz, 2003). Recent literature has 
defended development as a more inclusive process and has shifted much emphasis on 
monetary measures. Sen (1983) explains that the importance of per capita income or 
labor productivity is important for development, this is due to their involvement as a 
fundamental indicator in the economic development process. However, this does not 
remove the potential role of revenue to influence economic development. Sen (2001) 
further notes that industrialization and revenue growth can be very important as a 
means of expanding the freedoms (ie. skills) assessed by society. Morsy, Levy and 
Sanchez (2014) define economic development as a multidimensional process with the 
main concern for achieving the best living standards. In addition, Sen (2001) extends 
this explanation and defines economic development as the process of removing the 
main sources of "freedom" that society carries as poverty, poor economic 
opportunities, lack of social care, etc. According to McMillan et al. (2014), countries 
that manage to eradicate poverty and reach the highest levels of development are 
those that manage to diversify their productivity in the modern sector. In relation to 
Silva and Teixeira (2008), classical economists since the 1700s have suggested a link 
between the process of economic development and changes in the economic 
structure. As a result, the study of how production factors can be used to facilitate 
transformation has been a preponderant issue even before the start of economic 
development as an autonomous field. The economic development study, since its 
origins as an independent branch in the economy, has put considerable attention on 
the idea of economic convergence, a process through which low-income countries 
reach higher-income countries by increased faster.  

A very visible feature of economic development is the process of structural 
transformation - "Reallocation of resources in the broad economic sectors of 
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agriculture, production and services" (Szirmai and Verspagen, 2015). The concept of 
structural change has played an important role in explaining the patterns of 
development of industrialized economies across regions and different time periods. 
Nseera (2014) makes a hint of structural change as one of the stylized facts of 
economic development. One of the key features of structural economic change is 
portrayed in the decline in the share of agriculture in employment, a change that is 
largely attributed to the theories of "attracting labor" and "pushing labor" 
(Carmignani and Mandeville, 2014). Christiaensen and Todo (2014) explains the 
process through which technical progress in the modern sector attracts excess work 
from agriculture and transforms a traditional start-up economy into an industrialized 
industry. On the other hand, Gollin, Jedwab and Vollrath (2016) identify the technical 
progress in agriculture as a prerequisite for the next stages of development. Levine 
(2005), also reveals an important and positive correlation in the relationship between 
rising per capita income and the share of industrial production. 

 

An overwiew of economic indicators 
Albania's economy continued to expand during 2015. Growth is driven by net 

investment and exports, however, remains below its potential. Private consumption 
remained low, reflecting low consumer confidence. Private investments have 
benefited from improvements in the business climate and the repayment of a large part 
of government overdue payments to the private sector and are expected to be more 
consolidated in the medium term. On the other hand, public investment, which has 
expanded but tends to be affected by fiscal consolidation efforts, in the absence of 
other adjustments. During 2015, the growth rate was slightly smaller due to the impact 
of the Greek crisis on remittances, exports and lending. 

 

Graph 1. Real GDP, the level of annual growth and sentiment indicator in 
economy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Bank of Albania, INSTAT 
 

GDP growth was 2.7% in 2015, from 2.1 in 2014, (less than the World Bank's 
forecast at the beginning of the year 3%). The main risks to economic growth include 
high levels of bad credit limiting lending growth, low oil prices and limited external 
demand. Improving business confidence and steady growth in capacity utilization 
rates suggest that private investment, mainly driven by FDI, will in the future be a key 
contribution to GDP growth. Fiscal consolidation is relying on spending. During 2015, 
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expenditures shrank by 0.9%, to ALL 195.6 billion, while capital expenditures 
increased by 5.4% compared to the same period of 2014. Revenues have fallen due to 
their weak collection, low inflation and domestic consumption. Taxes and customs 
revenues shrank by 4.1 and 3% in annual terms. Despite the decline in revenues 
(mainly due to the tax administration's barriers), their development is somewhat more 
sustainable, driven by investment driven by domestic demand. Fiscal deficit amounted 
to 5.1% in 2015 due to the continued payment of overdue liabilities by the 
government over the coming months. Fiscal deficit was mainly financed by foreign 
funds, including foreign direct investment, while the share of domestic financing is 
declining. Public debt grew slightly to 73.2% of GDP in 2015 from 72.5% of GDP in 
2014. It is still high and depends on fiscal consolidation and risk refinancing. 
Continued efforts to consolidate public finances are expected to put the debt on a 
downward trajectory and reduce it to 57.1% of GDP by 2019.  

Average inflation has remained below the forecast of 2-4% as a result of 
external deflationary pressures and low internal consumption. Inflation showed 
positive trends during 2015 as a result of specific commodity price volatility (eg 
unprocessed food prices). Starting in May 2015, low import prices have lowered 
inflation below the target level, reaching 1.3% in July 2015. 
 

Graph 2. Fiscal income and expenditure and overall fiscal balance as a % of 
GDP 

 
Source: Ministry of Finance (World Bank staff calculations) 

 

Graph 3. Public Debt (as a percentage of GDP) 

 
Source: Ministry of Finance (World Bank staff calculations) 
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Graph 4. Core Inflation (on an annual basis, percentage change) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source: INSTAT 
 

The Central Bank has continued flexible monetary policies, keeping interest 
rates unchanged at the historical minimum level 2%, reflecting lower interest rates on 
lending, which has led to an increase in lending in lek (7.5% on an annual basis). 
Developments in Greece during the summer made the Central Bank lower funding 
costs and tackled bad loans. Coupled with the regulatory measures taken at the 
beginning of the year, these efforts have reduced bad loans by 22.4% of gross loans at 
the end of 2014 to 20.9% in the second quarter of 2015. However, bad loans still 
remain among the highest in the region, reflecting considerable risks of default, and 
associated with low credit demand and practices affecting lending recovery. 

Employment has increased by 10.6% compared to 2014. Employment has risen 
in previous sectors that have been downgraded, such as construction, non-commercial 
services, production, and market service activities. The unemployment rate reached 
17.3% in the second quarter of 2015, which is lower compared to the same quarter of 
2014 (18.6%). The level of participation has decreased slightly in the first quarter of 
2015, reaching 63% from 63.6% in the last quarter of 2014, however, increased 
compared to the first quarter of the previous year (57.9%). 
 

Graph 5.  Unemployment and Employment (in percentage) 

 
Source: INSTAT (World Bank staff calculations) 

 

For foreign trade, the trade deficit has narrowed as a result of both the increase 
in exports and the decrease in imports. Exports continued to grow for 2015 despite 
the low oil price, contributing to the reduction of the nominal national deficit. While 
the value of imports has experienced a decrease in annual terms, machinery and 
equipment imports have remained high, indicating an increase in investments. FDI 
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inflows increased significantly in 2015 by 53%, following the fall in the last quarter 
of 2014, driven by foreign direct investment in the drilling sector. 

Graph 6. CAD, IHD and other investments (in millions of euro) 

 
Source: Bank of Albania 

 

Net inflows increased by 26.5% a year, contributing positively to the current 
account deficit financing. These positive results have taken place despite lowering 
export earnings, remittances and inflows of foreign direct investment from Greece. 

 

Conclusions 
In industries and segments of government, funds and ideas were misused in 

favor of the private interests of a fictitious economic elite. With the rapid introduction 
of technology into the economy it facilitates the creation of new jobs, industrial 
sectors are built (restructured) to maintain the respective pillars for long-term 
economic development. But it also helps the country's governance through the 
harmonization of technology with the objectives of maintaining a clean environment 
and expanding the interest of foreign citizens. Once the industries that will be 
promoted for long-term economic development will be determined, the skills and 
quality of the workforce will increase through the education system in the country, as 
well as competing with the regional markets. Although the analysis can not be 
considered complete within this format, we think that today's economy, as mentioned 
in IMF reports, about budget policy and the recommendations of the World Bank 
office coincides with the idea of co-ordination of a policy of economic development, 
structured according to the factors mentioned above. 

Never mind the structure of the economy and its transformation after the 
political overthrow. The Albanian economy at 70% is today dominated by the trade 
and services sector. On the other hand, it should be noted that capital accumulation 
from economic development focused on the cause of corruption in a handful of 
hands. Capital accumulation in few individuals is a major reason for the significant 
slowdown in economic growth in recent years. It is this structure, which should begin 
to give shape to today's economic model. It is enough to monitor the quality of 
governance (according to the World Bank), which is measured through 
accountability, political stability and lack of state violence, the effectiveness of 
governance, institutional framework and implementation of laws with full capacity, 
corruption control in the administration etc. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ 
ЗАСОБАМИ В СИСТЕМІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

The influence of fixed assets management on technological and technological security of 
enterprise is investigated. The basic components of accounting and analytical support of fixed 
assets management and the main stages of fixed assets management strategy as a component of 
technical and technological security are determined. 

Keywords: fixed assets, technological and technological security, economic security, 
accounting and analytical support of management, deterioration. 

 

Досліджено вплив управління основними засобами на техніко-технологічну безпеку 
підприємства. Визначено основні складові обліково-аналітичного забезпечення управління 
основними засобами та основні етапи стратегії управління основними засобами як 
складовою техніко-технологічної безпеки.   

Ключові слова: основні засоби, техніко-технологічна безпека, економічна безпека, 
обліково-аналітичне забезпечення управління, знос. 

 

В сучасних умовах господарювання підприємства зіштовхуються у своїй 
діяльності з безліччю загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, 
тому сьогодні особливо важливими є питання забезпечення економічної 
безпеки діяльності підприємств, зокрема техніко-технологічної її складової, яка 
є однією з найбільш проблемних сфер безпеки багатьох підприємств. Основну 
загрозу техніко-технологічній складовій економічної безпеки підприємств 
представляє значне зношення основних засобів та їх неефективне 
використання, що потребує перегляду підходів до управління основними 
засобами. Ефективне управління основними засобами неможливе без обліково-
аналітичного забезпечення даного процесу. 
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Питання управління основними засобами як складової техніко-
технологічної безпеки підприємства досліджують Петрашова О.М. [1], 
Ревенчук Н.Й. [2], Мізік Ю.І. [3] та інші науковці, проте недостатня увага в 
зазначених працях приділяється обліково-аналітичному забезпеченню даного 
процесу. Значний внесок у розвиток системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення управління основними засобами зробили Дутчак І.Б. [4], 
Жарікова О.О. [5], Юрків Д.І. [6] – удосконалення первинного обліку основних 
засобів; Лищенко О.Г. та Назаренко О.О. [7] – удосконалення процесу 
організації обліку операцій з надходження основних засобів на підприємство; 
Матієшин М.М. [8] – розробка моделі обліково-аналітичного забезпечення 
управління основними засобами як системи. Проте потребують подальшого 
вивчення та розв’язання питання обліково-аналітичного забезпечення 
управління основними засобами підприємств як складової техніко-
технологічної безпеки та з урахуванням стратегічних перспектив діяльності 
підприємства. 

Так як управління основними засобами підприємства впливає на техніко-
технологічну складову в процесі оцінки економічної безпеки, то доцільно буде 
спочатку визначити загрози техніко-технологічній складовій економічної 
безпеки, які для переважної більшості українських підприємств полягають у 
наступному: 1) висока ступінь зносу основних фондів; 2) зменшення 
ефективності використання та збільшення втрат внаслідок застосування 
несправного чи аварійного обладнання; 3) використання великої питомої ваги 
морально застарілих основних фондів; 4) збільшення питомої ваги 
матеріальних витрат у структурі операційних витрат. 

Для ефективного управління основними засобами необхідною є 
організація обліково-аналітичного забезпечення даного процесу, що 
представляє собою єдину систему взаємопов’язаних, взаємоузгоджених 
способів та методів обліку, які охоплюють усі облікові процеси щодо 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 
передачі інформації про рух основних засобів, а також систему показників для 
проведення аналізу стану та ефективності використання основних засобів. 

Для оцінки рівня техніко-технологічної безпеки підприємства необхідною 
є оцінка: 1) Техніко-технологічного стану основних засобів (показники зносу, 
оновлення та вибуття основних засобів, рівень забезпеченості виробничого 
процесу основними засобами); 2) Ефективності використання основних засобів 
(фондовіддача, фондорентабельність, показники використання виробничих 
потужностей); 3) Якісних характеристик техніки і технологій (частка нового 
устаткування, відповідність виготовленої продукції стандартам безпеки); 
4) Характеристик технологічного рівня (матеріаломісткість, енергомісткість). 

Аналіз даних показників дозволяє оцінити стан та ефективність 
використання основних засобів та розробити стратегію управління основними 
засобами за результатами отриманого аналізу.  
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Для аналізу основних засобів підприємства необхідним є відповідне 
інформаційне забезпечення, що формується системою обліку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інформаційна база аналізу основних засобів та її аналітичні можливості 

Інформаційне 
джерело 

Форма Аналітичні можливості 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Оцінка рівня забезпеченості основними 
засобами. Аналіз зносу та придатності 

основних засобів. 
Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 
Факторний аналіз оцінки ефективності 

використання основних засобів. 

Публічна 
фінансова 
звітність 

Примітки до річної фінансової 
звітності Ф.№5 

Аналіз стану, руху, наявності основних 
засобів. Горизонтальний та вертикальний 

аналіз основних засобів. 

Статистична 
звітність 

Звіт про основні показники 
діяльності підприємства Ф№1-

підприємство 

Аналіз наявності, динаміки, складу, 
структури основних засобів. 

Журнал №3, №4 
Інформація про господарські операції з 

обліку основних засобів 
Облікові 
регістри Головна книга по рахунках 

10 – 18 «Основні засоби» 

Інформація для проведення аналізу 
структури та динаміки основних засобів в 

розрізі синтетичних рахунків 

Інша 
інформація 

Акти інвентаризації основних 
засобів 

Оцінка відповідності даних, що містяться у 
фінансовій, статистичній звітності та 

облікових регістрах факту, що суттєво 
впливає на точність аналітичних 

розрахунків і, відповідно, на прийняття 
управлінських рішень. Інформаційна база 

факторного аналізу, аналізу 
фондоозброєності. 

Стратегічне управління основними засобами є однією з найважливіших 
проблем підприємств, адже ефективності використання основних засобів та 
виробничих потужностей підприємств належить центральне місце в період 
становлення ринкового механізму господарювання. Стратегічним управлінням 
основними засобами є інформаційне виділення та організаційно-методичне 
забезпечення пошуку шляхів вирішення проблеми відтворення основних 
засобів серед комплексу проблем стратегічного розвитку підприємства. 

З метою управління основними засобами підприємства за результатами 
проведеного аналізу доцільною є розробка стратегії управління, реалізація якої 
включає декілька етапів:  

1. Розробка довгострокової та короткострокової програми планування 
величини основних засобів, а також масштабів відтворювальних процесів 
відповідно до стану основних засобів та стратегічних цілей розвитку 
підприємства.  

2. Аналіз ресурсних можливостей підприємства щодо реалізації 
стратегічних цілей у сфері відтворення основних засобів.  
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3. Розробка організаційно-економічного механізму стратегічного 
управління відтворювальними процесами на підприємствах та відтворенням 
основних засобів. 

4. Реалізація управлінських функцій стосовно процесів відтворення. 
5. Моніторинг результативності відтворювальних процесів та 

стратегічний аналіз результативності відтворювальних процесів і оцінка їх 
впливу на техніко-технологічну складову економічної безпеки та рівень 
економічної безпеки в цілому. 

Таким чином, рекомендації з підвищення рівня техніко-технологічної 
безпеки підприємств мають бути спрямовані на подолання негативних явищ 
стосовно управління основними засобами, виявлених в результаті аналізу, 
зокрема: оновлення фізично та морально зношеного обладнання, своєчасний 
ремонт обладнання, зменшення матеріаломісткості продукції., що дозволить 
підвищити ефективність діяльності підприємства, сприятиме зменшенню 
витрат та в загальному підсумку сприятиме зростанню рівня техніко-
технологічної безпеки, як складової економічної безпеки. 
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The article is devoted to the analysis and study of the historical experience of the courts of 
appeals from the time of judicial reform in 1864 until the moment Ukraine gained independence in 
order to further use the treasures of our ancestors and to formulate on this basis recommendations 
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Стаття присвячена аналізу та дослідженню історичного досвіду діяльності 
апеляційних судів з часів судової реформи 1864 року до моменту набуттям Україною 
незалежності з метою подальшої можливості скористатися надбаннями наших пращурів 
та сформулювати на цій основі рекомендації та пропозиції щодо використання позитивного 
досвіду того часу для удосконалення діяльності судів в теперішній час.  

Ключові слова: суд, судова система, судова реформа, апеляційний суд, апеляційне 
провадження. 

 

Перш ніж проводити реформування судової системи, удосконалювати 
діяльність діючих судових органів, у тому числі судів апеляційної інстанції, 
необхідно дослідити та проаналізувати історико – правову спадщину держави з 
часу проведення судової реформи у 1864 року на українських землях, що дасть 
нам змогу оцінити та правильно визначити тенденції розвитку державно – 
правових інститутів, створити оптимальну модель судоустрою, а отже зробити 
судочинство більш ефективним. 

Питання виникнення й розвитку інституту апеляційного оскарження 
досліджували такі науковці як О. Борисова, Д. Гудзь, О. Костюченко,            Ф. 
Дмитрієв, Я. Падох, М. Кобилецький, С. Кудін, П. Щербина, О. Чистяков та ін.  
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Багатогранність цієї проблематики робить її практично невичерпною для 
наукового дослідження. Саме тому дослідження в цьому напрямі ще не 
завершені й потребують подальшого поглиблення та праворозуміння. 

У 1864 році судова система на всіх українських землях, що перебували 
під владою Російської імперії, зазнала докорінних змін, наслідком яких стало 
проведення судової реформи, відображеної в чотирьох законодавчих актах, 
прийнятих 20 листопада 1864 року, серед яких Статути цивільного та 
кримінального судочинства, що виконували завдання щодо формування 
апеляційної інстанції вже повністю у системному вигляді. 

Унаслідок проведених перетворень було створено чітку систему судових 
інстанцій, що складалася із судів першої інстанції, апеляційних судів та 
касаційного суду. Першою інстанцією були мирові й окружні суди, другою – 
апеляційні суди. Апеляційною інстанцією для мирових судів були мирові з’їзди 
(система мирової юстиції, запроваджена цією реформою була ліквідована у 
1889 році), для окружних судів – Судові палати. Рішення судів другої інстанції 
були остаточними і підлягали негайному виконанню. Апеляційне провадження 
було аналогічним із провадженням у першій інстанції. Повноваженнями суду 
касаційної інстанції був наділений Сенат як Верховний суд Російської імперії 
та вищий орган судового нагляду [1, с. 32].  

Як і в цивільному, так і в кримінальному судочинстві цього періоду, було 
детально врегульовано порядок апеляційного провадження справи у суді 
апеляційної інстанції та встановлено, що сторони могли подавати нові докази, 
просити про допит нових свідків, посилатися на нові факти, але не мали права 
ставити нові вимоги, не висунуті в суді першої інстанції. Апеляційний суд 
повинен був вирішити справу, не повертаючи її до суду першої інстанції для 
нового розгляду і в межах апеляційної скарги не виходячи за її доводи [2, с. 86].  

Необхідно зазначити, що система оскарження судових рішень того 
періоду багато в чому подібна до існуючої на сьогодні системи. Це виявляється 
як у структурі судових інстанцій, так і в повноваженнях судів щодо оскарження 
судових рішень. 

У подальшому важливий крок у напрямку формування України як 
держави з власною судовою системою у 1917–1918 р.р. зробила Українська 
Центральна Рада (далі – УЦР). 

У перші місяці діяльності УЦР судова система української автономії 
існувала ще за зразком судової моделі Російської імперії, але потім перед 
національною владою постало питання формування власної судової системи [3, 
с. 8]. Цілі реформування судової системи під гаслом демократизація системи 
судів були викладені в ІІІ Універсалі, а їх виконання покладалося на 
новостворене Генеральне секретарство судових справ [4, с. 68].  

Зважаючи на те, що на той час УЦР не мала власного українського 
законодавства, судові органи застосовували у своїй діяльності законодавство 
Російської імперії 1864 року зі змінами, внесеними Тимчасовим урядом, що 
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було офіційно затверджено прийняттям  25 листопада 1917 року Закону «Про 
правонаступництво» [5], відповідно до якого, крім того, що залишалися 
чинними усі російські закони, видані до 27 жовтня 1917 року, УЦР наділялася 
правом видавати нові та скасовувати старі закони від імені Української 
Народної Республіки (далі – УНР) [6, с. 9].  

Після створення Генерального секретарства судових справ, а також після 
прийняття 12 грудня 1917 року Закону «Про утворення Генерального суду» [7, 
с. 43], УЦР на шляху до розбудови розгалуженої національної судової системи 
17 грудня 1917 року було прийнято Закон «Про заведення апеляційних судів» 
[8, с. 169–170], а 22 грудня 1917 року – Закон «Про умови обсадження і порядок 
обрання суддів Генерального і апеляційних судів» [9, с. 178].  

Функції судів апеляційної інстанції відповідно до прийнятих законів 
повинні були виконувати Київський, Харківський та Одеський апеляційні суди, 
проте, як правильно зазначив О.М. Мироненко, Харківський та Одеський 
апеляційні суди так і не були створені, їх персональний склад зовсім не було 
сформовано [10, с. 456].  

Офіційне відкриття діяльності Київського апеляційного суду відбулось     
1 квітня 1918 року. Проте слухання справ у Київському апеляційному суді 
розпочалося лише з другої половини квітня 1918 року. Таким чином, 
незважаючи на законодавче оформлення судової системи періоду УЦР, а також 
сформований штат Генерального й Київського апеляційного судів, судді могли 
розпочати виконувати свої обов’язки лише наприкінці квітня 1918 року, тобто в 
останній місяць існування УНР доби УЦР [11, с. 68]. 

Нетривале існування УНР та доволі напружені зовнішньополітичні 
стосунки з Росією завадили завершенню процесу становлення повноцінної 
судової системи, і, як наслідок, правонаступник УНР – Українська держава 
гетьмана Скоропадського – відновила імперську систему судоустрою. 

Однак неможливо не відзначити, що за першого етапу української 
революції 1917–1921 рр., у період діяльності УЦР, почали закладатися основи 
судової системи України, відмінні від системи царської Росії, що було на той 
час великим досягненням української державності. 

З появою радянської влади інститут апеляції припинив свою діяльність 
внаслідок прийнятого 24 листопада 1917 року Радою народних комісарів 
Декрету № 1 «Про суд», у статті 2 якого проголошувалося, що рішення 
місцевих судів остаточні та оскарженню в апеляційному порядку не підлягають 
[12]. Однак надалі був затверджений інститут касації (введений у дію 
Положенням про народні суди та революційні трибунали УСРР від 14 лютого 
1919 р.), процесуальний зміст якого, як зазначають дослідники, істотно 
відрізнявся від однойменного інституту, властивого європейському 
процесуальному законодавству [13, с. 5].  

Із прийняттям рішення про відмову від інституту апеляційного 
оскарження на українських землях за часів діяльності радянської влади було 
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знищено всю стару судову систему, все дореволюційне судочинство, елементом 
якого була й апеляція. На той час діючою програмою судової діяльності як 
результату встановлення нових суспільно-економічних відносин повністю 
відкидався інститут апеляції як такий, що втратив чинність [14, с. 334].  

Основними аргументами відмови від апеляційного оскарження судових 
рішень стали усунення тяганини та спрощення судочинства, недоцільність 
розгляду справи по суті двічі, відмова на практиці від принципу усності, 
підвищення вартості процесу без користі від цього для апелянтів [15, с. 36, 16, 
с. 10–14, 17, с. 14–15].   

У свою чергу, прихильниками апеляційного оскарження рішення суду 
того часу були такі науковці, як М. Духовський, Н. Полянський,                
В. Случевський. Вони наголошували на тому, що апеляція є єдиним засобом 
для можливого виправлення помилкового рішення суду першої інстанції, 
оскільки провадження за справою в апеляційній інстанції здійснюється більш 
професійним складом суддів, крім того, апелянтові надаються широкі умови 
оскарження рішення як по суті справи, так і на допущені саме судом юридичні 
помилки [18, с. 378–379, 19, с. 183, 20, с. 636–637].  

Отже, питання апеляційного провадження викликало дискусію, як у 
дореволюційній юридичній доктрині, так і продовжує обговорюватись на цей 
час. 

Після безапеляційного розгляду справ за радянських часів, в сучасній 
Україні апеляційне оскарження судових рішень, як окрема складова судової 
системи України, знайшло своє відображення в Концепції судово – правової 
реформи, прийнятою Верховною Радою у 1992 році, відповідно до якої 
головною метою була перебудова судової системи, створення нового 
законодавства, вдосконалення форм судочинства. Концепція 1992 р. встановила 
основні принципові положення судоустрою України, які знайшли своє 
остаточне закріплення  в ст. 129 Конституції України 1996 р. та законах 
України від 2001 року щодо внесення відповідних змін до Кримінально-
процесуального та Цивільно-процесуального Кодексів України [21].  

Проголошення незалежності України відіграло важливу роль у 
відродженні та становленні апеляційного провадження в Україні.  

У подальшому реформування судової системи України повинно 
відбуватися з урахуванням історичних традицій, системи адміністративно-
територіального устрою, змін у суспільних відносинах і фінансових 
можливостей держави. 
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Стаття присвячена аналізу та дослідженню зарубіжного досвіду діяльності 
правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави з метою 
подальшої його адаптації до сучасних умов національної економіки України.  

Ключові слова: фінансово-економічна безпека; правоохоронний орган; зарубіжний 
досвід; система органів що забезпечують економічну безпеку держави. 

 

Постановка проблеми. На даний час у світі існують різні моделі 
забезпечення економічної безпеки держави, відмінності між ними пояснюються 
наявністю різних акцентів у розумінні сутності поняття «фінансово-економічна 
безпека держави». Світова практика свідчить, що питання забезпечення 
національної економічної безпеки розглядаються в одних державах у рамках 
самостійної концепції (США, Казахстан, Білорусія), в інших – як складова 
частина більш широкої доктрини національної (державної) безпеки (Франція, 
Китай, Японія).  

Дослідження державної політики забезпечення національної безпеки 
провідних країн світу в умовах інтеграційних процесів дозволяє виявити деякі 
тенденції у її формуванні та здійсненні, що дає можливість використовувати 
цей досвід для України. 

Ступінь розробленості проблеми. Питання дослідження економічної 
безпеки, оцінка теоретичних підходів до забезпечення її належного рівня 
привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: О. 
Барановський, А. Бесчастний, О. Власюк, Б. Губський, В. Кириленко, В. 
Мартиненко, В. Онищенко, О. Ю. Харазішвілі, О. Шевчук, О. Юркевич та ін. 

                                                 
10 Виконано в рамках проекту № 0116u006814 (супровідний лист № 01/15.06/3278 від 19.08.2016 р.) 
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Мета статті – дослідити та проаналізувати міжнародний досвід 
діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної 
безпеки держави з метою подальшої його адаптації до сучасних умов 
національної економіки України. 

Виклад основного матеріалу. У багатьох країнах підходи до 
забезпечення національної економічної безпеки не виділяються в самостійну 
концепцію, але, по суті, знаходять своє відображення в орієнтирах і напрямах 
державної політики (Німеччина, Великобританія, Італія, Канада, Бразилія, 
Індія). У ряді країн (США, Франція, Казахстан) питання економічної безпеки 
відображені в спеціальних документах, однак у більшості держав вони 
прописані законодавчо у вигляді заходів, що сприяють забезпеченню 
стабільності, стійкості й незалежності національної економіки, а також 
протидіючому дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх умов і 
факторів. 

Цікавим та корисним для України є позитивний досвід діяльності 
правоохоронного органу Італії, що забезпечує фінансово-економічну безпеку - 
італійської фінансової гвардії. Фінансова гвардія (ФГ) Італії це спеціальне 
воєнізоване формування, призначене для захисту фінансових, економічних і 
військово-політичних інтересів держави. Ця країна має потужну воєнізовану 
правоохоронну структуру, що спеціалізується на всіх видах економічних 
злочинів.  

Основні завдання Фінансової гвардії Італії: податковий контроль; нагляд 
за акцизами; митний контроль, контроль витрачання державних коштів; 
протидія організованій злочинності; фальшивомонетництво; запобігання та 
протидія шахрайству в системі Євросоюзу; нагляд за законністю при 
проведенні державних закупівель, розміщенні замовлень, проведення торгів;  
захист патентів, авторських прав, в т.ч. захист національної продукції та 
італійських торгових марок; захист культурної та археологічної спадщини 
Італії; організація взаємодії з іншими правоохоронними, контролюючими 
органами країни [1]. 

Відповідно до ст. 57 кримінального кодексу фінансова гвардія в межах 
своєї компетенції виконує ще й функції кримінальної поліції, підкоряючись при 
цьому судовій владі. Вона має право організовувати збір необхідної інформації, 
вести слідство за фактами злочинів, проводити обшуки, арешти і затримання 
підозрюваних осіб [2]. 

З огляду на вищевказане можна зробити висновок, що Фінансова гвардія 
Італії послідовно і досить успішно відстоює фінансові, економічні та військово-
політичні інтереси держави, є важливою складовою системи національної 
безпеки Італії. Запозичення італійського досвіду дозволить отримати більш 
об'ємний та чіткий погляд на європейську модель забезпечення демократичних 
конституційних принципів у роботі правоохоронних органів, що допоможе 
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знайти оптимальні способи регулювання роботи правоохоронних органів в 
Україні під егідою верховенства права. 

Німеччина бачить забезпечення своєї економічної безпеки в підтримці 
економічного і соціального прогресу, демократизації в Європі і в усьому світі, 
захисту від економічного шантажу, забезпеченні свободи торгівлі і доступу до 
сировинних ресурсів та ринків в рамках справедливої світової економічної 
системи.  

В систему органів, що забезпечують безпеку Німеччини, в тому числі 
економічну, входять: 1) органи розвідки (федеральна розвідувальна служба і 
відомство розвідки бундесверу); 2) органи контррозвідки (відомство по охороні 
Конституції, відомство з охорони конституції в землях військова контррозвідка, 
спеціальні підрозділи та групи прикордонної охорони МВС, особливі 
формування Відомства кримінальної поліції в федерації та землях, служби 
безпеки Міністерства економіки, інших міні Міністерством, великих компаній і 
фірм) [3]. 

Законодавство Німеччини визначає ряд принципів організації системи 
органів, що забезпечують економічну безпеку: розподіл функцій 
розвідувальних, контррозвідувальних і поліцейських органів; обов'язковість 
визначення законом завдань і повноважень кожного з них, а також оперативних 
методів і засобів, якими він може користуватися; здійснення розвідувальної та 
контррозвідувальної діяльності окремо від оперативно-слідчої; механізм щодо 
забезпечення координації всіх органів, що забезпечують безпеку держави - 
наявність спеціальних органів і нормативно-правової бази; система 
парламентського та урядового контролю за діяльністю спецслужб, яка 
перевіряє, чи діє вона в рамках законодавства і сприяє тому, щоб зовнішня 
безпека забезпечувалася розвідувальними органами, а внутрішня - 
контррозвідувальної та поліцейськими органам [4]. 

В Німеччині економічна безпека країни розуміється не як прагнення до 
самозабезпеченості та незалежності національної економіки або політики від 
решти світу, а як стан стабільного і стійкого соціально-економічного розвитку 
країни, яке можна забезпечити на основі тісного політичного і економічного 
співробітництва. 

Досліджуючи досвід англомовних країн, насамперед США, можна 
відмітити певні особливості у визначенні пріоритетних напрямків забезпечення 
економічної безпеки. Підтримка економічного процвітання США є однією із 
трьох ключових завдань у сфері національної безпеки (соrе objektives), а 
добробут американського суспільства відноситься до групи життєво важливих 
національних інтересів (vital interests) [5]. 

Головною ланкою в механізмі забезпечення національної економічної 
безпеки США є Національна економічна рада (НЕР). Завдання щодо зовнішньої 
діяльності національної економічної безпеки полягає у: координації роботи 
міністерств, відомств і організацій, пов’язаних із вирішенням 
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зовнішньоекономічних завдань (Міністерства торгівлі, Міністерства фінансів, 
Апарату торговельного представника США, Держдепартаменту, Агентства 
міжнародного розвитку). 

Важливу роль у забезпеченні національної економічної безпеки 
відіграють спеціалізовані державні організації, такі як Експортно-імпортний 
банк, Корпорація зі страхування приватних інвестицій за кордоном, Агентство 
із розвитку торгівлі, що забезпечують кредитування й страхування політичних 
ризиків національних експортерів. Вони виконують функцію захисту інтересів 
американських фірм на закордонних ринках [6]. 

Економічна безпека стає одним з найважливіших компонентів 
міжнародної, регіональної та національної безпеки США. Протягом багатьох 
років в США розвивалася система та нормативно-правова база економічної 
безпеки держави. На сьогодні законодавче забезпечення економічної безпеки 
США знаходиться на високому рівні. Державна політика США зорієнтована на 
підвищення ефективності національної економіки з одночасним підтриманням 
високого рівня економічної безпеки держави. 

Висновки. З огляду на вищезазначене, в економічно розвинених 
державах світу велика увага приділяється питанню функціонування системи 
фінансово-економічної безпеки. Дослідження міжнародного досвіду таких 
країн як Італія, США та Німеччина є цікавим та корисним для України. В 
кожній з цих країн законодавче забезпечення економічної безпеки знаходиться 
на високому рівні, а правоохоронні органи, що забезпечують фінансово-
економічну безпеку успішно відстоюють фінансові та економічні інтереси 
держави у межах своєї компетенції. Отже, дослідження зарубіжного досвіду 
економічно розвинених країн допоможе знайти оптимальні способи 
регулювання роботи правоохоронних органів в Україні під егідою верховенства 
права. 
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У статті здійснюється загальна характеристика правоохоронних органів, що 
забезпечують фінансово-економічну безпеку країни. Проаналізовано поняття 
«правоохоронні органи» та виокремлено їх ознаки. Встановлено перелік правоохоронних 
органів, що забезпечують фінансово-економічне безпеку країни. 

Ключові слова: правоохоронні органи, фінансово-економічна безпека, органи 
Національної поліції, органи служби безпеки, підрозділи податкової міліції Державної 
фіскальної служби України, Національне антикорупційне бюро. 

 

Актуальність дослідження. На даний час правоохоронні органи мають 
вирішальний вплив на формування політики кожної держави та забезпечення її 
фінансово-економічної безпеки. Для України дуже важливим є вдосконалення 
їх діяльності, так як вони являються одним із основних суб’єктів системи 
забезпечення національної безпеки України, яка формує збалансовану 
державну політику та проводить комплекс узгоджених заходів щодо захисту 
інтересів держави, зокрема у фінансово-економічній сфері.  

Окремі аспекти діяльності правоохоронних органів, що забезпечують 
фінансово-економічну безпеку країни, досліджували у своїх працях                 
Ю. Загуменна, О. Рєзнік, П. Хамула й інші. 

Метою статті є надання загальної характеристики правоохоронних 
органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку країни. 

                                                 
11 Виконано в рамках проекту № 0116u006814 (супровідний лист № 01/15.06/3278 від 19.08.2016 р.) 
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Питання визначень і термінології є досить важливим для будь-якої теорії. 
Тому перш ніж надати загальну характеристику правоохоронних органів, що 
забезпечують фінансово-економічну безпеку, необхідно визначитися з 
категоріальним апаратом, зокрема з поняттям правоохоронного органу. 

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронні органи – органи 
прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, Національне  антикорупційне  бюро 
України, органи охорони  державного  кордону,  органи  доходів  і зборів, 
органи і установи  виконання  покарань, слідчі ізолятори, органи державного 
фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи,  
які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [5]. Як бачимо, 
законодавець лише перелічує правоохоронні органи, не даючи дефініцію 
самого поняття. 

В окремих актах законодавства також надається визначення 
правоохоронних органів, але воно є занадто широким. Акцентується увага на 
тому, що вищевказані органи здійснюють правоохоронні функції, хоча термін 
«правоохоронні функції» свого законодавчого визначення так і не знайшов. 

У наукових колах відсутня єдність щодо розуміння поняття 
правоохоронного органу. Так, окремі науковці вважають, що під поняттям 
«правоохоронні органи» варто розуміти усі державні органи і громадські 
організації, які хоча б частково виконують правоохоронну функцію. Інші ж 
розглядають це поняття у широкому та вузькому значенні. У широкому 
значенні під правоохоронними органами розуміються державні органи, 
уповноважені на здійснення контролю за дотриманням законодавства у певній 
визначеній галузі права, у вузькому – державні органи, спеціально створені для 
забезпечення законності та правопорядку, особливістю яких є наявність 
повноважень на застосування примусу для забезпечення виконання 
поставлених перед ними завдань [11, c. 29]. 

Вихідним положенням для визначення сутності правоохоронних органів є 
встановлення їх сутнісних ознак. Аналізуючи законодавство та теоретично-
методологічні джерела, можна виділити також такі ознаки правоохоронного 
органу: 1) правоохоронний орган уповноважується законом для здійснення 
правоохоронної діяльності; 2) правоохоронний орган здійснює свою діяльність 
із додержанням встановлених законом правил та процедур; 3) правоохоронні 
органи у своїй діяльності мають право застосовувати заходи державного 
примусу до осіб, які вчинили правопорушення; 4) законні та обґрунтовані 
рішення, прийняті державними органами, обов’язкові для виконання 
посадовими особами та громадянами [2, с. 149]. 

Враховуючи вищенаведене, досить активним державним механізмом у 
сфері забезпечення безпеки держави, зокрема фінансово-економічної, є 
правоохоронні органи. Тому вбачається за доцільне розглянути правоохоронні 
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органи, які забезпечують фінансово-економічну безпеку країни. 
Забезпечення фінансово-економічної безпеки держави покладено на 

складний комплекс суб’єктів,  зокрема на правоохоронну систему, яка включає 
органи досудового розслідування, перелік яких визначено в Кримінальному 
процесуальному кодексі України. Звідси, до правоохоронних органів як 
суб'єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки держави можна віднести 
органи Національної поліції, органи служби безпеки, підрозділи податкової 
міліції Державної фіскальної служби України та Національне антикорупційне 
бюро, про що свідчать їх завдання та функції [10, с. 148]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» 
Національна поліція є центральним органом виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [7]. Окрім цього, 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення територіального 
органу Національної поліції» утворено як юридичну особу публічного права 
Департамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган 
Національної поліції [9], основними завданнями якого є захист економіки та 
об’єктів права власності, виявлення, запобігання та припинення злочинів у 
сфері економіки, участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної 
політики у сфері боротьби зі злочинністю, захисту економіки, установлення 
причин та умов вчинення правопорушень у сфері економіки, а також вжиття 
заходів щодо їх усунення [4]. 

Варто зазначити, що до компетенції Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України віднесено виявлення 86 складів злочинів 
економічного спрямування в 65 галузях і сферах економіки, основними з яких є 
запобігання розкраданню державних коштів, викриття злочинів у найбільш 
уразливих для злочинних посягань галузях економіки [1, с. 32]. 

Іншим суб'єктом забезпечення фінансово-економічної безпеки держави є 
державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує 
державну безпеку України – Служба безпеки України. При цьому, на даний 
орган покладається захист економічного потенціалу України від розвідувально-
підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих 
організацій, груп та осіб. А одним із основних завдань є попередження, 
виявлення, припинення та розкриття злочинів та організованої злочинної 
діяльності у сфері управління і економіки [8]. Отже, економічний потенціал є 
об’єктом захисту даного правоохоронного органу, який доцільно розглянути 
детальніше. 

Наступним правоохоронним органом, який здійснює захист фінансово-
економічної безпеки держави є підрозділи податкової міліції Державної 
фіскальної служби України, правовий статус якого визначає Податковий кодекс 
України. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з 
податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних 
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контролюючих органів, і здійснює контроль за додержанням податкового 
законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та 
охоронну функції. Основним завданням даного суб’єкту є запобігання 
кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній 
сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про 
адміністративні правопорушення [3]. Тобто податкова міліція забезпечує 
фінансову безпеку держави, складовою якої є податкова безпека. 

Важливим суб’єктом забезпечення фінансово-економічної безпеки є 
Національне антикорупційне бюро, яке відповідно до однойменного закону є 
державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, 
виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання 
вчиненню нових. Його завданням є протидія кримінальним корупційним 
правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять 
загрозу національній безпеці [6]. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що компетенцію 
Національного антикорупційного бюро складає широкий спектр повноважень в 
частині запобігання, припинення та розслідування кримінальних корупційних 
правопорушень, які загрожують фінансовій й економічній безпеці держави. 
Практична реалізація повноважень даного суб’єкту знизить рівень корупції в 
країні, тим самим забезпечуючи фінансову, економічну безпеку держави.  

Отже, до теперішнього часу ще не сформовано єдиного підходу до 
розуміння поняття правоохоронного органу. Визначення сутнісних ознак 
правоохоронного органу допомагає з’ясувати який саме орган можна віднести 
до правоохоронних. Практична реалізація покладених на відповідні 
правоохоронні органи завдань і функцій забезпечить економічне благополуччя 
та фінансову стабільність нашої держави.  

 

Література: 
1. 1. Василинчук В. Протидія оперативними підрозділами МВС України фінансуванню 

сепаратизму: метод. рек. / В. Василинчук, М. Буряк, І. Купранець. – Київ: Кандиба Т. 
П., 2015. – 98 с. 

2. Загуменна Ю. Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості 
діяльності / Ю. Загуменна // Право і безпека. – 2010. – № 3.- С. 145-150. 

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755–VI // ВВР України. – 2011. – № 
13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112. 

4. Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України: наказ 
Національної поліції України від 07.11.2015 р. № 81. 

5. 5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України 
від 23.12.1993 р. № 3781-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. –№ 11. – Ст. 50. 

6. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 
1698-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 47. 

7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2015. - № 40-41. – Ст. 379. 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 291

8. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1992. - № 27. – Ст. 382. 

9. Про утворення територіального органу «Національної поліції»: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 13.10.2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248564262 

10. Рєзнік О. Реформування правоохоронних органів в аспекті забезпечення фінансово-
економічної безпеки держави / О. Рєзнік // Науковий журнал Право і суспільство. – 
2016. – № 2. – С. 145–151. 

11. Хамула П. Правоохоронні органи в системі органів державної влади: дис. … 
канд.юрид. наук / П. Хамула. – Х., 2015. – 235 с.  

 
 

Shapoval G., 
Doctor of Economic Sciences, Assoc. Professor 

Baranovska Y., 
Master Student 

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
Velichko K. 

Doctor of Economic Sciences, Assoc. Professor 
Kharkiv State University of Food Technology and Trade 

 
CLASSIFICATION OF MUNICIPAL ENTERPRISES ACTIVITIES’ RISKS IN 

SYSTEM OF THEIR ECONOMIC SECURITY 
 

Шаповал Г.М. 
к.е.н. 

Барановська Я.В. 
магістр 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна 
Величко К.Ю. 

к.е.н. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 
СИСТЕМІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

The concept of risk in the system of economic security of utility companies is investigated. 
Approaches to classification of risks are systematized. The basic risks of utility companies’ activity 
are determined. 

Keywords: risks, risk classification, utility companies, financial risks. 
 

Досліджено поняття ризику в системі економічної безпеки комунальних підприємств. 
Систематизовано підходи до класифікації ризиків. Визначено основні ризики діяльності 
комунальних підприємств. 

Ключові слова: ризики, класифікація ризиків, комунальні підприємства, фінансові 
ризики. 

 

Підтримка належного рівня економічної безпеки дає змогу підприємству 
зберегти свою частку ринку, досягти зростання вартості підприємства, 
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отримати перевагу над конкурентами, підвищити конкурентоспроможність 
своєї продукції. Інтеграція економіки України у світовий економічний простір, 
фінансова та політична нестабільність вказують на необхідність розробки 
дієвих механізмів управління комунальними підприємствами для забезпечення 
достатнього рівня їх економічної безпеки. Тому постає необхідність 
дослідження основних ризиків діяльності комунальних підприємств, так як 
управління ризиками сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки 
підприємств. 

Сутність  ризику, його різноманітні види та методи управління розглянуті 
в працях таких вчених, як М.В. Гранатурова [1], В.В. Вітлінський та 
П.І. Верченко [2], А.В. Сігал та С.І. Наконечний [3], І.П. Мойсеєнко та 
О.М. Марченко [4]. Проте недостатня увага приділяється питанню класифікації 
ризиків комунальних підприємств, що потребує подальшого вивчення. 

Сьогодні немає однозначного визначення категорії «ризик», бо не 
заважаючи на те, що категорія «ризик» зустрічається в багатьох гуманітарних 
та природничих науках, кожна з них має власні цілі та методи дослідження 
ризику. Це пояснюється багатосторонністю даного явища та недостатньою 
увагою до нього як з боку господарського законодавства України, так і зі 
сторони економістів-практиків.  

Таблиця 1 
Аналіз підходів до класифікації ризиків 

 
 

Щодо ризику в системі економічної безпеки, то можна стверджувати, що 
ризиком є ситуація, дія чи подія, яка має негативний вплив на показники 
діяльності підприємства та приводить до зменшення рівня його економічної 
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безпеки. В економічній літературі існують різні підходи до визначення ризиків 
відповідно до класифікаційних ознак (табл. 1). 

Аналізуючи таблицю 1, робимо висновок, що більшість авторів схильні 
до поділу ризиків за часом виникнення та за основними чинниками 
виникнення. За часом виникнення більшість вчених поділяють ризики на 
ретроспективні, поточні та перспективні. Щодо поділу класифікаційної групи 
за основними факторами виникнення автори по різному класифікують ризики, 
однак більшість схильні до їх поділу на політичні та  економічні (комерційні). 
Політичні ризики, пов'язані зі змінами політичних обставин, які впливають на 
діяльність підприємства (закриття кордону, заборона вивозу товарів в інші 
країни та ін.). На економічні ризики впливають зміни в економіці підприємства 
або країни. 

Комунальні підприємства, не зважаючи на те, що вони знаходяться у 
власності місцевої територіальної громади, мають всі риси звичайного 
підприємства, яке діє в умовах ринкової економіки. Тому всі вони повноправно 
можуть вважатися суб'єктами підприємницької діяльності, а  отже їх діяльність 
невіддільна від ризиків.  

Так як ризики представляють собою реалізацію загроз підприємству на 
практиці, то ризики комунальних підприємств відповідно до класів загроз 
можна поділити на економічні, фінансові, кадрові, техніко-технологічні та 
організаційно-управлінські ризики, з яких найбільш негативний вплив на 
економічну безпеку комунальних підприємств мають фінансові, економічні та 
техніко-технологічні ризики [5]. 

Щодо ризиків, які виникають внаслідок впливу факторів макрорівня на 
діяльність комунальних підприємств, то до них можна віднести наступні: 

1) політико-правові ризики – загрози втрат (виникнення збитків, 
скорочення розмірів прибутку або перевищення фактичних витрат над 
запланованими), що є наслідком державної політики у галузі ЖКГ. Держава не 
забезпечує комунальним підприємствам у повному обсязі компенсації з 
бюджету різниці між встановленими цінами і тарифами і фактичною вартістю 
послуг, що негативно позначається на їх фінансовому становищі та якості робіт 
і послуг. 

2) соціально-демографічні ризики – втрати від невідповідності планових 
заходів потребам споживачів, що призводять до фізичної або матеріальної 
шкоди населення.  

3) економічні ризики – загрози втрат, пов’язані із загальними змінами в 
економіці.  

Причинами ризику втрат від заборгованості населення з оплати житлово-
комунальних послуг є: жорстке утримання державою тарифів на послуги на 
найнижчому рівні при повній залежності житлово-комунальних підприємств 
від цінового диктату підприємств – постачальників, брак бюджетних коштів 
(дотації) для покриття зростаючої різниці між вартістю послуг і тарифами для 
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населення, соціальна незахищеність значної частини громадян і неможливість 
оплати ними дедалі більшої вартості комунальних витрат. 

Беручи до уваги те, що комунальні підприємства мають свою специфіку  
виробництва і надання послуг, а також те що їх діяльність регулюється 
відповідними органами, необхідно виокремити окрему групу фінансово-
економічних ризиків, зокрема тих, що пов’язані з державним регулюванням цін 
і тарифів. Відповідно до чинного законодавства, ціни/тарифи на виробництво, 
транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення підлягають державному регулюванню. 

Зазначені ризики безпосередньо впливають на діяльність підприємства, 
його фінансово-економічні результати, стан справ у майбутньому, зокрема 
можливість нормального функціонування та надання якісних послуг 
споживачам. 

Одним із найголовніших ризиків комунальних підприємств, який виникає 
внаслідок державного регулюванням цін і тарифів є ризик встановлення 
уповноваженими органами тарифів, що не покривають економічно 
обґрунтованих витрат від виробництва та надання послуг (збиткові тарифи). 

Інший, не менш важливий ризик, який випливає із першого - це ризик 
неотримання (або часткового отримання) підприємством відшкодування різниці 
між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими 
витратами на виробництво/надання цих послуг. Так, неповне відшкодування 
тарифами собівартості житлово-комунальних послуг протягом останніх років 
призвело до хронічної збитковості галузі. 

Третій ризик – це ризик отримання підприємством збитків, внаслідок 
тривалої та недосконалої процедури встановлення тарифів (процедура 
коригування та введення в дію скоригованих тарифів займає певний час, 
внаслідок чого підприємства вимушені втрачати свої кошти – нести відповідні 
збитки, які ніким не відшкодовуються). 

Таким чином, комунальні підприємства у своїй діяльності зіштовхуються 
з безліччю ризиків, серед яких основними є ті, які пов’язані із зовнішнім 
середовищем та на які підприємство не має впливу (політико-правові ризики). 
Проте, підприємствам необхідно приділяти значну увагу управлінню ризиками, 
пов’язаних із загрозами внутрішнього середовища (техніко-технологічні, 
фінансові ризики), що безумовно матиме позитивний вплив на рівень 
економічної безпеки комунальних підприємств. 
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THE  EFFICIENT  MARKET  HYPOTHESIS IN DEVELOPING COUNTRIES: 

INDONESIA 
 

Abstract. By considering all the historical and developmental background of the efficiency 
market hypothesis, in this paper it will be a quick review on the evidence of the rejection of the 
hypothesis based on previously done studies and based on own investigations. The main object of 
the paper is about the determinations done on stock prices. It is thought that a high quality 
predictability of the stock prices has a huge role in the security market and in the whole 
macroeconomic policies of a country. The efficiency and predictability adjusted by the efficiency 
market hypotheses are violated in stock market, by emphasizing the fact that the future stock prices 
and returns are not estimated completely by the previous years’ data. In this paper,  it is tried to 
find out other models done for returns and prices securities in Indonesia to prove the rejection of 
the hypothesis, that in fact it is implicated also in some other developing countries. The model of the 
stock prices and the other estimators by using the root test examine the weak form of the efficiency 
market hypothesis and confirm the rejection of the hypothesis. By the help of the Augmented 
Dickey-Fuller test and the Granger test of causality, it can be understood that market efficiency  
can not be fully predictable and understandable, because it  is a matter of the economic behavior. 

Keywords: Augmented Dickey Fuller Test, Efficient Market Hypothesis, Indonesia, Stock 
Markets. 
 

Introduction 
The developing economies recently are surpassing huge economical, 

institutional, social and political changes. Economic growth is related especially with 
capital flows, trade and financial market expansions. All the market participants are 
working out together to try to construct an international capital market economy 
where their emerging market can integrate in the world economical activities. 
Behavior of the stock prices and also the fluctuations on exchange rate give the trace 
to the investors to have some information about the market. This is the point where 
Fama (1970) developed the idea of the Capital Market Efficiency which relies on the 
utilization of the information available for the rational expectations. The efficiency of 
the market is supposed to be completed whenever the whole market shares all the 
information which is needed to predict the future background for the newly 
investments. He derived this idea in an empirical evidence of the relationship 
between the forward rate and the spot rate into an operational form where the forward 
rate is thought to be equal to the expected spot rate and the risk premium of the issued 
security. Due to this idea other empirical researches are done especially on stock 
markets to show the effect of prices behavior on publicly available information. The 
hypothesis is assumed to be a joint one since it is believed that the agents that are 
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expecting the evaluation of the prices in the next period are rational in the meaning 
that they do make no systematic forecasting errors and they have sufficient 
information to know the expected market price equilibrium and equilibrium returns. 
The prices of the assets are said to be a random walk variable. The availability of the 
information and the rationality of the agents divide the hypothesis into three forms: 
weak, semi-strong and strong efficient forms (Lo and MacKinlay, 1988). This 
classification is done to emphasize the point where the hypothesis is break down, 
which is the point that the market has potential information to be reflected into the 
securities’ prices. Most of the studies done previously have been tested due to the 
first two forms of the hypotheses because the distribution of the private information is 
so difficult and privately saved and there it is thought that the share of information is 
costless and the market ought to be perfectly competitive so that the prices gain all 
the possibility to capture freely all the market information. An interested 
characteristic that caught my attention (being one of the reasons why it is choose 
Indonesia as an example in this paper) is that there exist three stock markets: Jakarta, 
Surabaya and Indonesia Stock market. Each of them seeks to pursue efficient 
strategies for investors and other financial agents in order to offer to the market a 
profitable and secure environment. Due to the economic factors it is difficult to have 
a fully behavioral and efficient stock market. Government is trying to find efficient 
policies to be implemented into the economy in order that the participants can access 
to the target aims. The Jakarta Stock Market is becoming one of the most performed 
markets in the asian continent. Although the markets are emerging towards financial 
globalization, there  are still some mismatches between the structural changes of the 
market and the behavior of the people despite that they have three different markets 
for carrying their preferences from one market to another. But again there are a lot of 
structural risks, that associate the companies that invest in the market such as credit 
risk, liquidity risk, market risk, exchange rate risks etc.. There are real improvements 
in the stock market that outperform the investors’ environment, as improvements in 
the confidence of the business cycle and in the investors. The Jakarta Market tries to 
supply to the public the needed amount of the stocks in order that  they can try to 
achieve the required profits. It performs micro and macro economic conditions so that 
the seller and the buyers of the securities can interact easily with each other.  The 
domestic environment of the capital market, especially the political conditions, it has 
negatively effects in the global liberalization of the stock market. In mostly 
developing countries the efficiency market hypothesis is rejected.  

 

Metodothogy  
The EHM states the fact that the stock prices reflect all the information done 

publicly, so the Indonesian market by being so well performed may accept this 
statement. The data used on this investigation includes all the data of  the stock 
markets for the trade companies. Most of the data used are monthly collected from 
Datastream.  Based on the other researches, there are evaluated the results according 
to the traditional EHM methodology. The basic econometric regression is tested over 
the logarithms of stock prices of a certain period and one previous period.  Pt = µ + 
Pt-1 + εt , for t=1………T  where Pt and Pt-1 are the logarithm of the prices of the 
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stocks of tomorrow and today respectively. And the null hypothesis is: H0: µ=0   
where the ΔP=composition of returns = µ+ ε. It is used the Augmented Dickey 
Fuller tests to examine the stationarity of the prices. The investigation that is done 
here generates the informations  that the prices are in the market as a whole and also 
shows the market turnover rate volatility over time. If it is looks behind in time a vary 
range of the data analyses will be seen in order to determine the path of the asset 
prices. Eugene Fama (1970) was the first economist who beside the development of 
the idea of the market efficiency hypothesis and  he also investigated the basic 
econometric regressive model. He has emphasized strongly the randomness in the 
price movements and the data collected in an arbitrage form, where he evaluated the 
idea of the joint hypothesis, under which the coming analyses were derived. First the 
methodology will examine  if the exchange rates are a random walk and secondly if 
the future data are an unbiased predictor of the future prices taking also  into 
consideration the returns. There are a lot of econometric techniques that try to test the 
hypothesis and for sure that they all have the same variables adopted in different 
manner (Guidi, Gupta and Maheshwari, 2011). In the previously studies are treated  
two kinds of financial markets: the stock market and the exchange rate market.  The 
basic regression used in the exchange rate market is: Δst+k = α + βfpt + ut+k. 

According to this regression developed by Fama (1970), Dickey-Fuller (1981), 
Engle and Grager (1987), Phillips and Perron (1988), Johansen (1991) there are used 
to estimate the analysis by testing the order and degree of integration of the variables 
and also by testing the moving-average errors. For instance, the basic idea of these 
tests is hidden behind the orthogonality concept where the relation of the information 
available and the forecast is proved. Based on this scheme, directly the prices of the 
assets are analyzed. Hansen and Hodrick (1983), Giovannini and Jorion (1987), 
Chan, Gup and Pan (1992) have exploited the capital asset pricing model into the 
econometric equation in order to evaluate the riskiness of security shares. They all 
expected that the profit in the long run will be at its normal level despite the short 
term fluctuations, since they are caused due to slow adaptation of the new market 
information. After them many other regression models are been used to test the 
hypothesis of the efficiency. Dickinson  and  Muragu (1994) adopted the most 
recently used methods of autoregressive conditional heteroscedasticity structure to 
show the level of the return of the stocks. Et [Pt + 1| St] = Pt + µ is the representation of 
the fundamental definition of the EHM where the expectation of the tomorrow prices 
giving all the relevant information St will be equal to the today’s price and a 
deterministic regular variable change µ. In base of  this concept, the linear models of 
regression dominates the financial market by inquiring the price changes. The ARCH 
linear model have some autoregressive structure of their distribution. Moreover 
people started to pay more attention on General ARCH since their models include 
more than one lag: ht+1=α0+α1ut

2+β1ht=α0+(α1+β1)ht+α1(ut
2-ht). In which, it is thought 

that the shock volatility is being reflected also in the next period. Nevertheless, 
several studies emphasize that stock market volatility is higher during recessions than 
during expansions, while mean that returns are lower during recessions (Kim and 
Shamsuddin, 2008). For instance, if there appears to be GARCH(1,1) with α1+β1=Ц 
which has a unit autoregressive root it signifies that today’s volatility is going to 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 299

affect forecasts of volatility  into the indefinite future. Moreover the term “volatility 
clustering” appeared in the ARCH processes emphasize the fact that the returns are 
very bounded with the time changes so also the price volatility are reflected directly 
in the next period. The more the economy is integrated to the world system, the 
higher are the effects of the macroeconomic variables into the market of that country. 
Above and beyond this it can be say that the return of the stocks beside its prices 
depends also from the exchange rate fluctuations, inflation rates, interest rates, prices 
of the bonds and many other macroeconomic variables. Another model is the linear 
Granger causality test, where there is a nonlinear parametric causality test based on 
the nonexistent predictive power for yt of lagged values of another variable xt  that is 
characterized by an additive smooth transition component as in the additive smooth 

transition regression model: ἢt = β0҆ gt + δjxt-j + φijxt-1xt-j + ψjx
3
t-j. The 

hypothesis “xt does not Granger cause yt” can be written as H0:  and 
. There are many other regression equations and models used to treat this 

topic, but in this study it is tried to give the most important one. As a summary, all 
the methods estimate the random walk model for the return distribution. 
 

Results 
From the results of the test, it can be seen that the null hypothesis of 

nonlinearity is rejected completely. The today prices are not able to reflect to the 
public the information needed to predict the tomorrow ones,  meaning that the market 
is inefficient. This kind of investigation shows only the inner effect that the stock 
market obtains, but are not taking into consideration the other economic variables. 

Table 1 
Regression results 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C 0.0435764935848 0.0167721497886 2.59814598211 0.00937286374323

LOGX 0.992780522113 0.00274149597436 362.130942886 0
        Variance Equation 

C 8.95600570563e-06 1.69972917402e-06 5.26907806404 1.37110649501e-07
ARCH(1) 0.149807018985 0.0580656301223 2.57996027374 0.0098811681507

GARCH(1) 0.600545016307 0.0738663242009 8.13015975553 4.4408920985e-16
R-squared 0.995673121977     Mean dependent var 6.1214737516
Adjusted R-
squared 

0.995639449775     S.D. dependent var 0.0826286734711

S.E. of regression 0.00545634003197     Akaike info criterion -7.61638691007
Sum squared resid 0.0153026263239     Schwarz criterion -7.57542444491
Log likelihood 1981.45240316     F-statistic 29569.5870099
Durbin-Watson 
stat 

1.78604647358     Prob(F-statistic) 0

Source: Author calculations. 
 

As mentioned previously,  the stock market must be thought as a separate 
institution where the participants act without looking outside the market. The prices 
of securities do not behave apart from the other macro and micro variables. The 
fluctuations of the macro indicators affect the development of the economy of 
Indonesia but also in the stock prices. The investors when  predict the future 
environment takes into consideration the today prices but also try to capture all the 
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informations that other variables offers to them. Most of the investors are quite 
sensitive to the market rumors, especially from the ones raised from political 
disturbances. Since the prices of securities and their turnover rate are not alone in the 
market, it is decided to test some variables to show their fluctuations and volatility. 
The unit root test shows in an appropriate way the deviations of the variables of the 
economy. The Augmented Dickey Fuller test that it is used is obtained by: 

ΔXt=λ0+λ1Xt-1+λ2T+ ΔXt-1+ԑ, where λ0,  λ1,  λ2  are the coefficients that are 
estimated and ε is the white noise error term.  According to the formula, it is 
emphasized the fact that ADF method is used to test the variables in the presence of a 
constant term and a deterministic drift. 

Table 2 
The results of  the Augmented Dickey Fuller Test 

Source: Author calculations. 
 

The critical values for 1%, 5% and 10 % level of significance for no trend 
variation are -3.9228, -3.0659, -2.6745 respectively and critical values for 1%, 5% 
and 10 % levels of significance with trend variation are -4.6712, -3.7347 and -3.3086 
respectively.  Most of the values are significant but it still should prefer the variables 
with no intercept and trend. As it is seen from the table, it is not only the variable 
(turnover rate) that reject the unit root test but also almost all the other variables 
reject the hypotheses.  This means that not only the variable (turnover) is fluctuating 
across the time but also  the economy as a whole it  is not follow a regular path 
because the nonlinearity is a feature that associates the market in general. The 
unequal dissemination of the economic standards in Indonesia distorts the predictable 
stock movements. The indonesian market could not reflect all the information among 
the prices or returns of the stocks since the ineffectiveness of the markets comes from 
the instability of the economy in general. The macroeconomic agents fluctuates over 
time which also changes the prices of the securities since the stock market is a 
dependent institution with the economy as a whole. The parameters of the economy 
highlight the ways of dealing with investments among which the investors can 
evaluate the indexes of the markets. Despite the fact that the Jakarta Stock Market has 
make huge progress in the last years it doesn’t give the strength to attribute all the 
relevant information to investors to examine the tomorrow prices by just looking at 

Variables 
With intercept/ no 

trend 
No intercept/ with trend 

turnover -2.851876** -2.706144* 
RER 1.137613 -1.641691* 

interest rate spread -2.407386* -2.388681* 
real interest rate -2.138996* -2.437125* 

inflation -2.315566* -2.233385* 
Δturnover -3.473887*** -3.312033** 

ΔRER -2.309938* -3.386031** 
Δinterest rate spread -4.58942 -4.585493*** 

Δreal interest rate -4.425071 -4.233533*** 
Δinflation -4.058288 -3.928913*** 
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today ones. Traders do not only diversify their portfolio among this three stock 
Indonesian markets but also they used other fields of the economy, even abroad. Thus 
the market can experience with some stimulus coming from outside that distort the 
feature of a “closed and isolated” stock market. Indonesia has an inflation targeted 
policy. Although the inflation should move on the same track, it does not have a 
unique linear behavior by indicating that the economy has in general abundance 
resources. Since the major part of the shares is owned by the foreign investors, the 
exchange rate and the inflation rate patterns should also be considered. The market in 
Indonesia is still in a transition period because it is trying to cope with the global 
standards. The new standardization period is comprised of some new behavior 
investor perspectives where to reach the needed information it has become more 
difficult because the market policies have been not successfully. The companies not 
only have to collect info about the stock market but also about for the functioning of 
the economy. 

 

Conclusions 
The Efficient Market Hypothesis has been studies for more that two decades 

and on its theoretical bases is supported by many economists but in practice it is a 
false verdict. Especially the stock market has no incentive to accept this hypothesis 
because the prices fluctuated overtime without considering the information that is 
supposed to be attracted by the participants. This paper tried to conclude the evidence 
that the EHM has in the stock market especially in the developing countries. In the 
first part of this study it is explained the efficient market hypothesis and its 
methodology. Then based on the previously  empirical researches, it is tried to make 
some reviews to show the role that with hypothesis has on the stock market. Lastly, it 
is developed an empirical study over indonesian market. According to all the 
investigations done,  the weak form of the hypothesis (that the market reflects a set of 
the information available to the investors to predict future prices), is strongly 
rejected. The rejection states that the stock markets of the developing countries are 
inefficient by meaning that the prices fluctuate overtime without having a unique 
trend. The mostly used methods were the unit root test (especially that of the 
Augmented Dickey Fuller test) which try to investigate the significance of the level 
of the variables for  the stock markets (where the most important test was to prove the 
volatility of the prices and its returns). The returns of securities and its prices did not 
follow a non-stationary trend. They deviate from the normality, so their distribution is 
violated and they are correlated serially with each other. The environment of stock 
market that the developing countries offers to the investors in not so reliable because 
of the instability of the economic situation that these countries have. The mal-
functioning of the regulatory of the institutions for the stock markets make the 
information spread gradually deviating from its point. The economic and also 
political policy developments in the developing countries open or close new gates for 
investment opportunities. But by looking back into retrospective the figures of the 
stock markets are highly distorted due to the lack of organizational institutions and 
also due to the lack of technology (due to which the information it is not transmitted 
completely). On the other hands, in the last years the technological advancements 
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have been occurred but still the prices of securities indexes have not pursue a 
normality path. The volatility of the prices happened due to the emerging of the 
markets in the global financial system has make the investors to deal more with the 
foreign exchange regimes which make the entrepreneurs suspecting and being afraid 
to react quickly to the market. The  relevant informations in the market are not so 
reliable. Moreover the crucial aim of the investors is to maximize their profits so they 
do not care too much to transmit their acknowledgement to the public; moreover they 
try to find other illegal ways to increase their earnings. Thus the market by itself can 
not adjust the set of the information available to the public because, by opposing the 
EHM, the stock market is not isolated from the economy as a whole. The 
inconsistency and inefficiency of the stock market due to macro and micro economic 
effects and due to the non-asymmetric behavior of the people make the Efficient 
Market Hypothesis be strongly rejected. To conclude in this paper it is  emphasized 
the fact that the prices of today are not able to reflect all the information that is 
available to the public for  evaluating or predicting the prices for tomorrow. Thus the 
efficient market hypothesis is strongly rejected especially for the stock market  in the 
developing countries.   
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы реализации государственной 
программы по развитию сельского хозяйства Чеченской республики. Проведен анализ 
исполнения основных направлений госпрограммы и результатов на основе данных 
Министерства Чеченской Республики и Территориального органа государственной 
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Сельское хозяйство – это отрасль экономики, призванная обеспечивать 
население страны или региона продовольственными товарами и получение 
сырья для многих отраслей промышленности [1, с.23]. Данная отрасль 
встречается практически во всех государствах и имеет колоссальное значение. 
В разрезе мирового сельского хозяйства занятых в этой отрасли среди 
экономически активного населения составляет около 1 млрд. человек. От 
состояния сельского хозяйства напрямую зависит безопасность страны в плане  
продовольственного снабжения, вопросы агрономии, растениеводства, 
животноводства, мелиорации (организационно-хозяйственные и технические 
мероприятия по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических 
условий), лесоводства и т.д. 

Сельское хозяйство является также одной из лидирующих отраслей 
экономики Чеченской Республики, определяя структуру и уровень 
народнохозяйственного развития. Определяющими показателями сельского 
хозяйства в региональной экономике являются доля занятых в данной отрасли и 
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удельный вес сельхозпродукции в структуре ВВП. В разрезе сельского 
хозяйства Чеченской Республики наблюдается интенсивное развитие отрасли за 
счет увеличения числа занятых в ней и роста продукции растениеводства путем 
расширения посевных площадей для выращивания благородных культур, 
увеличения поголовья скота и молочной продукции [2, с.241].    

Преимуществами сельского хозяйства, в первую очередь, является 
обеспечением продовольствием население, предоставление рабочих мест и 
создание новых, получения и предоставление сырья, необходимого для 
деятельности агропромышленного комплекса, общее развитие социально-
экономической системы. Главным органом стимулирования отрасли служит 
Министерство Сельского хозяйства Чеченской Республики, которое активно 
работает над развитием всех его направлений [4, с.12]: 

 Исполнение мер по улучшению и развитию демографической обстановки 
в сельской местности ЧР; 

 Жилищное и инженерное обустройство сел; 
 Развитие и стимулирование социальной инфраструктуры; 
 Повышение репутации сельского хозяйства и поддержка застроек в 

муниципалитетах; 
 Благоустройство сельской местности и развитие институтов 

гражданского общества. 
Главным финансовым инструментом обеспечения развития сельского 

хозяйства ЧР в настоящее время является Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014 - 2020 
годы, состоящая из 9 подпрограмм.   

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
Чеченской Республики в январе – сентябре 2015 года составил 11541,2 млн. 
руб. Индекс производства продукции составил 105,3% (в 2014 году – 99,8 %) [4, 
с.26]. 

Рассмотрим более детально основные направления программы сельхоз 
развития ЧР. 

Растениеводство 
В структуре посевных площадей по категориям хозяйств большая часть 

посевных площадей республики сосредоточена в сельскохозяйственных 
организациях – 64,8 %, доля крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 
населения составила соответственно – 29,6% и 5,5%. 

Как видно из таблицы 1, по состоянию на ноябрь 2016 года объем 
реализованной продукции растениеводства по зерну составил увеличение на 12,2% 
по отношению к соответствующему периоду 2015 года, сбор кукурузы увеличился 
на 31,7%, вскопано картофеля на 2,7% больше и в общем составе объем 
реализованных овощей увеличился на 16,4%, что свидетельствует об эффективной 
деятельности в отрасли сельскохозяйственного развития. 

По данным 1.10.2015г площадь земель, на которых скошены зерновые 
культуры, составила 101,5 тыс. гектаров (на 17,2 % больше, чем в 2014 г.). Зерна 
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намолочено 211,1 тыс. тонн (на 39,9 % больше). Объем вскопанного картофеля 
составил 16,7 тыс. тонн, что больше на 6,2 % больше. 

Таблица 1 
Объем реализованной сельскохозяйственной продукции  

Ноябрь 2016г. Январь-ноябрь 2016г. 

 
фактически 

в % к 
ноябрю 
2015г. 

фактически 

в % к 
январю- 
ноябрю 
2015г. 

Продукция растениеводства     
     
Зерно, тыс.тонн 7,8 112,2 101,9 97,7 
Кукуруза, тонн 558,0 131,7 5453,8 184,0 
Картофель, тонн 741,0 в 2,7 р. 2494,3 46,7 
Овощи, тонн 1325,8 116,4 7050,4 в 2,4 р.    

На 01.10.2015 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях по 
сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличились на 17,2 % 
и составили 65322 тонн. 

Животноводство 
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 

238,8 тыс. голов (на 1,0% меньше по сравнению с аналогичной датой 
предыдущего года), овец и коз 230,2 тыс. голов (на 5,8% больше), птицы 1134,6 
тыс. голов (на 5,4% больше). 

Таблица 2 
Отгружено (реализовано) сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными организациями  
Ноябрь 2016г. Январь-ноябрь 2016г. 

 
фактически 

в % к 
ноябрю 
2015г. 

фактически 

в % к 
январю- 
ноябрю 
2015г. 

Продукция животноводства     
      
Мясо (скот и птица на убой 
в живом весе), тонн 

156,5 132,2 1471,3 106,7 

Молоко, тонн 369,3 в 2,8 р. 2204,9 118,1 
    Яйца, тыс. штук  40,5  135,4 

 

По состоянию на ноябрь 2016 года объем реализованного мяса составил 
156,5 тонн, что больше на 24,3% по отношению к ноябрю 2015 года, по объему 
реализованного молока в 369,3 тонны также наблюдается увеличение на 2,8%.    

В январе - сентябре 2015 года объем произведенной мясной продукции 
скота и птицы на убой (в живом весе) составил 30,5 тыс. тонн (на 1,7 % больше чем 
за аналогичный период 2014 года), молоко – 209,9 тыс. тонн (на 1,2% больше).  

Мелиорация 
На 1 июля 2015 года площадь земель сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих рекультивации, составляет 18 733,6 га.  На 1 января 2015 года 
площадь земель сельскохозяйственного назначения, подлежащая 
разминированию, составляла – 2 036 га. 
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За отчетный период  по АПК ЧР разминировано земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 1667,9 га (работы по 
разминированию начаты 1 апреля 2015 г.). 

Формы хозяйствования 
В республике по состоянию на 2015 год приходилось 3856 фермерских и 

иных хозяйств малого предпринимательства. В предыдущем году только лишь 
на долю КФХ приходилось 14,4% крупно-рогатого скота, около 30% овец и 
34% - посевов озимых, 31% - яровых сельхоз культур. В регионе большинство 
Крестьянских и Фермерских хозяйств начали масштабное засеивание таких 
культур как сахарная свекла, рапс, подсолнечник и другие культуры, имеющие 
больший доход от реализации. Также по сравнению с предыдущими годами 
наблюдается динамичный рост объемов реализации мясомолочной продукции и 
увеличение поголовья КРС.     

В рамках программы господдержки КФХ оказывается всяческая помощь. 
Так, в 2015 году им было выделено 513,99 тонн семян яровых культур, 1684 679 
тонн минеральных удобрений, 142,25 кг гербицидов для химической прополки. 
На поддержку развития растениеводства фермерскими хозяйствами  затрачено 
более 8,5 млн. руб., а в общие затраты на поддержку фермерств затрачено более 
160 млн. руб. Помимо сырьевого снабжения, Министерство Чеченской 
Республики выделяет систематически сельхоз технику и денежные пособия на 
научно-исследовательскую деятельность.  

Садоводство 
Ощутимый вклад в «продовольственную корзину» ЧР внесли 

региональные садоводы. За прошедший год была проведена закладка 
многолетних насаждений в объеме 88,2 га и раскорчевка земель в 2168 га. 
Совершенствование системы садоводства, в свою очередь, обеспечивает 
население ЧР экологически чистыми продуктами, способствует развитию 
перерабатывающей промышленности и с увеличением масштабов садов, 
соответственно, рабочими местами.    

Резюмируя проведенный анализ и вышесказанное можно сделать 
следующий вывод.  

Для повышения эффективности деятельности сельского хозяйства и 
увеличения доходов от реализации сельскохозяйственной продукции 
необходимо способствовать увеличению плодотворности использования 
сельскохозяйственных угодий, пашен, садов и др. посредством увеличения 
урожайности на основе на базе внедрения культивированных растений с 
наибольшей урожайностью, применять научно-обоснованные подходы 
выращивания, повысить минерально-органическую подпитку растений.   

Необходимо также отметить, что деятельность, проводимая по 
оздоровлению земель сельхоз назначения, дает свои результаты. Помимо этого, 
приобретение в рамках реализации госпрограммы по развитию сельского 
хозяйства по ЧР на 2014-2020гг. сельхозтехники (более 60) для 
животноводческих комплексов благоприятно отразилось в увеличении 
реализации продукции животноводства, о чем свидетельствуют приведенные 
выше данные.   
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Минсельхозом ЧР в рамках данной госпрограммы составляются списки 
потенциальных инвесторов, на 2015 год их более 80, желающие арендовать 
земельные участки и имущественные комплексы, находящихся в юрисдикции 
Минсельхоза ЧР, с обязательством погашения задолженностей на сумму 755 
496 000 руб. в установленные сроки. 

Положительным моментом является снижение до минимально 
допустимого уровня ставки по кредитам на проведение сезонных полевых 
работ РСХБ, что повысило доступность финансовых ресурсов для аграриев 
Чеченской Республики.  

Исполнение мероприятий, регламентированных государственной 
программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 
Республике на 2014-2020 годы» позволяет привлекать в АПК ЧР немалые 
финансовые средства из всех источников, достигать значительно высокие 
показатели за счет снабжения производителей товаров сельскохозяйственного 
назначения республики современными производственными фондами, грантов, 
формирования основ для развития животноводства, растениеводства, 
садоводства, семеноводства, перерабатывающих отраслей. Все перечисленное 
содействует решению проблем продовольственного обеспечения, вопросов 
занятости населения и увеличения уровня доходов на душу населения.     
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Стаття присвячена розгляду функції досудового розслідування Служби безпеки 
України як спеціального суб’єкта фінансової системи держави та важливості позбавлення 
Служби безпеки України повноважень щодо розслідування злочинів у фінансовій сфері. 

Ключові слова: Служба безпеки України, фінансова система, досудове розслідування, 
функції. 

 

Функції кожного правоохоронного органу є невід’ємним елементом його 
адміністративно-правового статусу, що й обумовлює важливість їх закріплення 
на законодавчому рівні. Одним із правоохоронних органів, а також спеціальним 
суб’єктом захисту фінансової системи України є Служба безпеки України (далі 
– СБУ). Але не зважаючи на роль спецслужби у підтриманні державної безпеки 
та захисті фінансових інтересів держави від внутрішніх і зовнішніх загроз 
Законом України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року її 
функції не визначено [1].  

Натомість загальні функції всіх правоохоронних органів як суб’єктів  
забезпечення національної безпеки держави, у тому числі СБУ, закріплює 
Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 
року [2]. Аналіз наведених у вказаному нормативно-правовому акті функцій, 
які здійснює СБУ як суб’єкт забезпечення національної безпеки, дозволяє 
зробити висновок про те, що вони стосуються як питань пов’язаних з 
організацією поточної роботи органу, так і безпосередньої участі в локалізації 
існуючих або потенційних загроз національній безпеці держави. При цьому, 
вказані функції не зважаючи на їх різноманітність стосуються і забезпечення 
фінансової безпеки держави, так як ми не можемо відокремити її від 
національної безпеки держави загалом.  

                                                 
12 Виконано в рамках проекту № 0116u006814 (супровідний лист № 01/15.06/3278 від 19.08.2016 р.) 
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Однак варто погодитись з С. П. Пономарьовим [3], що такий підхід до 
закріплення функцій СБУ негативно позначається на її діяльності, а тому слід 
внести зміни безпосередньо до Закону України «Про Службу безпеки України». 

Відповідно до положень національного законодавства пріоритетними 
напрямками діяльності СБУ як правоохоронного органу та спеціального 
суб’єкта фінансової системи України, що значно відрізняє її від інших 
правоохоронних органів є профілактична та контррозвідувальна діяльність, 
боротьба з організованою злочинністю та тероризмом, інформаційно-
аналітичне забезпечення вищих органів влади, захист державної таємниці тощо. 

Іншим напрямком діяльності СБУ є також досудове розслідування. Так 
ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) 
[4] відносить до підслідності органів безпеки України ряд злочинів, у тому 
числі злочини у фінансовій сфері передбачених відповідно ст. 212 та ст. 2121 

Кримінального кодексу України (далі – ККУ). Вказане дозволяє нам 
стверджувати, що СБУ як спеціальний суб’єкт фінансової системи України 
здійснює розслідування суспільно-небезпечних діянь, які посягають на 
фінансові інтереси держави та завдають їм шкоди. 

При цьому ставлення науковців до повноважень СБУ у сфері досудового 
розслідування за визначеним кримінальним законодавством переліком 
кримінальних правопорушень є досить неоднозначним, що пов’язано в першу 
чергу з Рекомендацією Парламентської Асамблеї Ради Європи 1402 (1999), яка 
наголошує на доцільності позбавлення спецслужб права проводити досудове 
розслідування злочинів [5].  

Однак з викладеними рекомендаціями не погоджується ряд науковців. 
Зокрема, М. М. Карпенко [6] зазначає, що позбавлення СБУ функції досудового 
розслідування означає докорінну зміну характеру СБУ, позбавлення її статусу 
правоохоронного органу та як результат потребує докорінного реформування 
правоохоронної системи загалом з метою передачі повноважень у сфері 
протидії злочинам, які віднесено до компетенції СБУ, іншим правоохоронним 
органам. 

Варто звернути увагу, що історія органів безпеки України свідчить про 
існування функції досудового розслідування як невід’ємної складової їх 
повноважень. Підтвердженням цьому є ст. 102 Кримінального процесуального 
кодексу УРСР 1960 року, де було чітко передбачено, що органи безпеки є 
органами досудового слідства [7].  

Починаючи з 2006 року набула свого поширення теза про звільнення СБУ 
від функцій досудового слідства. Згідно з якою СБУ відповідатиме виключно за 
внутрішню безпеку держави, а функцію досудового слідства за визначеним 
законодавством переліком злочинів буде передано Національній службі 
розслідування (на сьогодні це Державне бюро розслідувань). В 2008 році на 
питання врегулювання компетенції органів СБУ у сфері правоохоронної 
діяльності та досудового слідства законодавцем було звернено увагу також в 
Концепції реформування Служби безпеки України 2008 року [8], що й 
обумовило дискусію навколо змін повноважень СБУ.  
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Окрім тих науковців, які вважають цілком виправданим повне вилучення 
повноважень щодо проведення досудового слідства з компетенції СБУ, 
поширеним є також підхід за якого розосередження слідчих підрозділів у 
структурі декількох правоохоронних органів відповідає вітчизняним 
процесуальним традиціям і перевірене часом, а встановлення спеціалізації 
правоохоронних органів підвищує ефективність їх роботи. 

Беручи до уваги вказане необхідно підкреслити, що СБУ доцільно 
розслідувати ті злочини на яких вона спеціалізується: терористичні акти, 
організована злочинність, якщо вона посягає на конституційний устрій та 
демократію держави, дії та бездіяльність, що завдають шкоди у сфері охорони 
державної таємниці. У той же час, виведення досудового розслідування  
кримінальних правопорушень за ст. 212 та ст. 2121 ККУ з повноважень СБУ як 
спеціального суб’єкта фінансової системи України підтверджує доцільність 
зосередження СБУ на контррозвідувальній діяльності з метою виявлення 
існуючих або потенційних загроз фінансовим інтересам держави.  

Варто звернути увагу, що Стратегією Національної безпеки України                 
2015 року [9] визначено мету реформування СБУ, а саме створення динамічної, 
укомплектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними 
матеріальними і технічними засобами спеціальної служби, здатної захищати 
державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України 
від незаконних посягань. 

Але для досягнення цієї мети Концепцією розвитку сектору безпеки і 
оборони України 2016 року [10] пропонується не лише суттєво розширити 
завдання СБУ, але й залишити за СБУ функцію досудового розслідування.  

Розглядаючи питання функції досудового розслідування спецслужб слід 
звернути увагу на зарубіжний досвід. Зокрема, в державах СНГ органи безпеки 
як спецслужби не здійснюють досудове розслідування фінансових злочинів, 
тоді як в державах-членах Європейського Союзу є ряд винятків. Так, в Польщі 
Агентство внутрішньої безпеки розслідує не лише ті злочини, які вже 
традиційно належать до підслідності спецслужб: шпигунство; тероризм; 
розголошення державної таємниці тощо, але й злочини, які можуть заподіяти 
шкоду економічним інтересам держави та корупцію серед посадових осіб 
державних органів, яка може являти собою загрозу для безпеки держави [11].  

В структурі Федерального бюро розслідувань США діє Управління 
кримінальних розслідувань, яке розслідує також «білокомерцеві» злочини, що 
вчиняються вищими посадовими особами держави та пов’язані з федеральними 
коштами [12].  

Таким чином, СБУ як правоохоронному органу спеціального призначення 
притаманна певна специфіка діяльності, яка полягає у здійсненні спецслужбою 
контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, досудового розслідування 
тощо. Поряд з цим найбільш дискусійним серед науковців є питання здійснення 
СБУ досудового розслідування. Зокрема, одні науковці обґрунтовують 
доцільність позбавлення СБУ цих повноважень, а інші вважають, що розподіл 
повноважень щодо досудового розслідування між правоохоронними органами 
відповідає вітчизняним процесуальним традиціям. Ситуація ускладняється 
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також неоднозначним зарубіжним досвідом (Польща, США). Але не зважаючи 
на це, вважаємо доцільним позбавити СБУ повноважень у сфері розслідування 
фінансових злочинів, що загалом відповідає основній меті Концепції 
реформування Служби безпеки України 2015 року. 
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European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the 
Member States of the European Union (FRONTEX) was conducted. 

Keywords: European experience, ensuring law and order, state border 
 

In the main provisions of the Constitution of Ukraine Art. 1 states that the state 
security and defense of the State Duma of Ukraine are reliant on relevant military 
formations and law enforcement bodies of the state [6], accession to the Council of 
Europe and other factors have caused the need to re-evaluate the main issues 
concerning the area of protection and defense of the DK and the role of the State 
Border Guard Service (DPS) in the system of state executive bodies. 

Protection of the state border is one of the most important functions of the 
state. The state border is a sign that should be inherent in any state and without which 
it is impossible to exist. 

Areas of implementation of the territorial rule of States are determined by the 
boundaries established between them. Consequently, the main purpose of the borders 
is to establish boundaries of the state territory.After proclamation of the 
independence, Ukraine introduced the process of democratization, formation of a 
social and legal state, and the rise of the idea of civil society. The development of 
such internal transformation directions could not be established without the external 
course of Ukraine on the democratic foundations of the European Union. Since the 
first years of independence, Ukraine has identified integration into European 
structures as the main foreign policy direction. Since then, despite the complex 
internal political processes, changes in the world arena, these strategic goals of the 
foreign policy of our state remain unchanged. After all, they reflect the interests of 
the Ukrainian people regarding the historical and cultural relationship with the 
community. 

In Ukraine, at the present stage, all aspects of the life of society and the state 
are being reformed. In this connection, studying and using positive experience in the 
sphere of organizational construction and functioning of the state border protection 
systems of foreign countries, as well as determining ways of using such experience 
for reforming and developing the system of guarding the state border regime of 
Ukraine, taking into account the national peculiarities of our state, is becoming 
especially urgent. This is especially important given Ukraine's foreign policy areas 
and, above all, the desire to join the European Union [1, p. 27]. 

Ensuring proper cooperation of Ukraine with the EU countries in the field of 
state border protection is a significant contribution to the integration into European 
security systems. 

V. Pleshko points out more than 250 terrorist acts cease annually in Western 
Europe. Every year the number of persons detained for their involvement in terrorist 
activities is increasing. According to the European Monitoring Center for the spread 
of drugs and drug addiction, the number of drugs entering the EU countries is 
increasing every year, as well as and the number of people who consume them. The 
geography of the countries-suppliers covers almost all continents. That is why very 
pressing issues for the European community are countering terrorist manifestations, 
cross-border organized crime, human trafficking and drug trafficking at the borders. 
Therefore, since the 1950s, one of the strategic priorities for the countries of the 
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European Union is the introduction of effective mechanisms for the national 
management of national security in the border area. These mechanisms are aimed at 
creating an effective system of public administration in order to counter modern 
cross-border challenges and threats [2, p. 102]. 

The strategic area of the development of the national system for the protection 
of the state border of Ukraine is the creation of a model for integrated management of 
the state border, based on the interaction between actors exercising law and order at 
the border, taking as a basis the common European experience in the field of border 
security. 

The concept of integrated border management was developed in the provisions 
of the Hague Program [3], which was adopted in November 2004. The program 
defined the strategic priorities of the European Union on border security issues, and 
the practical tool for their introduction was the concept of integrated border 
management. 

The modern strategy of integrated border management is a key priority for the 
implementation of a unified state policy by the EU countries in the field of border 
security. An important component of the implementation of the integrated border 
management strategy was the adoption of Council of Europe Regulation 
No.2007/2004 dated October 26, 2004. The document envisaged the creation of the 
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX).  

Powers granted to FRONTEX: 
- provides coordination and interaction of EU border and migration structures 

in the field of protection and control of external borders; 
- Introduces a unified system for analyzing the risks and threats of illegal 

activities at the border; 
- provides practical assistance to EU countries in the training of personnel 

assigned to carry out tasks in the field of border security; 
- introduces modern high-tech tools and developments for the purpose of 

remote monitoring of borders; 
- assists in resolving crisis situations on the external borders of the European 

Union; 
- organizes international cooperation, including with countries that are not 

members of the European Union; 
- facilitates the return of immigrants from third countries [4, p. 104]. 
The Schengen Border Code establishes that the management and coordination 

of operational cooperation on border control issues between the Member States is 
ensured by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at 
the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) [5]. 

The EU has formed a sufficiently effective system of coordination and 
interaction, which effectively functions thanks to the single coordinating institution - 
the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX). Thanks to this, a 
unified mechanism of inter-institutional, national and international cooperation is 
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formed to quickly and consistently respond to the situation in the border area based 
on common standards developed by the Agency [4]. 

When reforming the structure of the system of the state border protection of 
Ukraine, it is necessary to draw attention to the fact that in almost all EU countries 
border agencies are a part of the organizational structure of the ministries of internal 
affairs. 

Deep and irreversible democratic transformations taking place in Ukraine 
require restructuring and raising the level of efficiency and quality of the activities of 
the subjects of protection of the regime of the state border of Ukraine. In particular, 
the problem of optimizing the activity of the State Border Guard Service of Ukraine 
in the sphere of protection of the state border regime in Ukraine needs to be 
addressed [4, p. 62], as well as its role in the process of integration into the European 
security system. 

Based on the analysis, we can state that the legislation of Ukraine on the 
protection of the state border regime does not fully correspond to the realities of 
implementing a unified state policy in the sphere of border security and requires 
changes and additions taking into account the experience of European countries. In 
our opinion, the need to reform the State Border Service in the State Border Police 
and incorporate it into the Interior Ministry, which will help to increase the 
effectiveness of law enforcement agencies ensuring law and order at the state border 
of Ukraine and will positively affect the adaptation of Ukrainian legislation in the 
field of state border protection to European Union standards. 

It is necessary to create a model for integrated management of the state border, 
based on the interaction between law enforcement agencies responsible for law and 
order on the state border and cooperation with the European Agency FRONTEX, 
taking European experience in the field of border security as a basis. 

Such a model is to create an integrated interagency automated information 
exchange system for persons who have committed criminal and administrative 
offenses in the territory of Ukraine, in the interaction between law enforcement 
agencies that ensure the rule of law at the state border and operational cooperation 
with the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the 
External Borders of the States members of the European Union (FRONTEX) on 
operational information exchange, joint operational activities, taking over the 
experience of the agency in ensuring law and order. 

Further improvement of the activities of the State Border Guard Service of 
Ukraine within the framework of the EU-Ukraine Association and enhancing the 
effectiveness of constructive interaction with such a structure of the European Union 
as FRONTEX will positively contribute to Ukraine's integration into the system of 
pan-European security. 
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Nowadays, there is no unambiguous interpretation of the concept of financial and economic 
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На сьогодні немає однозначного трактування поняття фінансово-економічної 
безпеки, а тому автори вважають доцільним об’єднати ці поняття в одне – фінансово-
економічна безпека. В статті розглянуто різні позиції вчених щодо сутності понять 
економічної та фінансової безпеки держави з метою чіткого усвідомлення значення 
категорії «фінансово-економічна безпека держави».  

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, безпека держави, фінансова безпека, 
поняття економічної безпеки. 

 

Постановка проблеми. Донедавна таке поняття, як «фінансово-
економічна безпека», практично, не використовувалося в економічній науці, і, 
тим більше, не привертало достатньої уваги вітчизняних науковців. Проте 
стрімкий розвиток процесів лібералізації та інтеграції, призвів до відкритості та 
взаємозалежності національних економік, розвитку глобального ринку, в 
                                                 
13 Виконано в рамках проекту № 0116u006814 (супровідний лист № 01/15.06/3278 від 19.08.2016 р.) 
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умовах якого політична замкнутість та економічна ізоляція окремих держав не 
мають змісту. Тому проблема забезпечення фінансово-економічної безпеки 
держави, постає крізь призму самозбереження та розвитку країни, її окремих 
регіонів і підприємств, їх політичного та економічного самоутвердження на 
міжнародній арені.  

Аналіз позитивних наслідків глобалізації а, у більшій мірі, передчуття 
негативів, призвів до розробки у багатьох країнах світу концепцій національної 
безпеки, базовим елементом яких стала фінансово-економічна складова. 

Ступінь розробленості проблеми. Питання дослідження фінансової та 
економічної безпеки, оцінка теоретичних підходів до забезпечення її належного 
рівня привертають увагу багатьох вчених, а саме: І. Данилова, І. Мішиної,              
О. Власюка, Л. Абалкина, О. Василика, В. Геєць, В. Шлемко, О. Шевчука та ін. 

Мета статті – дослідити та проаналізувати сутність понять економічної 
та фінансової безпеки держави у зарубіжній та вітчизняній літературі з метою 
подальшої адаптації до сучасних умов національної економіки України. 

Виклад основного матеріалу. З метою чіткого усвідомлення значення 
категорії «фінансово-економічна безпека держави» вважаємо за потрібне 
спочатку охарактеризувати поняття «безпека», визначити його сутність та 
окреслити притаманні йому ознаки.  

На початку еволюційного розвитку людства безпека розумілася як стан 
захищеності територій від ворожого нападу. У процесі формування державності 
та становлення її як інституції безпеку було прийнято розуміти як відсутність 
небезпек. Надалі термін «безпека» почали вживати в XVII столітті майже у всіх 
країнах Європи і він означав спокійний стан духу людини, яка вважала себе 
захищеною від будь-якої небезпеки. [1, с. 307]. 

В економічній літературі наведено декілька визначень поняття «безпека», 
серед яких, на нашу думку, доцільно виділити такі положення: 

– безпека ― це стан захищеності певного об’єкта; 
– безпека є універсальним ключовим зв’язуючим елементом у системі 

категорій «економіка і безпека»; 
– головними у визначеннях безпеки є терміни «захищеність», 

«відсутність небезпек», «збереження», «надійність», «захист від небезпеки 
(загроз)», «спокій», «незалежність», «стабільність»; 

– опосередкованими категоріями є «існування», «цілісність», «розвиток», 
«впевненість». 

На основі цитованих визначень та інших джерел можна стверджувати, що 
безпека є необхідною для функціонування і розвитку економічної системи та 
невід’ємною якісною і кількісною характеристикою будь-якого об’єкта. 

Слід зазначити, на сьогодні немає однозначного трактування поняття 
фінансово-економічної безпеки, що визначає дискусійний характер даної 

проблеми. Тому в дослідженні поняття та змісту фінансово-економічної 
безпеки почнемо з більш загального визначення – економічна безпека. 

Уже в двадцятих роках, як тільки економіки країн почали розширювати 
свої межі за рахунок торговельних можливостей, почалися наукові розробки 
економічної безпеки. Комплексні підходи до розуміння поняття «економічна 
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безпека» почали з’являтися наприкінці 70-х рр., коли розвиток світової торгівлі 
сягнув рівня глобальної економіки.  

У сучасній науковій літературі розглядають різноманітні тлумачення 
поняття «економічна безпека». 

Мішина І. розглядає економічну безпеку як кількісну та якісну 
характеристику економічних властивостей системи з погляду її здатності до 
самовиживання та розвитку в умовах дестабілізуючої дії непередбачуваних і 
важкопрогнозованих зовнішніх та внутрішніх факторів [2, с. 35]. 

Власюк О. визначає що економічна безпека це стан найбільш 
ефективного використання ресурсів для нейтралізації загроз і забезпечення 
стабільності в сучасності та майбутньому [3, с. 22]. 

В.І. Мунтіян [4, с. 68] називає економічною безпекою 
загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний та 
стабільний розвиток економіки держави, що містить механізм протидії 
внутрішнім і зовнішнім загрозам. 

Узагальненою є позиція Л. Абалкіна, який визначає економічну безпеку 
як сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної 
економіки, її стабільність та стійкість, здатність до постійного оновлення й 
самовдосконалення [5, с. 5]. 

Проаналізувавши існуючі підходи до визначення економічної безпеки 
держави, відзначимо, що економічна безпека держави – це стан економіки 
держави, для забезпечення якого створюються стійкі та науково обґрунтовані 
методи нейтралізації негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, 
з’являються необхідні умови для стабільного соціально-економічного розвитку 
держави, захисту національних економічних інтересів та підвищення добробуту 
громадян. 

Оскільки національна безпека держави, в першу чергу, забезпечується 
станом економіки та захищеністю від загроз фінансової безпеки, 

розглянемо більш детально фінансову складову безпеки держави. Проведений 
аналіз теоретичних підходів до визначення категорії «фінансова безпека» дає 
підстави стверджувати про наявні відмінності у поглядах науковців. 

О. Василик під фінансовою безпекою розуміє як надійну захищеність 
фінансової системи від внутрішніх та зовнішніх загроз [6, с. 266]. 

За твердженням В. Геєць фінансова безпека – це стабільний розвиток 
фінансової системи країни та її стійкість до потенційно негативного впливу 
зовнішніх і внутрішніх шоків [7, с. 12]. 

Аналізуючи наукові праці В. Шлемко та І. Бінько [8, с. 68] ми дійшли 
висновку, що на їх думку фінансова безпека – такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування 
національної економічної системи та економічне зростання. 

Ознайомлюючись з роботами провідних західних економістів Г. Вуда та    
В. Аллена, ми дійшли висновку, що вони ототожнюють фінансову безпеку з 
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фінансовою стабільністю на макроекономічному рівні [9, С. 52], тобто основою 
фінансової безпеки в цілому є стабільність фінансової системи. 

Ми вважаємо за доцільне погодитися з позицією багатостороннього 
підходу до розуміння фінансової безпеки, який розглядає її як захищеність 
фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень 
фінансової незалежності, стабільності і стійкості фінансової системи країни в 
умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що 
складають загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової системи держави 
забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та 
стале економічне зростання. 

Висновки. Оскільки важливою та пріоритетною складовою економічної 
безпеки держави є її фінансова безпека, на нашу думку доцільно об'єднати ці 
поняття в одне – фінансово-економічна безпека. При цьому забезпечення 
фінансово-економічної безпеки держави потребує вирішення широкого кола 
проблем, що стосуються формування критеріїв та принципів забезпечення 
фінансово-економічної безпеки, визначення пріоритетних національних 
інтересів у фінансовій сфері, здійснення постійного відстеження факторів, які 
викликають загрози фінансово-економічній безпеці країни, а також вживання 
заходів щодо їх попередження та подолання. Що стосується системи 
забезпечення фінансово-економічної безпеки, зокрема, системи відповідних 
інститутів і організаційно-управлінських структур, то вона також потребує 
належної структурної організації. 
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У статті розглядається проблема використання контрафактного програмного 
забезпечення в Україні з точки зору сучасного українського законодавства, засоби виявлення 
правопорушників та міри їх покарання. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, ліцензія, програмне забезпечення. 
 

У наш час немає жодної сфери діяльності, яка б не відчувала потребу в 
інформаційних технологіях. Ведення бізнесу, навчання, робота некомерційних 
організацій – усе це потребує нового, сучасного програмного забезпечення. 
Переводиться в електронний формат ділова документація, широко 
використовуються електронні підписи, комп’ютеризовані засоби комунікації.  

Але не кожна організація через недолік фінансових засобів  може 
дозволити собі купувати усе програмне забезпечення, яке необхідно їй для 
стабільної роботи чи потрібно задля економії часу її працівниками. У зв’язку з 
цим постає проблема використання контрафактного програмного забезпечення, 
яким намагаються замінити ліцензійну продукцію. 

Метою цієї статті є охарактеризувати ситуацію захисту інформаційної 
власності в Україні та розглянути недоліки використання контрафактного 
програмного забезпечення з точки зору сучасного українського законодавства. 

В Україні програмне забезпечення стало користуватись охороною зі 
вступом в силу Закону “Про авторське право і суміжні права”, прийнятого 23 
грудня 1993 року, де стаття 5 цього Закону визначала комп’ютерну програму як 
один з видів літературних письмових творів. Після вступу України у СОТ (2008 
рік) використовуються стандарти, передбачені Угодою ТРІПС, яка теж 
охороняє програми за принципами літературних творів, але ще й не забороняє 
використання режиму патентування [2](ст.27 ТРІПС). На сьогодні термін 
охорони авторського права для програмного забезпечення становить 70 років з 
моменту смерті автора або останнього із співавторів (ст.28 Цивільного Кодексу 
України) [8]. Також слід зазначити, що охороняється тільки форма виразу 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 320

програмного забезпечення, тобто окремі модулі та алгоритми програмного 
продукту в Україні захистити неможливо. 

Програмне забезпечення можна поділити на три категорії: ліцензійне, 
контрафактне та те, що розповсюджується вільно й безкоштовно.  

Ліцензійне програмне забезпечення передбачає заключення угоди між 
правовласником та користувачем. Зазвичай, це продукція великих компаній, 
таких як Microsoft, IBM, Oracle та ін. Ці компанії розповсюджують програмне 
забезпечення через своїх офіційних представників та, зазвичай, не 
безкоштовно. Засвідчує внесення оплати покупцем ліцензійна угода. Ліцензія 
на програмне забезпечення може бути як складовою ліцензійної угоди, так і 
самостійним документом.  

Таким чином, правовласник (ліцензіар) дає дозвіл (ліцензію) на 
користування програмним продуктом (твором) покупцеві (ліцензіату), а також 
бере на себе відповідальність за стабільну роботу програмного забезпечення 
свого виробництва. Такі договори повинні укладатися в письмовій формі або 
бути завіреними електронним підписом. Інший варіант – наявність на 
комп’ютері сертифіката про справжність ОEМ (Original Equipment 
Manufacturer) версії програмного забезпечення [6]. Найчастіше його 
використовують фізичні особи, тому що у такому разі програмний продукт не 
може бути перенесений на інший комп’ютер. Програмне забезпечення 
вважається ліцензійним з моменту його активації.  

Але існує варіант, що програмний продукт вільно розповсюджується як 
урізана версія для некомерційного використання, наприклад Microsoft  відкрила 
доступ до версії продукту Visual Studio з обмеженою функціональністю для 
некомерційного використання студентами вишів та учнями шкіл [6]. Для 
роботи з повною версією цього програмного забезпечення або застосування 
його в комерційних цілях користувачам доводиться купувати ліцензію.  

Також деякі програмний продукти можуть розповсюджуватися вільно та 
безкоштовно. У такому разі програмне забезпечення не підлягає обов’язковому 
ліцензуванню. Це, наприклад, пакет програм Open Office, декілька версій 
операційної системи Linux та ін.  

Контрафактне, або «піратське», програмне забезпечення – це програмне 
забезпечення, створене або встановлене з порушенням авторського права. За 
даними міжнародної асоціації BSA (Business Software Alliance) на 2015  рік, в 
Україні доля контрафактного програмного забезпечення складає 82% , що на 
1% менше, ніж у 2014 році. Також ця міжнародна асоціація підкреслює, що 
середній рівень «піратства» серед країн Центральної та Східної Європи складає 
58%, у Західній Європі – 28% [3]. 

У 2017 році питання контрафактного програмного забезпечення в Україні 
постало дуже гостро. Тому указом Президента України від 29 вересня 2017 
року №299/2017 в місті Києві буде утворений Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності. Він створюється на основі  підпункту 6 пункту 16 
Конституції України та статті 19, пунктів 15, 40 розділу XII "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Цей 
суд діятиме як суд першої інстанції, а його суддями на конкурсній підставі 
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зможуть стати особи, які мають досвід професійної діяльності в сфері 
інтелектуальної власності (патентний повірений або адвокат) не менше п'яти 
років або не менше трьох  років на посаді судді чи не менше п’яти років 
сукупного стажу на вищеперерахованих посадах [7]. 

До повноважень Вищого суду з питань інтелектуальної власності Законом 
віднесено: 

- здійснення правосуддя як судом першої інстанції у справах, визначених 
процесуальним законом; 

 - аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, 
інформування про результати узагальнення судової практики Верховного Суду; 

- здійснення інших повноважень, визначених законом. 
На сьогоднішній день в Україні проводяться перевірки за фактом 

незаконного використання неліцензійного програмного забезпечення в 
комерційних та некомерційних організаціях. Такі перевірки мають право 
проводити співробітники правоохоронних органів, у тому числі і Відділ по 
боротьбі з економічними злочинами (ВБЕЗ),  інспектори податкової служби та 
інспектори з питань інформаційної безпеки. Перш за все, перевіряються 
документи, що свідчать про придбання ліцензійного програмного забезпечення. 
Також у ході перевірки можуть використовуватися софт-сканери,  техніка може 
бути вилучена задля проведення експертизи. 

У випадку, якщо за результатом проведення перевірки засвідчується 
наявність неліцензійного ПЗ, то наслідками можуть бути адміністративна, 
кримінальна та цивільно-правова відповідальність. Так, представники 
правовласника мають право подавати позовні заяви з визначеною сумою 
збитків. Найчастіше вимоги пред’являють компанії Microsoft, Лабораторії 
Касперського, Adobe, 1C, ABBYY [1]. 

Цивільно-правова відповідальність настає при будь-якому порушенні 
відповідних статей Цивільного кодексу України та ЗУ «Про авторське право і 
суміжні права». Заходами відповідальності можуть бути відшкодування 
матеріальної шкоди, або стягнення доходу, отриманого від використання 
контрафактного програмного забезпечення; стягнення штрафу замість 
відшкодування матеріальної шкоди та стягнення доходу; заборона на 
використання неліцензійного програмного забезпечення [8]. 

Адміністративна відповідальність настає згідно ст. 51-2 «Порушення прав 
на об’єкт права інтелектуальної власності» Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та передбачає накладення штрафу від десяти 
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені 
для її виготовлення[4]. 

Якщо матеріальна шкода завдана у значному розмірі (її розмір у двадцять 
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), 
наступає кримінальна відповідальність. Частина перша статті 176 
Кримінального Кодексу України передбачає за дані дії покарання у вигляді 
штрафу від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 322

строк, з конфіскацією всіх матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз 
даних, знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх 
виготовлення. 

Якщо ці дії вчинено повторно, або за попередньою змовою групою осіб, 
або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі (її розмір у двісті і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), то частина 
друга даної статті передбачає штраф від тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк 
до двох років, або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. 

У пункті третьому говориться, що дії, передбачені частинами першою або 
другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового 
становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної 
шкоди в особливо великому розмірі (її розмір у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян), – караються штрафом від двох 
тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавленням волі на термін від трьох до шести років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 
або без такого та з конфіскацією всіх матеріальних носіїв комп'ютерних 
програм, баз даних, які спеціально використовувалися для їх виготовлення [5]. 

Отже, із розвитком інформаційних технологій в Україні постає питання 
про захист прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення. Рівень 
користування контрафактними програмними продуктами дуже високий, тому 
для захисту правовласників указом Президента України буде утворений Вищий 
суд з питань інтелектуальної власності. Для виявлення правопорушників 
проводяться планові та позапланові перевірки. Якщо вони засвідчать наявність 
неліцензійного програмного забезпечення, то наслідками можуть бути  
цивільно-правова,  адміністративна, кримінальна відповідальність. 
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The scientific article aims to reveal the role of cultural resources in attracting tourists to 
destinations. The attention is focused on the culture as a main asset for tourism development. 
Factors stimulating the interaction between culture and tourism are revealed. The growing 
distinction between culture and tourism by both cultural demand and cultural supply is highlighted. 
The combination of tourism and culture is viewed as a powerful economic driver. The economic 
importance of culture in several major economies is outlined. Special emphasis is placed on the 
positive assessment of the World Tourism Organization, according to which cultural tourism 
accounts for 40% of international tourism. Culture is considered as an important aspect of the 
tourist product, which represents a large market. Its role in attracting high-income visitors is 
highlighted. А place for the benefits of cultural tourism for local and regional development is 
devoted. The author emphasizes the role of cultural heritage for the attractiveness, local 
development and identity of destinations. 

Key words: cultural demand and supply, economic driver, impacts of cultural tourism. 
 

Introduction 
Tourism plays a vital role in the development of destinations around the world. 

In most cases, culture is the main asset for tourism development and one of the 
largest beneficiaries. It is a major factor for the attractiveness of most destinations. 
The relationship between tourism and culture is growing. Together, they become the 
main drivers for the attractiveness of the regions [3]. 

The scientific article aims to reveal the role of cultural resources for attracting 
tourists in the destinations. In order to achieve this goal, the following research 
tasks are solved:  

 identifying the factors that stimulate the interaction between culture and 
tourism; 

 exploring the combination of tourism and culture as a powerful economic 
driver;  

 researching the benefits of cultural tourism for local and regional 
development. 

Factors stimulating the interaction between culture and tourism 
For the most part of the XX century, tourism and culture have been considered 

as separate aspects of destinations. Cultural resources are perceived as part of the 
cultural heritage of destinations, largely related to the education of the local 
population and the foundations of local or national cultural identities. Tourism, on 
the other hand, is seen as a leisure activity, apart from the everyday life and culture of 
the local population. Towards the end of the century, this has gradually changed, and 
the role of cultural assets in attracting tourists and distinguishing destinations from 
each other, is becoming more and more obvious. 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 324

On the side of cultural demand, the growing distinction between culture and 
tourism is stimulated by a number of factors [4]: 

 increased interest in culture as a source of identity and differentiation in the 
face of globalization; 

 creating levels of cultural capital stimulated by the increasing level of 
education; 

 aging population in developed regions; 
 a desire for direct forms of experience acquisition (“seeing life” rather than 

sightseeing); 
 increasing importance of non-material culture; 
 increasing mobility facilitating the access to other cultures. 
From the cultural supply point of view, the growing distinction between 

culture and tourism is stimulated by the following factors: 
 development of cultural tourism for job creation and income; 
 cultural tourism is seen as a market for growth and quality of tourism; 
 the supply of culture as a result of regional development is increasing; 
 accessibility to information on culture and tourism through new 

technologies is increasing; 
 emergence of new nations and regions impatient to create their own 

identity; 
 desire to design an external image of nations and regions. 
Culture is used as an aspect of the tourist product and a destination 

development strategy. Tourism is integrated into cultural development strategies as a 
mean of supporting cultural heritage and cultural production. Interaction between 
tourism and culture is one of the most important reasons for promoting a more direct 
connection between these two elements. 

The combination of tourism and culture: a powerful economic driver 
The growing importance of tourism and culture for economies around the 

world makes this relationship more significant. According to OECD data, 
international tourism accounts for approximately 30% of global exports of services 
[2]. Culture and creativity are increasingly recognized as important economic powers. 
An OECD study on the economic importance of culture points out that in several 
large economies the value of cultural industries is between 3% and 6% of the total 
economy. 

According to Europe Nostra [1], “more than 50% of tourism activity in Europe 
is driven by cultural heritage. Cultural tourism is expected to grow the most in the 
tourism sector”. The calculations of the World Tourism Organization point out 
similar positive assessment, according to which cultural tourism accounts for 40% 
of international tourism [9]. 

In the USA, researches of cultural tourists show that 30% of local tourists are 
influenced in their choice of destination from specific art and the cultural heritage. 
The important role of art and culture is also confirmed by a market survey in 
Canada, which shows that 50% of the total number of trips made by US residents are 
related to culture. Over 50% of Canadian tourists from the United States have visited 
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art museums, and 50% have participated in some festivals [9]. In addition, there is a 
high degree of intersection between visual arts and gourmet visitors. 

National tourism organizations and regional marketing organizations regard 
culture as an important aspect of the tourist product. It is a big market that 
attracts many high income visitors. It is growing rapidly and is a good form of 
tourism to promote [5]. 

Cultural tourism: benefits for local and regional development 
Cultural tourism can be a positive factor for local and regional development by 

allowing a fair distribution of benefits with economic, social and cultural nature to 
host communities. This affects the improvement of education, qualification, job 
creation and income generation, which helps eradicate poverty, for example, in 
developing countries [7]. 

The various economic turnovers that Bulgaria has undergone impose the need 
to rethink and create new models for local development [6]. Municipalities are 
already making proposals for new forms of government and public participation to 
restore historical heritage through cultural tourism as a revival activity for the local 
economy. 

In this context, the implementation and development of the different programs 
will be at national, as well as regional and local level. This not only stimulates the 
development of cultural tourism, but also contributes to the restoration and 
preservation of local heritage, and the creation of new “local cultural industries”. 
For example, the Rural Tourism Program implemented by the Ministry of Tourism, 
together with the Ministry of Agriculture and Forestry, stimulates regional 
development by including small and medium-sized producers with opportunities to 
carry out additional revenue-generating activities [6]. 

In agreement with the concepts of different authors, we can summarize that 
rural tourism supports the development of cultural tourism. In front of them is the 
perspective of discovering the cultural heritage, habits and activities of rural 
communities. Rural tourism includes cultural practices that have been forgotten. It 
re-evaluates rural customs and habits by restoring old processes and activities related 
to crop and livestock production, contributing to the preservation of collective 
memory and local identity. 

Cultural tourism stimulates local development. On the one hand, it fosters 
knowledge and the preservation of habits and traditions. Persons working in tourist 
facilities conduct more in-depth researches. On the other hand, it promotes direct on-
site sales of both primary raw food and craft products. In this way, an industry that 
can save local traditions is emerging, creating a new tourist-producer relationship 
[4]. 

The undertaken measures create new forms of social organization for 
environmental protection and local participation for appropriate management of 
natural and cultural resources. Customized products and services with high added 
value are offered [8]. They are made in small batches, a local workforce is hired, 
primary products from the site are used, including craft skills, and a significant public 
participation is gained. 
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Positive and negative impacts of cultural tourism 
Tourism, in its different types and perceptions, including cultural tourism, is an 

activity that produces both positive and negative influences, related to the 
environment, the social culture and the economy. Tourism should not be perceived as 
a panacea to solve the problems of lagging, nor as a destructive force that, with its 
diversity, inevitably violates the identity of the people. 

Cultural tourism as an activity, limited by the principles of sustainable 
development, is attributed with more positive than negative impacts. Nonetheless, 
non-compliance with these principles has negative consequences. 

Table 1 
Influences of cultural tourism 

Positive 
 
 
+ 

 Revitalizes the interest of locals in their culture, expressed through 
customs, habits, crafts, folklore, cuisine, as well as preserving the heritage 
associated with art and architecture. 
 Adds an additional value to tourist destinations. 

Positive 
 
 
+ 

 Helps to mitigate or eliminate seasonality in destinations where the main 
supply is based on seasonal products (for example, beach and sun 
destinations). 
 Offers opportunities for development of small or rural areas that discover 
opportunities for the development and diversification of their economies in 
cultural tourism. 

Positive 
 
 
+ 

 Strengthens political development between the cultural and tourism 
sectors. 
 Generates resources for maintaining, preserving and improving cultural 
and historical sites. 
 Recovers “old resources for new tourism”. 

Negative 
- 
 

 Provokes the process of “deculturisation” of the destination (for 
example, the creation of serial craft products, without the use of techniques 
and original materials). 
 Creates a sense of rejection by the host community when holy places or 
local customs are not respected, or when the locals feel “attacked” by the 
mass of tourists. 

Negative 
- 
 

 Increases trade related to local traditions by removing them from their 
true meaning, turning local culture into an ordinary consumer object. 
 Predisposes, in some destinations, the development of the black market 
for antiques or goods of cultural and historical significance. 

Negative 
- 
 

 It creates a sense of disappointment or frustration among tourists when 
they do not meet the expectations of “stereotypes”, i.e. when expectations do 
not meet the reality (due to lack of information from the tour operator). 
 Provokes the perception of foreign culture in the host destination. 

Source: Adapted by the author on Lang, A., Future Forecast and Trends in Cultural 
Tourism, Bournemouth University, 2011, р. 217. 

 
Relations between tourism and culture are reflected in the governance 

structures at national and regional level. An increasing number of countries, around 
25 for the world, 4 of which in the OECD area, combine the administrative structures 
for culture and tourism [2]. 
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Implications 
 Cultural tourism revives local economies and increases property value. 
 The relations between culture and tourism helps to preserve local language 

and traditions, and is used to support traditional livelihoods and crafts. 
 Cultural tourism contributes to the restoration of the local heritage and the 

creation of new “local cultural industries”. 
Conclusion 

The relationship between culture and tourism reflects the role and importance 
of national cultural wealth. Cultural and tourism policies have many driving forces. 
The growing interaction between culture and tourism is an important factor for 
attractiveness, local development and identity of destinations. Tourism development 
manages the formation of administrative structures that are responsible for the new 
reality. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ    

 

For the purpose of psychological rehabilitation of participants in the antiterrorist operation 
in the east of Ukraine, members of their families and migrants, it is expedient to attract funds from 
international funds and charitable organizations that, through medical tourism tools, will be able to 
provide highly qualified treatment in their countries in rehabilitation centers and specialized clinics 
with tremendous experience provision of specialized assistance. 

Keywords: medical tourism, psychological rehabilitation, rehabilitation centers, 
antiterrorist operation. 

 

З метою психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції на сході 
України, членів їх сімей та переселенців доцільним є залучення грошових надходжень 
міжнародних фондів, благодійних організацій, які за допомогою інструментарію медичного 
туризму, в своїх країнах зможуть надавати високваліфіковане лікування в реабілітаційних 
центрах і спеціалізованих клініках з великим досвідом надання спеціалізованої допомоги.   

Ключові слова: медичний туризм, психологічна реабілітація, реалібітаційні центри, 
антитерористична операція.    

 

Психологічна реабілітологія знаходиться на точці дотику трьох 
самостійних наук - медицини, педагогіки і психології - і має багато відділів 
(соціальна, спортивна, медична, психофізіологічна, дитяча та ін.). 

За даними Міністерства охорони здоров'я України, майже 80% 
демобілізованих бійців АТО потребують психологічної реабілітації, але 
психологічної допомоги потребують не тільки демобілізовані бійці, а й члени 
сімей загиблих, зниклих безвісти, військовополонених, переселенці з тимчасово 
окупованих територій [2]. 

Військовослужбовці повертаються із зони АТО не тільки з фізичними, а й 
психічними травмами, часто більш серйозними, ніж поранення. 

На сьогоднішній день Центральна військово-медична комісія вже видала 
понад 10 тисяч постанов, що зв'язують поранення, контузію, каліцтво або 
захворювання з участю в АТО. Станом на 15.08.2017 р. психологічну 
реабілітацію пройшли тільки 4 тис. захисників України. 

За роки проведення АТО так і не були прийняті законодавчі зміни, які б 
унормували порядок надання психологічних реабілітаційних послуг.  

Згідно звіту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 
результатами моніторингового візиту в Центр психологічної реабілітації та 
лікування для учасників АТО, що працює на базі Чернігівської обласної 
психоневрологічної лікарні, на законодавчому рівні не прописані питання 
госпіталізації, лікування та виписки військовослужбовців, які потребують 
психологічної допомоги. Потрібні центри соціально-психологічної реабілітації, 
і бажано не на базі психлікарень, а, наприклад, на базі військових госпіталів або 
санаторно-курортних комплексів, задля соціалізації військовослужбовців 
небажано поміщати їх в середу пацієнтів психлікарні [1]. 

За програмою «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих 
учасників антитерористичної операції» на санаторно-курортне лікування 
виділено 22 млн грн., на професійне навчання та соціальну адаптацію 
(короткострокові курси і т. п.) - 27 млн грн., на психологічну реабілітацію - 50 
млн грн., всього майже 100 млн. гривень!  
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Проведено тендери на надання послуг психологічної реабілітації, які 
виграли 13 установ. Хоча є нарікання щодо використання грошей, виділених на 
реабілітацію учасників АТО. У минулому році, наприклад, практично всі 
тендери виграли санаторії, в яких не було психологів або вони не мали досвіду 
роботи з демобілізованих бійцями [2]. 

Так в Ізраїлі, де допомога військовослужбовцям і демобілізованим носить 
системний характер, відсоток страждаючих ПТСР (посттравматичний 
стресовий розлад) знижений до 4-6%, в Великобританії - до 8-10%, але на жаль, 
поки у нас в країні психологічна допомога не носить системного характеру [1]. 

Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні спільно з 
трастовими фондами НАТО розробляються програми з реабілітації українських 
військових, в тому числі і психологічної. 

За допомогою міжнародних фондів, іноземної волонтерської допомоги, 
провідних клінік, оздоровчо-лікувальних, курортних та інших реабілітаційних 
закладів багатьох країн світу, які побоюються вкладати гроші в державний 
кошторис України, але готові самостійно надавати послуги, насамперед, задля 
психологічної допомоги учасникам бойових дій України, є застосування 
досвіду медичного туризму. 

Медичний туризм — це новітня соціально – економічна галузь, розвиток 
якої обумовлений глобалізаційними процесами у світі. За аналітичними 
висновками International Medical Travel Journal медичний туризм 
перетворюється в одну з найбільш швидкозростаючих галузей [5].    

На думку експертів Всесвітньої Організації охорони Здоров'я подальший 
розвиток медичного туризму і формування єдиного міжнародного медичного 
простору вже сьогодні здатний щорічно запобігти смерті 36 мільйонів осіб, у 
тому числі на 10% знизити смертність від раку і хвороб серця, психологічних 
хвороб, а також скоротити витрати на медичне обслуговування на 10,4 млрд. 
доларів США [4]. 

 Світовий ринок медичного туризму має тенденції росту та 
диверсифікації. Виділилися основні види медичного туризму: діагностико – 
лікувальний, курортно-лікувальний, б`юті та оздоровчий туризм. В кожному з 
наданих видів медичного туризму можливе, а інколи і необхідне, застосування 
психологічної реабілітації. 

Основним чинником розвитку макродестинацій медичного туризму 
виступає кількість в країні клінік які мають міжнародні сертифікати надавачів 
медичної допомоги: ESMO, ISO 17025, ISO 15189, OHSAS 18001, Baby-friendly 
hospital, ANAB-ANSI-ASQ National Accreditation Board, TGA/DAR/TUV CERT, 
SCC та акредитовані за JCI, що підтверджують якість надання медичної 
допомоги в закладі. Більшість спеціалізованих туроператорів медичного 
туризму координують свою діяльність тільки з такими закладами [6].   

  З метою психологічної реабілітації ветеранів АТО доцільно 
використовувати всі види медичного туризму: діагностико-лікувального, 
оздоровчого та курортно-лікувального.  

При розробці  напрямів виїзного медичного туризму для ветеранів АТО в 
якості провайдерів надання медичних послуг можна розглядати найвідоміші 
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клініки з реабілітації, в тому числі і психологічної. Провідними 
реабілітаційними центрами які співпрацюють з організаціями медичного 
туризму є:            

• Реабілітаційні центри Ізраїлю: 
Реабілітаційний центр Бейт Левінштейн (м. Раанан), філія в Тель-Авіві, 

при медичній школі ім. Саклера, реабілітаційний центр «Реут» (м. Тель-Авів), 
клініка Шиба Ізраїль - Тель а-Шомер, клініка Едіт Вольфсон, клініка Бейлінсон, 
клініка Іхілов (медичний центр Сураські), клініка Асаф Ха-Рофе, 

• Реабілітаційні центри Німеччини: 
Університетська клініка Дюссельдорфа (м. Дюссельдорф), клініка 

нейрореабілітації «РеаНова» (м. Кельн), клініка Макса Грюндіга (м. Брюль), 
клініка доктора Франца Денглера (м. Баден-Баден), реабілітаційна клініка 
Медиан Флехтінген (м. Флетгінген), клініка Сана Дуйсбург (м. Дуйсбург) і ін. 

• Реабілітаційні центри Туреччини: 
Медичний центр Лів Хоспитал (Liv Hospital) (м. Анкара, м. Стамбул), 

Медичний центр Анадолу (м. Анадолу), медичний центр Меморіал (м. Анталія, 
Стамбул, Суад), Мережа клінік Medicana та ін.       

При впровадженні виїзного медичного туризму для ветеранів АТО 
доцільно розглядати такий напрям як Ізраїль. Країна є світовим лідером в 
цьому напрямку та має багаторічний досвід психологічної реабілітації 
військовослужбовців. 

При впровадженні виїзного медичного туризму для ветеранів АТО 
доцільно використовувати такі складові Ізраїльської системи охорони 
психічного здоров'я: 

- систему діагностики і профорієнтації; 
- систему психологічної підтримки військовослужбовця; 
- реабілітацію та роботу з демобілізованих; 
- підтримку цивільного населення в кризових ситуаціях; 
- службу по роботі з сім'ями постраждалих. 
Ізраїльський напрям виїзного медичного туризму обґрунтований 

успіхами  роботи психологічної служби армії Ізраїлю, який оцінюється за 
наступними критеріями:  

 кількість людей, яким потрібна була згодом госпіталізація внаслідок 
прояву гострих форм психіатричної патології;  

 кількість суїцидів;  
 кількість девіантних дій, викликаних тією або іншою формою психічних 

відхилень [3].   
Основою роботи ізраїльських психологів є вербальне обстеження всіх 

військовослужбовців - як працюють в армії на постійній основі, так і 
резервістів, з подальшою розробкою рекомендацій (психотерапія в спеціальних 
центрах, різні форми відпочинку, групові заняття). Дана методика визнана 
найякіснішим методом обстеження, що знижує перераховані вище показники 
практично до «нуля». 

Організацією психологічної допомоги військовослужбовцям Ізраїлю 
займаються Міністерства Охорони здоров'я, оборони і внутрішніх справ, які 
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створили єдиний координаційний штаб для координації сил у кризових 
ситуаціях, включаючи військові операції, великі терористичні акти, стихійні 
лиха. Також велика частка роботи лягає на волонтерів, яких навчають чітким 
методикам поведінки в конкретних ситуаціях [3]. 

Висновки.  Побудова злагодженої роботи зацікавлених міністерств, 
служб, громадських та волонтерських організацій в Україні може зайняти 
багато часу, а фахової висококваліфікованої психологічної реабілітації 
учасників АТО бійці потребують вже сьогодні. 

Для повноцінного функціонування системи психологічної реабілітації 
військовослужбовців і інших постраждалих внаслідок бойових дій необхідно 
залучати Всесвітню та Українську Асоціацію Медичного Туризму, Раду з 
світової інтеграції охорони здоров`я (CGIH), іноземних спеціалістів і 
сертифіковані клініки з величезним досвідом надання фахової допомоги за 
рахунок кошторису благодійних фондів, цільової фінансової та медичної 
допомоги іноземних держав.   

 

Література: 
1. Блудшая М. Старые методы реабилитации лишь ухудшают состояние бойцов 

[Електронний ресурс] /М. Блудшая// - Шлях доступу:  http://racurs.ua/767-
psihologicheskaja-reabilitacija-vojennyh 

2. Тарасова А. Психологическая реабилитация участников [Електронний ресурс] /А. 
Тарасова// Деловая столица.- Шлях доступу:  http://www.dsnews.ua/society/aleksandra-
tarasova-psihologicheskaya-reabilitatsiya-uchastnikov-14072016150000 

3. Фельдман А., Организация психологической помощи военнослужащим на примере 
армии Израиля [Електронний ресурс] /А. Фельдман// Страна врачей 2015.-  Шлях 
доступу:  http://medstrana.com/articles/6029/ 

4. HHOW: 2015 The world health organization. The tourism White paper.   Retrieved from 
http://ru.egg-life.net/article/68247 

5. Medical Tourism Climate Survey 2014.  International Medical Travel Journal.- Published: 
March 2014. Retrieved from   http://www.imtj.com/resources/research-and-
statistics/medical-tourism-climate-survey-2014/ 

6. Medical tourism. Retrieved from http://nikitafirst.com.ua/lechebnyi-turizm#sthash 
 

Fokin S.P., 
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Tertychna A.O. 
master student 

National Aviation University, Kyiv, Ukraine 
 

WAYS TO IMPROVE THE TRANING SYSTEM OF SPECIALISTS IN THE 
TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE 

 
Фокін С.П., 
к.п.н, доцент 

Тертична А.О. 
магістрант 

Національного Авіаційного університету, м. Київ, Україна 
 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ТУРИСТИЧНОЇ 
СФЕРИ В УКРАЇНІ 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 332

 

The article examines and analyzes the modern level of training of specialists in the tourism 
industry in a competitive labor market. The modern requirements of employers to the specialists of 
the tourism industry are distinguished. The modern level and teaching methods in higher 
educational institutions of Ukraine are analyzed. The problems of vocational education of higher 
educational institutions in the training of tourism industry personnel are determined. The ways of 
improvement of the education system in higher educational institutions of Ukraine are offered on 
the example of foreign experience on the basis of existing problems. 

Key wоrds. Tourism, competitiveness, training system, education system, educational-
pedagogical system, qualification, competence, professional quality of education, consumers and 
personnel.  

 

У статті розглянуто й проаналізовано сучасний рівень підготовки фахівців 
туристичної індустрії в умовах конкурентоспроможного ринку праці. Виокремлені сучасні 
вимоги роботодавців до спеціалістів туристичної індустрії. Проаналізовано сучасний рівень 
та методи навчання у вищих навчальних закладах України. Визначені проблеми професійної 
освіти ВНЗ у підготовці кадрів туристичної сфери. Запропоновані шляхи удосконалення 
системи освіти у вищих навчальних закладах України на прикладі закордонного досвіду 
виходячи з наявних проблем. 

Ключові слова. Туризм, конкурентоспроможність, система підготовки, система 
освіти, освітньо-педагогічна система, кваліфікація, компетентність, професійна якість 
освіти, споживачі та кадри. 
 

Розглядаючи високу динаміку щодо розвитку туризму в Україні, слід 
зазначити, що на сьогоднішній день висуваються високі вимоги до рівня 
підготовки кадрів туристичної галузі. Це пояснюється високим рівнем 
конкурентоспроможності на світовому ринку праці. Туристичний бізнес є 
одним із видів економічної діяльності, де індивідуальність має постійно 
знаходитись у процесі розвитку та вдосконалення. В туристичній сфері людина 
і людський фактор відіграють значно більше значення, ніж сучасні 
мультимедійні засоби. Люди, зайняті в сфері туристичного бізнесу, мають бути 
зорієнтованими на клієнта і перш ніж продати туристичну послугу мають вміти 
продати себе як спеціаліста. В умовах сучасного розвитку України, орієнтація її 
входження до європейського освітнього простору, постає питання вирішення 
проблем та можливих шляхів їх подолання, які виникають в нових умовах при 
визначенні практичної підготовки майбутніх фахівців, зокрема, у галузі 
туристичної освіти. Фахівець з туризму – це не лише наука, а практична 
діяльність. Отже, слід зауважити, що професійна кваліфікація в першу чергу 
залежить від практичної підготовки фахівців туристичної сфери на основі 
теоретичних знань.  

Дослідженню теоретико-методологічних засад підготовки фахівців сфери 
туризму у вищих навчальних закладах було присвячено увагу багатьох вчених. 
Проте попри високу конкуренцію на світовому ринку праці, змін вимог 
роботодавців до працівників в галузі туризму досі залишається актуальним 
питання ефективної співпраці між ВНЗ та туристичними компаніями, оскільки 
обидві сторони зацікавлені в якісній підготовці фахівців туризму. Також слід 
проаналізувати ефективні підходи до системи освіти в розвинутих країнах та 
порівняти їх із сучасними методами навчання у ВНЗ в Україні. 

Досліджуючи методику підготовки фахівців з туризму в Україні та 
закордоном, слід зазначити, що у вищих навчальних закладах України більше 
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уваги приділяється вивченню теорії, а застосувати свої знання на практиці 
молоді фахівці можуть лише влаштувавшись на роботу. При цьому, система 
освіти за кордоном показує, що 50% загальної навчальної підготовки 
відводиться на практичну підготовку в фірмах [5].   

Оцінюючи ефективність підготовки фахівців туризму за кордоном (на 
прикладі США, Франції та Швейцарії), варто відзначити, що система освіти в 
туризмі США базується на принципі індивідуалізації навчання, тобто 
враховуються особливості кожного студента та надається право вибору 
навчальних предметів та семестру для їх вивчення, формування індивідуальних 
планів підготовки чи напрямів спеціалізації. Найбільший акцент під час 
навчання у ВНЗ в США відводиться вивченню ведення бізнесу, тож можна 
стверджувати, що американські вузи спрямовані на підготовку фахівців вищих 
посад, в той час як українські вузи спираються на принципи підготовки 
другорядних ланок – менеджерів. Всі студенти американських університетів, 
починаючи з третього курсу, займаються за спеціально складеними планами, 
які формуються на основі співвідношення обов’язкових та вибіркових 
дисциплін. На базі вищих навчальних закладів США створенні діючі 
підприємства туристичної індустрії, що покращує практичну підготовку 
майбутніх фахівців туристичної сфери. 

Вивчаючи систему підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у 
Франції, слід виокремити всесвітньо відомий університет у Франції 
«Сорбонна». Навчальний процес в цьому університеті характеризується 
високим рівнем технічного оснащення, застосуванням сучасних інформаційних 
технологій. Мета освіти в університеті «Сорбонна» зі спеціальності «Туризм» 
полягає в тому, щоб підготувати студентів до професійної діяльності в сфері 
туризму, роблячи їх здатними створити своє підприємство або туристичну 
організацію на рівні підвищеної відповідальності, саме тому під час навчання 
студенти проходять обов’язкове стажування в великих компаніях, де мають 
можливість застосувати свої теоретичні знання на практиці. Головне завдання 
такої освіти полягає у формуванні тих функцій, які зможуть мобілізувати 
майбутніх дипломованих фахівців на активну творчу діяльність, на розуміння 
всіх її аспектів, на вирішення юридичних і податкових питань, здатних 
реалізувати себе в рамках туристичної діяльності, як в національному, так і 
міжнародному масштабі. Майбутні фахівці цієї сфери повинні вміти 
використовувати новітні інформаційні та комунікативні технології та 
методології, володіти як юридичною, так і галузевою компетенцією, щоб 
вирішувати за допомогою отриманої першокласної освіти найбільш значні 
туристичні проблеми в майбутньому [4].  

Професійна підготовка фахівців туристичної сфери у ВНЗ Швейцарії  
здійснюється на основі вивчення великого обсягу теоретичного матеріалу, 
відсутності вузької спеціалізації, робиться акцент на самостійне вивчення 
матеріалу, приділяється велика увага науковій роботі й дослідженням, 
застосовується метод кооперативного навчання, проводиться обов’язкове 
стажування, введене двомовне викладання бізнес-дисциплін, створені тісні 
партнерські зв’язки з вузами інших країн.  
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У процесі дослідження визначено комплекс організаційно-педагогічних 
умов професійної туристської освіти Швейцарії [3]:  

1. Мотиваційні (дозволяють студенту вибрати свій освітній напрямок з 
урахуванням його можливостей і здібностей).  

2. Інформаційні (забезпечують застосування інформаційних технологій в 
системі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму). 

3. Фінансові (спрямовані на рентабельність системи професійної 
туристичної освіти).  

4. Кадрові (дозволяють сформувати педагогічний колектив кваліфікованих 
викладачів, які відповідають рівню і профілю освітніх програм та мають 
великий професійний досвід роботи застосування теоретичних умінь та 
навичок на практиці). 

5. Організаційні (сприяють реалізації освітніх програм туристського 
профілю в різних типах освітніх установ). 
Проаналізувавши методику підготовки фахівців туристичної сфери в 

розвинутих країнах слід зауважити, що відповідність змісту навчання вимогам 
майбутньої професійної діяльності, зв'язок навчання з виробничою практикою, 
навчання на робочому місці, взаємозв'язок теоретичних курсів із практичними 
предметами, тривале стажування на робочих місцях під час навчання у вузі – 
ось те, що формує основу висококваліфікованих спеціалістів сфери туризму за 
кордоном [2]. 

До сьогоднішнього дня все більше стикаються з проблемою, що більшість 
навчальних закладів України випускають фахівців, які не мають практичного 
досвіду роботи. Під час навчання у ВНЗ найбільше уваги надається засвоєнню 
теоретичного матеріалу. Нажаль університети та інші вищі навчальні заклади 
вчать «Що треба робити», але не вчать «Як це потрібно робити». В результаті 
студент, що випускається і отримує диплом «бакалавра» або «магістра» має 
великий багаж теоретичних знань, але не має жодного уявлення як його 
використовувати. В такому разі роботодавцям необхідно проводити навчання 
співробітників вже на робочому місці, втрачаючи не тільки час, а й кошти, що 
призводить до усім відомого парадоксу – компанії ставлять вимогу мати 
обов’язковий досвід роботи в туризмі при прийомі на роботу, в той час як 
випускник ВНЗ не може здобути цього досвіду, оскільки не може знайти роботу 
з цієї ж причини. Аби набути обов’язкового досвіду роботи студент 
погоджується працювати в компанії де заробітна плата не відповідає 
мінімальному розміру. На сьогоднішній день це досить поширена ситуація при 
чому не тільки в сфері туристичного бізнесу.  

Сучасні соціальні вимоги до рівня підготовки фахівця з боку 
роботодавців, а також високі вимоги споживачів туристичних послуг 
спонукають до вдосконалення системи професійної якості освіти в туризмі 
(табл.1). Проблема удосконалення системи професійної освіти в туризмі 
зумовлена сучасними вимогами, які висуваються до фахівців з туризму 
роботодавцями, споживачами туристичних послуг, конкуренцією на ринку 
праці, який стає все більш вимогливим до фахівців з туризму, навчання яких 
має забезпечувати високий рівень їх теоретичної та практичної підготовки, 
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готовність до здійснення професійної взаємодії зі споживачами туристичних 
послуг. Без спеціальної підготовки дуже важко розбиратися у всіх аспектах 
туристичної індустрії [6]. За цих умов актуальною проблемою є удосконалення 
системи підготовки спеціалістів туристичної сфери. 

Таблиця 1 
Вимоги до кваліфікації претендента на вакансію фахівця з туризму 

Роботодавець 
Поїхали з 

нами 
Coral travel Join Up Tez tour 

Досвід роботи  + + + 
Знання туристичних 
напрямків* 

 + + + 

Впевнена іноземна 
(англійська) мова 

  +  

Вміння прямих 
продажів  

 + +  

Впевнене володіння 
ПК**  

+ + + + 

Навички створення / 
розрахунку турів 

   + 

Мовленнєві навички  + + + + 
Знання систем 
он-лайн бронювання 

 + +  

Вміння підбору 
турів  

 + +  

Поїздки закордон 
/рекламні тури 

+ +   

Логіка та 
чіткість мислення 

 + + + 

Швидка реакція  + + + 
Стресостійкість  + + + + 
Клієнтська база      
Знання кон’юнктури 
ринку 

 + +  

Джерело: Розроблено автором на основі: [7 – 10]. 
 

Сьогодні кількість туристичних підприємств в Україні зростає з року в 
рік, що пояснюється великим попитом на туристичні послуги. В сезон майже 
кожна туристична фірма оголошує конкурс на вакансії менеджера. Але через 
високу конкуренцію керівники відбирають співробітників більш ретельно.  
Саме тому зростає потреба у якісній вищій освіті. Поєднання теорії і практики – 
основна вимога до професійного становлення висококваліфікованих фахівців 
сфери туризму [6].  

Аналізуючи сучасний рівень та методи навчання, слід виокремити 
головну проблему всіх навчальних закладів, що готують спеціалістів 
туристичної сфери, а саме надмірне акцентування уваги тільки на майбутнє 
працевлаштування в туристичній фірмі. Варто зауважити, що основним 
психолого-педагогічним аспектом професійної освіти у сфері туризму є 
розуміння і усвідомлення кожним студентом свого місця у світі туризму, адже 
туризм не закінчується на туристичній фірмі, сектор туризму охоплює всі 
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сфери обслуговування і головне завдання кожного студента обрати той напрям 
туристичної діяльності який йому до вподоби, в якому він може реалізувати всі 
свої знання і отримувати задоволення від роботи. 

Сучасні реалії процесу підготовки фахівців галузі туризму часто 
показують, що теоретична підготовка кадрів в Україні в більшості випадків 
проводиться належним чином та в достатньому обсязі охоплює різноманітні 
необхідні дисципліни та навчальні предмети, але під час проходження 
виробничої практики значна кількість туристичних підприємств не хоче 
витрачати свій час для влаштування на практику студентів, або ж використовує 
їхню практику в якості безкоштовної робочої сили для дрібних доручень 
(наприклад, в якості кур’єрів), що пізніше негативно позначається на 
практичній підготовці цих студентів та бажанні працювати в сфері туризму 
загалом [1].  

Отже, для того, щоб уникнути таких наслідків, на основі закордонного 
досвіду ефективності підготовки кадрів туристичної сфери та української 
методики навчання, можна висунути пропозиції щодо удосконалення системи 
підготовки кадрів туристичної сфери:  

1. Створити на базі навчальних закладів діючих підприємств туристичної 
індустрії, що вплине на безпосередню взаємодію майбутніх фахівців із 
середовищем та об’єктами професійної діяльності. Таким чином, буде 
можливість апробувати на практиці знання, вміння та навички, набуті під 
час занять в аудиторії. 

2. Можливість вибору на 4-5 курсі дисциплін, які будуть стосуватися саме 
того профілю туристичної діяльності, які більше цікавлять студента. 
Такі нововведення призведуть до продуктивнішого засвоєння 

теоретичного матеріалу, адже теорія вивчається не для теоретичних знань, а 
задля використання цієї теорії у практичній діяльності. Підготовка повинна 
базуватися на програмах, що враховують перспективні проблеми економіки, 
готувати майбутніх фахівців до діяльності на міжнародному ринку праці, 
забезпечити майбутнім спеціалістам всебічний розвиток шляхом оволодіння 
знаннями та вміннями, що дозволяють діяти професійно, заохочувати до 
самостійного мислення при вирішенні складних питань та поводження методом 
створення ситуацій з якомога більшою участю їхньої власної ініціативи та 
активності. Якщо професійна підготовка фахівців туризму відповідатиме цим 
критеріям, фахівці туризму будуть конкурентоспроможними на світовому 
ринку праці. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що стрімкий розвиток туризму як в світі, 
так і в Україні, ринок праці стає все більш вимогливим до фахівців, навчання 
яких має відбуватися на високому рівні теоретичної та практичної підготовки. 
Створення та удосконалення системи туристичної освіти в Україні вимагає 
залучення досвіду інших країн, як тих, що вже є визнаними лідерами освіти в 
галузі туризму та сфери обслуговування. Проблема співвідношення теоретичної 
та практичної підготовки зараз гостро стоїть в Україні, адже через відсутню 
достатню матеріальну базу, багато дисциплін вивчаються з теоретичного боку, 
а застосувати свої знання на практиці молоді фахівці можуть лише 
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влаштувавшись на роботу. Отже, однією з проблем туристичної освіти в 
Україні є відсутність її системності, єдності, а також належної матеріально-
технічної бази, що призводить до не конкурентоспроможності української 
освіти в галузі туризму і сфери обслуговування на світовому ринку. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРОЯВИ ТА ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ 
ТУРИЗМУ 

 

The article reveals the zealousness of tourism activity that affects the development of 
tourism enterprises. It is precisely determined dynamic trends, increasing volumes, complication of 
the structure and increasing competition, which requires the establishment of new laws and their 
corresponding manifestations of the functioning of the industries. As the regularities are indicated 
by personnel management; sales improvement; organization of the environment; introduction of 
innovations; enhancement of intrusion; increase the value of the advertisement. They are in line 
with the principles of free choice of markets; free management activities; saturation of the market; 
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increasing competition for consumers. Reasonable principles should be supplemented with the 
principles of general marketing. This focus on end results, increased sales, strategic goals, and 
more. Implementation of these principles and taking into account the revealed patterns in practical 
activities will contribute to increasing the efficiency and competitiveness of tourism enterprises. 

Key words: enterprises, tourism industry, development, principles, regularities, market, 
marketing, consumers, services, products, prospects, management. 

 

У статті виявлені осоливості туристичної діяльності, які впливають на розвиток 
туристичних підприємств. Саме визначені динамічі тенденції, збільшення обсягів, 
ускладнення структури й посилення конкуренції вимагають встановлення нових 
закономірностей та відповідних їм проявів функціонування підприємств галузей. В якості 
закономірностей вказані управління персоналом; удосконалення продаж; організація 
оточення; впровадження інновацій; посилення інтнграції; збільшення значення реклами. Їм 
відповідають принципи вільного вибору ринків збуту; вільної діяльності керівництва; 
насичення ринку; посилення конкурентної боротьби за споживачів. Обґрунтовані принципи 
доцільно доповнити принципами загального маркетингу. Це націленість на кінцеві 
результати, збільшення продаж, досягнення стратегічних цілей та ін. Впровадження 
вказаних принципів та врахування виявлених закономірностей у практичній діяльності 
сприятиме підвищенню ефективності й конкурентоспроможності туристичних 
підприємств. 

Ключові слова: підприємства, галузь туризму, розвиток, принципи, закономірності, 
ринок, маркетинг, споживачі,послуги, продукти, перспективи, управління.  

 

Особливості туристичної діяльності, а саме динамічний розвиток, 
збільшення обсягів, ускладнення структури визначають необхідність 
встановлення закономірностей та принципів розвитку підприємств галузі 
туризму. Створення конкурентоспроможного туристичного продукту 
неможливе без вивчення і прогнозування ринку туристичних послуг 
(постачальників, клієнтів, посередників, широкої громадськості та 
конкурентів), постановки цілей і завдань, розробки стратегії і тактики, 
формування попиту і стимулювання збуту, аналізу та контролю. Стосовно 
підприємництва у туризмі в комплексі його маркетингу доцільно враховувати 
принаймні шість закономірностей та їх проявів, які формують стандарти 
обслуговування туристичних організацій.  

Серед них нами виділено наступні: 1) управління персоналом, тому що 
він є не просто чинником, але основним ресурсом зростання й ефективності в 
сфері послуг; 2) удосконалення процесів здійснення продажів, обслуговування 
(наприклад, кількість часу для реєстрації гостей в готелях, на транспорті); 3) 
організація оточення (інтер'єру), що створює певний настрій у споживача і 
сприяє залученню клієнтів; 4) використання соціальних мереж для реалізації 
туристичних послуг у всьому світі; 5) посилення інтеграційних процесів серед 
підприємств галузі та комплексності туристичних послуг і продуктів; 6) 
зростання ваги реклами й PR-технологій у діяльності туристичних підприємств. 

У світовій практиці поняття «маркетинг» стало результатом багаторічної 
еволюції поглядів виробників товарів і послуг на свою діяльність і ринок.  
Також він є наслідком науково-технічної революції, що забезпечує, з одного 
боку, величезну різноманітність товарів, а з іншого – виключно високі темпи їх 
оновлення й промислового освоєння [1, с. 60]. До маркетингу підприємств і 
організації звертаються через загострення конкуренції, зростання витрат, 
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уповільнення або падіння чи зростання продуктивності праці, погіршення 
якості послуг. Причому, маркетингові стратегії розвитку, як правило, 
започатковуються з реклами. 

Підприємства сфери послуг і туризму зокрема відстають від виробничих 
підприємств в практичному впровадженні й виконанні заходів маркетингу. 
Одними з перших у сфері послуг маркетинг стали вивчати й використовувати 
авіакомпанії. На основі отриманої в результаті моніторингу й маркетингових 
досліджень інформації стали вживати заходів щодо створення менш 
обтяжливих, приємних і комфортабельних умов для пасажирів [2, с. 145]. У 
процесі розвитку суспільства поняття «маркетинг» зазнало істотних змін. 
Рядом вітчизняних та зарубіжних дослідників виділена наступна періодизація 
підходів до концепції маркетингу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Етапи визначення закономірностей і концепцій маркетингу у 

підприємствах галузі туризму 

Період 
Назва концепції 

організації 
Характеристика туристичного ринку 

1950-ті рр. 
Виробнича 
орієнтація 

Ринок готовий до поглинання пропонованої продукції, збут не 
представляє особливих проблем, перевага попиту над 
пропозицією. Туроператори пропонують, в основному, пакети 
послуг по туру. Переважає внутрішній туризм. 

1960-ті рр. 

Орієнтація на 
фінансування та 

організаційну 
реструктизацію 

Формування масового виробництва і збуту. Для конвеєрного 
виробництва турпродукту необхідні капітал та відповідні 
організаційні структури. Виникають перші туристичні 
концерни. Маркетинг відіграє незначну роль. 

Початок-
середина 
1970-х рр. 

Ринкова 
орієнтація-І 

Перехід від ринку виробників до ринку споживачів. Перевага 
пропозиції. Початок орієнтації турорганізацій на ринок -
актуалізація значимості маркетингу. Посилення конкуренції 
між туроператорами, авіакомпаніями. Ринкова орієнтація 
зводиться до інструментів реклами й стимулювання збуту.  

Середина 
1970-х-
початок 

1980-х рр. 

Ринкова 
орієнтація-ІІ 

 

Орієнтація на ринок починається з моменту створення нового 
турпродукту. Вирішальним для успіху на ринку є 
розпізнавання бажань споживачів та реалізація їх у продуктах і 
послугах. 

Сучасний 
етап 

Маркетингова 
орієнтація 

Туристичні підприємства мають бути  адаптовані до потреб 
ринку і ним управлятися.  Маркетинг є функцією, стратегією й 
тактикою їх ринкової поведінки. Це означає перспективне 
планування і прогнозування,  орієнтація на товари й послуги 
ринкової новизни, що відповідають вимогам суспільства і 
навколишнього середовища. 

 

Специфіка маркетингу послуг визначається характеристиками самих 
послуг та особливостями їх ринку, його відмінностями від товарного ринку, які 
полягають у наступному: 

- послуга не існує до її надання, тобто туристичний продукт створюється 
в процесі надання послуги. Це робить неможливим порівняння турпослуг двох 
конкуруючих фірм навіть там, де продукти здаються ідентичними. Порівняння 
можливе тільки після отримання послуги, тоді як на ринках товарів порівняння 
можливе різними способами (тестування, випробування і т.д.). На ринку послуг 
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можливо лише порівнювати вигоди, очікувані й отримані; 
- надання послуг вимагає спеціальних знань і майстерності, які 

покупцеві важко оцінити і зрозуміти. Високий ступінь невизначеності при 
наданні послуг ставить клієнта в край невигідне положення, може викликати у 
нього почуття настороженості і підозри. Можливі шляхи підвищення 
відчутності послуг, зниження купівельного ризику і невизначеності – це 
ліцензії, сертифікати, рекомендації. 

Незважаючи на те, що в економіці ряду країн сектор послуг став 
превалювати ще в 1940-і рр., знадобився значний час для того, щоб системне  
дослідження  природи маркетингу в цій сфері набуло поширення. Становлення 
ринку туристичних послуг, необхідність розвитку готельного-туристичного 
господарства, комерціалізація туристичної діяльності призвели до необхідності 
впровадження принципів маркетингу в діяльність туристичних підприємств [3, 
c. 60]. Логіка розвитку ринкових відносин у галузі туризму призводить до 
постановки та рішення таких завдань, як вивчення і сегментування 
туристичного ринку, кількісна та якісна оцінка платоспроможного попиту на 
туристичні послуги, позиціонування, використання засобів комунікацій і 
стимулювання продаж. 

Для ефективного використання стратегій маркетингу туристичними 
підприємствами доцільно віднести наступні принципи: можливість вибору 
ринків збуту, ділових партнерів, цін, бізнес-процесів; вільна діяльність 
керівництва всередині туристичних підприємств щодо визначення цілей, 
стратегій, структур, розподілу коштів за статтями бюджету; насичення ринку 
туристичними послугами, існування ринку покупців; гостра конкурентна 
боротьба за споживачів між туристичними  підприємствами й організаціями. 

Це спричинило   подальший розвиток понятійного апарату маркетингу у 
туризмі. Французькі науковці Р. Ланкар і Р. Олльє, виходячи з визначення 
“турист”, сформульованого Всесвітньою туристичною організацією, 
запропонували наступне визначення туристичного маркетингу: “Це серія 
основних методів і прийомів, вироблених для дослідження, аналізу і вирішення 
поставлених завдань. Головне, на що повинні бути спрямовані ці методи і 
прийоми, - виявлення можливостей найбільш повного задоволення потреб людей 
у відпочинку з точки зору психологічних і соціальних факторів, а також на 
визначення способів найбільш раціонального з фінансової точки зору ведення 
справ туристичними організаціями, підприємствами, бюро або асоціаціями, які 
дозволяють враховувати виявлені або  приховані потреби в їх послугах. 

Такого роду потреби можуть визначатися або мотивами відпочинку 
(розвага, відпустка, здоров’я, навчання, релігія і спорт), або іншими мотивами, 
які нерідко є у підприємницьких груп, сімей, різних місій і спілок. Більш 
глибокий зміст поняття “туристичний маркетинг” було сформульовано 
швейцарським науковцем К.Екріппендорфом: “Туристичний маркетинг – це 
систематична зміна і координація діяльності туристичних підприємств, а також 
приватної і державної політики в галузі туризму, здійснюваної за 
регіональними, національними або міжнародними планами. Мета таких змін 
полягає в тому, щоб найбільш повно задовольняти потреби певних груп 
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споживачів, враховуючи при цьому можливості отримання відповідного 
прибутку”.  

Спільним у цих поняттях є визначення маркетингу в галузі туризму як 
способу управління діяльністю підприємства, який влаштовує і споживачів, і 
тих, хто виробляє й пропонує туристичні послуги [4, c. 35]. При цьому кінцеві 
цілі їх діяльності можуть бути різними: залучення  більшої кількості туристів, 
завоювання більшої частки ринку, збільшення прибутку і т.д. Проте досягнення 
цих цілей в умовах ринкової конкуренції неможливо без маркетингової 
діяльності, яка являє собою спосіб ведення бізнесу, сфокусований на 
споживачі. 

Туристичний маркетинг – це ті дії, завдяки яким послуги туристичних 
підприємств доходять до клієнта,  відносини, що складаються між виробником і 
споживачем. Таким чином, конкурентним на ринку буде той виробник, який 
зумовлює провідне становище на ньому і готує продукт (послугу) у 
відповідності з можливими змінами та з урахуванням споживчого попиту, 
тобто працює на перспективу. Основне призначення маркетингових стратегій у 
туризмі – допомогти спожиаачам  оцінити підприємство та його послуги, адже 
туристична організація продає їм щось, що не має конкретної матеріальної 
форми, обіцянку зробити те, що має цінність для споживачів. Т. Левітт показав, 
що концепція маркетингу тримається на чотирьох складових: вихідна точка – 
цільовий ринок; фокус уваги – споживчі потреби; засоби – інтегрований 
маркетинг; результат – прибуток та задоволення покупців. 

Маркетингова концепція виходить з потреб ринку і побажань покупців, 
на які орієнтується туристична організація: по-перше, ця концепція 
відштовхується від уже існуючого і повністю сформованого ринку, 
фокусуючись на потребах конкретних споживачів; по-друге, маркетингова 
діяльність повинна координуватися через відповідні організації; по-третє, 
маркетингова діяльність повинна бути спрямована на досягнення цілей цих 
організацій [5, c. 28]. В тій чи іншій мірі маркетингом займаються всі 
підприємства й організації галузі туризму, однак концепції маркетингу 
притримуються небагато з них. До справжніх професіоналів маркетингу можна 
віднести “Hilton”, “Marriott Hotel”, “American Airlines”, “Club Med” і ряд інших 
мереж.  

У центрі уваги кожного підприємства є  споживач. Тому вся їх діяльність 
організована таким чином, щоб ефективно відповідати мінливим потребам 
покупців. Більшість же туристичних організацій звертаються до маркетингу 
тільки під тиском ризиків та викликів, які спричиняють збитковість. Серед них: 
зниження обсягів продажів (спонукають дослідження споживчих переваг; 
повільне зростання обсягів продажів (організації вишукують нові ринкові 
можливості й/або ще не освоєні ринки); зміна споживчих переваг; зростаюча 
конкуренція; збільшення маркетингових витрат на рекламу, просування, 
моніторинг (у підприємствах проводиться маркетинговий аудит і вносяться 
зміни в роботу маркетингових служб).  

Отже, в сучасних умовах ефективне й конкурентноспроможне 
функціонування підприємств галузі  повинне враховувати не тільки особливості 
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й прояви власне туризму як виду діяльності [6, с. 104]. Воно має спиратися на  
застосування основних принципів і методів маркетингу, які випливають з 
виявлених раніше його особливостей та їх проявів: 

- управління попитом, а не лише його стимулювання. Стимулювання 
попиту не є першорядним завданням. Попит на туристичні послуги постійно 
зростає. Тому туристична діяльність  меншою мірою, ніж інші галузі, залежить 
від зміни кон'юнктури споживчого ринку. Для туристичного маркетингу 
найбільш важливим завданням є спрямування попиту в потрібному напрямі; 

- забезпечення достовірності й повноти інформації про туристичні 
продукти й послуги, захисту прав їх споживачів; 

- диверсифікація туристичних послуг і посилення уваги до маркетингових 
заходів у міжсезоння для зменшення залежності туристичної діяльності від 
сезонності; 

- врахування в маркетинговій діяльності не тільки матеріальних активів, а 
й психології, духовно-емоційного стану та особливостей споживачів; 

-  координація маркетингових заходів, здійснюваних усіма організаціями-
учасниками виробництва туристичних послуг у разі їх інтеграційних об’єднань. 

При цьому основні принципи туристичного маркетингу доцільно 
доповнити принципами загального: 1) націленість на досягнення кінцевого 
практичного результату  діяльності; 2) ефективна реалізація товарів і послуг на 
ринку й оволодіння певною його часткою; 3) спрямованість підприємств не на 
миттєвий, а на довгостроковий стратегічний результат маркетингової роботи; 4) 
застосування тактики і стратегії активного пристосування до вимог 
потенційних покупців з цілеспрямованим одночасним впливом на них; 5) 
впровадження інновацій у всі сфери діяльності. Обґрунтовані принципи 
маркетингу визначають, у свою чергу, конкретні напрями маркетингової 
діяльності туристичних підприємств, її функції. Вони  тісно взаємопов'язані 
між собою й тому не можна жодну  виключити з неї як з системи, не 
порушивши її цілісності. 
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Through the Corporate Social Responsibility (CSR) the contemporary business manages to 
obtain equilibrium between the economic, social and environmental responsibilities it has in the 
course of its operations, as well as satisfying the interests of the sides involved. The conception of 
Corporate Social Responsibility has been developing since the definition emerged in 1950 until 
now. The original boom in the 60s 70s and the 80s is rich in empiric researches and alternative 
conceptions about the development of the Corporate Social Responsibility in business. 
Notwithstanding the conceptual differences, the Corporate Social Responsibility serves as basic 
management leverage for the business of the corporations in regard to the decision making and the 
realization of a successful development strategy. 
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Introduction 
The history of the development of the Corporate Social Responsibility (CSR) 

conceptions is mainly related to the way it reflects on the manner of business conduct 
of the business organizations. Therefore, in order to get a notion of the effect of CSR 
on the business, one has to follow the development of this phenomenon throughout 
the years. The scientific researches in the area of the Social Responsibility date back 
from the 1950s, and they are subject of constant development until now. If in 1950 
the main focus was on the responsibility of the business to make good for the society, 
then in the 60s the key events, people and ideas play an important role for the 
characteristics of the social changes. The ten-year period from 1970 to 1980 has been 
characterized by an increase in the leaders' role and improvement in the attitude 
towards the employees. The idea for Corporate Social Responsibility in business has 
been considered as an important strategic question and universal management 
function after 1990. 

Today the business organizations thrive to achieve the balance between the 
business development strategies and the increase of profits and the achievement of a 
responsible conduct toward the sides and the society involved in the process. The 
accent on the social conduct of the business organizations increases, which, in turn, 
forces the contemporary business to better adjust to the surrounding environment and 
to develop its Corporate Social Responsibility.   

The indicated arguments define the growing importance and popularity of the 
subject in focus. 

The objective of this article is to show the variety of conceptions of social 
responsibility in business. 

Subject of investigation are the basic conceptions on the essence of the 
Corporate Social Responsibility. 
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Reason for the development of the idea for social responsibility in business 
The history of the phenomenon Corporate Social Responsibility was formed by 

financial, social and political changes, which had effect on the way the business 
understood and conducted its social responsibility initiatives. 

The initial understanding of social responsibility spread to the idea that a 
business was socially responsible if it survived through and utilized to the maximum 
its capabilities. Business organizations were using the resources, in order to gain 
profit, by complying with a small number of rules forced by the government, aiming 
to prevent abuses. The work ethics and the personal interest were the only ruling 
principles in the Corporate Social Responsibility business system. In other words, 
according to the initial ideas on Corporate Social Responsibility in business, it was 
closed within the survival of the organization and maximizing its profits.  

The idea for the social role of an organization was analysed when the 
conviction emerged, that the purposes the business exists for, spread beyond the 
financial prosperity. The society began building expectations towards the business, 
which forced changes in the conception on Corporate Social Responsibility. Besides 
the financial aims, the business began to set social aims, through which to satisfy the 
public expectations. 

The responsibility the business has towards the society became more sufficient 
during the Industrial Revolution, when the corporations achieve a serious growth. 
During the Revolution, the social structure of the feudal society disappeared, and the 
social comfort created by institutions like the church and the family were seriously 
shattered. In order to restore the social comfort in the society were created a number 
of workers' associations as part of the newly created organizations. These 
associations changed the concept for worker and their importance for the 
development of the organization. The large corporations took the responsibility for 
their workers by establishing social funds for the education of employees and their 
families, and started to support them through various social initiatives. One of the 
main reasons is also as stated by Kicheva [6, p. 59], levels of youth unemployment 
has reached unprecedented sizes throughout. Even more as Stoyanova [9] has stated 
in her research, globalization changes reinforce the role of human capital and require 
the development of new concepts of human capital, no longer questioning whether 
and to what extent it is a generator of business growth and well being. This act of 
social responsibility is generally initiated by the fear for keeping and motivating the 
employees.  

It was given rise to questions about the evaluation of the corporate performance 
beyond the traditional financial standards, about the scope of management 
responsibility to the social environment of the organization and to what extend should 
the organization deal with the society's social problems. Within the extremely 
complex business environment, the social performance began to be considered as a 
factor for the success of a given organization. The various parties involved and the 
government exert influence over the business systems and change the forms and the 
methods of interaction between the organization and the environment. The swift 
technological changes and the development of the social media throw a light on the 
development and the behaviour of the business before the society. 
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The focus of the Corporate Social Responsibility spreads not only over the well 
beings of the employees, but also over the entire society. in the times after the World 
Wars a wider perspective on the social responsibility was imposed. The Corporate 
Social Responsibility began showing the business attitude towards the environmental 
matters and the environment protection. The reason for tying the environmental 
issues with CSR is due to the fact that the connection between the big ecological 
damages and the organizations' production and distribution system, was found. This 
connection was clearly stressed at the UN conference on the Environment in 
Stockholm in 1972, where some basic principles were established, which to be 
followed for the development of a stable environment. In the 1980s, UN presented 
the Brundtland report in which for the first time appeared the definitions stable 
development in combination with corporate social responsibility.   

In the rise of the new millennium CSR turned into a complex network of 
relations, which spread much beyond the framework of the organization and the 
society in which it operates. It my be summed up that the idea of corporate social 
responsibility includes the role of the business in providing the means necessary to 
gain the wellbeing of all parties involved, and the stable development of the 
environment. The factors influencing the development of the corporate social 
responsibility as a key element of contemporary business management are the 
following: 

 Globalization – the globalization of economics is the basic factor for the 
development of the corporate social responsibility in business, because it runs the 
organizations against a wider spectre of new problems - cultural and regulatory 
differences, labour differences, corruption, health crisis, human rights and 
environmental issues. 

 The Non-government Organizations (NGOs) – The development of the 
citizen society organizations challenges a new corporate behaviour. Heterogeneous in 
respect of their aims, the NGOs do their best to alter the organization management in 
regards to improving the positive influence and reduction of the harmful 
consequences of the business operations. 

 Government Initiatives – the political pressure inflicts initiatives among 
government and inter government organizations. The scope of the business 
responsibilities is under debate and new rules on world trade are being defined. The 
social responsibilities of the business are in regards to the environment, the labour 
rights, the trade, the corruption, the corporate management, health services, etc. 

 The Public Opinion – shifts in the public values underline the corporate 
responsibilities to improve the social comfort and to improve the environment in 
which it functions. The public opinion shapes as a factor for the corporate social 
responsibility under the pressure of the non-government organizations, the legal 
requirements for business conduct and the rise of the marketing related to the 
connection between the company reputation and its attitude towards the society.  

 The socially responsible investments – the socially responsible 
investments render even bigger pressure on the organizations in order to limit the 
social, environmental, and the ethical risks arising in the course of their operations. 
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 Business Standards – the appearance of standards for consumer 
protection in the manufacturing of certain products creates the need for social 
responsibility in business.  

General Conceptions on Corporate Social Responsibility in Business 
The general conceptions on corporate social responsibility in business may be 

mainly categorized according to the development period of the phenomenon from 
1950 until now. 

Table 1  
General conceptions on CSR in business 

Year Author Conception Main Ideas 

1950 H. Bowen Social responsibility 
Social awareness of managers and socially 
responsible decisions. 

1960 K. Davis Social responsibility 
Management context of the social responsibility 
and the financial benefits. 

1960 W. Frederick 
Corporate social 

response 
Corporations capabilities to undertake socially 
responsible activities. 

1963 J. McGuire Social responsibilities 
Social responsibilities exceed the financial and 
legal obligations of the business. 

1967 C. Walton Social interrelations 
The interrelations between the organization and 
the society are related to the achievement of the 
organization's aims. 

1979 A. Carroll 
Corporate social 

performance 
Development of a model for Corporate social 
performance. 

1984 R. Freeman 
Corporate social 

results (Conception of 
the parties involved) 

A new definition for CSO revealing the relations 
between the involved parties. 

2002 
J. Logsdon and 

D. Wood 
Corporate citizenship 

A model formed by corporations in relation to the 
parties involved. 

2003 M. Marrewijk 
Corporate 

sustainability 
The connection between the social responsibility 
and the corporate social matters. 

Source: Personal image 
 

In the early descriptions of CSR the definition social responsibility is generally 
used, due to the small scales of the business at that time. The publishing of the 
scientific paper “Business Social Responsibility” by Howard R. Bowen [1] in 1953 
marked the beginning of the contemporary period in literature. The title itself gives a 
hint that in that period was observed a new business, which is a power centre on its 
own, and the decisions the organizations took impacted on the life of the citizens. 
One of the main questions raised was what responsibilities the people making 
business were expected to take. During that period has formed and the initial 
definition: the social responsibility is related to the managers' obligation to follow 
those politics, to take those decisions, or the follow those operations trends, which are 
desirable in respect of the aims and values of the society (Bowen, 1953 [1]). Social 
responsibility is associated mainly with the social consciousness of the managers and 
the responsibility they take in regards of their actions. With his own conception about 
the social responsibility, H. Bowen (1953 [1]) is considered the father of the 
corporate social responsibility. The author takes into account and marks the tendency 
in which the responsibility of the business can create and ensure the future of the 
organizations. 
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In the 60s was registered a considerable increase in the attempts to define and 
explain the phenomenon Corporate Social Responsibility. Keith Davis [3] draws his 
definition of CSR by pointing out that it is related to the management decisions and 
actions, taken for reasons found beyond the direct financial or technical interest of the 
organization. K. Davis [3] claims, that the social responsibility is still a blurred 
phenomenon, but it should be looked through in a management context, because 
some socially responsible decisions can create additional opportunities for long-term 
financial gain of the organization. According to K. Davis's [3] conception for social 
responsibility, the social responsibility and the power of the managers are relevantly 
equal, because the lack of socially responsible actions gradually leads to weakening 
in power of a certain business.    

Influence over the early definitions for corporate responsibility has William C. 
Frederick's [4] conception, according to which managers' social responsibility ends 
with observing how the financial system fulfils the public expectations. The 
conception has the ideas that the economical instruments shall be used in a manner 
that increases the common social wellbeing. After all, the social responsibility is 
supposed to be a public orientation to the economic and human resources of the 
society and readiness to show that these resources were used for wider social aims, 
and not merely for the narrow scope of interests of private entities. (Frederick, [4]) 

Another basic conception for the corporate social responsibility in business was 
created in the 60s by Joseph W. McGuire [8]. In his books "Business and Society" he 
puts at the front line the idea that the social responsibilities suppose, that the 
corporation has not only financial and legal duties, but also some specific 
responsibilities before the society, which exceed these duties (McGuire, [8]). It is 
considered that McGuire's conception is more precise than the ones examined so far, 
because the author defined the social responsibilities as ones exceeding the financial 
and legal duties of the business. Part of these responsibilities the author defines as 
interest in politics, society's wellbeing, education, employees' wellbeing, etc. 

One of the multi-aspect conceptions for corporate social responsibility was 
built by Clarence C. Walton [10] in his book "Corporate Social Responsibility". In 
his science works, Walton examined a number of different models of social 
responsibility and drew a new conception for CSR, according to which the social 
responsibility recognizes the intimacy of the interrelations between the organization 
and the society, and realizes that such interrelations should be taken in mind by the 
senior management, when the corporation follows its purposes (Walton, [10]). Thus 
was created the idea, that CSR is to some extend a free-will act undertaken by the 
corporations. The expenses invested in socially responsible activities, to a larger 
extend, can be measured by the financial results. 

In 1979, A. Carroll (1979) proposed a quad-component definition of CSR, 
which was implemented in the conceptual model for accounting the social 
performance of the organizations. According to Carroll [2], the previous definitions 
of CSR have generally referred to the responsibility of the business to gain profit or 
to obey the law, but the social responsibility covers a wider range of responsibilities 
towards the society. In his conception for social performance, the author offered the 
following definition - the social responsibility of business covers the economic, legal, 
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ethical and discretion expectations of society towards the organizations at a given 
moment (Carroll, [2]). In respect of the economical expectations of this conception 
for CSR, was implemented the idea that the business has the responsibility to produce 
goods and services necessary for the society, and to sell them with the purpose of 
profit. Despite the expectations for effectiveness and efficiency for the organizations 
in gaining a profit, CSR builds legal expectations for the organizations, too, related to 
them observing the laws of the society. The society expects the business to perform 
its economic mission within the limits of the legal requirements set by the society 
legal system. The third responsibility the business has, is the ethical, which defines 
the types of behaviour and the ethical norms, which the society expects from the 
business to follow. The last responsibilities from the Carroll's CSR conception are the 
discretion responsibilities. It's the free-will roles the business takes over in order to 
bring prosperity to the society; outside the somewhat fixed economic, legal ant 
ethical expectations. The discretion responsibilities in respect to the CSR the business 
takes over following certain strategic gains - charity, education to the unemployed, 
etc. 

The conception of the parties involved in the CSR theory was developed in 
1984 by Edward Freeman [5]. According to Freeman [5] the corporations should 
operate as arena for the various parties involved by gaining to satisfy their needs and 
interests to the maximum in a long-term aspect. This means that the corporations 
must have a moral responsibility to the society in which they function, and to accept 
the parties involved not only as instruments of achieving their own purposes and 
increase their profits. Within the frame of the parties involved, the matter of the 
corporations ethics and social responsibility to their parties involved plays a central 
role. The parties involved are interests groups, which have effect on or on their part 
are being effected on by the actions of the organization (Freeman, [5]) - shareholders, 
employees, clients and the wide public.  

In its conception on CSR, J. Logsdon and D. Wood [11] claim that the 
definition "corporate citizenship" covers the widest perspective for the rights and 
responsibilities of the enterprises, the interrelations between the parties involved and 
the answers to the opportunities and the challenges accompanying the global social 
economics of the XXI century. Besides the responsibilities of the organizations at 
local and national basis the corporate citizenship also includes the responsibilities of 
global and universal scope. The authors explain the condition of the citizenship for 
the separate individuals and after that they compare this reflection to the business 
organization or the corporation. Besides that, the organization can be observed in its 
capacity of "corporate" citizen or "business" citizen. As a corporate citizen, the 
organizations are responsible for the local community, they are engaged with the 
volunteering, the charity, and they exploit their rights and obligations to the 
community. As business citizens, the organizations are responsible not only for their 
actions on a local level, but they should observe the cultural rules of the global 
economics. The corporate citizenship represents the corporate social performance, the 
ethics in business, the theory of the parties involved and the problem management 
related to the interrelations between the business and the government, as well as the 
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important social, political and human matters like the labor rights and the protection 
of the environment (Logsdon and D. Wood, [11]).  

One of the most modern conceptions for CSR is connected with the exploration 
of the phenomenon corporate sustainability. Both for CSR and corporate 
sustainability there exist multiple definitions, some of which re-cover the definitions 
for CSR. According to M. Marewijk's conception [7] the corporate sustainability is 
related to those activities, which include social, environmental and economical 
responsibilities in business operations, since they concern all the parties involved. M. 
Marewijk [7] identifies levels of corporate sustainability similar to the one covered 
by the definition for CSR: 

 Corporate sustainability refers to observing the rules - it includes 
government regulations and considerations connected with charity and guardianship 
considered as proper by the society. 

 The public, environmental and ethical direction - the corporate 
sustainability pays attention to those aspects of the business operations, which 
influence and contribute to the improvement in the financial results. 

 Corporate sustainability initiatives - the corporate sustainability exceed 
the regulated legal requirements and considerations and gain the balance between the 
economic, social and environmental issues. 

 Corporate sustainability synergy - organizations strive for well-balanced 
and functional solutions which create value in the economic, the social and the 
environmental areas, because it is a winning move satisfying the interests of all 
parties involved. 

 Holistic corporate sustainability - the corporate sustainability is entirely 
integrated and built in in all businesses of the organization, observing the social 
responsibilities and obligations. 

 Corporate sustainability brings financial benefits - the corporate 
sustainability is recognized by the stock markets, because it generates long-term 
results and value for the stocks and takes advantage in result of the economical, the 
social and environmental development.  

The analysis on the conceptions for Corporate Social Responsibility in business 
presents the differences regarding the structure and functions of the organizational 
social responsibility from 1950 until today. The concepts for social responsibility try 
to explain the social awareness of managers, the socially responsible management 
decisions, the economical benefits and opportunities deriving from undertaking 
socially responsible actions, as well as the relations between the organizations, the 
society and the parties involved. 

This article presents data for the development of the conception for corporate 
social responsibility in the scholar literature and it can serve as basis for future 
explorations, which could give an idea on the following matters: 

 What are the basic features of the corporate social responsibility in 
business? 

 What is the connection between the corporate social responsibility and 
the organizations performance? 
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 How is balance between economical, social and environmental 
responsibilities of the organization being achieved? and many others. 

 
Conclusion 
The conception for the corporate social responsibility (CSR) has a long history 

through which one can trace the concern of the business toward the society through 
time. In this article the author explores the evolution of the understanding about CSR 
from the very beginning in 1950, when the modern era of CSR for the business was 
marked. The definitions and the concepts were broadened in the 60s, and were spread 
in the 70s. After 1980 new emerged new definitions, empiric researches and 
alternative topics related to the essence of the corporate social responsibility. These 
alternative topics include corporate social performance, theory of the parties involved 
and the corporate citizenship.   
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ORGANIZATIONAL RESEARCH: NATURAL OR SOCIAL SCIENCE? 
 
Abstract. This essay offers a discussion on the ontology of organizations and perceived 

problems associated with applying both natural and social science model for organizational 
research. The status of organizational studies as a science is discussed in a light of the nature and 
characteristics of organizational theories and the fragmented and isolated state of the field. 

Keywords. Organizations, natural and social sciences, research methods, progress, theory.   

The question raised in this short essay, the question of ontology and 
epistemology of organizations and the appropriateness of natural and social science 
model in organization theory, is by no means new for organizational scholars and 
especially for those who is interested in the philosophy of science in general and 
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philosophy of organizational research in particular. However, the problem of 
ontological status is rather modestly presented and debated in organizational 
literature, especially given the vital questions it raises in turn, As such, if not 
attending and neglecting the ontology and epistemology of organizational research, 
we risk to receive no answer to the questions of scientific status of organizational 
science and the question of progress, truth and rationality of this research program. 
The field of organizational science is characterized by the ambiguous scientific status 
of its enterprise and the very scientific nature of organizational research is largely 
questioned. Due to the uncertain ontological status of organizations, which have no 
analogues in physical reality, scholars face a problem of defining the domain of their 
inquiry, the problem of identifying appropriate research methods and tools for 
exploring organizations and the criteria of progress and truth [1]. The latest is a 
logical outcome of this ambiguity as scholars have no clear definitions of progress 
and the means of moving towards truth. For natural sciences, progress is understood 
in discarding false theories and developing successful ones, while all theories face 
intense competition and evolutionary selection. Organization theory has no tradition 
of this kind since there are virtually no criteria for testing and selection between 
theories [2][3].  

Traditionally the problem is not solved but ousted and isolated from the actual 
agenda by scholars by either treating organizational research as solely positivist and 
functionalist in nature and thereby ignoring those who see it as social science or 
accepting the fragmented and dispersed diversity of incommensurable paradigms 
with no common ground for integration or even comparison or evaluation. 
Incommensurability in organization studies is largely understood as “occurring when 
there are logically or normatively incompatible schools of thought, and no 
consensually acknowledged reference system exists for deciding between them” [4, 
p.170][5][6]. In both cases, academics either ignore one of the paradigms as 
irrelevant for organizational research or accept living in multi-paradigm dimension. 
The problem is with both of these philosophies. 

Since its formative years, organizational scholars aimed at building true 
science about organizations, with general laws and empirical tests which could have 
guarantee validity and reliability of this science. It was taken for granted in 1960s and 
1970s that organizational research methods should reflect natural or “hard” sciences 
like physics or chemistry. In its quintessence, “the natural science model typically is 
associated with good research and is exemplified by precise definition, objective data 
collection, systematic procedures, and replicable findings”  while “advocates of this 
approach stress the importance of reliability, validity, and accurate measurement 
before research outcomes can contribute to knowledge” [7, p.539]. As one of the 
leading scholars of that era, Peter Blau summarized his scientific endeavor in a 
following manner: 

[Organizational research]“aims in developing a deductive theory is to 
discover a few general principles that can account for many empirical relationships, 
some of which have already been observed and others are predicted to be observable 
in the future” [8, p304]. 
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Specifically, for the then-dominant contingency theory, Blau saw the following 
scientific principles that should have been working in a manner physical laws do:  

“General concepts are introduced to subsume several empirical variables 
under a single concept”, “many consistent findings are reduced to much fewer 
propositions by substituting general concepts”, “the remaining propositions are 
organized into a deductive system by inferring some basic propositions from which 
all the others can be logically deduced” and “all other propositions under 
consideration are logically implied by these two and that future, as well as all 
existing, empirical findings are consistent with the predictions implied by the theory.” 

In a similar vein, one of the most famous proponents of positivist and 
functionalist approach to organizational theory in general and contingency theory in 
particular, Lex Donaldson (1995; 1996), systematically argues in support of scientific 
approach to organizational research and against paradigm proliferation and field 
fragmentation. He clearly sees contingency theory as the only theoretical framework 
that can systematically explain and predict organizational behavior and relationship 
between organizations and their environments. In particular, when criticizing modern 
organization theory (population ecology, resource dependence theory, new 
institutionalism and agency theory) he claims that it [theory] “offers no consistent 
advice to practitioners and indeed offers no consistent story about organizations and 
how they survive and prosper. This is the inevitable result of a field becoming 
composed of a number of distinct paradigms which are mutually contradictory” [9, 
p.27][10]. As such, according to functionalists, natural science model, reflected in 
quantitative methods, and hypotetico-deductive model of scientific explanation, 
allows explaining and predicting phenomena like mature sciences do. Objective data 
gathered by reliable and precise procedures, ensures trustable and replicable results 
which allow explaining and predicting phenomena and establish general laws. 
Ontologically, organizations are perceived as material things (Hopper and Powell, 
1985) which are independent and external to any observer. 

The problem with natural science epistemology in organizational research is 
that the latest is not grounded in the same ontology as natural sciences do. The 
ontological status of organizations is not the same as for physical entities [11][12]. 
Organizations are ambiguously defined, abstract and unstable, ever-changing 
metaphysical objects with no clear boundaries, content and rules. Consequently, one 
can’t understand, explore and postulate the laws when studying and treating 
organizations in the same way as physicists study their research objects. 

Since we can’t approach and explore our object of inquiry, we are faced with 
the uncertain status of the product of organizational science – the knowledge 
acquired. Astley (1985) famously raised this issue some thirty years ago: 

“the body of knowledge that constitutes administrative science is a socially 
constructed product. Because empirical observations are inevitably mediated by 
theoretical preconceptions, our knowledge of organizations is fundamentally shaped 
by the subjective world views through which we perceive data.” [12, p.497]. 

Social constructionists, in contrast to positivists, argue that organizational 
world is a socially constructed reality which cannot be studied with classical 
functionalist approach. Organizational processes are not discussed as objective facts 
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of concrete reality anymore, but should be understood qualitatively, as a projection of 
human imagination and as a subjectively constructed discourses [7, p.539]. 
Organizational reality is an interpreted world that can’t be understood apart from the 
meaning its inhabitants assign to particular actions, events and routines. Empirical 
reality we as researchers and members of social groups face is a collectively 
constructed and shared social reality which we use to treat as if it was natural, 
external and independent from us. In interpretative research the focus is “on 
individual meaning and people’s perceptions of ‘reality’ rather than any independent 
‘reality’ that might exist external to them” [13, p.446]. This is attempted in order to 
better understand how actors (individuals and organizations) cast and sustain social 
order through shared meanings and taken-for-granted definitions of events and, 
therefore, better understanding of organizations will be gained. As a main research 
tool, interpetivists use qualitative methodology such as case studies consisted from 
interviews and ethnography – approach, considered by positivists as antiscientific. 
For them, an inability to generalize and predict prevents constructivists from applying 
real scientific method and gaining scientific knowledge about organizations. 

If neither natural nor social science model in their classical form can’t be 
applied to the domain of organizational research, how then one can define and study 
organizations? The possible solution that is offered in the present essay is to treat 
organizational research as delivering epistemically objective knowledge about 
ontologically objective reality (Meckler and Baillie, 2003). Like our colleagues in 
mature sciences, we still work in the domain of science and produce scientific 
knowledge. The only difference is that we work with different objects of inquiry: 
physicists study and explain physical reality and we approach and examine social 
systems. Otherwise, if fully accepting constructionists philosophical positions, our 
enterprise can hardly be considered as something that belongs to the domain of 
science. 

Another, more radical point of view that is still need to be taken seriously and 
discussed further, is a question of scientific status of organizational research. 
Organizational and management theories at their best can only suggest, not predict 
like physical theories do. Organizational theories work more as metaphors that 
provide recognizable analogues to organizational processes rather than a foundation 
for testable empirical research [15][16]. Most successful theories of organizations are 
merely directional and can only suggest that, for example, “two variables will be 
positively or negatively related” thus expressing “predictions not as point values, but 
as directional statements [1, p.668-669]. Organizational theories can be tested like 
theories from hard sciences and therefore can’t be treated as scientific. 

This is not to say that a philosophical inquiry into the nature and possibility of 
organizational theories to be scientific is doomed to face a dead end at this point. 
Rather it can be suggested that scholars can develop criteria for testing and selecting 
theories, discarding weak theories and maintaining successors. Only by reflecting the 
natural science model can we succeed in building true organizational science that can 
achieve impressive results and scientific breakthroughs. The major step that can be 
made towards such a development is to accept so-called negative results so prevalent 
in natural sciences and almost absent in social sciences and organizational studies.  
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General relativity theory survived hundreds of empirical tests, even hundred years 
after Einstein’s prediction[17][18][19], and this is what makes theories of this quality 
truly scientifical and what can make scientifical theories in organization and 
management field. 
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У статті розглянуто особливості процесу формування кадрової політики організації. 
Проведено аналіз показників кількісного, якісного складу та руху персоналу ТОВ «СІ ЕЛ СІ» і 
визначено основні принципи і завдання кадрової політики даної організації. 

Ключові слова: кадрова політика, кадри, персонал, працівники. 
 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та міжнародного поділу 
праці управління персоналом набуває все більш важливого значення як 
вирішальний фактор підвищення конкурентоспроможності організації на 
ринку. На сучасних підприємствах та в організаціях особлива увага 
приділяється використанню людського ресурсу, підвищенню інтелектуального, 
кадрового потенціалу, покращенню відбору, адаптації і навчання фахівців.  

Аналіз останніх публікацій. Науково-методологічну базу при написанні 
статті склали роботи провідних вітчизняних та закордонних науковців, що 
досліджують питання формування та підвищення ефективності кадрової 
політики підприємств в умовах ринкової економіки. Вагомий внесок у вивчення 
теорії та практики формування сфери кадрової політики внесли вітчизняні 
дослідники Богиня Д.П., Брітченко Г.І., Дорогунцов С.І., Кібанов В.А.,                 
Колот А.М., Магура М.І., Щокін Г.В. та інші. Також велику увагу питанням 
удосконалення кадрової політики в сучасному менеджменті приділяли                 
M. Армстронг, Д. Бодді, Р. Дафт, П. Дойль, П. Друкер та інші зарубіжні 
науковці.  

Невирішені частини проблеми. Проте питання формування та реалізації 
кадрової політики компанії, що займається комерційним підприємництвом, 
потребують детального вивчення та описання. 

Мета статті – дослідження теоретичних та практичних аспектів 
удосконалення кадрової політики організації.  

Результати дослідження. Динамічний розвиток економіки України, 
трансформація її у світовий економічний простір неможливі без ефективного 
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процесу управління кадровим потенціалом підприємства, який є головним 
фактором виробництва, від якого вирішальною мірою залежать його 
конкурентні переваги. Важливим інструментом при управлінні персоналом є 
кадрова політика. Підходи до управління персоналом на сучасних 
підприємствах і в організаціях висвітлено у роботах [1, 2, 4, 5, 6, 8, 12]. 

Вибір кадрової політики, який ґрунтується на особливостях 
функціонування організації, її стратегії, має важливе науково-практичне 
значення. 

Кадрова політика — сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які 
визначають напрямок і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику 
здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її 
вважають ядром системи управління персоналом. Кадрова політика формується 
керівництвом організації, реалізується кадровою службою в процесі виконання 
її працівниками своїх функцій. Вона знаходить своє відображення в наступних 
нормативних документах: Правилах внутрішнього розпорядку, Колективному 
договорі [11].  

Кадрова політика підприємства зазвичай формується як сукупність 
напрямів діяльності господарюючого суб’єкту, що спрямована на досягнення 
його основних цілей у довгостроковому та короткостроковому періодах. Вона 
також спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем 
працівників.  

Визначаючи поняття кадрової політики у вітчизняній та зарубіжній 
літературі, слід зазначити, що багатьма дослідниками кадрова політика 
сприймається як генеральний напрям у кадровій роботі, тобто сукупність 
операцій набору, відбору, розташування, ротації, переміщення, оцінки та 
розвитку персоналу підприємства. Кадрова політика має чітко виражені 
стратегічні цілі, такі як: формування дієздатного, кваліфікованого колективу 
працівників, розвиток кадрового потенціалу. Кадрова політика є інструментом 
впровадження, захисту корпоративних цінностей та формування єдиної 
системи принципів та цілей управління працівниками підприємства.  

При формуванні кадрової політики необхідним є дотримання правил, 
норм та принципів корпоративної культури, врахування цілей організації та 
стратегічних планів, пошук оптимальних шляхів інтеграції рішень з управління 
кадровим складом до єдиної моделі управління організацією. 

Корпоративна культура вирішальною мірою впливає як на кадрову 
політику організації. Чим вище рівень корпоративної культури, тим у меншому 
ступені персонал цієї організації має потребу у регламентуванні діяльності, в 
директивах, настановах, інструкціях. Чим вище рівень корпоративної культури, 
тим вище репутація і конкурентоспроможність організації у суспільстві.  

Роль персоналу в забезпеченні високої якості моделі управління 
організацією та досягнення нею конкурентних переваг висвітлено у роботах [3, 
7, 9, 10]. 

Основними завданнями кадрової політики організації є своєчасне 
забезпечення організації персоналом певної якості і кількості, а також 
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створення умов праці та відпочинку, передбачених трудовим законодавством 
України. 

На кадрову політику організацій впливають чинники, які поділено на 
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників відносяться міжнародне та 
національне трудове законодавство, профспілки, ринкова кон'юнктура, стан 
ринку праці, кількісний і якісний склад місцевого населення та ін. Внутрішніми 
чинниками є цілі і стратегії організації, технології виробництва, корпоративна 
культура, фінансові можливості організації, існуючий рівень оплати праці та ін. 

Ефективна кадрова політика повинна бути: 
- складовою частиною моделі управління, тобто сприяти реалізації цілей 

та стратегії організації через кадрове забезпечення; 
- стабільною, оскільки із стабільністю пов'язані певні очікування 

працівників; 
- гнучкою, тобто корегуватись відповідно до змін стратегії і тактики 

підприємства, ситуації на ринку; 
- економічно ефективною, виходячи з реальних фінансових можливостей 

підприємства. 
Кадрова політика направлена на формування такої системи роботи з 

кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, але й 
обов’язково соціального ефекту, при умові дотримання діючого законодавства, 
нормативних актів і урядових рішень. 

Основна мета кадрової політики – це своєчасне забезпечення 
оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його 
розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого законодавства та 
стану ринку праці. 

Механізмом реалізації кадрової політики є система планів, норм і 
нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів, 
спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб організації 
в персоналі. 

Дослідження кадрової політики проводилось на матеріалах ТОВ «СІ ЕЛ 
СІ», предметом діяльності якого є: 

- адвокатська діяльність;  
- нотаріальна та інша юридична діяльність;  
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; 
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;  
- консультування з питань комерційної діяльності та ін.  
Загальна чисельність працівників, які працюють на ТОВ «СІ ЕЛ СІ» 

складає 23 особи. На ТОВ «СІ ЕЛ СІ» працюють спеціалісти вищої кваліфікації, 
вони мають вищу освіту і значний досвід практичної роботи. 

Аналіз якісного складу персоналу необхідно здійснювати для  
підвищення ефективності діяльності організації, удосконалення структури її 
персоналу. Рівень якісного складу персоналу визначає рівень ефективності 
функціонування підприємства тому, що від особистих властивостей 
працівників, їх загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня залежить якість 
управлінських рішень і результати їх реалізації. Аналіз якісного складу 
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персоналу організації передбачає вивчення працівників за статтю, віком, 
освітою, кваліфікацією, стажем роботи та іншими ознаками. 

Структура персоналу за освітою передбачає виділення працівників за 
вищою, незакінченою вищою та середньою освітою. На рис. 1 наведено 
діаграму структури працівників ТОВ «СІ ЕЛ СІ» за освітою: більша частина 
має повну вищу освіту (80 %). Неповну середню освіту мають 15% працюючих 
та 5% працюючих – люди, які мають середню та середню спеціальну освіту. 

 

 
Рис. 1. Структура працівників ТОВ «СІ ЕЛ СІ» за освітою 

 

У менеджменті існують різні підходи до кваліфікації персоналу залежно 
від виконуваних функцій. Ця класифікація передбачає основні категорії 
персоналу за участю в процесі виробництва: управлінський та виробничий. На 
рис. 2 можна побачити, що керівництво, яке безпосередньо займається 
управлінням організацією, становлять 5% від чисельності працівників основної 
діяльності. 75% – працівники функціональних підрозділів, які виконують 
основну роботу в організації, та 20 % – інші працівники.  

 

 
Рис. 2. Управлінський та виробничий персонал ТОВ «СІ ЕЛ СІ» 

 

Структуру персоналу ТОВ « СІ ЕЛ СІ» за віком наведено на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура персоналу ТОВ « СІ ЕЛ СІ» за віком 
 

Проведений аналіз показує, що в організації більша частина – це люди, у 
віці 30-35 років (60 %). По 20 % складають працівники віком 18-25 років та 40-
50 років.  

На сьогоднішній день на ТОВ «СІ ЕЛ СІ» працюють 60% чоловіків та 40 
% жінок (рис. 4). Як бачимо, чоловіків більше, ніж жінок. 

 

Рис. 4. Структура працівників ТОВ «СІ ЕЛ СІ» за статтю 
 

Розглянемо показники руху персоналу ТОВ «СІ ЕЛ СІ» у 2016 році. 
Коефіцієнт вибуття у цьому році склав 22 %, коефіцієнт прийому – 13 %, 
плинність кадрів достатньо висока і складає 17 %.  

Виходячи із проведено дослідження, виділимо основні завдання кадрової 
політики ТОВ « СІ ЕЛ СІ»: 

- розробки комплексної системи оцінки персоналу організації та 
визначення рейтингу працівника; 

- забезпечення стабілізації трудового колективу, зменшення плинності 
кадрів; 

- використання переважно економічних, соціальних і соціально-
психологічних методів управління персоналом; 

- залучення працівників до управління організацією. 
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Кадрова політика ТОВ «СІ ЕЛ СІ» повинна будуватися на таких 
принципах: дотримання трудового законодавства; забезпечення корпоративної 
соціальної відповідальності організації; повна довіра працівнику та 
забезпечення його самореалізації; надання максимальної самостійності 
працівникам; забезпечення креативності роботи; згуртованість колективу; 
максимальне делегування повноважень працівникам; забезпечення 
справедливості, послідовності, рівності, відсутності дискримінації за віком, 
статтю, релігією та ін. 

Висновки. Кадрова політика організації має за головну мету 
забезпечення на сьогоднішній день та у майбутньому кожного робочого місця, 
кожної посади персоналом відповідної кваліфікації. Проведений аналіз 
кількісного та якісного складу персоналу ТОВ «СІ ЕЛ СІ» та показники його 
руху дав змогу визначити основні принципи та завдання кадрової політики 
даної організації.  
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PECULIARITIES OF AGRICULTURAL PRODUCTION INSURANCE 

SYSTEM FUNCTIONING 
 
Abstract. At the present stage of development of Ukrainian agriculture, when this branch 

occupies one of the leading places in export potential, the tasks of improving the agrarian market 
infrastructure are on the foreground.  An important element of this infrastructure should be the 
system of financial and credit support, in particular - the system of agricultural production 
insurance.  What is the specificity and role of agricultural risk insurance, which functions should be 
performed by the state in order to promote agricultural insurance, which, in addition to state 
support, is needed for the successful development of the insurance market. 

Key words: insurance, insurance of agricultural production, agricultural insurance, 
insurance services, insurance market. 

 
Introduction.  Insurance of agricultural production risks in the world is an 

important element of the system of financial and credit provision of agricultural 
producers.  The first and main objective of agricultural risk insurance is to partially or 
completely compensate the farmer  for the crop loss due to adverse natural 
phenomena (drought, hail, hurricane, etc.).  The second objective of insurance is to 
improve the financial position of the agricultural producer in terms of its 
creditworthiness.  Credit organizations of all types:  (banks, credit unions or private 
sources) give priority to an agricultural producer who has the guarantee of 
maintaining a certain level of his income in the event of natural disasters and crop 
loss.  

The current state of insurance services development in Ukraine still does not 
allow to perform effectively the functions of reducing risks and improving access to 
credit resources, as the number of companies providing insurance services to 
agricultural producers is insignificant;  information on the terms and conditions of 
insurance is incomplete and difficult to access;  the list of risks insured by insurance 
companies available on the market often does not contain exactly those risks which 
are most worried by agricultural producers.  Thus, the market participants face the 
task of intensifying efforts to create conditions for insurance development in the 
agricultural sector.  

Results. As a way to give a boost to the development of agricultural insurance 
in Ukraine, in due time it was introduced the compulsory agricultural crop insurance 
and perennial plantings by state agricultural enterprises, as well as insurance of crop 
and sugar beet by agricultural enterprises of all forms of ownership. It was also 
determined that compulsory insurance will be provided only on condition of state 
support, which will be provided in the form of partial reimbursement of insurance 
premiums of agricultural producers.  Since the state budget of Ukraine has never 
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practically provided funds for the program of support for compulsory insurance, so 
the obligatory crop insurance of the mentioned crops in Ukraine has not carried out.  

At the same time, the problem was more acute due to the insurance 
mechanisms.  The conditions and procedures for the implementation of agricultural 
insurance have become alarming for insurers.  In addition, the terms of proposed 
compensation for the damages were alarming and unfamiliar to insurers.  Taking into 
account these circumstances, there is no crop insurance at all. 

As for voluntary insurance, its development occurs very slowly.  Despite the 
fact that in the blueprint atage of the Law of Ukraine "On insurance" dated July 6, 
2015, No. 797-1 [1, 2], adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine in the first 
reading in Article 6 "Insurance Classification" provides for "insurance of agricultural 
products which notes that it is directed  for compensation for damage caused by the 
death (loss, damage) of the insured crops (landings), death (lack of shortfall) of the 
insured crop, crop production, beekeeping, loss (forced slaughter, traumatic damage 
or disease), farm animals, poultry, rabbits, fur animals, bee colonies, aquatic 
bioresources and livestock products [3]. According to insurance companies operating 
in the territory of Ukraine, agricultural insurance is a more risky and costly type of 
insurance than other types of insurance.  The increased riskiness of the crop insurance 
is that in the event of an insured event, say, a natural disaster, losses may be incurred 
not only by individual insurers, but also the whole territory.  Consequently, the 
number of applications for redress may be too large and negatively reflected in the 
financial condition of the insurance company [4]. 

As for the costs of doing business, monitoring the enterprises’ compliance with 
the conditions of insurance, in particular, their compliance with agrotechnology, 
requires special training of staff and additional transport costs to the location of the 
agricultural enterprise.  Taking into account the above-mentioned factors, insurance 
companies consider the insurance premiums, which have developed today in Ukraine, 
underestimated.  On the other hand, the same tariffs are too high for agricultural 
producers, since farmers have not yet received the sufficient profits to ensure that 
such insurance does not adversely affect their financial position.  

The first question that needs to be answered is the question of the 
appropriateness of providing state support in insurance of agricultural production 
risks.  International experience and peculiarities of the development of the agrarian 
sector of Ukraine give grounds for giving a positive answer to this question.  The 
need for state support for agricultural production insurance and agricultural 
producers' measures seems to be a well-grounded in the light of the following 
circumstances: 

 Insurance is designed to prevent the sharp fluctuations in the income of 
agricultural producers.  Since the agricultural production process is largely 
associated with natural risks, the incomes of agricultural producers can be 
subject to sharp fluctuations, which negatively affects the development of 
business and the social situation of the rural population.  International 
experience shows that state support for agricultural insurance, which is mainly 
provided in the form of compensation for part of insurance payments, is a more 
effective form of stabilization of agricultural producers' revenues than state 
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financial assistance given to them in the form of subsidies, credits, write-offs, 
deferral of payments and direct  monetary compensation; 

 Insurance improves the access of agricultural producers to credit resources, 
which is perhaps the most important in today's Ukraine, where farmers have 
limited access to credit resources due to the lack of credit history, liquid 
collateral and other factors; 

 The development of agricultural insurance can have positive social 
consequences.  When a farmer knows that in the event of a partial or total loss 
of yield he can expect a decent compensation, he will continue to engage in 
agricultural business with confidence, which will help to save jobs, reduce 
migration of rural population to cities and improve the social structure of 
society; 

 Insurance is an incentive for the manufacturer to use in its activities modern 
technical and technological advances, in particular, reliable means of 
protecting the crop.  So, stimulating the development of insurance, the state 
simultaneously contributes to improving the efficiency of production in the 
agricultural sector. 
At the same time, obligatory insurance of agricultural production is still the 

subject of broad discussions, despite its formal resolution in the Law of Ukraine "On 
Insurance" [2]. It is about the expediency of introducing compulsory insurance for 
certain crops.  The main argument in favor of compulsory insurance is that 
compulsory insurance is a prerequisite for obtaining state insurance support.  
However, world experience shows that various government support programs for 
agribusiness insurance work in different countries of the world, where insurance is 
voluntary.  Such programs are aimed at stimulating the participation of agricultural 
producers in insurance, and in order to use it as an instrument of forced involvement 
of producers to insure their production. 

As a way of organizing state support, it needs further improvement, since 
public funds are not distributed where there is a real need and interest of both parties 
in the insurance process, but on the principle of mass coverage of manufacturers by 
insurance.  As a result, the money can be spent more and the effect of such a measure 
will be smaller.  In the case of encouraging agricultural producers to insure the risks 
of their production, the introduction of compulsory insurance will have the opposite 
effect: instead of forming an understanding of the need for insurance, it will 
contribute to increasing the discontent of producers who will perceive it as an 
additional tax and restriction of their right to choose one of the fundamental  
principles of democracy and a market economy. 

In addition, the development of the insurance market is not possible without a 
partnership in risk taking.  It is through the creation of a partnership between 
insurance companies, banks and public authorities that the development of a system 
for minimizing industrial risks in different countries of the world is now underway.  
In Ukraine, where these risks are much higher, the range of partners may be even 
wider: creating favorable and safe conditions for doing business by all participants in 
the agrarian market requires the creation of risk-sharing schemes between agricultural 
producers, processing enterprises, banks, insurance companies and the state.  Thus, 
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the stability of the insurance system in agricultural risk insurance requires the 
distribution of risks in time and geographically.  The existing agricultural risk 
insurance system in Ukraine can not ensure the distribution of risks in a timely 
manner or geographically. 

The guarantee of stability of the insurance system, including  in agricultural 
production insurance, is its ability to fulfill its obligations to policyholders through 
actuarial equilibrium, which means that funds accumulated in the insurance system at 
the expense of insurance premiums must cover insurance payments in the event of an 
insured event.  Such a balance is based on a miscalculation of the probability of 
occurrence of an insured event.  Actuarial calculations are more accurate, the longer 
the period of observation of the object of insurance and fixing the facts of the 
occurrence of the insured event.  In addition, in case of weather risk insurance, the 
system is actuarially more reliable if agricultural risk insurance takes place in a large 
area with different weather and climatic conditions, since compensation payments in 
the affected areas are more often covered by the accumulation of insurance premiums 
in other areas that are not affected. 

Conclusions.  The successful development of the insurance system of 
agricultural production, besides state support, it requires efforts of all participants of 
the agrarian market.  To ensure effective crop insurance, an effective monitoring 
system is needed that the insurance company must implement.  Such a system should 
be beneficial both for the insurer and the insured, as it helps to significantly reduce 
the risk of an insured event, and in case of an insured event - to record the event and 
ensure timely and complete compensation. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКО ПІДПРИЄМСТВА 
 

The article presents the vision of the terms «assortment policy» and «management of 
assortment policy». The work establishes the connection of effective management of assortment 
policy with the general objectives of the enterprise in the context of the formation of its economic 
protection. Also presents the model of management of assortment policy in the context of ensuring 
the economic security of the enterprise. 
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image, efficiency, effectiveness. 

 

У статті представлено бачення сутності термінів «асортиментна політика» та 
«управління асортиментною політикою». У роботі встановлено зв’язок ефективного 
управління асортиментною політикою із загальними цілями підприємства в контексті 
формування його економічного захисту. Також в ході дослідження розроблено модель 
управління асортиментною політикою в контексті забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

Ключові слова: управління, асортиментна політика, конкурентоспроможність, 
економічна безпека, імідж підприємства, ефективність, результативність. 
 

Кожне виробничо-комерційне підприємство, що функціонує у складному 
конкурентному середовищі, постійно стикається з необхідністю впровадження 
в ході функціонування дієвих механізмів, спрямованих на забезпечення 
належної ефективності власної господарської діяльності. Особливе місце у 
даному контексті посідають питання управління асортиментною політикою, 
оскільки її результативність переважною мірою формує в очах споживача імідж 
продукції і підприємства загалом за результатами його боротьби на ринку з 
іншими виробниками аналогічних товарів [2, 3]. Це підтверджує світовий 
досвід, який свідчить про те, що лідерство в ході конкуренції отримує той, хто є 
найбільш компетентним саме у засадах управління асортиментною політикою 
та володіє методами її ефективної реалізації на практиці. 

Ключ до розуміння особливостей управління асортиментною політикою 
підприємства криється у розумінні її сутності. Так Близнюк С.В. зазначає, що 
вона представляє собою політику щодо формування асортименту підприємства 
на цільових ринках, а також план подальшого керування та його оптимізації, 
виходячи із загроз та можливостей маркетингового середовища [1]. В свою 
чергу, Шушкова О.В. та Міщенко Л.А. відмічає, що це система поглядів на 
розвиток асортименту й адекватна система заходів для її реалізації в сфері 
виробництва, обміну й споживання [5, 14]. У своїй роботі Ковальов А.П. та 
Сорокіна О. Г. зауважують, що це певний звід правил і принципів, якими 
керується підприємство при формуванні асортименту власної продукції [8]. 
Баєв А.В. дотримується же думки, що вона є політикою, суть якої полягає у 
визначенні номенклатури виготовляємих і реалізуємих товарів з урахуванням 
власних можливостей, можливостей постачальників і партнерів, потреб ринку, 
ступеня ризику, сезонності попиту, кон’юнктури та динаміки цін тощо [5, 13]. 
На увагу заслуговує визначення, запропоноване Нємковим В.А, який відзначає, 
що це система заходів, що забезпечують із високим ступенем імовірності 
стабільність функціонування підприємства й визначають номенклатуру, 
асортимент виробленої продукції, час змін у існуючій номенклатурі, перехід 
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однієї асортиментної позиції у іншу, а також обсяг продукції, що випускається 
[10]. В свою чергу, за результатами дослідження Троян А.В. визначає її 
сутність, як сфера діяльності керівника й фахівців підприємства, що 
представляє собою сукупність принципів, стратегій і методик, що приводять до 
формування оптимального асортиментів продукції, що випускається 
підприємством, з погляду підвищення ефективності діяльності підприємства й 
задоволення потреб покупців [13]. 

Як можна побачити, наведені визначення, з одного боку, істотною мірою 
різняться, але, з іншого, – дозволяють зробити певні висновки. По-перше, 
асортиментна політика – це комплекс стратегій, заходів, методів, підходів та 
принципів щодо розробки нового або удосконалення існуючого асортименту 
продукції, а також його впровадження у життя відповідно до потенційних 
можливостей підприємства та вимог цільових ринків. По-друге, управління 
асортиментною політикою – це цілеспрямована діяльність керівництва та 
фахівців підприємства щодо реалізації асортиментної політики та її 
корегування у разі необхідності відповідно до ринкової ситуації задля 
максимізації загальної ефективності функціонування суб’єкта господарювання, 
створення його сприятливого іміджу в очах споживача, забезпечення 
прийнятного рівня економічної безпеки на формування потенціалу, як умови 
подальшого сталого розвитку. 

Окрім того, на основі зазначеного, а також існуючого підходу до 
формування економічного захисту підприємства [2, 4, 6] можна відзначити, що 
ефективне управління асортиментною політикою має дозволити забезпечити 
суб’єкту ринку досягнення низки цілей господарської діяльності за рівнями: 

1. Поточний рівень: формування кращого ніж у виробників аналогічної 
продукції іміджу, забезпечення беззбиткового функціонування, створення 
базового економічного захисту. 

2. Тактичний рівень: забезпечення стабільної прибутковості, розвиток 
власного потенціалу та забезпечення поглибленого економічного захисту. 

3. Стратегічний рівень: стимулювання зростання, забезпечення 
можливості адаптивного реагування на зміни умов господарювання та 
формування глибокого економічного захисту. 

Також, як бачимо, важливою умовою ефективного управління 
асортиментною політикою підприємства є зважене використання груп підходів, 
що можуть застосовуватись відповідно до ситуації, що складається. Відповідно 
до розробок Куденко К. у даному контексті варто виокремити саме групи 
методів, що засновані [9]: 

 на основі споживчих переваг; 
 на основі очікування конкурентних переваг; 
 на основі кращого використання ресурсів. 
Окрім того, дієве управління асортиментною політикою підприємства не 

може бути максимально ефективно реалізоване без використання методів її 
формування, до яких, відповідно до думки Стернюка О.Б., варто віднести 
наступні групи [12]: 

 методи формування господарського портфелю та виробничої програми; 
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Рис. 1. Модель управління асортиментною політикою в контексті 
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Методи управління на основі 
критерію прибутку 

Методи диверсифікації відповідно до 
споживчих потреб 

Методи забезпечення оптимальності та 
раціональності асортименту 

Методи формування асортиментної політики 

Розробка стратегії за асортиментними групами 

Дослідження ринкового середовища та можливостей підприємства 

Введення до асортименту нової 
продукції, що потребує ринок 

Визначення напрямів управління 
життєвим циклом продукції, що 

виготовляється 

Розробка комплексу маркетингу для кожної асортиментної групи продукції 

Реалізація асортиментної політики 

Досягнення рівня беззбитковості діяльності 

Забезпечення прибутковості господарювання 

Стимулювання зростання 

Формування іміджу продукції 

Розвиток потенціалу 

Створення умов адаптивного реагування 

Базовий економічний 
захист 

Поглиблений 
економічний захист 

Глибокий економічний 
захист 

Відповідність, повнота, комплексність, оновлюваності, замінності, 
паралельності, пріоритетності

Принципи розробки дієвої асортиментної політики 
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 методи диверсифікації відповідно до споживчих потреб; 
 методи управління на основі критерію прибутку; 
 методи забезпечення оптимальності та раціональності асортименту. 
Також в ході управління асортиментною політикою бажано 

дотримуватися базових принципів [11], які можна представити таким чином: 
1. Відповідності (передбачає відповідність асортименту характеру попиту 

покупців на основі врахування особливостей попиту споживачів). 
2. Повноти (передбачає забезпечення достатньої повноти асортименту 

продукції підприємства). 
3. Комплексності (передбачає надання асортименту продукції необхідної 

стійкості, стабільності та гнучкості). 
4. Оновлюваності (передбачає періодичне введення в асортимент нової 

продукції під впливом науково-технічного прогресу, моди, сезонних коливань 
попиту та інших факторів). 

5. Замінності (передбачає створення передумови альтернативності 
задоволення споживчого попиту). 

6. Паралельності (передбачає одночасну наявність у асортименті 
продукції, що знаходиться на різних стадіях життєвого циклу). 

7. Пріоритетності (передбачає встановлення пріоритетності 
асортиментних груп та окремих одиниць продукції в процесі використання 
комплексу маркетингу). 

Ґрунтуючись на сутності процесу управління асортиментною політикою 
[5, 12], а також градації підходів до її формування [9] та методів [7], наведемо 
на рис. 1 модель управління асортиментною політикою підприємства в 
контексті забезпечення основних цілей та економічної безпеки суб’єкта 
господарювання загалом. 

Як бачимо, впровадження підприємством представленої моделі має 
дозволити у підсумку забезпечити йому досягнення перелічених цілей 
господарської діяльності, що сприятиме у підсумку створенню умов до сталого 
розвитку. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НОМАДИЗМУ ТА ЇХ ЕКСПЛІКАЦІЯ В 
CУЧАСНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Abstract. The author notes that since the 19th century Europe has begun to mobilize due to 
numerous inventions and the need to travel. It has been proved that in Ukraine these processes 
were connected with the modernization of production, the cheapening of the labor force in the 
world labor market after the collapse of the Soviet Union in 1991, and a number of concomitant 
reasons, such as the advent of personal computers, and the development of contraceptives. It has 
been found out that the modernization of production led to labor force depreciation, which, in its 
turn, forced the settled population to turn into nomads because of search of work. The article 
considers the change of their priorities and values in cyberspace and social institutions, as well as 
a new phenomenon – neo-tribes. It has been emphasized that in order to survive in the information 
society, a person-nomad has to study continuously, and here comes in handy transformative LLL-
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education for a lifetime. The study of the phenomenon of nomadism in modern humanitarian 
discourse, the elucidation of its dynamics and the explication of interpretive and innovative 
possibilities will contribute to a significant expansion of the limits of knowledge. 

Keywords: settled, nomad, nomadism, neo-tribes, information and communications 
technologies, cyberspace, discourse. 

 

Анотація. Зазначено, що з ХІХ ст. Європа почала мобілізуватися завдяки численним 
винаходам і потребі подорожувати. Доведено, що в Україні ці процеси були пов’язані з 
модернізацією виробництва, здешевленням робочої сили на світовому ринку праці після 
розпаду Радянського Союзу в 1991 р. і цілою низкою посутніх причин, як-от: поява 
персональних комп’ютерів, контрацептивних засобів. З’ясовано, що модернізація 
виробництва призвела до знецінення робочої сили, а це, своєю чергою, змусило осіле 
населення через пошук роботи перетворитися на номад. Розглянуто зміну їхніх пріоритетів 
і цінностей у кіберпросторі та соціальних інститутах, а також нове явище – неоплемена. 
Наголошено, що для виживання в інформаційному суспільстві людині-номаді потрібно 
постійно навчатись, і тут їй стає у пригоді трансформативна LLL-освіта впродовж 
усього життя. Зауважено, що дослідження феномену номадизму в сучасному 
гуманітарному дискурсі, з’ясування його динаміки й експлікація інтерпретаційних та 
інноваційних можливостей мають сприяти значному розширенню меж пізнання. 

Ключові слова: осілий, номад, номадизм, неоплемена, інформаційно-комунікаційні 
технології, кіберпростір, дискурс. 

 

Із середини ХІХ ст. Європа драматично і систематично «мобілізується» 
завдяки винаходам. Перша фотографія (Жозеф Нісефор Ньєпс), зроблена у 
1826 р., дала можливість час зупинити, а простір – зафіксувати. Відкриття 
телеграфу (1832 р.) та першої національної пошти у Британії («Rowland Hill’s 
Penny Post», 1840 р.) змінило усталені уявлення про час і простір. Усі ці новації 
відразу почали використовуватись у путівниках (Карл Бедекер по р. Рейн) і 
рекламі (Луї Жак Манде Даґер у Франції (1839 р.), Вільям Генрі Фокс Талбот в 
Англії (1840 р.)). Уведення в дію першої лінії залізничного шляху (1839 р.) 
сприяло появі розкладу залізничного (Bradshaws) і пароплавного (Cunard) руху, 
залізничного готелю (Йорк), очисних споруд (Чедвік у Британії) тощо.  

Застосування винаходів у всіх сферах життя призвело до появи 
альтернативних джерел праці, а також спричинило потребу в переміщенні 
людей – подорожі. З цього приводу Томас Кук у 1852 р. виголосив гасло, 
визначальне для всієї доби: «Залишатися незмінним у часи змін, коли весь світ 
почав рухатися, було б злочином. Ура Подорожі – дешевій, дуже дешевій 
подорожі» [Цит за: 8, с. 65]. Відтоді, як зазначає Дж. Уррі, відбувається 
накопичення руху за аналогією до накопичення капіталу, і повторювані рухи, 
або циркуляція, можливі завдяки різним взаємозалежним системам мобільності 
[5, с. 84].  

Не оминули ці процеси й нашу державу – країну з унікальними 
природними ресурсами, що на її території знаходиться майже 25 % світових 
чорноземів. Саме це природне багатство впродовж довгого часу визначало 
спосіб життя українців – бути осілими, обробляти землю, переміщуватися лише 
в разі господарської необхідності (наприклад, на ринок). Але, якщо мобільність 
у Європі було зумовлено потребою подорожувати, то в Україні ці процеси 
напряму залежали від модернізації виробництва, здешевлення робочої сили на 
світовому ринку праці й інших посутніх причин. Розглянемо їх більш докладно.  
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Перехід населення України до стану номад було спричинено розпадом 
Радянського Союзу в 1991 р. В. Кремень і В. Ткаченко зазначають, що 
радянська система виявилася нездатною асимілювати інформаціоналізм із цілої 
низки причин, які випливали з природи тотального контролю з боку партії та 
КДБ над суспільними процесами, насамперед, інформаційними. На 
переконання бюрократичного керівництва, лише контроль міг забезпечити 
легітимність держави завдяки її здатності маніпулювати населенням. 
Використання друкарських машинок, що були рідкістю, і постачання паперу, як 
носія інформації, перебували під суворим наглядом; доступ до фотоматеріалів 
– фотоплівки (ВАТ АК «Свема», що функціонувало з 1931 р. до розпаду СРСР, 
позначеного переходом від плівкового до цифрового формату) та до машин для 
фотокопіювання вимагав допуску служби безпеки; входження до мережі 
міжнародних телефонних ліній і телекса теж перебувало під контролем. 

Проте потрібно наголосити на двох революційних надбаннях тієї доби: 
по-перше, появі комп’ютера, по-друге – активному використанні населенням 
контрацептивних засобів. Саме поняття «персональний комп’ютер» у 
свідомості бюрократичної верхівки вже руйнувало засади радянського устрою. 
«Отже, за своєю сутністю радянський етатизм відторгав розповсюдження 
інформаційних технологій, блокуючи тим самим процес спонтанної інновації 
шляхом використання мережевих взаємодій» [4, с. 10]. Бурхливий розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) назавжди змінив те, як ми 
працюємо і відпочиваємо, запропонувавши геть нові знаряддя праці та 
навчання, і власне спосіб нашого мислення. ІКТ дають людині змогу 
«перебувати всюди», не рухаючись. Віртуальний світ як альтернатива 
реальності не вимагає ідентифікації й уможливлює вільне переміщення 
сторінками Internet-y. Поширені та доступні кочові субстанції – алкоголь, 
наркотики, відеоігри – дозволяють здійснювати просторово-часові стрибки; 
любов не обтяжена прихильністю і відповідальністю, а отже, є всі сприятливі 
передумови для вселенської окупації номадами – кочівниками нового 
тисячоліття [7]. 

Винайдення протизаплідних пігулок, а згодом й інших засобів 
контрацепції (зазначимо, що презерватив теж персональний, одноразовий) 
змінило природу і структуру робочої сили, адже у жінок з’явилася можливість 
уникати небажаної вагітності, тобто свобода вибору (запобігти вагітності, 
залишити плід чи позбутися його). Але за тих часів і відповідні знання, і власне 
контрацептивні засоби були доступні лише для обраних. Тепер вони (знання і 
засоби контрацепції) стали надбанням загалу, що за інформаційної доби 
призвело до збільшення частки жінок у складі зайнятого населення до 50 % 
(для порівняння: за часів індустріалізації на підприємствах вона складала лише 
20 %). Вочевидь, відбулося перенасичення ринку праці знеціненою робочою 
силою. Це, своєю чергою, спонукало досі осіле населення України шукати 
альтернативні джерела праці, робочі місця та роботу поза межами держави, 
тобто до мобільності. 

Як зазначає Патрік Гріффін, одночасно відбуваються два процеси: 
завдяки автоматизації виробництва скорочується перелік видів діяльності, що 
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вимагають ручної праці, а чисельність людей, задіяних на виробництві, майже 
подвоюється, оскільки чоловіки та жінки вже мають практично однакові шанси 
на працевлаштування [6]. Такими є реалії інформаційного суспільства, що 
потребує освічених кадрів, здатних забезпечити остаточний зсув перехід від 
конвеєрного виробництва і постіндустріальної моделі праці.  

Зміни, що відбулися на виробництві, радикально змінили і напрям 
розвитку суспільства, зумовивши появу номад і неоплемен. З’ясуємо значення 
даних термінів. Номад (від давньогрецьк. νομάς (νομάδος), пастух, кочівник, від 
праіндоєвроп. nem – розділяти) – кочівник. Неоплемена (англ. neo-tribes) – 
тимчасові соціальні групи, що об’єднуються для певної мети, а потім 
розсіюються, переходячи в стан фрагментованої анонімності. 

Після розпаду Радянського Союзу життя українців докорінно змінилося з 
появою номадизму (від грецьк. nomas, nomados – кочовий) – систематичного 
переміщення окремих груп населення, різновиду його просторової рухливості, 
зумовленого характером виробництва і способом життя. Основний ресурс – 
земля – тікає з під-ніг раніше осілих українців, і вони поступово 
перетворюються на номад, втративши колишню впевненість у завтрашньому (і 
навіть у сьогоднішньому) дні та наперед визначені плановою економікою 
можливості, що існували за радянських часів.  

Отже, «плинна сучасність» Зігмунта Баумана [1], що за її допомогою він 
описав процеси, які відбуваються в Європі, характерна і для України. Цей 
перехідний етап розвитку (від індустріального суспільства до інформаційного), 
що його нині переживає наша держава, позначений посиленням 
неконтрольованих людьми тенденцій, які спонукають їх до соціальних 
перетворень. Перш за все, йдеться про тенденцію до самоорганізації соціуму, 
адже за сучасної доби набридла і неспроможна управляти, а лише здатна 
контролювати сам інститут влади бюрократична система доживає останні дні. 

Наразі також відбуваються зміни й у освітній галузі, коли особливої ваги 
набувають творчий підхід, комунікабельність, здатність швидко знаходити 
потрібну інформацію та її використовувати, вміння працювати у команді, 
критичне мислення, допитливість тощо. Ці зміни спричинили появу 
інноваційних стратегій сучасності, а саме формування «мобілістичного способу 
мислення» [2, с. 179] і трансверсальних компетенцій [2, с. 365–380], що їх, на 
наше переконання, вможливлює трансформативна [2, с. 527–562] LLL-освіта 
впродовж усього життя людини. 

Маємо зауважити, що такі процеси характерні не тільки для 
пострадянських, але і для інших країн світу. Наприклад, з появою 
персонального комп’ютера й ІКТ, як зазначає М. Кастельс, «виглядає цілком 
природним, що суспільні рухи та політичний процес використовували і 
використовуватимуть Мережу все більшою мірою з перетворенням Internet-у на 
головний інструмент діяльності, інформування, вербування, організації, 
домінування та контрдомінування. Кіберпростір стає конфліктною територією» 
[3, c. 165]. Поглиблюється людиновимірність, про що свідчить постійна 
присутність користувачів-номад, які безперервно спостерігають за собою й 
іншими в мережі Internet. Кіберпростір стає кінцевим і постійно освоюваним, 
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управління – безсуб’єктним пост/не/-управлінням, час набуває більшої 
цінності, а свобода дає більші можливості. Формується новий спосіб життя: 
з’являються нові звички, потреби, інтереси, цінності, тобто змінюється саме 
соціальне середовище людини; збільшується обсяг і кількість послуг / 
обов’язків, розширюються можливості для комунікації тощо. Дослідження 
смислу цих концептів, їх динаміки в сучасному науковому дискурсі й 
експлікація їх інтерпретаційного та інноваційного потенціалу мають сприяти 
значному розширенню меж пізнання. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки. 
Починаючи з ХІХ ст. Європа почала мобілізуватися внаслідок активного 
впровадження винаходів у всі сфери життя. Мобільність європейця було 
породжено потребою подорожувати, натомість мобільність українця зумовили 
модернізація виробництва, здешевлення робочої сили на світовому ринку праці 
та ціла низка посутніх причин (поява персонального комп’ютера, засобів 
контрацепції). Так раніше осіле населення, шукаючи роботу, поступово 
перетворювалося на номад.  

Номадизм змінив пріоритети та цінності не тільки у кіберпросторі, а й у 
соціальних інститутах. Для людей визначальною стала не прив’язаність до 
оселі, місця роботи, а свобода пересування, комунікації тощо. Постав новий 
феномен – неоплемена, що якісно відрізняються від стародавніх кочових 
племен, які населяли територію України. Прагнучи вижити в інформаційному 
суспільстві, людина-номад повинна постійно навчатись, і тут не варто 
нехтувати широкими можливостями, що їх надає трансформативна LLL-освіта 
впродовж усього життя. 
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СИСТЕМА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В 
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Abstract. The constant change in modern business conditions and growing competition 
raises the need for change in organizations. Even more, there is a need to improve communication 
inside and outside the organization. In search of an answer to this situation, this article presents a 
system for improving communication. The article presents the content and importance of the 
created authoring system and presents the arguments that the author of the article believes create 
the creation of such a system that will respond to the modern business environment. 
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Резюме: Непрекъснатата промяна на съвременните бизнес условия и нарастващата 
конкуренция поражда необходимостта от промяна в организациите. Дори нещо повече, 
поражда се необходимост от усъвършенстване на комуникацията вътре и извън 
организацията. В търсене на отговор на тази ситуация, настоящата статия представя 
система за усъвършенстване на комуникацията. В статията се представя съдържанието 
и значението на изградената авторова система и се представят аргументите, които 
авторът на статията счита, че пораждат създаването на подобна система, която да 
отговори на съвременната бизнес среда. 

Ключови думи: бизнес комуникация, комуникация, система за усъвършенстване на 
комуникацията. 

JEL: D83, M10, M19. 
 
 

Въведение 
Най-важната роля на организационните комуникации е изграждането на 

взаимоотношения. Изграждането на връзки осигурява силна основа в 
организацията. Повишава морала на служителите и допринася за 
осъществяването на стратегическите цели на организацията. Ефективната 
комуникация е много важна за създаването на успешна организацията. Лошата 
комуникация между мениджърите и служителите често създава конфликти 
вътре в компанията, които впоследствие довеждат до морален упадък и в 
крайна сметка не е възможно да се постигнат стратегическите цели на 
организацията. От друга страна, редовната комуникация стимулира 
творчеството и мотивацията на служителите при изпълнение на служебните им 
задължения. 

Всички процеси в компанията се основават на поведението на хората и 
комуникацията между тях. Комуникационният процес създава общата 
представа за организацията – от стила на лидерство до работа в екип между 
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служителите. Всяко висше ръководство има за задача да развие съзнание за 
ефективна комуникация и да осигури оценяване на значението й в компанията. 
Да въздейства върху кариерното развитие на служителите чрез комуникацията, 
удовлетворението от работата и най-важно да мотивира служителите да бъдат 
посветени на споделените ценности на компанията. Комуникацията е сложен 
процес и за да оцелее една организация трябва добре да изучи и контролира 
всички комуникационни потоци, както и начините и елементите за 
осъществяване на комуникация в и извън организацията, с цел ефективно 
осъществяване на дейността на организацията и постигане на стратегическите й 
цели. 

От друга страна, в настоящия контекст, където иновациите и промяната 
представляват доминираща характеристика на бизнес средата, под 
въздействието на техническия прогрес и информационните технологии, е 
необходимо да се съберат всички физически и интелектуални способности, така 
че да се осигури жизнеспособна еволюция на организациите. Именно тези 
аргументи дават основание да се направи предположението, че за 
организацията е жизненоважно усъвършенстването на бизнес комуникацията. 
Във всяка организация мениджърите се държат като лидери, символи или 
„контактни агенти“ на организацията в отношенията си с подчинени, 
сътрудници и представители на клиенти, доставчици, синдикати, финансови 
структури и банки, както вътре, така и извън организацията. Именно това 
всъщност е причината, ефективната комуникация да е ключова компетентност 
на всеки успешен мениджър. 

Именно посочените аргументи, свързани с важността и 
фундаменталността на процеса по комуникация, определят значението и 
актуалността на разглежданата проблематика. 

Целта на настоящата статия е да се представи авторова система за 
усъвършенстване на комуникационния процес в организацията. 

Обект на изследване е усъвършенстването на процеса по бизнес 
комуникации. 

 Синтез на система за усъвършенстване на комуникационния 
процес в организацията 

Представените аргументи, свързани с актуалността на необходимостта от 
усъвършенстване на комуникационния процес в организацията, дават 
основание да се синтезира следната система за усъвършенстване на 
комуникационния процес в организацията. 

Представената фигура 1. илюстрира изградената от автора на настоящата 
статия система за усъвършенстване на комуникационния процес. На фигурата 
ясно е очертано наличието на девет основни етапа. Всеки един от посочените 
етапи включва в своето съдържание конкретни действия, посочени на фигурата, 
и дейности, които трябва да се извършат. Всяко едно от тези дейности и 
действия се характеризира със своите особености.  

Етапите са смислово обособени и имат последователна зависимост, т.е. 
вторият етап не може да започне преди първият да е приключил, третият преди 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 377

втория и т.н., именно това е показано чрез използването на стрелки за 
илюстрация при наименованието на отделните етапи.  

 

 
Фигура 1. Система за усъвършенстване на комуникационния процес в 

организацията 
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Последният етап от представената система се счита, че е постоянен и 
непрекъснат и не би следвало процесът да приключи след еднократното му 
осъществяване. Представените етапи, изграждащи система за усъвършенстване 
на комуникационния процес в организацията, са подробно разгледани в 
последващото изложение. 

 Насоки за използване на изградената система за 
усъвършенстване на бизнес комуниацията 

Първият етап – Установяване на организационния комуникационен 
процес, е свързан с осъществяването на набор от изследвания, които да 
установят настоящото състояние и развитие на процеса на комуникация в 
организацията. Може да се използва набор от инструменти за провеждане на 
емпирични проучвания и вторични изследвания. От друга страна, 
инструментариумът, който се използва при този етап, представлява съвкупност 
от синтез, индукция, дедукция, моделиране, мислен експеримент, 
формализация, сравнение, оценка и други. Целта е чрез събиране на 
информация, да се направи правилната обработка, с помощта на 
систематизиране и обобщаване на получената информация и да се изградят 
основи за целеполагане. 

Осъществяването на емпирично проучване сред служителите в 
организацията за установяване на настоящото състояние на комуникацията 
може да се реализира с различни инструменти, подходящи за подобно 
изследване или комбинация от тях, например интервю, анкетни карти, фокус 
групи и наблюдение. Целта на такъв тип изследване е да се установи 
проявлението и развитието на процеса в организацията и да се определи как 
служителите в организацията възприемат и интерпретират самия 
комуникационен процес. Изградената система дава възможност да се използва 
различен инструментариум за провеждане на самото проучване. Това е 
необходимо условие, тъй като в различните типове организации и сектори на 
развитие даден инструмент е по-подходящ за използване, за разлика от друг. 
Също така, при осъществяването на изследването е необходимо да се 
съобразяват икономическите и времевите характеристики на инструмента, 
както и ресурсите, които са на разположение. 

Осъществяването на вторични изследвания може да се изрази в преглед и 
анализ на съществуващата документация, която определя комуникационните 
канали в организацията, между служителите и мениджърите. Такива документи 
например са: вътрешен организационен ред, длъжностни характеристики, ред 
на организиране на заседания, обучения, семинари и други, ERP системи, 
интранет и други. 

Следният набор от основни области следва да бъдат изследвани за 
установяване на комуникационните умения на служителите и 
комуникационния процес в една организация: 

• умения за говорене; 
• умения за слушане; 
• умения за общуване; 
• умения да решаване на проблеми; 
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• комуникационния поток в организацията; 
• координация и споделяне на знания вътре в организацията; 
• ефективност на комуникацията в организацията; 
• надеждност на комуникацията в организацията; 
• своевременност на комуникацията в организацията; 
• ефективност на използваните медии на комуникация в 

организацията. 
Втори етап – Създаване на комуникационна стратегия. Този етап се 

състои от три дейности: 
• Дефиниране на цели; 
• Дефиниране на публики; 
• Изграждане на ключови послания за всяка публика. 
Свързването на корпоративната комуникация с бизнес стратегията е от 

съществено значение за ефективните и последователните бизнес операции. С 
официална и всеобхватна комуникационна стратегия, организациите могат да 
гарантират, че: 

• комуникират с последователни съобщения. 
• създават разпознаваемост на бранда. 
• изпращат послания вътре и извън организацията, които 

съответстват на мисията, визията и културата на организацията. 
Дефиниране на целите – успешната стратегия може да бъде постигната, 

само ако организацията знае точно какво иска да постигне. Всяка цел изисква 
различен подход на действие, за да бъде постигната. След изграждане на 
основната комуникационна цел, е необходимо да се премине към изграждане на 
допълнителни цели, които да бъдат измерими и чието общо изпълнение да води 
до реализирането на основната цел. 

Определянето на различните целеви аудитории на организацията е 
съществена част от формулирането на успешна комуникационна стратегия. Без 
да се дефинира към кого е насочено съобщението, е почти невъзможно да се 
разработи стратегия. След като се дефинират различни публики, е необходимо 
да се определи важността на всяка аудитория и да се премине към следващото 
действие, а именно изграждане на ключови послания за всяка една публика. 
Това действие е необходимо поради факта, че аудиториите на 
организационната комуникация могат да бъдат разнообразни според 
характеристиките си, например: възраст, пол, йерархична позиция, национална 
принадлежност, култура, вътрешен или външен за организация индивид, 
потребител, клиент, партньор и други. Многобройните аудитории могат да 
имат различни възприятия и очаквания, когато дават или получават 
информация. Тези различия трябва да се вземат предвид при разработването на 
съобщения. Допълнително за всяка публика трябва да се предвиди и обмисли 
каква информация трябва да знае, кога трябва да я знае и как ще й бъде 
предоставена. 

Третият етап от изградената система за усъвършенстване на 
комуникационния процес в организацията е свързан със създаването на 
комуникационен процес. Целта на този етап е свързана с разработването и 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 380

развитието на комуникационен процес в организацията, така че да осигурява 
максимална ефективност при изпълнението на работните задължения на всички 
служители. Задачите, свързани с този етап, най-общо могат да се сведат до 
изведените в системата елементи: 

• Идентифициране на жизненоважната информация за организацията 
– това е свързано с осъзнаване на това, коя е най-важната информацията в 
организацията и в същото време тази, която не се променя често. Именно тази 
информация следва да бъде синтезирана и представена на достъпно място за 
всички в организацията. Това ще осигури спокойствие и сигурност, ще спести 
време и ще покаже единност към комуникацията на всички. 

• Изграждане на екипност сред ръководителите на отделите – тази 
дейност ще осигури по-висока ефективност на организацията като цяло и 
сближаване на различни отдели. От една страна, ще повиши нивото на 
комуникация и своевременността на подаване на информация между отделите. 
От друга страна, екипността между ръководители може да служи за пример и 
на служителите. По този начин натурално в организацията ще се изгради и 
екипност между отделите, а не само между ръководителите им. 

• Създаване и използване на процеси, включващи комуникация 
между отделите – добра практика е да се организира информацията, до която 
има достъп всеки отдел, за да се изведе списък на липсващите информационни 
потребности, които могат да бъдат задоволени от другите отдели. След това за 
всеки отдел трябва да се опишат стъпките, които очертават кога и как трябва да 
се стигне до липсващата информация между отделните отдели преди, по време 
и след съвместни проекти или дейности. По този начин необходимата 
информация, свързана с факти за работните задължения ще стига до 
служителите, на които им трябва, и най-важното ще бъде своевременно. 

• Внедряване на софтуер за управление на комуникациите – може да 
бъде постигнато с помощта на внедряване на интранет, CRM или ERP система. 
Съставени от разнообразни инструменти, които могат да спомогнат за 
подобряване на ежедневните бизнес процеси, повечето системи разполагат и 
със стабилна вътрешна комуникационна платформа, която позволява лесен 
достъп и възможност за извличане на стара комуникация. По този начин 
организацията ще разполага с достъп до информация за минали периоди, която 
успешно може да се използва за вземането на бъдещи управленски решения. 

• Насърчаване използването на много канали за осъществяване на 
комуникация – едно от основните предизвикателства при разработването и 
изпълнението на комуникационен план е да се изберат най-добрите канали за 
предаване на всяко съобщение до и от служителите. С толкова много 
възможности за избор, като комуникация „лице в лице“, електронни медии, 
срещи, телефонни разговори, бюлетини, публикации, бележки, печат и други, 
организацията се изправя пред сложната задача за организация на 
комуникационните потоци. На фокус идва въпросът всяко съобщение за кой 
канал е подходящо?  

Видеоконферентната връзка например се използва често за общуване 
между мениджъри и екипи, разположени в различни държави. Вътрешната 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 381

мрежа вече е един от най-използваните канали за комуникация, затова на нея 
специалистите отделят специално внимание. 14 

При избор на най-добро средство за комуникация ръководителите на 
организацията трябва да обмислят: 

o времето; 
o местоположението на служителите; 
o вида на съобщението. 

В случаи, при които се изисква съобщенията да достигнат до всички, един 
от най-ефективните начини да се гарантира, че служителите получават 
съобщението, е то да се изпрати с помощта на няколко канала за комуникация. 

Следващият етап – Създаване на процес за обратна връзка, осигурява 
сигурност, че получателят правилно е разбрал значението на изпращаните 
послания. Следователно може да се каже, че се явява като инструмент за 
проверка на начина, по който е декодирано изпращаното съобщение. 
Изграждането на процес за обратна връзка най-често се извършва с помощта на 
провеждане в организацията политика на „отворени врати“,  укоражаване на 
двупосочната обратна връзка, поставяне на кутия за предложения или 
организиране на събития за създаване на екипен дух. 

Провеждането в организацията на политика на „отворени врати“ е 
свързано с изграждането на възможност и показване на достъпност на 
ръководителите за разговори със служителите. Физическото отваряне на 
вратата или насърчаването на среда от отворен тип, ясно демонстрира, че 
всички са част от един и същ екип. Ефективно се премахват бариерите: както 
физически, така и психологически. Провеждането на организационна политика 
от този тип осигурява послание за прозрачност, важна концепция за изграждане 
на доверие и яснота в организацията. Служителите са сигурни, че могат да 
комуникират както с ръководителите си по всяко време за помощ и насоки,  
така и свободно да взаимодействат със своите колеги. 

Насърчаване на двупосочната обратна връзка – основен момент при 
изграждането на екип за работа или при подобряването на комуникацията в 
организацията е как да се даде подробна и конструктивна обратна връзка. 
Вербалната обратна връзка може да бъде положителна за всички, насърчавайки 
двупосочен разговор, който позволява на служителите гласно да изразяват 
мнението си. Допълнително тази обратна връзка може да се осъществява и с 
помощта на ERP или друг тип софтуер за управление на задачите в 
организацията. Такъв тип обратна връзка е видима за всички, това от своя 
страна може да помогне за повишаване на общата комуникация и 
производителност. Освен това използването на онлайн обратна връзка като 
форма на комуникация с виртуални екипи може да се използва за увеличаване 
на представянето, както и за увеличаване на мотивацията и удовлетворението. 

Кутия за предложения – колкото и старомодно да е все още това е 
традиционен начин за подобряване на комуникацията на работното място. 

                                                 
14 Кичева, Т. (2011), Позициониране и значение на вътрешните комуникации в българските организации, 

сп.Икономически алтернативи, брой 4, с. 86 
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Създаването на кутия за предложения позволява на служителите да коментират 
анонимно нещата, които биха искали да видят. Хората не винаги се чувстват 
комфортно, повдигайки притесненията си. Поставянето на такъв тип кутия 
осигурява възможност на служителите да поемат анонимен подход и да посочат 
част от проблемите, с които се сблъскват в организацията. Ако организацията 
не е във физически офис, може да се използва виртуална кутия за предложения, 
която може да служи за същата цел. Разбира се, виртуална кутия може да бъде 
използвана и при организация с физически офис. 

Организиране на събития за създаване на екипен дух – изграждането на 
екипен дух не само дава възможност на служителите да се опознаят по-добре, 
но помага да се създаде среда, в която има добра комуникация. Изграждането 
на екипност у служителите може да се осъществи чрез организация на различни 
групови събития: тиймбилдинг, срещи извън офиса, служебен обяд, фиксирани 
работни дискусии и други. Уикенд на тиймбилдинг, изпълнен с групови игри и 
забавления, спомага за създаването на екипен дух Ситуациите в неформална 
социална атмосфера също са добра предпоставка за изграждане на екипност. 
Излизането извън офиса дава възможност на служителите да се отпуснат заедно 
без границите на работната среда. Може да се окаже, че е ефективно всички да 
излизат на обяд от време на време. Когато служителите практикуват 
извънработна комуникация, често е достатъчно условие, за да се насърчи и 
комуникацията по време на работа. Друга възможност е да се предложи и 
организира веднъж седмично, например втората половина от работния ден в 
сряда, дискусия, основаваща се на работата. Именно създаването на екипен дух 
ще осигури сигурност и спокойствие на служителите, за да изкажат своето 
мнение и да покажат своята обратна връзка. А това от своя страна ще осигури 
показност за приемането и разбирането на комуникираните съобщения. 

Етап пет – Изграждане на план за действие. Както е представено по-
горе в първия параграф от настоящата глава, за осъществяването на 
усъвършенстване, на който и да е процес, в частност процеса по комуникация, е 
необходимо да се изготви план за действие. Този план е добре да включва всеки 
един от представените по-горе елементи: анализ на състоянието, цели, 
стратегическа насоченост на организацията, определени публики, канали, 
отделни послания за всяка аудитория, както и следните 4 елемента, която са 
фокус на този етап от изградената система: 

• Определяне на интервенции за постигане на дефинираните цели; 
• Определяне на критични събития; 
• Определяне на мерки и показатели за следене; 
• Използване на методи за дефиниране на времеви график. 
Определянето на интервенции за постигане на дефинираните цели се 

състои от изграждането на мероприятия и действия, насочени към 
усъвършенстване на процеса на комуникация в организацията. Трябва да се 
предвидят дейности за преодоляване на съществуващия процес на 
комуникация. От друга страна, трябва да се предвидят дейности за 
преодоляване на възникналите бариери пред служителите по време на 
комуникация. Необходимо е да се предвидят дейности, които са свързани със 
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затвърждаване и припознаване на новите характеристики на процеса на 
комуникация. С други думи, избраните интервенции трябва да бъдат насочени 
към подобряване, приемане и припознаване на усъвършенствания процес на 
комуникация в организацията. При избора на отделните интервенции, 
организацията трябва също така да вземе предвид ограниченията във времето, 
финансите и персонала. 

Определяне на критични събития – събитието е важен момент от плана за 
действие. То изобразява началото и края на дадена интервенция. Събитието 
следва да се използва като контролна точка/репер (milestone), с който се 
обозначава постигнат междинен/краен резултат. Събитията са важни за целите 
на планирането, за мониторинга и за осъществяване на контрол на 
изпълнението на плана. 

Определяне на мерки и показатели за следене – целта на тези мерки и 
показатели е лесно и своевременно да се следи процесът по реализиране на 
плана за действие. При реализирането и изразходването на ресурси е полезно да 
се посочват мерките и показателите, за да се демонстрират получените 
резултати от предприетите дейности. Допълнително, когато тези единици за 
измерване бъдат дефинирани още на етап планиране, осигуряват лесно следене 
на процеса по реализация на плана. Също така дават възможност да 
сигнализират своевременно за промяна, ако се налага. 

Използване на методи за дефиниране на времеви график – наличието на 
детайлен времеви график на интервенциите, които следва да бъдат предприети, 
е едно от най-важните изисквания за управление на времето на плана за 
действие. В практиката се използват различни методи и средства за 
разработване на времевия график на проекта. Те могат да се различават 
съществено, но при всички случаи формата на представяне на графика трябва 
да бъде максимално разбираема и удобна. Много добър пример за времеви 
график е Гантовата диаграма. 

Следващият етап от изградената система е свързан с Реализиране на 
изградения план за действие. Етапът се състои от следните две действия: 
предприемане на избраните интервенции и проследяване на планираните 
елементи на плана. След като в предходния етап са планирани всички 
интервенции, които следва да бъдат предприети, мерките и показателите, които 
следва да бъдат проследявани, кои са критичните събития, както и как във 
времето да бъде изпълнено всяко едно предвидено действие, то в настоящия 
етап следва да се имплементират в реалността. От основно значение за точното 
реализиране на плана е проследяването на изразходваните ресурси, 
планираното време и избраните показатели и мерки. Доброто следене на тези 
елементи показва и дава бърза обратна връзка за плана за действие, с други 
думи изгражда валидацията му. От друга страна, спомага за предприемане на 
своевременни корективни действия, при необходимост. 

Седмият етап от системата е свързан с намаляване на 
ресурсоемкостта на реализирането на плана за действие, или с други думи 
етапът е насочен към изследване и прототипизиране на реализацията на плана 
за действие. Именно това изследване се състои от следните елементи: тестове с 
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малък мащаб, изработката на прототип и анализ на получените резултати. 
Целта на тестването с малък мащаб и изработката на прототип е да се провери 
до каква степен избраните интервенции ще бъдат полезни за подобряване на 
ефективността и ефикасността на организационните комуникации. Събиране на 
информация от осъществяването на тестването може да се осъществи с 
помощта на различни методи, например: изследователски тестове, оценъчни 
тестове, тестове за утвърждаване, сравнителни тестове. Необходимостта от 
осъществяването на този етап е свързана с научаването проблемите, които 
могат да възникнат, и осигуряването на възможност за осъществяване на 
обратна връзка към планирането на интервенциите за усъвършенстване на 
процеса по комуникация в организацията. С помощта на този етап се осигурява 
възможност за ранно отстраняване на недостатъците, което от своя страна дава 
възможност те да бъдат изпълнени по-бързо и по-евтино, с оглед на факта, че 
става въпрос за малък мащаб, а не за цялата организация. 

Предпоследният етап от системата за усъвършенстване на 
комуникационния процес в организацията е Осъществяване на въздействие, 
спрямо получените резултати при изследването. Този етап е натурално 
продължение на предходния. В него се предприемат дейности на база 
получените данни от проведените изследвания в предходния етап в малък 
мащаб от организацията, а именно: приемане, адаптиране или отпадане. 
Именно това е етапът, който осигурява бърза, своевременна и значително по-
евтина промяна, ако е необходимо. Този етап, заедно с предходните етапи до 
пети включително, представят интересна зависимост. Това се дължи на факта, 
че този цикъл може да се изпълнява многократно, както е представено на 
фигура 6.3. Целта на този вътрешен цикъл в представената система е свързана с 
изграждането на ефективност и ефикасност на предприеманите интервенции. 
Колкото по-усъвършенствани са планираните дейности, спрямо нагласите и 
усещанията на служителите, толкова по-бързо и по-евтино ще бъде за 
организацията реализирането на усъвършенстване на комуникационния процес 
в организацията. 

Последният етап от изградената система е Изграждане на механизъм за 
наблюдение и следене на процеса на комуникация в организацията. Този етап е 
свързан с изграждането на система от дейности, които да позволяват 
осъществяването на непрекъснат мониторинг и промяна при необходимост. 
Целта е недопускане на отклонение от желаните характеристики и изграждане 
на постоянна обратна връзка за състоянието на процеса по комуникация в 
организацията. По този начин се осигурява сигурност и стабилност на 
осъществената промяна и се дава възможност за навременно откриване на 
необходимостта от промяна, която би коствала много по-малка инвестиция за 
организацията. Авторът на статията счита, че непрекъснатото усъвършенстване 
може да даде обратна връзка към всеки един от предходните етапи от 
изградената система, спрямо установените резултати и дейностите, които 
следва да бъдат предприети, за да се отстранят необходимите отклонения от 
дефинираните мерки и показатели за следене. Резултатите от този етап са 
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аналогични на етап седем и осем, като основната разлика, която се наблюдава, е 
свързана с мащаба, тъй като при този етап мащабът е цялата организация. 

Заключение 
Във връзка с изградената и представена система за усъвършенстване на 

комуникационния процес в организацията могат ясно да се обособят и изведат 
по-важните обобщения и изводи: 

• Синтезираната система има за цел да усъвършенства 
комуникационния процес в организацията. 

• Усъвършенстването на комуникационния процес в организацията е 
наложително, за да се подобри ефективността и производителността в 
организацията. 

• Усъвършенстването на комуникационния процес в организацията 
задължително трябва да се основава на задълбочен анализ на съществуващото 
състояние на процеса в организацията, в изведените области. 

• Инструментариумът за диагностика е необходимо да се основава 
както на анализ на процеса, елементите му и проявленията му сред служителите 
в организацията, така и на изследване на ръководителите в организацията. 

• Успешната реализация на усъвършенстването на комуникационния 
процес изисква съгласуване на необходимите изменения в комуникационната 
стратегия на организацията, избраните публики и специфичните послания към 
всяка една публика. 

• Създаването на комуникационен процес и обратна връзка в 
организацията има основно значение за изграждането на успешна стратегия. 

• Детайлното разработване на план за действие има фундаментално 
значение за осъществяването на процеса по усъвършенстване. 

• Целесъобразно от икономическа гледна точка е извършването на 
прототип и тестване в малък мащаб с помощта на симулиране и частично 
приложение на избраните посоки за усъвършенстване. 

• Постоянното измерване и оценяване на получените резултати е 
важно, за да се следят мерките и показателите, показващи резултатите от 
предприетите интервенции за усъвършенстване на комуникационния процес. 

• Необходимо е да се осигури непрекъснат мониторинг и възможност 
за осъществяване на обратна връзка при необходимост, за да се даде сигурност 
за постигане на желаните резултати при усъвършенстване на комуникационния 
процес в рамките на организацията. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

 

The article says about the main directions of increase in competitiveness of enterprise’s 
logistic processes on the quality management basis, in particular process approach to management. 
Approaches and mechanisms concerning identification, regulations, estimations and managements 
of logistic chain’s processes are defined. 

Key words: logistic processes, quality management, process approach. 
 

У статті розглянуті основні напрямки підвищення конкурентоспроможності 
логістичних процесів підприємства на основі менеджменту якості, зокрема процесного 
підходу до управління. Визначенні підходи та механізми щодо ідентифікації, регламентації, 
оцінювання та управління процесами логістичного ланцюга. 

Ключові слова: логістичні процеси, менеджмент якості, процесний підхід. 
 

Трансформаційні процеси, властиві економіці України, пред'являють до 
систем управління підприємств ряд нових вимог, головні з яких - формування 
конкурентоспроможного ланцюга постачань та забезпечення задоволення 
попиту споживачів на засадах менеджменту якості. 

Менеджмент якості і логістика забезпечують клієнтоорієнтованість 
бізнесу. Логістична конкурентоспроможність підприємства визначається рівнем 
розвитку внутрішньої і зовнішньої логістики. Вийти на цільові конкурентні 
позиції в логістиці дозволяє конкурентоспроможний логістичний менеджмент, 
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що спирається на використання ефективних інновацій. Об'єктами логістичного 
менеджменту на підприємстві можуть бути відділ логістики, складське і 
транспортне господарства, а також частково постачальницькі і збутові 
підрозділи залежно від специфіки бізнесу. 

У формуванні конкурентоспроможної системи логістичного менеджменту 
відіграє головну роль використання стандартів і моделей управління, визнаних 
у світовій практиці бізнесу. Однією з таких моделей є проектування системи 
логістичного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 
Quality management systems - Requirements, розробленого Міжнародною 
організацією зі стандартизації. Покладені в основу стандарту принципи 
менеджменту якості - орієнтація на споживача, лідерство, взаємодія людей, 
процесний підхід, поліпшення, ухвалення рішень, що ґрунтуються на 
достовірних фактах, менеджмент взаємовідносин - важливо враховувати при 
побудові і розвитку системи логістичного менеджменту, якщо підприємство 
бажає вийти на конкурентоспроможну якість логістики. 

Особлива увага нині приділяється моделюванню логістичних процесів і 
впровадженню в них сучасних концепцій менеджменту якості. Ключовим 
механізмом для досягнення цих цілей є реінжиніринг бізнес-процесів і 
процесно-орієнтоване управління [3, 5]. 

Стандарт ISO 9001 наголошує, що система менеджменту якості 
розробляється, впроваджується і функціонує на базі процесного підходу, який 
доцільно використовувати і в управлінні логістикою, а також ланцюгом 
постачань, ланкою якого є підприємство [1]. 

Проте питання розробки ефективних механізмів підвищення 
конкурентоспроможності логістичних процесів підприємства з використанням 
процесного підходу висвітлені не в достатній мірі, що зумовило актуальність 
теми дослідження. 

Метою статті є визначення механізмів підвищення конкурентоспро-
можності логістичних процесів підприємства на засадах менеджменту якості, 
зокрема процесно-орієнтованого управління. 

Кінцева мета використання процесного підходу - підвищення якості 
діяльності. Будь-яка діяльність закінчується деяким результатом, мова йдеться 
про підвищення якості як діяльності, так і її результату. При цьому під якістю 
розуміється міра відповідності фактичних значень показників якості 
нормативним значенням цих показників. Так, підвищення якості перевезення 
може, наприклад, виражатися в тому, що збільшилася швидкість переміщення 
вантажу (показник якості перевезення), а підвищення якості результату 
перевезень - в тому, що скоротилися терміни доставки (показник якості 
результату перевезення). звідси витікає, що для оцінювання якості необхідно 
мати нормативні і фактичні значення показників якості [5]. Будь-яка діяльність 
може розглядатися як процес, якщо дотримуються три умови. 

Перше - змінилися значення і/або набір показників якості діяльності і/або 
її результату. Наприклад, після ремонту складу відновлюються до нормативних 
значень показники якості процесу зберігання продукції. Чи після реконструкції 
склад стає місцем, де не лише зберігається, але і підготовлюється продукція до 
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вантаження і перевезення (сортування, комплектація, упаковка та ін.), що 
призводить до використання нових показників якості роботи такого складу. 

Друге - показники якості, що змінилися, представляють цінність для 
споживача (клієнта). 

Третє - для діяльності, що розглядається як процес, встановлені вимірні 
показники якості, що дозволяють управляти процесом, тобто: встановлювати 
цілі за якістю процесу; планувати види діяльності задля досягнення 
встановлених цілей; оцінювати отримані результати; вводити нормативні 
вимоги до показників якості (норми); підтверджувати відповідність 
встановленим нормам; визначати невідповідності, які можливо виправити, і 
неприпустимі (критичні) невідповідності; аналізувати причини 
невідповідностей, вживати заходи для їх усунення й оцінювати 
результативність прийнятих заходів; встановлювати показники 
результативності й ефективності процесу і визначати їх. 

Не визначивши показники якості стосовно управління процесами, не 
можливо забезпечити виконання вимоги п. 4.4 (с) стандарту ISO 9001:2015 - 
"визначати і застосовувати критерії і методи (включаючи моніторинг, виміри і 
відповідні показники діяльності), необхідні для гарантії результативного 
виконання і контролю цих процесів" [1]. Якість процесів залежить від якості 
персоналу, ресурсів, що витрачаються, і виробничої інфраструктури, а також 
від якості менеджменту [5]. 

У логістиці, як і у будь-якій виробничій діяльності, в якості процесів 
можуть розглядатися маркетинг, планування, закупівлі, отримання, зберігання і 
перевезення матеріальної продукції, наймання і підготовка персоналу, 
обслуговування інфраструктури (склади, транспортні засоби), контроль і 
оцінювання результатів діяльності. Застосування процесного підходу в 
логістиці, і зокрема при організації матеріальних потоків, обумовлено його 
великою увагою до опису розділення завдань і потоків інформації між 
структурами, розподілу відповідальності і повноважень менеджерів, що 
дозволяє цілеспрямовано покращувати окремі ланки логістичного ланцюга в 
наскрізній єдиній системі інформаційних, матеріальних і фінансових потоків. 

За цих умов доцільним є розгляд процесної моделі організації 
матеріальних потоків у виробничо-збутових системах, яка ілюструє зв'язки між 
усіма наявними процесами (рис. 1).  

Виходячи з наведеної моделі, основні процеси виконання замовлення 
доповнюються вантаженням-розвантаженням, транспортуванням складуванням 
і зберіганням (з супутніми їм операціями), які як би пронизують їх на всьому 
протязі - від закупівлі матеріальних ресурсів до збуту готової продукції. 

Окрім основних процесів при організації матеріальних потоків необхідно 
вирішити ряд завдань по забезпеченню належного його протікання. Вони 
складають сукупність допоміжних процесів: ресурсне забезпечення, управління 
інфраструктурою, управління засобами праці, забезпечення якості, організація 
документообігу, управління персоналом, внутрішній аудит. 
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ДОПОМІЖНІ          ПРОЦЕСИ

ОСНОВНІ      ПРОЦЕСИ

 
 
Рис. 1. Процесна модель організації матеріальних потоків в логістиці 
 
 

Задля виконання вимоги п. 4.4 (с) стандарту ISO 9001:2015 необхідно 
визначити показники оцінювання рівня якості процесів. У таблиці 1 наведені 
приклади таких показників для процесів виробництва і закупівлі. 

Таблиця 1 
Приклади показників якості процесів 

Процес Показники якості 

Виробництво 

Продуктивність.  
Тривалість виробництва 
одиниці продукту.  
Енергоємність.  
Матеріаломісткість.  
Рівень дефектності при 
виробництві. 

Рівень відмов при 
використанні продукту через 
виробничі дефекти.  
Рівень травматизму.  
Рівень негативної впливу на 
довкілля.  
Частка витрат на виробництво. 

Закупівлі 

Рівень дефектності 
закуповуваних товарів 

(продукції, послуг, робіт).  
Дотримання термінів 

постачання.  

Рівень запасів на складах.  
Частка сертифікованих 
постачальників.  
Частка витрат на закупівлі. 

 

Найважливішим показником якості процесу є кількість невідповідностей, 
що виникають при його виконанні. За підсумками ідентифікації можна оцінити 
фактичну результативність та ефективність процесів. Якщо R - показник 
результативності, Fі - фактичне значення і-го показника якості, Nі - нормативне 
(планове) значення і-го показника якості, то: 

 (1)      або        (2)       
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Формула (1) використовується, коли збільшення абсолютного значення 
показника якості відповідає поліпшенню якості (наприклад, продуктивність, 
точність тощо). Формула (2) використовується за умови, коли поліпшення 
якості відповідає зменшенню абсолютного значення показника якості 
(наприклад, витрати палива, вміст шкідливих домішок тощо). 

Проте показники результативності не відбивають вартість, яку 
доводиться платити за досягнуті результати. Для цього доцільно 
використовувати показники ефективності, які являють собою відношення 
фактичних витрат до результату (виходу) процесу відповідно до їх планового 
значення. Витрати можуть бути виражені як в грошових, так і в інших 
одиницях. Показники ефективності важливі в першу чергу власникам і 
керівникам організацій. 

Таким чином, впровадження запропонованих механізмів дозволить 
підприємству оптимізувати систему загального корпоративного управління 
логістичними процесами, зробити її прозорою для керівництва і здатною 
гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища на кожному етапі 
логістичного ланцюга. 
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СФОРМОВАНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Корпоративна безпека підприємства є основою його функціонування й 
характеризує стійкий стан діяльності та створює передумови для подальшого 
розвитку і зростання. Саме тому процес реалізації та забезпечення 
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корпоративної безпеки має постійний циклічний характер. Відповідно, 
корпоративна безпека підприємства надає йому конкурентні переваги на ринку, 
фінансову стабільність шляхом збалансування інтересів суб’єктів такої безпеки. 
Важливою умовою забезпечення корпоративної безпеки є побудова системи 
захисту, яка є сприятливою та корисною як для самого підприємства, так і не 
шкодить умовам роботи та життєдіяльності персоналу, умовам життя 
населення, яке проживає на «спільній» з підприємством території. Важливість і 
необхідність забезпечення корпоративної безпеки пояснюється особливостями 
та характеристиками підприємства як самостійної, незалежної, відповідальної 
господарської одиниці, тобто такої, що сама обирає суть та методи реалізації 
економічної політики: стиль виробництва продукції, її реалізації, стратегію 
розвитку.  

Функціонування будь-якої корпорації як відкритої системи ґрунтується 
на поєднанні інтересів значної кількості сторін. За своєю суттю інтереси 
на практиці можуть бути кардинально протилежними, тому і виникає гостра 
необхідність узгодження та збалансування інтересів. Вирішуючи проблеми 
узгодження інтересів та загроз, підприємство організовує корпоративну 
безпеку. 

В науковій літературі терміни «узгодження», «поєднання»  
використовують для характеристики досягнення спільної (загальної)  
спрямованості інтересів партнерів. При цьому за рівнем поєднання  інтересів 
розрізняють поняття «узгодження» і «сполучення». Так узгодження  інтересів  
відображає перший, нижчий ступінь їх поєднання, а сполучення – більш  
високий, тобто відбувається досягнення їх більш глибокого взаємозв’язку  та  
взаємопроникнення [1, c. 702]. Це вимагає розробки таких методів оцінки 
узгодження, які спрямовані на завчасне попередження конфліктів і об’єднання 
зусиль суб’єктів на основі висвітлення спільних інтересів. 

У відповідності до запропонованої у пп. 3.2. концептуальної моделі 
формування та розвитку системи управління корпоративною безпекою 
підприємства одним з її етапів є визначення рівня сформованості системи. 
 Саме поняття «сформованість» є специфічною характеристикою системи, 
яка в рамках дослідження корпоративної безпеки підприємства в наукових 
пряцях не зустрічається. Враховуючи важливість збалансування інтересів 
різних учасників взаємодії для забезпечення корпоративної безпеки, 
пропонуємо під «сформованістю системи» розуміти узгодженість інтересів 
суб’єктів безпеки за рівнями (мікрорівень, мезорівень та макрорівень) з 
урахуванням складових корпоративної безпеки. Такий підхід дозволяє 
кількісно оцінювати рівень сформованості системи управління корпоративною 
безпекою підприємства. 

Інтегральний показник сформованості системи корпоративної безпеки 
(ІСФ), відповідно до авторського підходу, пропонується розглядати як функцію 
трьох змінних: 

 

                                              ІСФ = f (СОР; СТР; ССР),                                         (1) 
 

де СОР – змінна, що оцінює сформованість системи управління 
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корпоративною безпекою за оперативним рівнем управління; СТР – змінна, що 
оцінює сформованість системи управління корпоративною безпекою за 
тактичним рівнем управління; ССР – змінна, що оцінює сформованість системи 
управління корпоративною безпекою за стратегічним рівнем управління. 

 

Показник сформованості за кожним рівнем управління пропонується 
визначати як середню арифметичну з величини узгодженості інтересів суб’єктів 
безпеки по всіх сферах діяльності з урахуванням складових корпоративної 
безпеки:  
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),( ,                                               (2) 
 

де Уij – узгодженість і-х інтересів суб’єктів безпеки за j-ю складовою 
корпоративної безпеки; m – кількість інтересів суб’єкта безпеки за сферами 
діяльності; n – кількість складових корпоративної безпеки. 

 
Використання на практиці запропонованої методики розрахунку рівня 

сформованості системи управління корпоративною безпекою підприємств 
харчової промисловості дозволяє регулярно здійснювати моніторинг стану 
захищеності підприємства, що сприятиме більш обґрунтовано формувати 
конкретні заходи щодо нівелювання впливу загроз на різних рівнях управління 
з урахуванням розвитку зовнішнього середовища у ключових областях своєї 
діяльності. В цілому це буде сприяти підвищенню корпоративної безпеки 
підприємства. 
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PERSONNEL ADMINISTRATION OF THE CONTEMPORARY 
ORGANIZATION 

 
The essence of coach management and the impact of this methodology on personnel 

management are disclosed in the article. Currently, various methods and approaches are used in 
the sphere of management. And one of the most, combining different techniques and techniques, 
gives new opportunities, coaching is recognized as an important tool for influencing the 
performance of individuals and the organization as a whole. 
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A modern organization, which seeks progressive development, is obliged to 
introduce technological, social and managerial innovations. At the current stage of 
development in front of a business organization of any type, the task is to maximize 
the potential of its staff, in particular through the use of so-called "soft skills", which 
becomes possible subject to the introduction of a system of effective work with 
personnel. It should be noted that it is precisely that one of the most important factors 
is the disclosure of human potential in order to increase its efficiency and 
effectiveness. Effective administration of labor resources eliminates coercion and 
primitive stimulation, but should focus on well-thought-out motivation and a more 
attentive attitude to the informal structure of organization and personality of 
employees. Simultaneously with the above mentioned, a significant number of 
managers underestimate the role of changes, do not recognize innovations and refuse 
to take into account the socio-psychological characteristics of staff, which inevitably 
affects the effectiveness of enterprise management as a socio-economic system. 

The most significant works in the field of innovative personnel administration 
are the work of J. Whitmore, I.K. Adi-Wess, M. Bet O'Neill, S. Betley, T. Golve, E. 
Grant, D. Green, M. Downie, D. Clatterborough, JI. To create, G. Kims-Haus, M. 
Reynoldy, F. Sandal, J. Whitmore, D. Harris. T. Golve, who proposed a new 
methodology for staff development and professional growth in various fields of 
activity, based on the principles of the sports game and its follower Dzh.Uhithor, who 
introduced a wide circulation, had a special significance for the conceptualization of 
the problems of coaching, as an innovative means of personnel administration. the 
term «coaching». 

Consequently, the identification of the main characteristics and directions of 
the functioning of coaching, as managerial technology in personnel work, allows us 
to maximize the work of the enterprise and achieve the objectives. 

The need for a sociological understanding of coaching as managerial 
technology and practice is associated with the growing demand for more effective 
methods and strategies of personnel management of the organization, and the 
semantic content of the concept of coaching as a theoretical construct defines its 
consideration in the problem field of sociology of management. In the scientific 
literature, the concept of "coaching" was formed on the basis of the synthesis of 
various theoretical-methodological and interdisciplinary approaches. The complexity 
of finding a universal definition is associated with the plurality of approaches in 
defining this concept. Coaching, on the one hand, is defined as a method of 
influencing human behavior, on the other hand, it refers to the phenomena of psychic 
reality. 

Coaching is a type of counseling that incorporates technologies of various 
types of activities designed to provide assistance - business consulting, training, 
psychology, psychotherapy, management, athlete training models, mentoring 
technologies. At the same time, it is a technology for the development of human 
abilities, effective help in achieving goals in professional activities, a certain set of 
techniques for producing «strong» questions that allow people to adequately solve, 
help assume responsibility for their own choices, experiences and actions [3]. 
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Improvement of production and management technologies, as well as 
revaluation of values, allowed to approach the solution of such a problem more 
closely, as overcoming the contradiction between the person and the organization. 
The basis of coaching as a management style is the idea of the sphere of personnel 
management as a special «human dimension» of the organization. Therefore, 
coaching style control methods differ from the policy style of management. The key 
to determining the essence of coaching is the idea that, based on a solid rational basis 
and acting as a means of personal and professional development, coaching is, first of 
all, interaction between people. The purpose of interaction is to increase customer 
awareness, to clarify its purpose, to develop new competencies and to achieve well-
being and the desired results for the client. In general, coaching acts in the 
problematic field of sociology of management in three forms: as a method of 
management, as a certain management style in an organization, and finally as a form 
of consulting, which consists in studying the functioning of the organization, 
identifying the factors of its social environment, personal characteristics of staff, 
influencing on the effectiveness of the organization in order to optimize its activities 
[6]. 

Coaching a manager is a process of improving his managerial skills and 
effectiveness in providing three areas of leadership: 

1. a communicative area that envisages the intentions, visions and goals of the 
organization; 

2. building relationships and promoting interaction leading to highly effective 
team work; 

3. ensuring high performance and achieving results. 
The practice of coaching in activating the internal resources of managers is 

closely linked to such phenomena as "crisis of the organization" and "crisis 
managers". Couch provides the client with direct feedback in situations of 
uncertainty. Using coaching, the leader develops the ability to deliberate actions, 
even within the confusion. A skill developed by a manager when working with a 
coach - a clear management of himself in a state of uncertainty, begins with the 
recognition of the presence of the state of uncertainty itself and the impossibility of 
"keeping everything under control." An important role in the practice of coaching in 
acquiring internal resources of managers is played by corporate culture, which is a 
system-forming element of the organization and affects practically all aspects of its 
activity [2]. 

An important task of external coaching is the development of leadership 
potential and the motivation for career growth of managers-managers. In the process 
of activity, the head is often confronted with uncertainty. Some leaders are just trying 
to suppress the uncertainty, instead of recognizing it, others seem to think that 
nothing can be done anyway. Coach is able to offer such a leader how to behave in a 
situation of uncertainty. Coaching plays an important role in motivating career 
leaders to successfully build their careers [5]. 

Using coaching allows employees of the business organization to develop 
directly in the process of work and thereby improve their efficiency. The main 
conditions of the process of forming the motivation of employees in the development 
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of the organization by the method of coaching are: the nature of the status and the 
level of «maturity» employee, compliance with the style of management of the nature 
of labor and corporate culture, manager's competencies, professional skills and 
motivation of employees. Methods of coaching include the account of the specific 
conditions of its use, the presence of social and motivational methods of influence on 
personnel, implementation scenario, intersubjective task of implementation, 
assessment of the effectiveness of the results achieved. Necessary qualities of a coach 
are: deep knowledge of a person, ability to create conditions in which people will be 
able to realize the meaning of their existence, their values, their purpose in life. In 
order for coach management to be effective, three conditions must be met. First, the 
subordinate must «mature» to an adequate perception of such a style of managerial 
interaction with him. Secondly, coach management must «fit» into the nature of 
subordinate labor and the management culture of the organization as a whole. 
Thirdly, the leader himself should «mature» to such an interaction style. 

Coach management is intended to increase the efficiency of work of the 
subordinate due to the independent solution to problems that hinder the achievement 
of the goal, and increase its motivation to achieve the result. This desirable result for 
any leader is achieved through the support of the consciousness and responsibility of 
the subordinate, specially initiated and supported by the leader. 

Coach Management Principles:  
1. awareness of subordinates of their actions; 
2. the responsibility of the subordinate for the result of these. 

Table 1 
Coaching procedure Specification 

1. Setting a task (reconciliation of purpose)  

2. Analysis of the current situation 
A. Clarification of how the current situation is 
seen by the subordinate 
B. Expanding and clarifying this picture 

3. Preparation of the action plan: 

A. What can you do (ideas) 
B. What the subordinate intends to do 
C. What he needs for this (knowledge, 
resources, help) 
D. Definition of the terms of the plan 
implementation 

4. Control and support in the process of 
implementing the plan: 

A. Definition of control points and control 
instruments 
B. Control (current and final) 
C. Interim and final feedback on the results of 
control 

 
However, not at each level of maturity subordinate these principles can be 

realized. 
In order for coach management to be effective, you must adhere to just three 

banal conditions. 
First, the subordinate must «mature» to an adequate perception of such a style 

of managerial interaction with him. 
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Secondly, coach management must «fit» into the nature of subordinate labor 
and the management culture of the organization as a whole. 

Thirdly, the leader himself should «mature» to such an interaction style. 
The procedure for coaching is presented in Table 1. 
The practice of coaching on the activation of internal resources of managers 

plays an important role in corporate culture. What role does corporate culture play in 
enhancing the internal resources of leaders with the help of coaching? Firstly, internal 
culture stimulates self-awareness and high responsibility of the leader, who carries 
out the tasks assigned to him and thus promotes career advancement, personal and 
professional growth, increasing his influence, authority, status in a social 
environment, expressed in advancement through the stages of the hierarchy , a 
qualifying ladder, a reward, a social prestige. Secondly, it provides employees with 
organizational identity, defining the intra-group idea of the organization as an 
important source of stability and continuity in the process of moving towards the 
acquisition of values, benefits recognized in society or organization (grades, levels of 
hierarchy, grades of the qualifying ladder, status ranks , reflecting the size of the 
contribution of the employee and the leader himself in the development of the 
organization. 

An important role for coaching is to play a role in stimulating the growth of 
leaders in order to successfully build their career. Career is the process of personal 
and professional growth of a person, increasing his influence, authority, status in a 
social environment, expressed in his promotion on the stages of the hierarchy, 
qualifying ladder, remuneration, social prestige. The motives for career growth are 
leading in the structure of motivation for most of the management personnel of the 
organization. 

Summing up, coach management is one of the newest ways to maximize the 
work of personnel to achieve the goals of the enterprise of any sphere. Under the 
category of "coaching" in our further research we will consider an approach in 
management that integrates coaching technologies with management functions. 
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У статті досліджені особливості та проблематика формування іміджу підприємств 
на сучасних ринках, запропоновані рекомендації для піднесення іміджу. 

Ключові слова: імідж, сучасні ринки, маркетинг, public relations. 
 

Актуальність теми. Підвищена увага до питання формування 
позитивного іміджу організації не є випадковістю. Позитивний корпоративний 
імідж стає необхідною умовою досягнення ділового успіху, адже він надає 
організації певної ринкової сили, а це означає, що він захищає організацію від 
атак конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-замінників. І нарешті – 
полегшує доступ фірми до різного роду ресурсів: фінансових, інформаційних, 
людських. 

 Сучасні ринки характеризуються перевищенням попиту над 
пропозицією, в цьому середовищі організації ведуть боротьбу за увагу кожного 
окремого споживача. Сьогодні вже не достатньо відповісти на три питання 
маркетингу: «Що?», «Як?» і «Для кого?». Умови ринку вимагають чогось 
більшого, руху.  

При рівних умовах витрат (гроші, нерви, час) споживач купує або голосує 
за того, хто йому «найбільш приємний», неминуче зростає значення факторів 
нецінової конкуренції. А питаннями нецінової конкуренції і займаються  Рubliс 
Relations (далі – РR). Призначення заходів РR – нецінова конкуренція, що має на 
меті формування керованого іміджу (образу), репутації, фірмового стилю) 
товарів і/або послуг, самої фірми, особистості, моди, ідеології і т.п. 

Кожна організація функціонує в економічному просторі, де склалися певні 
моральні устої, принципи, культура. Тому підприємці та маркетологи повинні 
будувати свої стосунки зі споживачами, підлеглими, партнерами, враховуючи 
стереотипи їх сприйняття навколишньої дійсності. Сильний імідж організації і 
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її товарів говорить про унікальні ділові здібності, які дозволяють підвищувати 
пропоновану споживачам цінність товарів і послуг. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Особливості 
формування іміджу активно досліджувалися в роботах зарубіжних та 
вітчизняних авторів. Але ці роботи попри свою та актуальність не достатньо 
висвітлили засоби створення іміджу в сучасному ринковому середовищі. 

Імідж (англ. image – образ) означає формування в уяві людини образу того 
чи іншого об'єкта чи явища. Теорія іміджу виникла на Заході в 60-ті роки 
минулого століття. Появу такої теорії спричинила необхідність протидії рекламі 
конкурентів. В цій теорії говорилося про те, що краще створювати у свідомості 
споживача позитивне враження про підприємство чи товар, аніж надавати 
інформацію про окремі специфічні його властивості [1, с. 9]. 

Постановка завдання.  Проблема формування іміджу заключається у 
тому, що необхідно для кожної ринкової ситуації, для кожної групи споживачів 
вивчати умови середовища та основні мотиви поведінки людей, обирати 
відповідно до цього унікальні акценти комунікацій та використовувати 
найбільш ефективні технології. Головною метою цієї роботи є пошук 
ефективних технологій формування іміджу,  проблематики реалізації 
запропонованих заходів, що поширені в сучасному ринковому серидовищі 
вітчизняних підприємств на сучасних ринках.  

Основний матеріал і результати.  Іміджем підприємства називають його 
відображення у громадській думці. Іншими словами це пред’явлення цільовій 
аудиторії інформації про діяльність та успіхи підприємства, яка постійно та 
динамічно впливає на взаємини підприємства з його потенційними та 
фактичними покупцями, на його конкурентоздатність, фінансові результати та 
контакти з іншими державними або приватними підприємствами, установами та 
організаціями. 

Позитивний імідж підприємства, підкріплений засобами стимулювання 
збуту, дозволяє підприємству займати лідируючі позиції на ринку. Споживач 
віддає перевагу тому, до чого виявляє довіру, а підприємство з гарним іміджем є 
саме таким прикладом. 

Кожна організація виконує безліч ролей, тому її імідж формується на 
різних рівнях: соціокультурному, галузевому, на рівні підприємства і продукту. 
Репутація організації уразлива, її потрібно постійно підтримувати.  

Заходи РR  з формування іміджу складаються не з одиничних (що 
сприймаються споживачами, як випадкові), а саме з системи взаємоузгоджених 
акцій, спрямованих на потенційних клієнтів, партнерів фірми і контактні 
аудиторії. Формування іміджу за допомогою технологій  Рubliс Relations 
пропонується реалізувати поетапно досягаючи цілей:  

1. Позиціонування іміджу; 
2. Піднесення іміджу;  
3. Антиреклама (або зниження іміджу конкурентів);  
4. Відсторонення  конкурентів;  
5. Контрреклама (або «відмив»).  
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Інші численні задачі: прогнозування криз, вивчення суспільних думок,  
дослідження ефективності акцій, утримання постійних клієнтів, робота з 
персоналом і навіть психотерапія керівництва і партнерів (можливо необхідне і 
таке ) – завжди підпорядковані сформульованим вище цілям. Цілі і конкретні 
РR-акції істотно залежать від етапу життєвого циклу товару, фірми. 
Сформулюємо підходи до  реалізації цілей РR з формування іміджу. 

Перша мета: позиціонування. Позиціонування – це створення і підтримка 
(відтворення) зрозумілого споживачам образу, іміджу у їх свідомості. Якщо 
якийсь об'єкт неспозиціонований, значить, він незрозумілий потенційним 
споживачам і його «розкручування» – реклама непізнаного. Чи можна фірмі не 
формувати свій імідж, а вважати що він «винекне сам собою»? Можна. Але в 
такому випадку він буде сформований тими ж споживами і партнерами 
стихійно, а значить, буде некерований керівництвом фірми. Тому завдання 
ставиться не в опозиції: мати – не мати, а в парі: мати стихійний або керований 
імідж. Додамо до цього, що в мозку людини є лише декілька центрів 
задоволення, і, мінімум десятки, – незадоволення і тривоги. Саме завдяки їх 
великій кількості, людина змогла, уникаючи неприємностей, вижити в процесі 
еволюції. Але є й зворотний бік переважання негативних центрів: зустрічаючи 
нове, незрозуміле, «неспозиціоноване», люди схильні швидше бути "проти" 
нього, ніж «за». Сприятливий імідж повинен бути адекватним, оригінальним, 
пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним – значить відповідати реально 
існуючому образу чи специфіці фірми. Бути оригінальним – значить 
відрізнятися від образів інших фірм (товарів), особливо однотипних. Бути 
пластичним – значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, 
здаватися незмінним. Мати точну адресу – значить бути привабливим для 
визначеної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних замовників. 
Прикладом втіленого іміджу є торгова марка. При її створенні рекламодавець 
повинен врахувати, що назва торгової марки може породжувати безліч 
асоціацій. Можуть бути асоціації, пов'язані з використанням продукту, з 
образами людей, що використовують продукт, або з магазинами, де він 
продається, чи з продавцями, які займаються збутом цього продукту. 

Друга мета РR: піднесення іміджу. Після кваліфіковано виконаного 
позиціонування можна перейти до наступної задачі РR: піднесення іміджу . 
Завдання піднесення – підсилити враження, керувати сприйняттям іміджу. 
Способом реалізації цілі піднесення є унікальний фірмовий стиль. Візуальні 
засоби – дизайнерські прийоми формування іміджу, які включають створення 
упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень. 
Оригінал-макети можуть бути різними, але один елемент (деталь), що постійно 
є присутнім у всіх позиціях, робить цілу серію макетів пізнаваними. Важливу 
роль грає також колір. Вербальні (словесні) засоби – спеціально підібрана 
стилістика, орієнтована на потреби споживача. Саме фірмовий стиль допомагає 
підприємствам сформувати стійку єдність корпоративної філософії і культури із 
зовнішніми її проявами через комунікативну маркетингову діяльність і досягти 
справжнього позитивного іміджу. 
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Третя мета РR: антиреклама. «Знижувати» імідж зазвичай легше, ніж 
підносити, бо знаходити недоліки простіше, ніж позиціонувати переваги (більш 
того, інші фірми самі дають для критики масу приводів). А чому це просто з 
психологічної точки зору, ми вже пояснили вище. Антиреклама завжди має на 
меті «зниження» іміджу; зменшення кількості клієнтів, інвестицій і т.п. 
Елементи антиреклами у офіційній комунікаційній політиці фірм заборонені 
законодавчо. Про те, РR може використовувати неофіційні інформаційні 
канали. У деяких випадках фірми можуть вдаватися до розпускання негативних 
чуток про конкурентів та їх товари. 

Четверта мета: відсторонення від конкурентів. Як правило, це комбінація 
піднесення одного іміджу при зниженні іншого. Або так: позиціонування свого 
іміджу на тлі конкурентів. Це – продумані PR-заходи, сплановані, постійні 
зусилля по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між підприємством і 
громадськістю. Це виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи. 
При проведенні PR-заходів необхідно, щоб специфіка фірми відповідала 
проведеному заходу [3, с.31]. Не менш важливим є відношення цільових груп 
до проведених PR-акцій, масштаб аудиторії спонсорської акції.  Унікальна 
якість продукту може стати засобом відсторонення від конкурентів, 
найважливішим елементом ділової репутації. Складовими іміджу також є усе, 
що супроводжує продукт на ринку, зовнішній вигляд персоналу та об'єктів 
підприємства. 

П'ята  мета РR: контрреклама. Йдеться про відновлення випадково 
зниженого іміджу. Контрреклама підносить вже «упущений» імідж, відновлює 
інформаційні потоки, «кредит довіри»  до товару фірми, її керівництва і т.п.  

Реалізацію запроронованих заходів слід доручати спеціалістам високого 
класу, щоб отримати максимальну віддачу. 

Висновки.   Імідж це складне явище, що складається з різних факторів, 
що зливаються воєдино. Тому для успішного формування та підтримки 
позитивного іміджу підприємства необхідно звертати увагу на всі дрібниці, 
ретельно аналізуючи кожен крок і обдумуючи кожне рішення, застосувати 
відповідні технології. Таким чином, об'єктивно необхідна первісна розробка 
плану формування іміджу підприємства та слідування йому протягом 
життєдіяльності компанії. Важливо пам’ятати, що всі елементи плану повинні 
бути взаємопов'язані і працювати як єдине ціле.          
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Abstract. The article substantiates the importance of a comprehensive study of the 
peculiarities of management of marketing activities of farms. After all, it is necessary to take into 
account processes which are inherent only to the subjects of agrarian business. Given the 
importance of this organizational form of management in a market economy, it is important to 
identify and disclose the main characteristics of the farm, an understanding of its economic nature. 
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Анотація. У даній статті обґрунтовано важливість комплексного вивчення 
особливостей управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств. Адже, 
необхідно враховувати процеси які притаманні лише суб’єктам аграрного бізнесу. З огляду 
на важливість цієї організаційної форми господарювання в умовах ринкової економіки 
актуальним є визначення та розкриття основних характеристик фермерського 
господарства,розуміння його економічної природи. 

Ключові слова: фермерські господарства,  управління маркетинговою діяльністю, 
маркетингові моделі управління. 

 

Дослідження проблематики маркетингового управління в умовах 
трансформації економіки є вкрай важливим та актуальним у будь-якій сфері 
національної економіки. В умовах пріоритетності аграрного сектору, процес 
вивчення управління маркетинговою діяльністю учасників аграрного ринку, є 
безумовно актуальним. 

З огляду на важливість організації виробництва, підвищення 
рентабельності й конкурентоспроможності фермерських господарств в умовах 
ринкових відносин, виникає усвідомлена потреба комплексного вивчення 
особливості управління маркетинговою діяльністю фермерського господарства 
(рис. 1); розроблено автором на підставі [5]. Це б дало змогу забезпечити 
поліпшення практичної маркетингової роботи на українських фермерських 
господарствах. 

Об’єктом управління маркетингової діяльності є фермерське 
господарство, предметом  становище господарства на ринку.  

Управління маркетинговою діяльністю за територіальним принципом 
відбувається на двох рівнях – національному (місцевому, регіональному); 
міжнародному (експортному, світовому). Доступ до першого рівня мають усі 
фермерські господарства незалежно від їхнього розміру та спеціалізації. 
Виробляти фермерську продукцію на міжнародному рівні можуть лише великі 
господарства з потужною конкурентоспроможною позицією на вітчизняному 
ринку. 
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Рис.1. Комплексний характер управління маркетингом фермерського 
господарства 

 

Під методами управління маркетинговою діяльністю фермерського 
господарства розуміємо економічні (планування, дослідження, збут, 
ціноутворення), організаційні (розпорядження, рекомендації), психологічні 
(переконання). Маркетингові моделі управління  “Я сам” здебільшого 
застосовують дрібні фермерські господарства через особистий продаж 
фермером. Мережевий маркетинг передбачає створення мережі зазвичай на базі 
місцевої бізнесової асоціації чи торгово-промислової палати у регіоні. Інтернет-
маркетинг доступний усім господарствам, оскільки є зручним способом 
повідомити інформацію стосовно асортименту фермерської продукції великій 
кількості осіб. Постачання продукції клієнтам – це надсилання зразків 
виготовленої продукції реальним і потенційним споживачам. 

Управління маркетинговою діяльністю фермерського господарства – не 
одноразова акція з підвищення рівня обсягів продажу чи залучення нових 
клієнтів, а безперервний процес. Ця діяльність має відбуватися лише на 
постійній умові, тоді застосування маркетингу господарством буде 
ефективним. 

Правильно обрана модель управління маркетингом для господарств 
означатиме збільшення обсягів виробництва, можливість реалізувати 
фермерську продукцію у власних торговельних наметах, сприятливі умови для 
об’єднання фермерів у кооперативи та залучення різних форм прямого 
маркетингу [5]. 

Враховуючи усе зазначене, вважаємо, що потрібно зосередити увагу на 
особі, яка генерує, планує та реалізовує маркетингові ідеї, тобто на 
маркетологові. Головні дії маркетолога у процесі управління маркетинговою 
діяльністю полягають у тому, щоб: 1) визначати, яку продукцію доцільно 
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вирощувати та продавати, смаки та вподобання споживачів, інформацію про 
ситуацію на ринку; 2) повідомити реальних і потенційних споживачів 
(посередникам) про вироблену продукцію; 3) переконати, тобто провести 
специфічний маркетинговий вплив на споживача, постачати продукцію на 
продаж, що відповідає їхнім уподобанням і містить переваги над 
конкурентними пропозиціями товару; 4) своєчасно та ненав’язливо нагадати 
про діяльність фермерського господарства, обрати результати його діяльності 
(рис. 2) розроблено автором. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Головні дії маркетолога 
 

Однак існує багато особливостей, які притаманні сільському 
господарству та позначаються на функціонуванні агробізнесу в умовах 
ринкової економіки. Важливо, щоби маркетолог поєднував природно-біологічні 
процеси з виробничо-економічними. Природні закони розвитку рослин і тварин 
не можна ігнорувати, бо це може спричинити зниження ефективності інших 
ресурсів. Природно-біологічні процеси мають вагоме значення у виборі 
технологій виробництва для підвищення ефективності. Хімічні засоби захисту 
рослин, добрива, сільськогосподарські машини, організацію праці  усе треба 
пристосовувати під зазначені процеси. Це засвідчує тісний зв’язок між 
сільським господарством і навколишнім середовищем, що потребує “творчого” 
управління. Для ефективного ведення господарства не може бути чітко 
окреслених меж між виконанням та управлінням. Поєднання якостей 
господаря, менеджера і виконавця, як підтверджує практика, сприяло розвитку 
фермерського господарства у розвинутих країнах [2, с.7981]. 

Вигідне географічне розташування країни, сприятливий природний 
клімат, вітчизняні чорноземи дають змогу отримувати високі урожаї фруктів і 
овочів. Україна посідає перше місце у світі з виробництва соняшнику, олії та  
експортує її, третє – з виробництва ячменя, четверте – з експорту кукурудзи. 
Оскільки населення на планеті постійно збільшується, то така ситуація 
сприятиме розвитку виробництва вітчизняного агробізнесу в світі. У 2016 р. для 
потреб аграрного сектора використовували 70,8 % площі України, що 
становить 42,7 млн га [4]. 

З кожним роком Україна має поліпшувати становище аграрної 
інфраструктури. Цьому значно сприяють потужні лінійні елеватори. Так, 10 
найпотужніших елеваторів (за результатами 2016 р.) розташовані, зокрема, у 
Сумській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській, Вінницькій, 
Дніпропетровській областях [3].  
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До основних каналів впливу природних чинників на доходи, витрати і 
прибуток фермера, які призводять до збільшення витрат фермерського 
виробництва, належать: 

 сезонний характер виробництва (впливають на якість виготовленої 
продукції, ціну на неї та терміни виконання робіт); 

 робота галузей, причетних до випуску продукції; 
 умови для утримання площ для пасовищ тварин; 
 усунення проблем у зв’язку з превентивними заходами від заморозків, 

дренування та ін. 
Сезонність сільського господарства пов’язана з нерівномірним 

використанням техніки, робочої сили, а також доходів упродовж року. Такий 
факт пояснює велику залежність від одержання кредитів для розвитку й 
функціонування агробізнесу [2, с.7981]. 

Фермерська продукція має обмежений термін використання, тому 
потребує особливих умов зберігання. Недотримання та недооцінення цієї 
особливості призведе до того, що насіння й інший посівний матеріал утратить 
функцію репродуктивності, м’ясо і молочні вироби зіпсуються [1, с. 258]. 

Кожна сільськогосподарська культура, яку вирощують, має свій 
унікальний календарний термін сходження, дозрівання та збирання. Саме цим 
пояснюється тривалість виробничого процесу. Така сама ситуація з тваринами, 
які ростуть повільно. Різко зменшити або збільшити поголів’я телят чи ягнят 
практично неможливо, враховуючи природні чинники. Неможливо також різко 
збільшити або зменшити обсяг пропозиції сільськогосподарської продукції 
тваринництва чи рослинництва на ринку в короткі терміни [2, с. 7981]. 

На діяльність фермерських господарств значно впливають нестійкі 
погодні умови. Скільки би держава не намагалася захистити фермера від усіх 
збитків, але повністю це зробити не вдається. Такий вид господарської 
діяльності залишається найризикованішим. Виробництво сільськогосподарської 
продукції безпосередньо залежить від погодних умов: повені, засуха, град  
можуть миттєво знищити очікуваний урожай. Від цього залежать усі коливання 
врожайності й обсяги майбутніх прибутків аграріїв. 

На продукції ферм позначається і відмінність у родючості землі. У країні 
рівень родючості різний (залежно від конкретного регіону чи місцевості). 
Навіть за однакових трудових і матеріальних затратах результати будуть 
кардинально різними. Така залежність від кліматичних, географічних умов і 
ґрунту конкретної місцевості зумовлює спеціалізацію на певному виді 
продукції регіону [2, с. 7981]. 

Усі без винятку особливості варто ураховувати в організації 
маркетингової діяльності фермерських господарств в агробізнесі. Комплексне 
вивчення цієї форми господарювання стало основою для підвищення 
ефективності управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств. 
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В статті проаналізовано сучасний стан банківської конкуренції на ринку України та 
наслідки націоналізації ПАТ ПриватБанку в умовах високої  конкуренції. Побудовано прогноз 
активів банку та GAP-аналіз  розривів з урахуванням ретроспективи та інтерполяції. 

Ключові слова: банківська конкуренція, ринок, Україна, ПАТ Приватбанк, активи, 
прогноз, GAP-аналіз.  

 

Банківський ринок України характеризується високою залежність від 
соціально-економічних та суспільно-політичних подій в державі та світі; 
посиленням конкуренції  внаслідок інтенсифікації дестабілізуючого впливу 
кризових явищ та чутливістю до психологічних факторів: падінням 
платоспроможного попиту на  банківські продукти і послуги, тому підвищення 
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конкурентоспроможності вітчизняних банків як визначального чинника їх 
надійності та забезпечення стабільного розвитку є актуальним [1].  

Термін «банківська конкуренція» є різновидом ринкової конкуренції. У 
сучасних умовах комерційним банкам складають конкуренцію небанківські 
фінансово-кредитні інститути (страхові компанії, фінансові брокери, пенсійні 
фонди, інвестиційні фонди, компанії з випуску кредитних карток тощо) і не 
фінансові організації (пошта, торгові дома, підприємства автомобільної 
промисловості тощо). Банківська конкуренція виникла набагато пізніше від 
промислової, проте має більш розвинуті форми та високу інтенсивність; 
об’єктом конкуренції є не товар – а фінансові ресурси; виробництво та 
реалізація банківських послуг проходить в межах банківської установи, тощо.  

Конкурентоспроможність банківського продукту / послуги – це наявність 
сукупності параметрів певного продукту або послуги, що можуть бути 
виокремленні клієнтами, вигідно відрізняють цей продукт або послугу від 
аналогів конкурентів у конкретному сегменті ринку банківських продуктів і 
послуг у заданий проміжок часу [2]. 

Скорочення економічної активності, торговельні дисбаланси призвели до 
погіршення якості кредитних портфелів банків, що зумовило необхідність 
очищення банківської системи, яке почалося в 2014 році, і потребувало 
додаткового збільшення капіталу банків для створення значних резервів під 
активні операції. За 2013–2017 рр. НБУ в результаті очищення банківської 
системи, вивів з ринку 92 банки, з яких 21 банки оголосили 
неплатоспроможними в 2014 році,  43 – в 2015-му, 20 – у 2016-му і 7 – в 2017 
році (рис. 1) [3]. Політику НБУ, можна було б вважати доцільною, якби вона 
проводилася на протязі тривалого періоду, а не за 2 роки, тому  такі дії 
вселяють недовіру як до всього банківського сектору України так і до політики 
НБУ зокрема. 

 
Рис. 1. Структурні зрушення в розвитку банківської системи  України 

за 2013– на 09.2017 рр., в одиницях (розроблено автором за джерелом [3]) 
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Сьогодні НБУ продовжує політику виведення середніх і дрібних 
банківських установ з ринку, але критерії, за якими «регулятор» визначає банки 
неплатоспроможними не публікуються [4]. Кількість діючих структурних 
підрозділів 88 банків України на 01.10.2017 р. налічувала 9715 одиниць., частка 
банків з державною власністю становила 52%.  

 
Рис. 2. Концентрація клієнтського кредитного портфелю Приватбанку  

у 2016 р. за галузями економіки [3] 
 

  
у розрізі банків, у % у розрізі територій, у % 

Рис. 3. Структура активних платіжних карток на 01.10.2017 р., у % [3] 
 

Найбільше банків розташовано в розвинутих промислових регіонах 
України 47,2 %, зокрема в м. Києві та Київській обл. 1195 та 411 од. що 
становить 12,3 та 4,2 %; Дніпропетровській обл. 886 од. з часткою у 9,1%; 
Одеській та Харківській областях 729 та 728 од., з часткою у 7,5 % та 
Львівській обл. 645 од. з часткою у 6,6 % [3, 5]. У ІІІ кварталі 2017 р. чисті 
активи банківської системи України становили 1281 млрд. грн. причому 498,1 
млрд. грн. у валюті, приріст активів державних банків внаслідок докапіталізації 
Приватбанку  зріс з 50,6 % на початок року до 56,0%. Валові роздрібні кредити 
бізнесу та населенню зросли у грн. на 9,5% а корпоративні на 4,8% [3].  

За даними GFK Ukraine у III кварталі 2017 року з Приватбанком 
співпрацюють 51,6% українців – фізичних осіб та 42,5% користувачів вважають 
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його основним банком [6]. Кредити в структурі активів на 01.09.2017 р. 
становлять 47,7 % кредитів державних банків та 23,3 %  загальних кредитів 
банківської системи України; 60 – 70 % кредитів – це карткові рахунки. 
Концентрація клієнтського кредитного портфелю у 2016 р. за галузями 
економіки представлена на рис. 2. 

Після приватизації Приватбанку на 01.10.2017 р. держава домінує за 
кількістю відділень та є монополістом на ринку банківської ІТ-інфраструктури  
внаслідок приєднання 20546 банкоматів та терміналів самообслуговування та 
17081913 електронних пластикових карток (рис. 3) [3, 6]. 

Прогнозування майбутнього становища ПАТ «ПриватБанку» є 
необхідною умовою аналізу конкурентоспроможності підприємства.  Розрив 
для показника «Активи» за результатами інтерполяції очікується на  2018 р. у 
розмірі 267,85 ± 46,01 млрд. грн., а на 2019 р. – 327,73 ± 74,85 млрд. грн.(рис. 4). 

Ряд:  'Активи(исх.)'

Исходный ряд Интерполяция Прогноз Дов. интервал(верхний)
Дов. интервал(нижний)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Рис. 4. Модель прогнозу методом екстраполяції для ряду «Активи»  

на 2018–2019 рр., у млрд. грн. 
 

При розробці стратегії банківської установи необхідно брати до уваги і 
результати GAP-аналізу прогнозів з урахуванням ретроспективи та інтерполяції 
вихідного ряду (рис. 5). 

За результатами дослідження ТОП-50 2017 р. ПриватБанк приймав участь 
у 6 із 14 номінаціях та набрав у підсумку 6594 бали [7]. Банк є неперевершеним 
лідером в Номінації «Інтернет-банкінг», оскільки має розвинуту власну ІТ-
інфраструктуру, платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-
код, онлайн-інкасацію, здійснення SWIFT-переказів на сайті банку. За 
наявністю усіх мобільних додатків IOS, Android та Windows Phone конкуренцію  
Приватбанку складає лише ПУМБ.  

Отже, за три роки вирішено низку системних проблем банківського 
сектору, проте націоналізація ПАТ «ПриватБанку» призвела до зростання 
системних ризиків: частка держави в банківському секторі зросла до 56% за 
чистими активами та до 62% за депозитами [3] які призвели до росту 
непрацюючих кредитів. 
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Рис. 5. GAP-аналіз розривів прогнозу та довірительних інтервалів для 
показника «Активи» ПриватБанку на 2018-2019 рр., у млрд. грн. 
 

Гнучкість у реагуванні на зміни ринкових показників, наявність чітких 
бізнес-моделей управління, пошук і створення нових продуктів та інновації 
щодо задоволення потреб споживача дають змогу банкам забезпечити собі 
лідируючі позиції в умовах високої конкуренції. 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

The article reveals the problems of interaction between preschool educational institutions 
and families at the present stage. Difficulties which hamper the effective interaction of preschool 
educational institutions and families are identified. The importance of organization of effective 
interaction of family and public education for comprehensive and harmonious development of a 
child is proved. 

Keywords: interaction, preschool educational institution, family, children of preschool age. 
 

В статті розкрито проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї на 
сучасному етапі. Виділено труднощі, які стають на заваді ефективної взаємодії 
дошкільного навчального закладу і сім’ї. Доведено важливість організації ефективної 
взаємодії родинного й суспільного виховання задля всебічного гармонійного розвитку дитини. 

Ключові слова: взаємодія, дошкільний навчальний заклад, сім’я, діти дошкільного 
віку. 

 

За тисячолітню історію людства склались дві моделі виховання 
підростаючого покоління: сімейна і суспільна. Кожна з них представляє собою 
соціальний інститут виховання і має свої специфічні можливості в формуванні 
особистості дитини.  

Одним із найважливіших завдань вирішення цієї проблеми є пошук 
ефективних способів об’єднання всіх учасників освітнього процесу, зокрема 
педагогів та батьків. 

Організація взаємодії вихователів дошкільних навчальних закладів із 
батьками дошкільників набуває особливого сенсу, оскільки і перші, і другі 
мають різні уявлення щодо її сутності. Перші розуміють взаємодію як допомогу 
батькам, сприяння підвищенню виховного потенціалу родин, формуванню у 
батьків навичок ефективної взаємодії з власною дитиною. Батьки ж 
сприймають діяльність вихователів як один із напрямів комунікації, який є 
допоміжним у сумісному рішенні комплексних проблем розвитку дітей, часто 
оцінюючи подібні ініціативи педагогів як втручання повчального характеру. 

Питання взаємодії сім’ї і дошкільного навчального закладу відображено у 
працях О. Абдуліної, І. Зязюна, А. Капської, Л. Пєхоти, В. Семиченко, В. 
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Сластьоніна, та ін. Окремі питання зазначеної проблеми порушено в працях Г. 
Борин, Н. Бугаєць, Т. Гущиної, Т. Жаровцевої, Я. Журецького, Т. Шанскової. 

Мета статті - охарактеризувати сучасний стан проблем взаємодії родин і 
дошкільних навчальних закладів у питаннях виховання й освіти дошкільників. 

У складних умовах розбудови української державності, національного 
відродження України, позначеного трансформацією світоглядних орієнтацій, 
серед значної кількості проблем, пов’язаних із вихованням підростаючого 
покоління, особливої  значущості набуває проблема виховання дітей 
дошкільного віку. 

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХI століття») 
зазначається, що сім’я несе повну відповідальність за розвиток, виховання і 
навчання своїх дітей. На етапі раннього родинного виховання батьки як перші 
педагоги покликані створити умови для повноцінного фізичного та психічного 
становлення особистості, забезпечити почуття захищеності, рівноваги, довіри, 
сформувати активне зацікавлене ставлення до навколишнього світу [1, с. 45]. 
Отже, процес взаємодії із сім’єю є активним та успішним за умови, якщо батьки 
відчувають глибоку зацікавленість у вихованні дитини [2, с. 348]. 

У широкому значенні взаємодія – це зв’язок між предметами в дії, 
погоджена дія між ким-небудь [3, с. 85]; одна з форм взаємозв’язку між 
явищами, сутність яких полягає у зворотному діянні одного предмета (явища) 
на інший; відбувається в просторі й часі та є специфічною для кожної із форм 
руху матерії [4, с. 344]. Як філософська категорія поняття «взаємодія» відбиває 
процес впливу різних об’єктів один на одного, зв’язок між ними (безпосередній 
чи опосередкований, зовнішній чи внутрішній). 

Властивості об’єкта можуть бути пізнаними лише у взаємодії з іншими 
об’єктами. Кожна зі сторін, що взаємодіє, є причиною іншої та наслідком 
одночасного зворотного впливу протилежної сторони. Взаємодія в цьому 
контексті зумовлює розвиток об’єктів [5, с. 80]. 

Процес взаємодії, на думку психологів, по в’язаний із безпосереднім 
спілкуванням між людьми, коли вони вступають у певні зв’язки, стосунки, 
висуваючи за мету здійснення впливу на іншу людину: отримання відповіді, 
виконання доручення, розуміння чогось тощо [6, с. 26]. 

Здавна ведеться суперечка, що важливіше в становленні особистості: 
сім’я чи суспільне виховання. Одні великі педагоги схилялись на користь сім’ї, 
інші віддавали першість суспільним закладам. Так Ян Амос Коменський 
називав материнською школою ту послідовність і силу знань, яку отримує 
дитина з рук і вуст матері. Уроки матері – без перерв у розкладі, без вихідних і 
канікул [7]. Такої ж думки дотримувався інший педагог – гуманіст Йоганн 
Генріх Песталоцці: родина – істинний орган виховання, вона вчить справою, а 
живе слово тільки доповнює і, падаючи у зорану життям землю, воно справляє 
зовсім інше враження [8]. Разом з тим протягом багатьох років словом і 
справою підкреслювалась провідна роль суспільного виховання у формуванні 
особистості дитини. На важливість родинного виховання вказували відомі діячі 
Г. Сковорода, С. Русова. 
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Про зв’язок сімейного і громадського виховання дітей дошкільного віку 
сказано й написано чимало. Актуальним є погляд В. Сухомлинського на сім’ю 
як першу школу людських взаємин, де діти з ранніх років засвоюють систему 
моральних цінностей, норм поведінки, культурні традиції народу [9]. 

М. Монтень у праці «Досліди» розкриває підхід до взаємодії батьків і 
педагогів в інтересах дитини. Підхід цей полягає в тому, що батьки, «обираючи 
їй наставника», мають поставитися «до цього з можливою старанністю» на 
основі вимог до нього як до педагога, а не людини з «голою вченістю», «туго 
набитою головою» [10, с. 51].  Однак Монтень не вказує, як з’ясувати, чи має ці 
якості й уміння майбутній домашній наставник, не говорить, як взаємодіяти з 
ним, залишаючи це на розсуд батьків. Таким чином, роль батьків у взаємодії, за 
Монтенем, має полягати у створенні умов для цієї взаємодії і контролі за нею; 
роль  педагога – у  найкращому  виконанні  своїх  педагогічних  обов’язків 
стосовно  дитини;  роль  дитини – в  участі  у  тому,  що  їй  пропонують  для 
виховання і навчання батьки і педагог. 

Модель  взаємодії  сім’ї  та  освітнього закладу,  за Я. Коменським,  
демонструє  єдність цілей взаємодії дитини, батьків, освітнього закладу, 
педагогів і держави, у кожного з яких є свої інтереси. Я. Коменський вважає, 
що «правильна постановка» [7, с.19] дидактики важлива як для батьків і 
педагогів, так і для дітей і врешті-решт – для держави загалом. 

Надзвичайно важливо, щоб вихователь сприймав кожну сім’ю своїх 
вихованців не безвідмовним, залежним, слухняним партнером, а ініціативним, 
активним, зацікавленим співтворцем особистості маленької дитини. Для цього 
конче необхідно змінити психологічну орієнтацію на те, хто є основним 
замовником освітньої послуги, яку надає дошкільний навчальний заклад і кому 
він насамперед має бути підзвітним з усіх питань організації життя дітей і 
організації педагогічного процесу. 

Працівники дошкільних навчальних закладів мають усвідомити, що дітей 
їм довіряє сім’я, а не держава, а значить збереження здоров’я дитини, 
забезпечення умов для її соціально-особистісного розвитку в першу чергу 
турбує сім’ю [11]. Приймаючи дитину в групу, вихователь має бути обізнаний з 
особливостями виховання дитини в сім’ї, щоб забезпечити умови взаємодії та 
підтримку набутого дитиною позитивного досвіду. 

Виникає питання, яким чином, за яких умов має бути організована 
педагогічна взаємодія вихователів, дітей та їхніх батьків у розв’язанні питань 
ефективного виховання та освіти дітей дошкільного віку? Для відповіді на це 
запитання необхідно володіти інформацією про існуючі труднощі та проблеми, 
які стають на заваді ефективної взаємодії дошкільного навчального закладу і 
сім’ї. 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти проблеми сімейного 
виховання не можна відокремлювати від проблем дошкільної освіти. З метою 
дослідження проблем взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу на 
сучасному етапі, нами було вибудувано алгоритм роботи у даному напрямку. В 
дослідженні були задіяні батьки дітей дошкільного віку (32 особи), вихователі 
(12 осіб).  
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Перший етап роботи передбачав з’ясування поглядів вихователів щодо 
педагогічної взаємодії з батьками вихованців. З цією було проведено 
анкетування педагогів. Анкетування здійснювалось анонімно. Розроблена 
анкета для вихователів містила 15 запитань, що дало змогу отримати 
інформацію про різноманітні аспекти взаємодії педагога із батьками 
вихованців. А саме: які форми взаємодії найчастіше використовуються 
вихователями, які труднощі виникають, які питання найчастіше хвилюють 
батьків.  

Проаналізовані анкети показали, що найчастіше педагогами 
використовуються такі форми педагогічної взаємодії як бесіди – 43%. Це 
пояснюється тим, що під час бесіди вихователь може отримати необхідні 
відомості щодо сімейного виховання, які є необов’язковими для стороннього 
споглядання, а також невимушеністю спілкування між суб’єктами. 
Консультації проводять 10% вихователів. Більшість консультацій проводиться з 
ініціативи самих батьків. Кожна консультація передбачає не тільки обговорення 
певної проблеми, але й надання педагогом рекомендацій щодо шляхів її 
вирішення. 40% - використовують теки-пересувки. Ця форма взаємодії не 
передбачає безпосереднього контакту з батьками, проте дає можливість 
визначити, які питання у вихованні дітей цікавлять батьків найбільше. 7% - 
відвідують сім’ю дитини. Це дає змогу встановити особистісний контакт з 
батьками, з’ясувати їхню педагогічну позицію, ознайомитися з умовами, в яких 
живе дитина, тактовно допомогти у вирішенні педагогічних труднощів.  

Стосовно труднощів під час педагогічної взаємодії  було отримано такі 
дані. 52% педагогів стверджують, що вони стикалися з небажанням батьків 
змінювати погляди на виховання дітей. На нашу думку, це є результатом 
неналагодженого контакту та непорозуміння між батьками і вихователями. 28% 
вказали на брак часу на взаємодію. 20 % педагогів вважають, що батьки не 
виявляють інтересу до теми заходу. На наш погляд, для того щоб привернути 
увагу батьків до проблем виховання дитини, педагог має вміти переконувати й 
дискутувати на суб’єкт-суб’єктному рівні. 

Другий напрям діагностичної роботи передбачав визначення 
(відношення) позиції батьків дітей дошкільного віку щодо педагогічної 
взаємодії з вихователем. Було проведено анкетування, в якому були задіяні 32 
батьків. Запитання анкети дали змогу визначити ставлення батьків до проблеми 
виховання та взаємодії з педагогом дошкільного навчального закладу. 

Проаналізовані анкети показали, що батьки насамперед хотіли б брати 
участь у таких заходах, як бесіди (35%), батьківські збори (46%). Лише 9% 
респондентів у сумі вказали на бажання включатися в нетрадиційні форми 
взаємодії. Це пояснюється тим, що ці форми найчастіше використовуються 
педагогом, є традиційними та звичними для всіх батьків. Під час бесіди батьки 
можуть отримати інформацію стосовно досягнень дитини та відомості щодо 
виховання, якщо виникають проблеми. 

Щодо труднощів у вихованні дитини, батьки звертаються до кого-небудь 
із членів сім’ї (44%), до знайомих (35%) та лише незначна частина опитаних 
батьків (21%) віддає перевагу порадам вихователя. Це вказує на відсутність 
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довірливих стосунків між педагогом та батьками та небажання їх взаємодіяти 
між собою. 

Відповіді батьків щодо питань, з якими вони звернулися б до вихователя 
показали, що 33% звертаються стосовно досягнень дитини, 55% стосовно 
поведінки дитини, та 12% зверталися б за порадами щодо виховання та 
розвитку дитини. Все це вказує на недостатній рівень розвитку взаємодії між 
учителем та батьками.  

Як вихователі, так і батьки є зацікавленими сторонами та прямими 
учасниками освітнього процесу. Їхні думки про ефективність взаємодії 
дошкільного навчального закладу й родини можуть носити прямо протилежний 
характер, не завжди відповідати істині й, у цьому зв’язку, анкетування не 
завжди здатне відбити щире положення справ у питаннях співробітництва 
родини і дитячого садочка у питаннях виховання й освіти дошкільників, 
оскільки несе в собі елементи суб’єктивізму. 

Таким чином третім етапом дослідження даного питання було 
використання «методу експертів». Даний метод припускає «погляд з боку» і на 
його основі можливо представити об’єктивну картину. 

Суть цього методу полягала у відборі експертів із числа вихователів, що 
не мають відношення до досліджуваного дошкільного навчального закладу. 
Протягом декількох днів вони вивчали його роботу. Після цього вони 
оцінювали рівень взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї за 
визначеними заздалегідь критеріями: 

Різноманіття форм роботи дошкільного навчального закладу з сім’єю. 
Кількість заходів, проведених дошкільним навчальним закладом разом з 

сім’ями. 
Рівень відвідуваності батьківських зборів. 
У цілому, метод експертів дав змогу одержати загальну думку в ході 

спільного обговорення розв’язуваної проблеми. В ході аналізу визначених 
критеріїв, експерти пройшли до висновку, що взаємодія дошкільного 
навчального і сім’ї знаходиться на низькому рівні, і це обумовлено наявністю 
визначених у ході дослідження причин. Серед них виділяємо: 

- небажанням батьків змінювати погляди на виховання дітей; 
- брак часу на взаємодію; 
- відсутність інтересу батьків у взаємодії; 
- використання лише традиційних форм взаємодії дошкільного 

навчального закладу з батьками; 
- відсутність можливості для батьків впливати на педагогічний процес в 

дошкільному навчальному закладі, вносити в нього певні зміни, корекції, власні 
побажання, які не суперечать програмам, за якими працює дошкільний заклад; 

- традиційна взаємодія спрямована на вибір тематик, форм роботи лише з 
боку вихователів, і обмежує їх вибір самими батьками. 

Отже можна зробити висновки про те, що часто сім’я сприймається, як 
педагогічно недосконалий чинник у становленні особистості дитини. Та й самі 
форми роботи з сім’єю не дають належних результатів тому, що спрямовані на 
взаємодію з широким колом батьків. За таких умов неможливо розгледіти 
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проблеми кожної сім’ї. Таким чином, працівники дошкільного навчального 
закладу разом із батьками мають сформувати команду, яка спрямує зусилля на 
задоволення індивідуальних потреб, сприятиме гармонійному, всебічному 
особистісному розвитку кожної дитини, її соціалізації і підготовці до 
самостійного  життя. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ШЛЯХ ДО ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ АСПЕКТІВ У 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Axiological approach to personal development has been analyzed; humanistic paradigm of 
senior preschoolers’ education and interpersonal relationships have been reviewed; the importance 
of formation of valuable aspects as one of the most important factors of formation of the personality 
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of a preschooler has been proved; the organizational forms and methods, which helped to form 
preschoolers’ interpersonal relationships and valuable orientations, have been described. 

Keywords: axiological approach, interpersonal relationships, valuable orientations, 
preschool children, preschool educational institution. 

 

Проаналізовано аксіологічний підхід до виховання особистості, розглянуто 
гуманістичну парадигму виховання старшого дошкільника, міжособистісні відносини дітей 
старшого дошкільного віку, доведено важливість формування ціннісних аспектів як одного з 
визначальних чинників становлення дитини; описано організаційні методи й форми, що 
допомогли ефективно сформувати міжособистісні відносини та ціннісні орієнтації у 
дошкільників. 

Ключові слова: аксіологічний підхід, міжособистісні відносини, ціннісні орієнтації, 
діти дошкільного віку, дошкільний навчальний заклад. 

 

Метою освіти в Україні є всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, виховання високих моральних якостей. Тому, останнім часом 
«ціннісний погляд» на світ затвердився у вітчизняній науці настільки широко і 
ґрунтовно, що його можна вважати одним з домінуючих у тематиці 
дослідницьких проектів гуманітарних наук. 

Звідси цілком природним є застування аксіологічного підходу і до 
вивчення педагогічних явищ і процесів, а також впровадження аксіологічного 
підходу в виховання дітей дошкільного віку. 

Теоретико-методологічні засади аксіологічної проблематики в освіті 
вивчаються багатьма дослідниками (І. Бех, Б. Гершунський, М. Євтух, І. Зязюн, 
В. Кремінь, А. Міщенко, В. Сластьонін, Н. Ткачова, Г. Чижакова, Г. 
Щедровицький, А. Ярошенко та ін.), у яких педагогічна аксіологія 
розглядається як фундамент духовної культури особистості. 

Мета статті - розкрити значення аксіологічного підходу в вихованні 
старших дошкільників  

На сучасному етапі дуже відчувається дефіцит загальнолюдських 
цінностей у підростаючого покоління. Пріоритетними ціннісними орієнтаціями 
у дітей найчастіше стають матеріальні і розважальні фактори. Вихована людина 
керується у своїй поведінці не тільки своїми бажаннями, не тільки корисливими 
потребами, а і суспільними інтересами, моральними і духовними цінностями. 
Причому відношення до діяльності формується в людині на рівні її 
самосвідомості, велику роль у якій займають ціннісні установки. Таким чином, 
зв'язок цінностей із поведінкою особистості здійснюється за допомогою 
ціннісних орієнтацій, які людина вибирає на основі норм тієї або іншої 
діяльності. Через ціннісні орієнтації людина знаходить свою ціннісну сутність, 
стає частиною суспільства [1, с. 93]. 

Тому з’явилася необхідність розробити методику «Формування ціннісних 
орієнтацій у дітей дошкільного віку» і опробовувати її, тим більше що стосунки 
між сучасними дошкільниками, на жаль, не можна назвати ідеальними.  

Завдання експериментальної методики: 
1. формувати вміння встановлювати і підтримувати позитивні стосунки 

з однолітками; 
2. розвивати вміння регулювати свою поведінку; 
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3. вчити ділового спілкування, вміння дій в сумісній грі; 
4. виховувати стійке позитивне становлення до товаришів. 
Індивідуальний розвиток дитини не можна розглядати і вивчати поза її 

спілкуванням з дорослими і ровесниками. Саме в процесі набуття досвіду 
спілкування з іншими людьми закладаються основи ціннісних орієнтацій 
особистості. Дитячі взаємини виявляються і формуються у спільній 
діяльності. Існує взаємозв’язок між рівнем взаємин і рівнем діяльності дітей 
[3, с. 67]. 

Відомо, що ігрова діяльність, як одна з форм організації життя дітей, 
сприяє виникненню різних ціннісних орієнтацій. Саме орієнтації у спільних 
іграх формують здатність входити у товариство гравців, діяти в ньому 
певним чином, встановлювати товариські і дружні стосунки, підкорятися 
його вимогам [2] 

Тут виховується гуманне ставлення дітей одне до одного, 
взаєморозуміння, усвідомлення вимог вихователів і товаришів, уміння 
зважати на думку інших та інтереси всіх дітей. 

Особливо цікавими для нашого дослідження виявились пояснення, 
розмірковування дітей, їх пояснення, коментарі тощо. Вікторія Ш. 
пояснювала: «Я знаходжусь у центрі кола товаришів, тому що завжди щось 
вигадую: якісь ігри, забавки, а вони мене слухаються». Протилежним 
прикладом є висловлювання Петра С.: «Я завжди стою отам, біля вікна – 
вони не хочуть зі мною гратися чи грають у такі ігри, що мені не 
подобаються». Дуже прикрим, але дуже цікавим у зв’язку з проблематикою 
нашого дослідження були пояснення дітей, які відмовлялись від виконання 
завдання. Наведемо приклади такої відмови. Оксана К. пояснила свою повну 
відмову від виконання таким чином: «Не хочу та не буду». Іван Р. пояснив, 
що серед  дітей його нема та відмовився намалювати себе в іншому місці 
умовної схеми. Свою відмову пояснив так: «Мені подобається грати в 
конструктор, а вони весь час бігають, штовхаються». На наш погляд, це 
свідчить про те, що такі діти не вміють налагоджувати стосунки з 
однолітками та, навіть, уникають тісних стосунків чи будь-якої взаємодії з 
однолітками. Та як свідчать спостереження та подальші дослідження, дитяче 
співтовариство також не приймає таких дітей до себе. Це свідчить про те, що 
на сучасному етапі існують такі діти, які відірвані від дитячого 
співтовариства, а дорослі не надають цьому великого значення. Як показало 
опитування вихователів, багато з них вважають, що стосунки однолітків не 
дуже потрібні в дошкільному віці. 

Завдяки соціометричному дослідженню «Похід», який складався з 
двох запитань: «Якщо б тобі самому дозволили обрати не більше трьох 
дітей, з якими підеш у похід, кого б ти обрав? Чому?» та «З ким би ти ніколи 
не пішов, навіть на звичайну прогулянку? Чому?». Метою дослідження 
«Похід» було визначити реальне розташування дітей у стосунках з 
однолітками, виявити групи, на які поділяється група, офіційних та 
неофіційних лідерів, відштовхнутих тощо, та потім отримані результати 
порівняти з анкетуванням вихователів. Тобто намагалися виявити реальне 
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становище стосунків однолітків сучасних дітей дошкільного віку. Однак з 
результатами якісного аналізу результатів виявилось, що за допомогою 
якісного аналізу не тільки соціометричні дані. За характером відповідей, 
знову ж таки, дітей можна було умовно поділити на чотири групи: 

Перша група дітей (10,1%) з легкістю та впевненістю визначилися з 
трьома дітьми, яких вони би обрали, та дали чіткі пояснення свого вибору: 
«Тому, що ми друзі», «З ними цікаво гратися», «Вони хороші» тощо. Декому 
було навіть замало трьох кандидатур. Окрім цього, багатьом дітям (34%) 
було важко визначитись з тим, кого вони б ніколи не взяли з собою. 

До другої групи дітей (29,7%) ми віднесли тих дошкільнят, які 
визначили одного чи двох товаришів, з якими хотіли б залюбки піти у похід, 
але й дуже чітко перелічили тих, кого б ніколи не взяли (від трьох і більше 
дітей). 

Третя група склалася з дітей, які дуже довго міркували над тим, кого б 
вони обрали, та потім називали одне ім’я, чи так і не змогли відповісти на 
перше запитання. Та зовсім не вагалися з визначенням тих дітей, яких би 
вони ніколи не взяли. Приблизно в половини таких дітей був довгий перелік 
небажаних дітей. З’ясувалось, що таких дітей дуже велика кількість - 57,8%. 

Дітей, які не змогли чітко визначитись, тобто не змогли назвати 
жодного імені як на перше запитання, так і на друге, ми віднесли до 
четвертої групи. Також у цій групі опинились діти, які відмовились 
відповідати на запитання. Четверта група дітей виявилася дуже малою – 
2,4%. 

Другий напрямок дослідження соціалізованості дошкільнят у 
стосунках з однолітками здійснювався за нормативним критерієм. Метою 
даного напрямку дослідження було визначити рівень усвідомлення норм та 
правил спілкування та взаємодії, а також готовність дітей виконувати їх у 
реальному житті. 

Звернемося до аналізу результатів однієї з використаних нами методик 
- обговорення літературного тексту «Кодекс стосунків». Після читання 
тексту дітям запропонували визначити, чи правильно повів себе герой 
оповідання. Після першої частини обговорення вихователь ставив наступне 
запитання: «Які ще правила спілкування ви знаєте», а потім вихователь 
намагався з’ясувати, чи спроможні діти пояснити зміст правила. 

Виявилось, що тільки приблизно 50% норм та правил, перелічених 
дітьми в процесі обговорення, були чітко сформульовані: бути ввічливим, не 
ображати товариша, допомагати один одному, поважати товариша, але й 
були перелічені дуже специфічні - не плюватися, не битися, не кидатися 
іграшками, не кидати жувальну гумку у волосся, не обливатися водою. На 
нашу думку, діти перелічили та тим самим засудили дії своїх товаришів, 
тобто пригадали та вербалізували свій негативний досвід спілкування з 
іншими людьми.  

Процес пояснення змісту норм та правил відбувався так - Микита О. 
при обговоренні правила «не ображати товаришів» пояснив: «Коли ми з 
Яриком посваримося, ми ніколи не ображаємо один одного – не 
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дражнимося, не б’ємося». Найскладнішим для дітей виявилось пояснення 
правила «поважати товариша». 

Велика кількість дітей виявила непоганий рівень знання норм та 
правил спілкування на рівні спроможності пояснити зміст правила. 57% 
дітей були дуже активні, виявили інтерес до проблематики обговорення та 
демонструвати чітку готовність дотримуватись цих правил у реальному 
житті. Але завжди були групи таких дітей, що дуже стримано поводили себе 
в процесі обговорення та у випадках необхідності змогли пояснити зміст 
правила (майже 5%). Та були такі діти, що поводили себе дуже пасивно, не 
змогли пояснити зміст правила чи навести будь-який приклад або взагалі 
відмовлятись відповідати. Загальна кількість таких дітей складала трохи 
більше 2%. 

Дуже важливим є формування у дітей  дошкільного віку розуміння 
цінності іншої людини. Вирішення цього важливого аспекту полягало у 
використанні творчих вправ. Як засвідчили подальші спостереження за дітьми 
під час виконання пропонованих творчих вправ, вони сприяли формуванню у 
дошкільників прихильного ставлення, інтересу до оточуючих, переконання у 
наявності в кожного особливих рис характеру та індивідуальності, розвивали 
креативність і творчі здібності. Використовували різновекторні творчі вправи 
«Коли мені добре…», «Місток», «Промінчики доброти», «Чарівний стілець», 
«Кого ми називаємо добрим (чесним, вічливим тощо)», «Розповідь про друга», 
«Учимося піклуватися», «Приділяємо увагу», «Вчимося ділитися», «Обери 
емоцію» тощо.  

Наприклад, емоційне піднесення у дітей викликала творча вправа 
«Учимося піклуватися». Зміст полягав у тому, щоб поміркувати, як можна 
виявити турботу про оточуючих у різних ситуаціях. Це були ситуації, на 
кшталт: мама занедужала, у бабусі день народження, товариш прийшов у гості, 
маленька дівчинка загубилася на ринку, братик плаче за матусею тощо. 
Василь К. висловився, що «якби у моєї бабусі був День народження, я б 
підготував для неї вітальну листівку і ми разом з мамою приготували святкове 
печиво». Олена С. вразила ситуація із загубленою дівчинкою, вона 
запропонувала зателефонувати у міліцію, а поки маму дівчинки шукатимуть, 
вона б її втішила, пригостивши солодощами чи розповівши смішинку. Відповіді 
дітей свідчили про толерантне ставлення до оточуючих, бажання допомогти у 
скруті.  

На наше переконання, дуже важливим у міжособистісних взаєминах є 
розуміння емоційного стану співрозмовника, партнера по взаємодії. Не менш 
важливим є й контроль власних емоцій, вміння стримувати надмірні емоційні 
вияви. Це прагнули донести й до дітей. З метою формування здатності дітей до 
емпатії, використовували вправу «Обери емоцію». Завдання полягало в тому, 
що вихователі зачитували дітям певну ситуацію, а дошкільники отримували 
завдання із картинок-смайликів обрати ту, яка найкраще характеризує 
емоційний стан героїв. Серед таких ситуацій були, зокрема такі: «Дідусь йде по 
вулиці, опираючись на ціпок. Хлопчики кепкують та сміються з нього», «Олег 
та Петрик вийшли погуляти і кудись зникли. Мама з бабусею хвилюються, ледь 
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не плачуть. Виявилось, що хлопці побачили новий автомобіль і побігли його 
розглядати» або «Твій товариш попросив у тебе твою улюблену іграшку, а 
повернув її зламаною». На завершення гри діти разом з педагогами зробили 
висновок, що почасти наші емоції залежать від учинків інших людей, і навпаки 
- певний наш учинок може принести довколишнім радість чи печаль.   

Зміст експериментальної методики мав за мету вправляння дітей у 
здійсненні конструктивних орієнтацій на засадах поваги й партнерства, 
дотриманні норм культури у щоденній діяльності (на заняттях, на прогулянці, 
вдома), розвиток рефлексії як здатності передбачати наслідки своїх слів та 
вчинків. Цей етап роботи з дітьми був названий «Країна розуміння і 
взаємодопомоги».  
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У статті розглядаються сутність, структура сімейного укладу як пріоритетного 
явища та його роль у   формуваннї духовності  дітей дошкільного віку. 

Ключові слова:  духовність, сімейний уклад, сім’я, дитина дошкільного віку.                                     
 

Розвиток особистості дитини в сім‘ї  відбувається під впливом сімейного 
укладу. У зв'язку з цим заслуговує на увагу  питання про категоріальний статус 
поняття «сімейний уклад». 

Своєрідність сімейного укладу визначається, з одного боку, його власною 
характеристикою – структурою, матеріальним забезпеченням, типом потреб і 
способом їхнього задоволення, рівнем культури. З іншого боку, кожна  сім‘я 
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виявляється у визначених умовах зовнішнього середовища, що досить жорстко 
диктує їй правила поведінки, хоча завжди залишає за  сім‘єю право вибору з 
декількох альтернативних варіантів рішення. 

Застосування визначення «сімейний уклад» перспективно: воно дозволяє 
відтворити уявлення про конкретний тип  сім‘ї; подає інформацію про 
співвідношення особистісної Я-концепції з рівнем психологічної зрілості  сім‘ї, 
тобто про її генетичну  основу, сутність якої полягає в наступності поколінь; 
подає інформацію і про ціннісні ориєнтації респорендентів. 

Більшість педагогів, говорячи про уклад, указують  на його різні 
компоненти. На думку Л.Ніколаєвої, основою сімейного укладу є моральна 
позиція  сім‘ї, що характеризується сформованої сукупністю інтелектуальних і 
моральних норм, відношенням батьків до життя, праці, дітей [6]. 

Т.Маркова, Д.Дзінтєре, Л.Загік вважають за необхідне додати до ведучих 
компонентів сімейного укладу ще один – бажання й уміння батьків практично 
здійснювати мету і завдання виховання, організувати індивідуальну і спільну зі 
старшими  членами  сім‘ї діяльність. 

Більш близька до нашого дослідження точка зору  Л.Малєнкової про 
сімейний уклад, про те, що у  сім‘ї, як правило, складаються визначені 
відносини до ціннісних орієнтацій суспільства, що реалізуються в укладі життя  
сім‘ї, у побуті і веденні господарства, організації свят, у різних формах 
дозвілля, у спілкуванні з визначеним колом рідних, друзів  і знайомих  сім‘ї [5]. 

Метою статті є визначення  духовності як пріоритетної складової у 
формуванні особистості дошкільника та її залежність від сімейного укладу. 

У педагогічній науці поняття “виховання духовності” визначається як 
організація емоційно-когнитивного процесу оволодіння цінностями 
суспільства, складання умов задля усвідомленого життя. Безумовно, для дитини 
дошкільного віку не можливо формування усвідомленого ставлення до життя, 
але виховання елементарних уявлень про людські цінності, стосунки  є 
важливою складовою процесу виховання і цьому пріоритет належить сім”ї. 

Поняття «сімейний уклад» характеризує специфіку повсякденного  життя 
людей, її духовно-моральний клімат і психологічну атмосферу. Тут  маються на 
увазі соціальні настанови і система цінностей  сім‘ї, взаємин членів  сім‘ї один з 
одним і з оточуючими людьми, сімейні традиції, педагогічна освіченість і 
компетентність (культура) батьків, їхній особистий приклад, уміння 
організовувати життя і діяльність дітей у  сім‘ї відповідно віку дитини. Це 
поняття - комплексне, інтегральне. Воно включає сфери матеріального, 
емоційного, інтелектуального, морального життя  сім‘ї в їхній єдності і 
взаємозумовленості. За своїм   змістом воно ближче усього до поняття «спосіб 
життя», але не ідентично йому, не ідентично і поняттю «стиль життя». 

Становить визначеним інтерес з цього питання в змістовному аспекті 
позиція Р.Бернса в книзі «Розвиток Я-концепції і виховання», у якій 
розглядаються питання формування Я-концепції в дітей, виділяється низка 
факторів, що відносяться до укладу сімейного життя: «виховний стиль батьків; 
стосунки між  батьками; відсутність одного з батьків унаслідок  смерті або 
розлучення; робота матері і пов'язаний з цим  соціальний статус; розміри сім‘ї  і 
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старшинство серед дітей».  Але в той же час автор указує, що ще не дано повне 
теоретичне обґрунтування цьому явищу, на що ми хочемо звернути увагу з 
позиції  впливу сімейного укладу на виховний потенціал і зв'язки його з 
психолого-педагогічною культурою сім‘ї [ 2 ]. 

Відправною крапкою у вивченні даної проблеми ми вважаємо 
дослідження  В.Бойко, Е.Васильєвої, А.Харчєва про вплив способу життя сім‘ї  
на виховання дітей через організацію трудової діяльності, дозвілля, 
спілкування, рольової поведінки [4]. 

У нашому розумінні сімейний уклад – це інтегральне поняття, що 
включає в себе сталий порядок життя конкретної сім‘ї, її настанови, потреби, 
інтереси, традиції, ціннісні орієнтації, стиль відносин, особистий приклад й 
рівень психолого-педагогічної культури батьків. Ці компоненти взаємозалежні і 
взаємообумовлені між собою. Кожний з названих компонентів своєрідно  
впливає на дітей. У той же час сім‘я – єдине ціле, і дитина почуває на собі її 
постійний вплив. Правильно організоване сімейне виховання сильне 
сполученням цілеспрямованих впливів батьків з повсякденним 
усепроникаючим позитивним впливом на дітей сімейного укладу. 

У ході дослідження умовно виявлені три типи сімейного укладу: 
сприятливий, педагогічно суперечливий і неблагополучний та їхній 
взаємозв'язок із психолого-педагогічною культурою. 

Сприятливий уклад сімейного життя характеризується нормальною 
моральною і трудовою атмосферою, стабільністю, позитивним прикладом 
батьків, гуманістичними і довірливи стосункками між дорослими і дітьми, 
багатством сфери спілкування членів сім‘ї і добрих сімейних традицій, 
розумними потребами, корисними захопленнями батьків і дітей, що сприяє 
правильному вихованню. 

Інший тип сімейного укладу – педагогічно суперечливий. Він 
характеризується тим, що при наявності соціально-ціннісних орієнтацій сім‘ї, 
моральна і трудова атмосфера її є суперечливою, стосунки між дорослими і 
дітьми складаються стихійно, викликає сварки і сімейні конфлікти, що заважає 
успішному вихованню дітей. Рівень психолого-педагогічної культури цих 
батьків здебільшого  середній. 

Третій тип укладу сімейного життя – неблагополучний. Йому притаманні 
нерегульовані стосунки між членами сім‘ї, збідніння соціально-комунікативних 
зв'язків дитини, повна чи часткова відсутність педагогічно доцільної організації 
життя дорослих і дітей, порушення правил поведінки в побуті, гіпертрофія 
матеріальних потреб і перевага їх над духовними,  матеріальне накопичення, 
пияцтво, аморальна поведінка батьків. Рівень психолого-педагогічної культури 
батьків низький чи відсутній. 

Диференційний підхід у роботі педагога будувався саме на виділенні груп   
сімей, об'єднаних єдиними параметрами у доборі педагогічних засобів, 
адекватних  сім‘ям з різним рівнем психолого-педагогічної культури.  Поділ  
сімей на групи вимагало застосування різнобічних форм роботи з  батьками для 
підвищення їхньої психолого-педагогічної культури. 
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Першу групу склали  сім‘ї з високим рівнем виховних можливостей, тобто 
педагогічно розвинуті сім‘ї. Тут уклад сімейного життя здебільшого 
позитивний, стабільний і рівень психолого-педагогічної культури досить 
високий. У сім‘ї сприятлива моральна атмосфера, загальні настанови, сімейні 
цінності, традиції, висока рольова адекватність її членів, низький рівень 
конфліктності. Батьки мають усвідомлені знання в галузі сімейного виховання. 
У них сформовані виховні уміння, систематично займаються вихованням дітей, 
розуміють і приймають їх, підтримують постійний зв'язок з дошкільним 
навчальни закладом.   

До другої групи увійшли  сім‘ї  із середнім рівнем виховних можливостей. 
Уклад  сім‘ї - суперечливий, рівень психолого-педагогічної культури батьків 
здебільшого середній. Моральна атмосфера сім‘ї є позитивною, мають місце 
сімейні традиції, але стосунки між дорослими і дітьми найчастіше суперечливі, 
виникають конфлікти, сварки на підґрунті незадоволених потреб одного чи 
декількох членів  сім‘ї . Батьки мають визначені знання в  галузі педагогіки, але 
вони недостатньо осмислені. Вони не завжди вміють застосовувати свої знання 
на практиці. 

До третьої групи віднесли педагогічно слабкі  сім‘ї, з низьким рівнем 
виховних можливостей, де уклад сімейного життя хитливий, несприятливий, 
рівень психолого-педагогічної культури низький. Ця група батьків дуже 
неоднорідна. У сімейному укладі найчастіше зустрічаються такі негативні 
явища, як пияцтво, розлади, жорстокість, брутальність, нерозумна любов до 
дітей. Відносини між членами сім‘ї неурегульовані, мають місце порушення 
правил поведінки в побуті, гіпертрофія матеріальних потреб і витиснення ними 
духовних, індивідуалістична спрямованість членів сім‘ї, високий рівень 
конфліктності. Для батьків характерно часткове і безвідповідальне ставлення до 
своїх дітей, деспотичний стиль відносин, байдужість до поведінки дітей. 

Дослідження показало, що найбільш гострими проблемами у  сім‘ях  з 
неблагополучним укладом життя є: порушення взаємин при побутовому 
пияцтві, особливості розвитку дітей, стосунки між батьками, взаємини батьків з 
дітьми після розлучення, адаптація дітей до нових батьків, психогенна  
девіантність – нерозвиненість батьківських почуттів, виховна невпевненість. У 
тих же  сім‘ях, де напружена атмосфера, зневажливе ставлення дорослих до 
своїх обов‘язків, де виникають життєві ситуації, що найчастіше мають  
негативну спрямованість на виховання дітей. 

Поряд з названими вище групами можна ще виділити тип сімей, де вже 
дисгармонія взаємин між батьками і дітьми – явище типове. Аналіз практики 
діяльності дошкільних навчальних закладів дозволяє виділити найбільш 
загальні і типові недоліки в їхній роботі: 

- неправильне  уявлення про неблагополучні  сім‘ї  взагалі і  відповідно до 
цього, про специфіку взаємодії з  батьками; 

- формальне  ставлення до роботи з неблагополучними  сім‘ями і 
небажання їх розуміти; 

- відсутність навичок спілкування  з  батьками з неблагополучних  сімей, 
необхідних для встановлення позитивних взаємин з ними. 
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У визначеній мері ці недоліки, на думку Л.Алексєєвої, можна пояснити 
тим, що у своїй роботі з батьками дошкільний навчальний заклад     
орієнтується  на деякі «середні»  сім‘ї , чи на  сім‘ї  з украй несприятливими і   
аморальними стосунками. Такий підхід відбиває наявність задоволена  
застарілих тенденцій. Зараз не уявляється можливим вважати нормальними такі  
сім‘ї, які при своїх «благополуччях» не виконують належним  чином основну 
соціальну функцію – правильне виховання дітей [1].  

У результаті аналізу окремих компонентів укладу сім‘ї виявилися 
залежність між впливом сімейного укладу і формуванням духовності у дітей як 
інтегральної якості особистості. Чим позитивніше вплив на дітей укладу життя  
сім‘ї, тим успішніше йде формування  духовності й у цілому процес виховання. 
Тут у наявності взаємозв'язок між сімейним укладом і психолого-педагогічною 
культурою батьків. 
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Actualized the problem of forming the artistic outlook in future Music teacher. The essence 
and content of the artistic world outlook are determined. The ways of forming multifarious artistic 
outlook in students of pedagogical universities on the basis of teaching and learning technologies in 
educational process are presented. The pedagogical technologies for forming multifarious artistic 
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outlook in the Music future teacher in the process of professional training on the basis using 
integration approache are described. 

Keywords: future Music teacher, student, forming multifarious artistic outlook. 
 

В статті актуалізовано проблему формування поліхудожнього світогляду 
майбутнього вчителя музики. Визначено сутність та зміст поліхудожнього світогляду. 
Окреслено шляхи формування поліхудожнього світогляду студентів педагогічних 
університетів на основі технологізації  освітнього процесу. Обгрунтовано педагогічні 
технології формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики в процесі 
фахової підготовки на основі інтеграційного підходу.   

Ключові слова: майбутній учитель музики, формування поліхудожнього світогляду, 
студент. 

 

Гуманістичні тенденції розвитку вищої освіти ХХІ століття зумовлюють 
необхідність формування нової генерації педагогічних кадрів – 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці  
фахівців, здатних до глибокого осмислення навколишнього світу і свого місця в 
ньому. В умовах сучасної педагогічної дійсності все виразніше знаходять свої 
обриси наукові підходи, що орієнтують на визначення світоглядних засад 
професійної діяльності. Саме світогляд, що об’єднує у свідомості людини 
знання про природу і суспільство, окреслює пріоритет цінностей і ставлення до 
навколишньої дійсності і самого себе, характеризує комплекс усіх сутнісних 
сил особистості (життєві позиції, ідеали, принципи), є результатом пізнавальної 
і практичної діяльності майбутнього вчителя, визначає його гуманістичну 
позицію та духовний світ.  

Особливої гостроти зазначена проблема набуває в системі фахової 
підготовки майбутнього вчителя музики. Розмаїття музично-культурних явищ 
ХХI століття зумовили зростання уваги до художнього світогляду вчителя 
музики, що розглядається як «узагальнена система його мистецьких знань, 
художніх цінностей та художньо-педагогічних принципів, що забезпечує 
ефективність його особистісної самореалізації в професійній діяльності» [1, с. 
9]. В умовах сьогодення становлення художнього світогляду майбутнього 
вчителя музики потребує впровадження  поліхудожнього контексту. 
Формування поліхудожньої свідомості та здатності до поліхудожньої 
діяльності забезпечують готовність вчителя до художньо-творчої самореалізації 
та художньо-естетичного самовдосконалення. Звернення до різних видів 
мистецтв, дослідження художніх закономірностей шляхом визначення аналогій 
між мистецькими явищами, оволодіння узагальненими художньо-естетичними 
підходами, сприяючи формуванню поліхудожнього світогляду вчителя музики, 
виступає підґрунтям для усвідомлення творів музичного мистецтва як 
культурних явищ, стимулом для використання власного художнього потенціалу 
в навчально-виховній роботі.  

Поліхудожній світогляд майбутнього вчителя музики − це сформована 
під впливом різних видів мистецтва та форм художньої діяльності система 
поглядів, знань, переконань, що складає підґрунтя для успішного транслювання 
професійно-особистісних та суспільно-культурних цінностей у педагогічну 
діяльність. Ефективність формування поліхудожнього світогляду студентів 
музично-педагогічних навчальних закладів уможливлюється завдяки 
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проведенню чітко окресленої цілеспрямованої педагогічної роботи з 
очікуваним результатом. Найбільш раціональні шляхи навчання, що 
розробляються під конкретний педагогічний задум, акумулюються у 
педагогічних технологіях. Тож, сьогодні постає  необхідність розробки та 
впровадження в процес фахової підготовки майбутніх учителів музики 
спеціальних педагогічних технологій, які зорієнтовані на розвиток системних 
культурологічних знань студентів, їх уявлень щодо цілісної художньої картини 
світу, формування культури почуттів, художнього  мислення, універсальних 
якостей творчої особистості засобами різних видів мистецтва.  

Мета статті – окреслити педагогічні технології формування 
поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики та визначити їх  
сутнісний зміст. 

Зазначимо, що слово «технологія» походить від грецьких «techne» − 
поняття, вчення і  «logos» — майстерність, мистецтво. У довідковій літературі 
«технологія» визначається як «сукупність виробничих операцій, методів, 
процесів у певній галузі виробництва, способів, що використовуються в якій-
небудь справі тощо» [12, с. 855]. Загалом, технологія як феномен є важливою 
складовою історії людства, формою вираження інтелекту, сфокусованого на 
розв'язанні важливих проблем буття, синтезом розуму і здібностей людини. 
Тривалий час термін «технологія» залишався поза межами понятійного апарату 
педагогіки, відносився до технократичної мови, хоча думки про технологізацію 
освітнього процесу висловлював ще Я.А.Коменський. Уявлення про 
технологізацію навчання актуалізувалися і більш конкретизувалися у ХХ ст. з 
впровадженням досягнень технічного прогресу в різні сфери теоретичної і 
практичної діяльності. У 20-х роках ХХ ст. послідовно впроваджував у життя 
ідею виховання як технологічного процесу український педагог  А. Макаренко. 

Сьогодні, за наявністю численних наукових розробок технологізації 
навчального процесу (І.Бех, Н.Пєхота, Г.Селевко та ін.), в освітній теорії та 
практиці утвердилась категорія «педагогічна технологія», що полягає у 
використанні найбільш раціональних шляхів навчання. «Педагогічна 
технологія» тлумачиться у довідковій педагогічній літературі як «галузь 
застосування системи наукових принципів до програмування процесу навчання 
й використання їх у навчальній практиці з орієнтацією на детальні цілі 
навчання, які допускають їх оцінювання» [2, с. 331; 8; 18]. Педагогічна 
технологія розглядається вченими-педагогами як система принципів, способів і 
регулятивів, що застосовуються у навчанні та вихованні і гарантують 
очікуваний результат [2; 5; 11].   

Сучасними вченими-педагогами (В.Беспалько, А.Нісімчук, О.Падалка, 
О.Пєхота, Г.Селевко, В.Сластьонін, І.Якиманська та ін.) неодноразово 
підкреслюється важливість технологізації освітнього процесу з метою 
підвищення його ефективності. Саме педагогічна технологія, як синтез 
досягнень педагогічної науки та практики, поєднуючи традиційні елементи 
минулого досвіду і того, що створено суспільним прогресом, уможливлює 
конструювання навчального процесу з чітко визначеними цілями із 
урахуванням специфіки конкретного навчального предмета. Вчені сходяться на 
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думці, що технологічний підхід, орієнтований на модернізацію традиційного 
навчання, уможливлює широкий розвиток можливостей особистості, 
породження нових знань, способів дій, особистісних смислів через побудову 
«технологічного» процесу з чітко фіксованими, детально описаними 
очікуваними результатами. 

Формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики 
передбачає усвідомлення сутності художніх образів різноманітних мистецтв, 
які виступають формами єдиного художньо-творчого освоєння світу; розвиток 
особистісних та професійних якостей, що інтегрують загально-художню 
культуру фахівця; визначеність способів духовно-практичної самореалізації в 
музично-педагогічній діяльності. Тому педагогічна технологія формування 
поліхудожнього світогляду передбачає урахування взаємопроникнення 
міжпредметних зв’язків фахових мистецьких дисциплін (культурології, 
художньої культури, історії та теорії музики, хорознавства, а також 
виконавських дисциплін – навчання вокалу, хорового співу, гри на інструменті, 
диригування та ін.) та предметів психолого-педагогічного циклу, а отже – має 
ґрунтуватися на інтегративному підході. Саме інтегративний підхід (від 
лат. integrum - ціле, integratio - відновлення) сприяє формуванню уявлень про 
цілісність художньої картини світу, розвитку художнього мислення, здатності 
до творчої самореалізації у процесі виконавської та музично-педагогічної 
діяльності.  

Педагогічна технологія має певну структуру, що виявляється через 
систему необхідних і достатніх елементів, пов’язаних між собою внутрішньою 
логікою. Структуру технології формування поліхудожнього світогляду ми 
розглядаємо на основі дослідження Г.Селевка [11] як єдність таких елементів: 
1) концептуальна основа з філософським, психологічним, педагогічним 
обґрунтуванням цілей; 2) змістовна частина: мета навчання (загальна і 
конкретна); зміст навчального матеріалу; 3) процесуальна частина – 
технологічний процес: організація навчального процесу, методи і форми 
навчальної діяльності та керування процесом засвоєння матеріалу, діагностика 
навчального процесу.  

З урахуванням основних позицій інтегративного підходу в процесі 
нашого дослідження розроблено локальні педагогічні технології формування 
поліхудожнього світогляду майбутніх учителів музики в процесі фахової 
підготовки. Основними положеннями розробки та впровадження в освітній 
процес означених технологій було окреслено: цілісність розуміння мистецтва 
на основі інтеграції знань щодо художнього образу світу (О.Щолокова, 
О.Соколова); емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва на основі духовно-
світоглядних орієнтацій та особистісного досвіду художнього спілкування 
(Л.Паньків, О.Полатайко); творча самореалізація та самовираження студента 
засобами  художньо-практичної діяльності на основі перенесення мистецьких 
знань у різні види художньої творчості, розширення досвіду художньої 
діяльності (Т.Бодрова, А.Зайцева). Означене стало підставою для визначення 
таких педагогічних принципів: цілісності музично-навчального процесу та 
інтеграції змісту фахової підготовки майбутніх учителів музики; емоційної 
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насиченості та творчого спрямування навчального процесу; творчої 
самореалізації у музично-виконавській діяльності. На основі таких принципів 
було розроблено: технологію комплексності вивчення художніх образів 
мистецтва, асоціативну технологію, технологію творчої самореалізації у 
процесі музично-виконавської діяльності, що ґрунтувалися на інтегративному 
підході до вивчення мистецтва. 

Технологія комплексності вивчення художніх образів мистецтва 
спрямовується на поглиблення знань студентів щодо специфіки художньо-
образної мови кожного з видів мистецтва та розуміння її цілісності, розширення 
мистецького тезаурусу (єдність універсальних понять: ритм, форма, динаміка, 
композиція тощо) та формування емоційно-естетичного ставлення студентів до 
художніх образів (проведення художніх паралелей між художніми образами 
різних видів мистецтва та дійсністю, стимулювання до особистісного 
переживання їх змісту, активізація художніх вражень та досвіду художнього 
спілкування). Дана технологія передбачає використання таких методів: 
проведення художніх паралелей; співставлення та порівняння художніх образів 
різних видів мистецтв; змістових порівнянь та узагальнень у процесі 
сприймання мистецтва. Технологія реалізується в процесі вивчення музично-
теоретичних дисциплін (вивчення категоріального апарату мистецтва, 
усвідомлення та сприйняття художнього змісту мистецьких творів) та музично-
виконавських (безпосереднє спілкування з художніми образами  у  практичній 
музично-творчій діяльності). 

Асоціативна технологія займає особливо важливе місце у процесі 
музично-виконавської діяльності майбутнього вчителя музики. Вважаємо, що 
саме стимулювання асоціацій (слово «асоціація» походить від латинського 
associatio, означає з’єднання, сполучення) у виконанні студентами музичних 
творів забезпечує створення суб’єктивного образу художніх явищ, що 
вивчаються. Як зазначає С.Гончаренко, «в асоціаціях ніби закріплюється знову 
минулий досвід людини, її попередня практика» [1, с. 31; 10]. Асоціації 
сприяють поєднанню та співставленню художніх образів різних видів 
мистецтва, близьких за змістом  (І.Шамо «Берізка» − з пейзажами І.Левітана; 
М.Скорик «Мелодія» − з поезією Л.Костенко; музичні образи О.Скрябіна 
(Прелюдії)  – з портретами І.Врубеля; образи прелюдій К.Дебюссі – поезією 
К.Бальмонта та ін.). Тож, асоціації акцентують увагу учнів на сутність змісту 
художнього образу, допомагають набути досвід їх естетичного сприймання, 
оцінювання, осмислення. Оскільки специфіка художньої інформації музичного 
образу полягає в тому, що вона містить знання не про об’єкт, а про значення, 
смисли, цінності, які об’єкт має для суб’єкта (М.Каган), теоретичний рівень 
асоціацій  уможливлюється доповненням емпіричних асоціацій, що виникають 
внаслідок  особистісно-чуттєвих вражень художнього сприймання і 
ґрунтуються на психологічних механізмах синестезії − співвідчуття, що 
виникають внаслідок взаємовпливу образів різних видів мистецтв і 
зумовлюються інтегративної природою чуттєвого осягнення їх художнього 
смислу (О.Рудницька). Тому методами асоціативної технології є: порівняння та 
аналогії, особисті асоціації, синестезія.   
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Технологія творчої самореалізації [5; 6; 9; 12; 16] у музично-творчій 
діяльності  передбачає активізацію творчого потенціалу особистості та досвіду 
спілкування з мистецтвом у різних формах музично-виконавської, музично-
просвітницької, музично-педагогічної діяльності студентів у процесі 
проходження педагогічної практики, виступів перед учнівською аудиторією 
тощо. Так, у процесі виконання студентом музичних творів, спілкування з 
приводу художніх образів загострюється характер внутрішніх процесів 
саморозкриття, самовираження. Відтворення художніх образів у реальному 
звучанні активізує емоційну сферу їх переживання, оцінювання, а відтак − 
привнесення до світоглядної позиції автора власних переконань, суб’єктивного 
відчуття, індивідуальної позиції, що забезпечується рівнем сформованості 
поліхудожнього світогляду.  

Отже, запропоновані технології формування поліхудожнього світогляду 
майбутнього вчителя музики (технологія комплексності вивчення художніх 
образів мистецтва, асоціативна технологія, технологія творчої самореалізації) 
розроблені на основі інтегративного підходу з урахуванням сучасних вимог до 
фахової підготовки майбутніх учителів музики. У контексті вивчення 
окресленої проблеми потребує подальшої розробки комплекс педагогічних 
технологій на основі акмеологічного, аксіологічного, компетентнісного підходів. 
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У статті проаналізовано зарубіжний досвід запровадження інноваційної освітньої 
діяльності. Визначено умови ефективного впровадження інновацій. 
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Необхідність введення інновацій в освітню практику все частіше виникає 
не лише у вузах, але й на рівні середньої школи. Останніми роками до 
пріоритетних напрямів розвитку нашої школи, що вимагають достатньо 
швидкого освоєння та впровадження, належать наступні: індивідуалізація 
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навчання, зокрема профілізація старшого шкільного ступеня, державно-
суспільне управління освітою, нові підходи до атестації шкіл і вчителів, нові 
механізми фінансування шкіл. У ситуації, що склалася та вимагає швидкого 
розуміння, освоєння і впровадження, педагогічні працівники опинилися перед 
проблемою створення нових продуктів (електронних курсів, навчальних курсів 
за вибором, відбором змісту непрофільних предметів у профільних класах та 
ін.), відпрацюванням способів організації взаємодії батьків, учнів і 
громадськості з метою розробки стратегії розвитку освітньої установи. 
Невластиві раніше для педагогів і шкільної адміністрації завдання кожен 
вирішує в міру своїх здібностей та можливостей. Зарубіжний досвід 
впровадження аналогічних інновацій в реальну освітню практику частково 
здатен допомогти у вирішенні питання: за яких умов інновації можуть бути 
успішно впроваджені в практику з найбільшою ефективністю?  

Особливістю розгляду інновацій в західній науковій літературі є інтерес 
до прикладних проблем, до питань нерозривного зв'язку з освітніми та 
соціальними змінами. Аналізуючи причини виникнення змін в галузі освіти, 
американські учені М. Фуллан [3] і С. Штігельбауер відзначають, що в 
плюралістичному суспільстві завжди існуватиме певний тиск з боку 
суспільства, спонукаючи до інновацій в освіті. При цьому, на їх думку, важливо 
розглядати два аспекти інновацій: ціннісний (кому вигідні інновації) та 
впроваджувальний (реалістичність задуму інноваційного проекту і підходу до 
його реалізації), виходячи з яких можна виділити чотири типи можливих 
результатів. 

Тип I (ТАК, ТАК) означає, що програма є технічно і технологічно якісно 
розробленою, упровадженою в практику, її ефективність відповідно до 
ціннісного аспекту оцінюється як висока. 

Тип II (ТАК, НІ) відноситься до спланованої і технічно добре розробленої 
інноваційної програми, яка внаслідок певних причин не була упровадженою в 
практику. 

У типі III (НІ, ТАК) можливі варіанти: а) зміни не були в належній мірі 
технічно розробленими; б) інновації були впроваджені, але їх цінність 
виявилася невисокою, призвела до негативних наслідків, що найчастіше 
пов'язано з неякісною розробкою і зайвою квапливістю при апробації. 

Тип IV (НІ, НІ), по суті, є позитивним. Він характерний для випадків, 
коли погано розроблені та недостатньо продумані інновації відкидаються 
освітньою практикою і не підлягають впровадженню. Не дивлячись на 
тимчасові і ресурсні втрати, згодом такий шлях може призвести до нових 
конструктивних інновацій на основі заперечення старого.  

Загалом, на переконання дослідників, при введенні інновацій в освіту 
виникають дві характерні основні проблеми: правомірність змін і упередження, 
а часто й ігнорування необхідності, оскільки на практиці вони виявляються не 
такими значними, якими видавались спочатку. Серед основних труднощів, з 
якими зустрічаються практики, можна виділити наступні: неможливість 
розробити адекватну схему впровадження; технологічні проблеми; низька 
здатність управління змінами; суперечливий характер розвиваючої функції 
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інновацій. Учені роблять висновок про неправомірність інноваційної діяльності 
у разі непідготовленості персоналу школи до її введення.  

Для зарубіжної педагогіки характерні спроби широкомасштабного 
порівняльного аналізу інноваційної освітньої діяльності. Зокрема, на думку М. 
Фуллана і С. Штігельбауера, рух „ефективних шкіл”, характерний для США у 
дев’яності роки, є прикладом невдалого впровадження в практику потенційно 
позитивних інновацій. Суть “ефективної школи” полягала в посиленні 
контролю над навчанням, підвищенні рівня вимог до досягнень і дисципліни 
учнів, чіткішого формулювання учбових цілей, в частому проведенні 
моніторингу, залученні батьків у діяльність школи, створенні усередині школи 
“команд” із вдосконалення її діяльності. Дана інновація швидко стала дуже 
популярною, нею було охоплено 875 шкільних округів в 25 штатах. Не 
дивлячись на низку педагогічних досліджень з проблем ефективності шкіл і 
всупереч значним очікуванням, вона не принесла значних результатів. 
Подібного роду зміни призвели до звуження освітніх цілей, що є наочним 
підтвердженням суперечливого характеру розвивальної функції інновації. 
Потенційно позитивна інновація на ділі виявилася неефективною, тому що її 
цінності були зрозумілими та важливими для всіх суб'єктів освітнього процесу, 
за винятком учня, який піддавався постійному контролю і втратив частку 
свободи і самостійності [2]. 

Питання щодо взаємозалежності ухвалення рішень про введення 
інновацій з причинами їх провалу на практиці характерне не лише для рівня 
управління шкільними округами і конкретними школами, але й для змісту 
освіти загалом. Саме ці два чинники визначили напрями інновацій в 
американській освіті на подальші два десятиліття (введення компетентнісного 
підходу в освіті, впровадження методів навчання, заснованих на вирішенні 
проблем та ін.). Цінність інновацій, заявлена на рівні держави і зрозуміла всім 
суб'єктам освітнього процесу, їх технологічне опрацювання університетською 
професурою дозволили здійснити ефективне впровадження в реальну освітню 
практику. Багато з цих інновацій, розроблених в той період, сьогодні міцно 
увійшли до практики освіти США і мають в основі добре розроблену 
теоретичну базу. Разом з тим багато інновацій виявилися нежиттєздатними, і це 
відбулося внаслідок відірваності теоретичних університетських досліджень від 
реальної шкільної практики, а також через те, що реформатори при 
проектуванні своєї діяльності так і не відповіли на найважливіші питання: на 
що спрямована освіта, який тип людини і який тип суспільства ми хочемо 
бачити, які методи навчання і організації учбового процесу нам необхідні для 
отримання даного результату, які знання мають найбільшу цінність?  

Дослідники вказують на значну роль урядів в ініціації інновацій в освіті, 
“професіоналізації реформ”, коли рішення про інноваційні зміни в освіті 
повинні ухвалюватися на урядовому рівні, і при цьому важлива кваліфікація 
експертів, що проектують освітні реформи. Разом з тим наголошується, що 
часто розробниками реформ рухають політичні інтереси або кар'єрні амбіції, 
що призводить до поспішних і непродуманих рішень. Американські 
дослідники, аналізуючи роль федерального уряду і урядів штатів та провінцій, 
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зазначають, що в умовах децентралізованих систем освіти зростає роль 
останніх. Зокрема, існують реформи інтенсивного типу, наприклад, введення на 
початку дев'яностих років тестування в штатах Меріленд і Пенсільванія, коли 
неопрацьованість інновації призвела до звуження змісту освітніх програм, 
спрямування на конкретні тести, що викликало серйозну критику з боку 
практиків, і таким чином стала, як відзначають дослідники, проблемою 
освітньої політики вже не на рівні штату, а країни загалом. 

У науково-педагогічній літературі США наголошується у зв'язку з цим, 
що необхідне посилення уваги до проектування інновацій як на федеральному, 
так і на рівні штатів, шкільних округів і окремих освітніх установ, потрібний 
постійний моніторинг інноваційних процесів. Отже, як ще одну умову 
ефективного введення інновацій можна назвати рівень їх ініціації 
(проектування). 

Наступною проблемою є ігнорування необхідності введення одних 
інновацій та перевага інших, які на практиці виявляються не такими значними, 
якими вони були спочатку заявлені. У зв'язку з цим М. Фуллан наводить 
наступний приклад. Більшість сучасних інновацій в освітній галузі спрямовано 
на розвиток когнітивних (академічних), а не особистісних і соціальних умінь та 
навиків. Перші інновації конкретніші, їх простіше упроваджувати і вимірювати, 
вони є важливішими за своїм значенням для подальшого життя людини, а другі, 
що мають важливе значення для демократичного суспільства, не отримують 
належної уваги і не стають пріоритетом політиків при проектуванні освітніх 
реформ. Таким чином, в даному випадку ми маємо справу з яскраво вираженим 
ігноруванням необхідності найважливіших інновацій та пріоритетом тих, які на 
практиці виявляються не такими значущими для розвитку суспільства в цілому. 
У США це особливо вірно стосовно стандартизації і специфікації тестування на 
рівні штатів. Дослідники зазначають, що часто інновації в області тестування і 
моніторингу видозмінюють зміст освіти в негативну сторону, призводять до 
звуження об'єму необхідних дитині знань. 

Загалом, розглядаючи проблему змін в освіті, зарубіжні вчені зазначають, 
що інновація не повинна проводитися заради інновації. Необхідно враховувати, 
які цінності формуються в результаті її впровадження, хто виграє,  які 
пріоритети, наскільки вони досяжні тощо. Все це безпосередньо пов'язано з 
необхідністю ретельного аналізу причин і наслідків інноваційних процесів в 
освіті. 

Реформи освіти часто страждають переобтяженим змістом, 
нереалістичним тимчасовим плануванням, відсутністю координації потреб, 
спрощеними рішеннями. Учені виділяють інновації першого порядку, ті, що 
підвищують ефективність і результативність освіти без порушення базових 
організаційних принципів, без значної зміни способу виконання своїх ролей 
дорослими і дітьми, та інновації другого порядку, спрямовані на зміну 
фундаментальних основ діяльності організацій, включаючи нові цілі, 
структуру, ролі. Більшість змін в утворенні минулого століття були 
першочерговими, спрямованими на підвищення якості того, що вже існує. 
Реформи другого порядку, як правило, закінчувалися невдало, натрапляли на 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 434

опір вчителів і адміністраторів, були вимушені трансформуватися й 
адаптуватися під об'єктивну ситуацію. Як наслідок, в цілому система освіти не 
зазнала значних змін [2]. 

Разом з тим, починаючи з дев'яностих років, зростає значення реформ 
другого порядку, пов'язаних зі змінами культури і організації шкіл, із 
реструктуризацією ролей і обов'язків вчителів, батьків і учнів. Багато в чому, на 
наш погляд, це пов'язано з процесами глобалізації, що роблять значний вплив 
на національні системи освіти. Сучасний етап розвитку освітніх технологій 
характеризується впровадженням інформаційно-комунікаційних інновацій [3]. 

Спираючись на матеріали аналізу зарубіжного досвіду, можна виділити 
основні умови, що дозволяють здійснити ефективне впровадження інновацій. 
До них належать: цінність, технічне опрацювання; готовність персоналу до 
змін; спрямованість на вирішення проблем, рівень ініціації; характер інновацій 
(першого або другого порядку, тобто модифікаційний або радикальний). 

Як показує аналіз, з метою ефективного впровадження інновації в 
освітню практику бажано забезпечити всі вищеназвані умови. Таким чином, за 
своєю природою і наслідкам інновації не є нейтральними, на їх проектування  
впливають не лише сфера освіти, але й політика, а також особистісні чинники. 

Будь-яка інновація повинна критично аналізуватися з погляду змін, що 
відбуваються в результаті її впровадження, оскільки далеко не кожна зміна веде 
до розвитку. Тому суть освітніх інновацій повинна бути досліджена у зв'язку з 
цілями, цінностями, наслідками, які виникають в конкретній ситуації, 
пов'язаній з нововведеннями. Необхідно розрізняти як позитивні, так і 
негативні наслідки інновації, і на цій основі прогнозувати подальший розвиток 
освіти. 
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The article presents the general structure of creative potential; the conditions of activating 
the creative process in educational activity are singled out; It was found out that the creative 
potential of the teacher is a determining part of his professional competence; the determinants of 
effective activity in the training group are considered  

Keywords: creative potential, creative environment, personal competence, professional 
competence, educational and cognitive activity, cognitive activity. 

 

У статті подано загальну структуру творчого потенціалу; виокремлено умови 
активізації творчого процесу у навчальному діяльності; з’ясовано, що творчий потенціал 
викладача є визначальною складовою його професійної компетентності; розглянуто 
визначальні чинники ефективної діяльності у навчальній групі 

Ключові слова:  творчий потенціал, творче середовище, особистісна 
компетентність, професійна компетентність, навчально-пізнавальна діяльність, 
пізнавальна активність. 

 

Сучасні випускники ВНЗ володіють певним обсягом знань, що відповідає 
навчальним програмам та передбачений навчальними планами, затвердженими 
відповідними міністерствами. Однак здобута освіта у ВНЗ України не завжди є 
достатнім показником високої компетентності молодого фахівця. Щоб 
задовольнити вимоги роботодавців такий фахівець має володіти не лише 
академічними знаннями, а й низкою спеціальних умінь, навичок і здібностей, 
що допомагатимуть постійно вдосконалювати фахову компетентність. Процес 
неперервної професійної освіти й розвитку відбувається ефективно за умови 
стійкої пізнавальної активності. Ефективна активізація пізнавальної активності 
відбувається у процесі навчання студентів у ВНЗ  за допомогою досвідченого 
спрямування викладачів. Як відомо,  професійне становлення особистості тісно 
пов’язана з активізацією її навчально-пізнавальної діяльності. Питання 
розробки й упровадження активних педагогічних технологій, що якнайкраще 
забезпечуватимуть ефективність навчального процесу, є особливо актуальним 
для українського освітнього простору. 

Удосконаленню підготовки фахівців у вищих закладах освіти присвячено 
наукові роботи Є.Барбіної, С.Гончаренка, М.Євтуха, І.Зязюна, О.Коваленка, 
П.Олійника, В.Семиченка, О.Сухомлинської, та ін. Усі вище зазначені науковці 
розглядають активізацію навчально-пізнавальної з різних точок зору. Проте 
найсучасніші педагогічні технології, засоби і форми навчання не забезпечать 
високої ефективності навчально-пізнавальної діяльності студента, якщо він не 
займе активну особистісну позицію, а його пізнавальна діяльність не буде 
вмотивованою і цілеспрямованою, що залежить саме від особистості викладача.  
Саме тому ми вважаємо творчий потенціал викладача як визначальний чинник 
ефективної організації  навчальної діяльності.  

Особливе значення на етапі включення студентів в активну пізнавальну 
діяльність є професіоналізм викладача, його здатність стимулювати у студентів 
дослідницький рефлекс. Фізіологічною основою пізнавальної активності є 
неузгодженість між наявною ситуацією і минулим досвідом. Адже активізація 
дослідницького рефлексу - необхідна умова пізнавальної діяльності (Рис.1.). 

Головною умовою творчого процесу є створення чогось нового, тому 
творчість можна розглядати як діяльність, спрямовану на створення нових 
суспільно-значущих цінностей, або як самореалізацію особистості через 
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діяльність та оригінальність результатів діяльності.  Оригінальність, створена 
людиною, полягає у самостійному формуванні системи взаємин із зовнішнім 
середовищем, в перетворенні цього світу (передусім соціального світу 
діяльності, світу стосунків).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Рівні пізнавальної активності    

Творча діяльність складається з наступних чинників:  
 суб’єкт творчості;  
 умови, в яких відбувається творчий процес;  
 продукт (результат) творчості. 

Основою творчості, головним її критерієм є особистість людини, адже без 
неї неможливе досягнення будь-якого результату. Оскільки, безперечно, для 
навчального процесу  важливим є продукт (результат) діяльності, викладачу 
необхідно пам’ятати: без належної уваги до перших двох чинників –  самого 
виконавця та умов діяльності, необхідного результату не добитися, яким би 
високим не був потенціал студентів.      

Рівні пізнавальної активності 

Перший рівень - 
відтворювальна 

активність 

Характеризується прагненням студента зрозуміти, 
запам'ятати і відтворити знання, оволодіти способом 
його застосування за зразком. Цей рівень відрізняється 
нестійкістю вольових зусиль школяра, відсутністю у 
студентів інтересу до поглиблення знань, відсутність 
питань типу: "Чому?" 

Другий рівень - 
інтерпретує 
активність 

Характеризується прагненням студента до виявлення 
сенсу досліджуваного змісту, прагненням пізнати 
зв'язки між явищами і процесами, оволодіти способами 
застосування знань у змінених умовах. 
Характерний показник: велика стійкість вольових 
зусиль, яка виявляється в тому, що студент прагне 
довести розпочату справу до кінця, при скруті не 
відмовляється від виконання завдання, а шукає шляхи 
вирішення. 

Третій рівень - 
творчий 

Характеризується інтересом і прагненням не тільки 
проникнути глибоко в сутність явищ та їх 
взаємозв'язків, але і знайти для цієї мети новий спосіб. 
Характерна особливість - прояв високих вольових 
якостей студента, завзятість і наполегливість у 
досягненні мети, широкі і стійкі пізнавальні 
інтереси. Даний рівень активності забезпечується 
збудженням високого ступеня неузгодженості між тим, 
що студент знав, що вже зустрічалося в його досвіді і 
новою інформацією, новим явищем.  
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Творчість можна вважати головною ланкою в особистісній 
компетентності людини, яка характеризується більше внутрішньою активністю, 
ніж зовнішньою, тому основними характерними якостями творчої особистості 
є: 

 готовність до ризику;  
 імпульсивність;  
 незалежність суджень;  
 критичний погляд на речі; 
 сміливість уявлення, мислення та висловлювання.  

Творчий потенціал – це сукупність властивостей і якостей особистості, 
які визначають можливість і межі її участі у певній діяльності, сприяють 
ефективному її виконанню.  

Відтак, творчий потенціал викладача, його професійна компетентність 
визначається певними характеристиками його особистості, що сприяють 
високому рівню виконання його професійних обов’язків та досягнення 
результату нестандартними методами і способами. 

Тому у загальну структуру творчого потенціалу викладача входять 
чинники, які визначають і професійну його компетентність:  

 задатки та здібності, що проявляються у підвищеній чутливості 
сприйняття і перетворення дійсності; 

 спрямованість професійних інтересів, їх глибина і стійкість;  
 здатність до швидкого навчання, засвоєння нової інформації; 
 схильність до постійних порівнянь, зіставлень, вироблення еталонів для 

наступних порівнянь, відбору; 
 високий рівень загального інтелекту – розуміння, швидкість оцінювань та 

вибору шляхів розв’язку, адекватність дій; 
 наполегливість, систематичність у роботі, цілеспрямованість, рішучість, 

працелюбність, сміливість у прийнятті рішень; 
 творча спрямованість на пошуки аналогій, комбінування, 

реконструювання, зміни варіантів, економність у рішеннях, використанні 
часу, засобів та ін.; 

 інтуїція – здатність до неусвідомлюваних швидких реакцій та  рішень; 
 можливість реалізації власних стратегій і тактик розв’язання різних 

проблем, пошуку нестандартних рішень; 
 високий рівень продуктивності у нестандартних, непередбачуваних 

ситуаціях; 
 психологічна готовність до пошуку нових способів розв’язання задач; 
 низький рівень самообмежень і високий рівень самовимогливості до 

вирішення неординарних завдань, обумовлених професійними 
чинниками;  

 дивергентність та оригінальність мислення; 
 здатність до аналізу, подолання стереотипів; 
 образна пам’ять, здатність до загостреного сприйняття дисгармонії та 

прагнення до досконалості; 
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 впевненість у собі, індивідуалізм, здатність розглядати явища і події з 
різних точок зору, самостійність і незалежність суджень, комунікативна 
сміливість; 

 установка на позитивне сприйняття і застосування нововведень. 
З іншої сторони, різними причинами можуть бути викликані умови, що 

обмежують творчий потенціал особистості. 
Особистісні (внутрішні) виділяють наступні:  

 відсутність відповідних мотивів; 
 незадовільний психологічний стан; 
 низький рівень професійних та творчих здібностей; 
 відсутність навиків організації часу та власної праці. 

 Організаційні (зовнішні) наступні: 
 несприятливий  психологічний клімат у колективі; 
 відсутність комфорту у робочому приміщенні; 
 неправильна організація викладачем діяльності творчих груп; 
 постійне заниження оцінки результатів роботи студентів. 

Відтак, творчий потенціал особистості викладача може бути 
використаний ним на підвищення пізнавальної активності студентів за умови 
правильного підходу до організації навчального процесу.   

Креативність як властивість особистості актуалізується за відповідних 
умов.  Однією із визначальних таких умов є розуміння викладачем 
недосконалості, застарілості використовуваного підходу до навчального 
процесу, заниження пізнавальної активності студентів та  необхідності  змін у 
організації роботи по іншому.  

Ця умова та іі ефективна активізація визначається певним чином від 
переважаючого стилю мислення викладача. На базовій основі загальних типів 
мислення доцільним є виділення основних стилів креативного мислення. 

1. Інтуїтивне мислення –  надає особливого значення досягненням, важкій 
роботі й здатності швидко знаходити правильні відповіді, він 
зосереджується на результатах, використанні логіки і попереднього 
досвіду. 

2. Системне мислення –  допомагає охопити в оцінках і аналізі усі явища в 
цілому, врахувати різноманітні зв’язки між властивостями та 
характеристиками, встановити невидимі аспекти проблеми. 

3. Новаторське мислення –  йому притаманні точність, експериментування 
й детальний аналіз; завдяки йому легко долають труднощі. 

4. Образне мислення –  підходить для визначення потенційних перспектив; 
характеризується готовністю до ризику, незважаючи на традиції. До того 
ж образний стиль є неупередженим і часто схильний до гумору під час 
висловлення ідей. 

5.  Надихаюче мислення – має позитивну, орієнтовану на подолання 
соціальних негативів і характеризується готовністю до самопожертви з 
метою досягнення цілей. Цей стиль пов'язаний із змінами, що 
допомагають іншим. 
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6. Стратегічне мислення –   дає можливість формулювання робочих 
гіпотез (мета і вихідна ідея);  вибір відповідного підходу;  врахування 
принципів, що конкретизують шлях побудови логічних фраз і концепцій; 
вибір необхідних і найбільш ефективних засобів і методів; пошук, 
селекція і використання фактів. 

7.  Латеральне мислення –  дає змогу висувати конкретні нові пропозиції, 
нетрадиційні погляди на речі та події. Для оволодіння латеральним 
мисленням, необхідно: по-перше, бути оптимістом; по-друге, мати 
здатність змінювати моделі поведінки та стереотипи мислення, набуті 
впродовж життя. 
Таким чином, визначення, розвиток та подальше врахування загальних 

типів мислення і стилів креативного мислення студентів у навчальній групі та 
власних, у першу чергу, а також використання прийомів активізації 
латерального мислення викладачем дає змогу організатору навчального 
процесу ефективно управляти мотивацією студентів. 

Найбільшим досягненням викладача є творча обстановка на занятті. 
Умовою її створення є підтримка ініціативи і творчих прагнень студентів. 
Найскладнішим завданням викладача є створення такого внутрішнього 
мікроклімату, щоб творчі особистості  не розгубили своєї індивідуальності та 
креативної ініціативності. 

Творча атмосфера – доброзичливе середовище, що забезпечує підтримку і 
відчуття причетності до команди, прийняття і безоціночне відношення, що дає 
можливість розкритися творчому потенціалу. 

Правильно організоване творче середовище: 
 підвищує ефективність вирішення навчальних завдань;  
 допомагає втілювати перспективні зміни; 
 активізує пізнавальну активність студентів; 
 підвищує професійні навички студентів. 

Визначальними чинниками ефективної діяльності у навчальній групі є: 
Творчий потенціал викладача – певні характеристики особистості, що 
сприяють високому рівню виконання професійних обов’язків та досягнення 
результату нестандартними методами та способами. 
1. Креативність викладача і студентів – можливість пропонувати 

нестандартні ідеї. 
2. Продуктивність викладача і студентів – швидкість і результативність 

діяльності. 
3. Комунікабельність викладача і студентів – вміння ефективно 

налагоджувати співпрацю з оточуючими. 
4. Розумне співвідношення праці між генераторами ідей і втілювачами 

прийнятих пропозицій в життя. 
5. Постійне вдосконалення викладача і студентів. 
6. Визнання унікальності досягнутих результатів і ступеня потрібності – 

задоволення процесом. 
7. Ефективна внутрішньо групова взаємодія учасників навчального процесу. 
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8. Командна культура і розширення свободи – унікальні ідеї не з’являються 
при будь-яких обмеженнях (часу, місця, правил), тому  правила 
командної культури інколи сприймаються творчими особистостями 
сприймаються як обмеження, які вони можуть проігнорувати (це 
прощається, якщо ефективність висока). 

9. Свобода в оформленні робочого простору. 
Організації навчального процесу залежить від викладача і вибраного ним 

переважаючого стилю управління. Він може як стимулювати творчу ініціативу, 
так і демотивувати її. Найбільше сприяє розкриттю творчого потенціалу 
демократичний стиль, коли викладач залучає студентів до прийняття спільних 
рішень, надаючи їм свободу дій, організовуючи обговорення рішень і даючи 
змогу виявити ініціативу. Таким чином формується позитивний соціально-
психологічний клімат, що і сприяє відкритості студентів до ефективної 
співпраці. 

Для розкриття творчого потенціалу студента, чи будь-якого іншого 
викладачу слід скористатися наступною схемою: 

1. Дослідження. Дуже досконало дослідити і вивчити можливості 
особистості. 

2. Опис. Повідомити та наголосити про позитивний момент у діяльності (Ти 
тільки що …). 

3. Реакція. Емоційне ставлення і підтвердження другого етапу. (Я горджуся 
тобою…(підбирати слова не порушуючи субординації). 

4. Очікування. Висловлення впевненості у особистісному чи професійному 
зростанні, змальовування бачення майбутнього у колективі. (Я думаю, ти 
стаєш…). 

5. Емоційний контакт. Емоційне підтвердження попередніх кроків. 
(Рукостискання, поплескування по плечу…) 
Отже, тільки комплексне, системне урахування усіх сторін процесу 

навчання у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації дозволить 
правильно визначити напрями розв’язання головного завдання теорії та 
практики – підвищення ефективності навчання та якості підготовки фахівців, 
що реалізується через активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
І, безумовно, виключне значення має педагогічна майстерність викладача, в 
основі якої лежить високий рівень професіоналізму діяльності й особистості. 

З огляду на вищезазначене, вибір тих чи інших методів навчання повинен 
бути повністю узгодженим і відповідати вимогам майбутньої професійної 
діяльності,  інтересам студентів, ставлячи майбутнього фахівця  у становище 
особистості та професіонала, для якого теоретичні знання – засіб творчих 
пошуків. Залучаючи студентів до виявлення, аналізу та розв’язання реальних 
професійних проблем із використанням для цього практичної дослідницько-
пошукової роботи, викладач організовує самостійну роботу формування 
індивідуального професійного досвіду, сприяє перетворенню зовнішніх мотивів 
навчальної діяльності у внутрішні. 

При виборі тих чи інших методів навчання, перш за все, слід прагнути 
продуктивного результату. При цьому студент має не тільки зрозуміти, 
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запам’ятати та відтворити отримані знання, а й уміти ними оперувати, 
застосовувати їх у практичній діяльності, розвивати тощо. Адже ступінь 
продуктивності навчання багато в чому залежить від рівня активності 
навчально-пізнавальної діяльності студента. 

Водночас, застосовуючи ті або інші методи та прийоми активізації, 
необхідно завжди враховувати наявний рівень розвитку пізнавальних 
здібностей студентів. Складні пізнавальні завдання можна пропонувати лише 
студентам, які мають високий рівень розвитку пізнавальних здібностей. 
Завдання, не співвіднесені з рівнем розвитку пізнавальних сил студента, які 
перевищують його можливості та рівень наявного розвитку, не можуть 
відіграти позитивну роль у навчально-пізнавальній діяльності. Вони 
підривають у студента віру у свої сили і здібності [3].  
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У статті представлено трактування дефініції художньо-педагогічних умінь 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва, виокремлено та розкрито зміст їх 
структурних компонентів, що можливо формувати в процесі художньої роботи на пленері. 

Ключові слова: пленер, вчитель образотворчого мистецтва, фахові вміння 
художника, структурні компоненти, художньо-педагогічні вміння, художньо-педагогічна 
освіта. 

 

Сучасний ринок праці вимагає підготовку фахівців які б були 
високоосвіченими, мобільними, конкурентноспроможними спеціалістами. Це 
актуально і для підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, які 
мають вільно володіти художньо-педагогічними знаннями та вміннями, що 
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необхідно формувати у процесі навчання комплексно, повноцінно та цілісно 
розвиваючи як художні, так і педагогічні складові майбутньої професії. Цим 
обумовлена необхідність поєднання художньо-педагогічних умінь в окреме 
наукове поняття, визначення даної дефініції та її структурних компонентів. 

Аналіз наукових праць сучасних дослідників мистецької освіти 
(Л. Плазовської [2], І. Руденко [12], О. Шевнюк [13]) щодо визначення сутності 
художньо-педагогічних умінь учителя образотворчого мистецтва дає нам 
можливість визначити власне розуміння зазначеної дефініції як інтегрального 
професійно-особистісного новоутворення, що необхідне для повноцінного 
здійснення навчально-виховного процесу. Вищезазначене твердження дозволяє 
нам визначити художньо-педагогічні вміння майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва як здатність до виконання інтегрованих комплексних 
дій на основі засвоєних художньо-педагогічних знань, досвіду й емоційно-
ціннісного ставлення до мистецтва, педагогічного процесу та дійсності, що 
забезпечують ефективне здійснення самостійної образотворчої діяльності та 
художнього навчання і виховання учнів. 

Українські та закордонні вчені виокремлюють різні компоненти 
професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Так, 
класифікуючи художньо-педагогічні вміння з урахуванням цілісності процесу 
побудови завдань на пленерній практиці, О. Булавін [1] розділяє їх на такі 
взаємопов’язані компоненти: змістовно-інформаційний, організаційно-
діяльнісний, операційно-методичний. Вчена І. Янковська [8] визначає такі 
структурні компоненти художньої діяльності учнів: мотиваційно-цільовий; 
організаційно-пізнавальний; контрольно-регулювальний; евристично-
результативний. Досліджуючи художньо-педагогічну компетентність 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, художник-педагог 
О. Смірнова [3], виокремлює такі її складові: мотиваційний, когнітивний, 
практичний компоненти. 

Спираючись на нашу позицію [4; 5; 6; 7; 14] щодо інтегральної єдності 
художніх і педагогічних здатностей у фаховій компетентності майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва як основі його готовності до ефективної 
художньо-педагогічної діяльності, виокремлюємо у структурі художньо-
педагогічних умінь зазначених фахівців такі компоненти: гностичний, 
проектувальний, конструктивний, комунікативний, організаційний.  

Основою гностичного компонента в структурі художньо-педагогічних 
умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва виступають інтегровані 
психолого-педагогічні та образотворчі знання й уміння, що їх отримують 
студенти під час вивчення всіх фахових дисциплін. Для успішного формування 
гностичних умінь у студентів необхідно створити умови усвідомленого 
вивчення та засвоєння всього навчального теоретичного матеріалу з 
можливістю його одночасного застосування у практичній діяльності.  

У процесі роботи студентів на пленері створюється унікальна можливість 
поглиблення, розширення та застосування на практиці всіх отриманих 
теоретичних знань з таких образотворчих дисциплін як живопис, рисунок, 
композиція, нарисна геометрія, пластична анатомія, теорія і історія 
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образотворчого мистецтва та психолого-педагогічних (психологія, педагогіка, 
психологічна творчість, методика навчання образотворчого мистецтва) у 
художньо-творчій роботі. Свідоме застосування при виконанні навчальних 
пленерних завдань знань лінійної та повітряної перспективи, пластичної 
анатомії людини, тварин, птахів та механіки рухів, законів світлотіні та теорії 
кольору, застосування композиційних законів, правил, засобів та прийомів 
впливає на якість художньо-творчих робіт студентів. 

Студенти в процесі пленерної практики привчаються до вдумливої 
відповідальної роботи, самоаналізу ефективності у художньо-педагогічній 
діяльності. Зазначений комплекс художніх знань і вмінь формується в єдиному 
цілісному процесі з гностичними педагогічними вміннями, що передбачають 
цілеспрямоване спостереження за ходом пленерного заняття; фіксування й 
аналіз отриманих даних спостереження; моніторинг перебігу і результатів 
навчального процесу на пленері; аналіз прогресу або регресу власної пленерної 
навчальної діяльності та роботи інших студентів. Окрім цього під час роботи на 
пленері відбувається набуття студентами нових знань, їх узагальнення та 
систематизація, що необхідні для професійного вирішення педагогічних 
завдань. На пленері студенти стикаються із застосуванням нових педагогічних 
підходів до викладення вже знайомого образотворчого матеріалу, що збагачує 
їх фаховий досвід та сприяє творчому педагогічному зростанню. Відбувається 
психологічна та практична підготовка майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва до виконання професійних обов’язків. 

Сформовані проектувальні вміння виражаються у здатності майбутніх 
художників-педагогів планувати та проектувати власну художньо-педагогічну 
діяльність. Найважливішим умінням професійного художника є здатність до 
цілісного сприймання натури у тривимірному просторі та зображення її на 
двовимірній площині формату з урахуванням загального колірного і тонального 
стану освітлення й просторовості, аналізуючи конструктивні особливості 
форми зображуваних предметів, підпорядковуючи роботу колірно-тональним 
законам. Майбутній учитель образотворчого мистецтва має не тільки володіти 
окресленими художніми вміннями, але й бути здатним навчати цьому своїх 
вихованців.  

Працюючи під час пленеру в умовах відкритого середовища студенти 
мають можливість дослідити всі мінливості станів природи у різний час доби та 
пори року, колірно-тональну зміну глибини простору, особливості 
перспективних скорочень у міському ландшафті тощо. При цьому відбувається 
перенесення засвоєних теоретичних художніх знань у площину практичного 
застосування їх у художньо-творчій роботі. Отримуючи практичний художній 
досвід на пленері, майбутні вчителі образотворчого мистецтва вдосконалюють 
власну професійну майстерність, а спостерігаючи за роботою викладача-
методиста – вчаться плануванню та проектуванню майбутньої педагогічної 
діяльності, методиці навчання живопису та рисунку. 

Цілісність процесу формування проектувального компонента художньо-
педагогічних умінь можлива за умов свідомого планування та проектування 
студентами змісту, мети та завдань навчального заняття з пленеру, а також 
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добору методів, форм і засобів навчання виконанню етюдів, начерків та 
зарисовок пейзажу. Це забезпечується в процесі проведення самостійних занять 
на пленері, а також спільної творчої пленерної роботи студентів з учнями 
художніх студій, шкіл, закладів неформальної освіти. Сприяє формуванню 
проектувальних умінь розробка студентами творчих завдань за мотивами 
пленеру для дітей дошкільного або молодшого шкільного віку. Створення 
окреслених творчих завдань передбачає педагогічне цілепокладання,  
планування змісту, мети і способів розв’язання навчального завдання, а також 
прогнозування наслідків педагогічної діяльності при виконанні завдання учнями.  

Конструктивний компонент художньо-педагогічних умінь передбачає 
свідомий добір та застосування у практичній художній і педагогічній роботі 
майбутнього вчителя сучасних результативних методів, форм, прийомів і 
засобів навчання образотворчому мистецтву. Тому сформованість даного 
компонента є особливо важливою для фахового становлення майбутнього 
вчителя образотворчого мистецтва та є показником оволодіння професією 
педагога. 

Роблячи акцент на художній роботі студентів в процесі пленерної 
практики, зауважимо, що сформованість конструктивних умінь виражається у 
здатності виокремлення зображуваного мотиву, свідомому виборі розмірів, 
форми та орієнтації формату, виборі точки зору та лінії горизонту, 
компонуванні зображення в обраному форматі, методично грамотному 
поетапному виконанню завдання, правильному визначенні лінійних і об’ємних 
пропорційних взаємозв’язків між предметами, тональному та колірному 
вирішенні етюду тощо.  

Розвинений конструктивний компонент художньо-педагогічних умінь 
забезпечує готовність студентів-образотворців до ефективного навчання учнів 
основам образотворчого мистецтва у майбутній педагогічній діяльності. А 
саме: вміння проектувати заняття з образотворчого мистецтва як у межах 
навчальних класів і аудиторій, так і в умовах природи; здатність творчо 
застосовувати міждисциплінарні художньо-педагогічні знання при виконанні 
пленерних завдань; уміння комбінувати методи навчання образотворчого 
мистецтва; здатність до пошуку нових вирішень різних педагогічних ситуацій і 
художньо-творчих завдань; уміння планувати навчальний процес, 
передбачаючи різні варіанти побудови заняття.  

Розкриваючи зміст комунікативних умінь відзначаємо, що ефективна 
мотиваційна взаємодія викладача зі студентами – це той фундамент, на якому 
базується весь навчально-виховний процес. Основою комунікативного 
компонента художньо-педагогічних умінь є здатність викладача встановлювати 
педагогічно доцільні відносини зі студентами.  Ці відносини ґрунтуються на 
довірі до викладача, його позитивному авторитеті серед студентів, на вмінні 
зацікавити своїм предметом, здатності мотивувати до навчання, творчих 
пошуків, реалізації у художній діяльності. 

Мотиваційна складова комунікативних умінь майбутнього учителя 
образотворчого мистецтва характеризується сукупністю емоційно-ціннісних 
орієнтацій та соціальних настанов, які є підґрунтям мотивів, що активізують і 
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стимулюють творчий розвиток особистості студента; відзначається 
усвідомленою потребою власної реалізації як у мистецтві, так і у викладацькій 
діяльності. Творча робота на пленері створює оптимальні психологічні умови, в 
яких розвивається емоційно-ціннісне ставлення студентів до мистецтва та 
дійсності, формується система внутрішніх регуляторів майбутніх фахівців, 
потяг до самостійного творчого самовираження, відбувається накопичення 
досвіду художньо-педагогічної роботи у нестандартних умовах. 

Формування комунікативних здібностей на пленері реалізується за 
рахунок залучення студентів до взаємних консультацій, групових та 
індивідуальних обговорень способів виконання завдання, методики роботи над 
пейзажем, виявлення загальної та індивідуальної тенденції творчого росту та 
розвитку тощо. Це сприяє розвитку майбутнього стилю педагогічного 
спілкування, надає можливість студентам відчути себе на місці вчителя, сприяє 
подоланню психологічного страху перед аудиторією, активізує вдумливу та 
відповідальну особисту роботу під час пленерної практики. 

Організаційні уміння формуються за умов залучення студентів до 
цілеспрямованого самостійного керування художньою діяльністю на пленері. 
Це виражається в активізації здатності до самоорганізації, саморегуляції та 
самоконтролю студентів в процесі творчої роботи на пленері, у спроможності 
самостійно працювати в умовах відкритого середовища, бути психологічно 
готовим до активної роботи поза межами аудиторій, у непередбачуваних 
умовах природи, умінні свідомо дотримуватися методично грамотної 
послідовності зображення різних типів мотивів або натурних постановок, 
відповідального виконання творчих завдань і розробки навчально-методичних 
комплексів. 

Цілісність художньо-педагогічної діяльності на основі організаційних 
умінь забезпечується під час проведення студентами майстер-класів на пленері. 
Такі заходи можуть проводити студенти випускних курсів для першо- та 
другокурсників, а також під час спільної пленерної роботи студентів з учнями 
художніх студій, або інших закладів неформальної освіти. Такі спільні акції 
дають можливість студентам самостійно організувати роботу під час пленеру, 
створити творчу атмосферу та спробувати свої сили у художньо-педагогічній 
діяльності. Виконуючи своє навчальне завдання, студенти матимуть змогу 
одночасно надавати поради, зауваження й консультації учням, а також 
мотивувати їх власним прикладом художньої роботи. За таких умов 
відбувається цілісне формування як художніх, так і педагогічних умінь 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Висновки. Специфіка образотворчої діяльності вимагає від студентів не 
тільки засвоєння  теоретичних знань з технології образотворчої та педагогічної 
діяльності, але й практичного застосування засвоєного матеріалу під час 
виконання лабораторних, самостійних, творчих робіт і проходження 
навчальних практик (пропедевтичних, навчально-творчих, організаційно-
виховних та ін.). Лише практичний досвід у розв’язанні реальних педагогічних 
завдань стимулює продуктивне освоєння студентами майбутньої професії, 
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отримання педагогічного досвіду, подолання страху перед аудиторією, прояв 
творчості у самостійній художньо-педагогічній діяльності. 
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ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ НА   ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У СІМ’Ї 
 

 In the article discloses the  problems of influence of  the national  traditions on the    
process of children’s  education in family conditions,  define the types of families from position of  
comprehend of influence of the national traditions with family relations  and  from process of 
forming  the personality of children.  
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В статті розглядаються проблеми впливу національних традицій на процес 
виховання дітей в умовах сім'ї, визначається типологія сімей з позиції осмислення впливу 
національних традицій на сімейні взаємини та процес формування особистості дитини.   

Ключові слова:  сім’я.  сімейне виховання, національні традиції,  дошкільник   

Сім’я, як берегиня традицій національного виховання, є мікрогрупою, 
важливим соціальним інститутом суспільства, якій відповідає за фізичне та 
духовне відтворювання людини, за складання певного образу життя. Вона 
лагодити колосальний вплив на особистість. Ні один з суспільних інститутів не 
може порівнятися з нею в цьому. У сім’ї формуються основи характеру 
людини, його стосунки до національних, моральних та культурних цінностей 
суспільства. 

Разом з тим, існує протиріччя між наявними потенційними можливостями 
у використанні національних традицій у вихованні дітей дошкільного віку і 
відсутністю педагогічних знань, технологій для реалізації цих можливостей у 
родині, що створює область невідомого знання і нівелює  можливості родини. 

Метою данної статті є конкретизація сутності феномену національної 
традиції як засоба формування вихованної особистості дошкільника   та 
визначення основних напрямків використання національної традиції  в умовах 
сім’ї. 

Чеський педагог Я.А.Коменський,  вивчая  національні традиції в сім”ї, 
переслідував позначку підняти сім’ю до рівня кращих сімей. Його ідея 
“материнської школи” має глибоку народну сутність тому, що в її основі 
зафіксовано народний досвід виховання дітей [2]. 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 448

На думку К.Д.Ушинського, П.Ф.Лесгафта елементи національної 
культури, механізми їх відтворювання реалізуються переважливо через сім’ю, 
сімейний побут, народні казки, ігри, ремесла, обряди та ін. К.Д.Ушинський 
стверджував, що сімейний побут з’являється  єдиним вихователем народу. У 
“Дитячому світі” він говорив, що виховання, яку не просякнуте  традицією, не 
може виховувати  стрункий характер. Вчений також підкреслював думку про 
негативний вплив відриву “дитини” від “сімейства”, тому що дитина, яка 
виховується поза сім’ї , не має можливості досконало засвоїти сімейні традиції, 
що в подальшому може утруднити його особисте життя та життя оточуючих 
людей [4]. 

На особливій ролі виховного досвіду народу в педагогічній науці й житті 
наголошував видатний український філософ, письменник і педагог 
Г.Сковорода. Він надавав переваги родинному вихованню над вихованням 
аристократичним, побудованим за іноземними еталонами. 

Дослідники  придержуються визначення, що національна традиція – це 
сукупність звичаїв та норм поведінки, які прийняті в сім”ї та які передаються 
від старшого покоління до молодшого.  

Так, відомий етнопедагог Г.Н.Волков традиції вважає двигуном 
поняттям, як “сімейні традиції”, “батьківська педагогіка” та народного 
виховання, чи чинником народної педагогіки, разом зі словом (думкою), ділом 
(діяльністю), природою, побутом,  релігією, спілкуванням, прикладом. Ці 
чинники народної педагогіки, за думкою автора, існують незалежно від нашого 
мислення та волі. Національні традиції показують оскільки великий вплив 
народної педагогіки на сімейне виховання [1]. 

На наш погляд, національні традиції – це духовний феномен, який 
належить свідомості членів сім’ї (роду)  та включає до собі норми та цінності,  
які регулюють, інтегрують та організують життя сім’ї. 

У кожної конкретної сім’ї система національних традицій уявляє собою 
зведення неписаних законів сімейного виховання. Необхідність виховання 
поважного ставлення до національних традицій продиктована зміною 
соціальної ситуації розвитку сучасної сім’ї і дитини. Сьогодні джерелом знань, 
умінь та навичок з’являється інтегрована система виховання та навчання.                            

Отже, національні традиції в родині, виконуючи свої основні родові і 
видові функції: фіксуючи позитивні сімейні відносини, векторизовано 
направляючи, упорядковуючи й інтегруючи їх, відіграють найважливішу роль у 
формуванні гармонічних сімейних відносин. Виховуючи поважне відношення 
до сімейних традицій, ми тим самим  формуємо поважне відношення до членів 
родини, рідним, близьким, людям узагалі. Поступово засвоювана система 
сімейних законів, починає детермінувати поводження дитини, роблячи його 
більш моральним за умови, якщо традиції родини прогресивні і позитивні. У 
результаті суб'єктивної интериоризації традиції  привласнюються індивідом і 
стають його особистісним «етносом», законом. По суті, сімейними традиціями 
стають загальнолюдські норми і цінності. Норми і цінності людства, 
переломлені через призму родини, полегшують для дитини процес їхнього 
сприйняття і засвоєння. 
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Необхідність виховання поважного ставлення до національних традицій 
родини продиктована зміною соціальної ситуації розвитку сучасної родини і 
дитини. Сьогодні джерелом знань, умінь і навичок є інститутизірована система  
виховання і навчання. Авторитет старшого покоління не так високий, як у 
традиційному суспільстві. Якщо раніше, соціалізуючи  в традиційній родині, 
дитина природним образом усмоктував у себе норми і цінності родини, то в 
сучасний період розвитку суспільства і родини, у процесі соціалізації індивіда 
беруть участь паралельно інші інститути, а також засобу масової інформації, 
телебачення, вулиця,   виникає необхідність спеціальної роботи, що орієнтує 
підростаюче покоління на традиційні цінності родини, що допоможуть 
нівелювати деструктивний вплив негативних моментів у соціалізації і  
вихованні дітей.      

Процес виховання ставлення до національних традицій у сім’ї включає,  
на наш погляд, три компоненти: когнітивний, емоційно-мотиваційний, діяльний 
компонент. При цьому когнітивний ( інформаційно-змістовий компонент) буде 
виступати як система засвоєних  особистістю на рівні  переконань соціальних 
знань – зрозуміти, правил, норм, оцінок, цінностей. Емоційно-мотиваційний 
компонент – особистий сенс, який  надається стосункам. Діяльний компонент – 
сукупність узагальнених прийомів пізнавальної діяльності. Ці прийоми 
фактичного та оціночного аналізу ситуацій та явищ, прийоми актуалізації 
особистих цінностей,  доцільність (процес вибору та постановки мети, 
втручання в життєві ситуації), а також прийоми  вибору засобів впливу з метою 
перетворювання вихідних ситуацій у бажання, корекції позначених  цілей та 
засобів поведінки. 

До когнітивного компоненту  відносяться такі показники, як: знання 
свого родоводу,  засобів  проявлення поваги до  пам’яті предків; розуміння 
сімейних реліквій; знання норм сімейного етикету в спілкуванні зі старшими; 
знання засобів проявлення поваги до батьків, молодших членів сім’ї; знання 
сімейних та національних святий, їх історію та мету проведення. 

В емоційно-мотиваційному компоненті мі визначили такі показники: 
почуття гордощі за свою сім’ю, батьківщину, його традиціям; позитивні емоції 
у відношенні до сімейних реліквій; уважне ставлення до старших, проявляти 
турботу, співчуття, бажання спілкуватися з батьками; прагнення складати 
добрий настрій у членів родини; відчувати гордість за свою працю та працю 
близьких та рідних людей.      

Діяльний компонент включає такі показники: вміння складати свій 
родовід; обережно ставитися до сімейних реліквій, спостерігати умови  
зберігання; додержуватися норм та правил сімейного етикету; прислухатися до 
рад старших, цінити їх життєвий досвід, мудрість; мати постійні обов”язки по 
веденню домашнього господарства; мати захоплення; виконувати доручення 
дорослих; допомогти дорослим в організації та проведенні домашніх світ; вміти 
готувати подарунки рідним, сюрпризи.   

Необхідними умовами, які забезпечують ефективність процесу 
ознайомлення дітей з національними традиціями в сім’ї, на наш погляд, 
з’являються: інтеграція знань про національні традиції, до якої відносяться 
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культурологічний, історичний, літературний, генеалогічний аспекти; 
розрахунок особливостей розвитку дітей дошкільного віку; використання 
методів та прийомів, соціальну орієнтацію батьків на виховний потенціал сім’ї. 

Сутність процесу формування в дошкільників ставлення до національних 
традицій передбачає визначення відповідної технологічної послідовності: 
ознайомлення з родоводом; орієнтація на національні традиції в сім’ї; 
збагачення особистого досвіду; реалізація накопиченого дитиною досвіду в 
поведінці, діяльності; діагностика рівня сформованості  поважного ставлення 
до національних традицій. 

Звичайно, що одним з необхідних розумів формування стосунків до 
національних традицій у дітей з’являється ознайомлення батьків з родовими та 
видовими функціями традицій, що дозволив показати багатофункціональність 
традицій як інституту соціалізації і виховання людини. 

Акцент в обговоренні  цього питання було зроблено   на особливості, 
колориті національних традицій. Педагоги приводили різноманітні приводь 
стосунків до жінки, до старих, традиційним блюдам та ін. У сім’ях різної 
етнографічної належності підкреслювали, що незнання національних традицій 
іншого народу може привести до конфліктів. Педагоги в процесі 
обговорювання таких питань, прийшли до висновку про необхідність 
додержуватися традицій, орієнтувати дітей на них, алі й ураховувати 
нестабільність, деструктивність, агресивність сучасної обстановки  в 
суспільстві. 

Аналіз  існуючих у родині традицій, а також традиційних занять членів 
родини свідчить про те, що у багатьох родинах існують різні національні 
традиції, що ідуть своїми коріннями в історію, але є ї сучасні традиції в 
сімейному вихованні, частково зберігаються традиційні для родини види 
діяльності (вишивання, в'язання, плетиво і т.д.); займаючись традиційно яким-
небудь видом діяльності, батьки демонструють бажання прилучити до них 
дітей; батьки відзначають сприятливий вплив національних традицій на 
формування особистості дитини, при цьому особливу роль традиції бачать у 
формуванні моральних якостей особистості: «традиції виховують дух», «учать 
законам життя», «формують звички». 

У залежності від відношення до національних  традицій нами було 
виділено три типи родин: традиційно-ориєнтовані родини, родини з 
нейтральним відношенням до традиції і родини з домінуванням негативних 
традицій. Помітимо, що чисто традиційних родин нами не було виявлено. 

Основними показниками для диференціації типів були: Наявність у 
родині системи традицій, їхня стійкість, спрямованість. Ретроспективність 
мислення членів родини (усвідомлення значимості національних традицій у 
сьогоденні, їхньої моральної суті; вивчення родоводу, сакраментальне 
відношення до сімейних реліквій). Наявність традицій у моральному вихованні 
дітей, їхня стійкість, спрямованість. Здійснення традиціями своїх видових 
компонентів і родових функцій (регулювання, функції соціального вектора і 
т.д.). Присутність основних, структурних компонентів у традиції: ідейного 
«шару», системи звичаїв і обрядового компонента. 
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На підставі даних показників нами були виділені наступні типи родин: 
Перший тип характеризується позитивним відношенням до національних 

традицій родини. Це традиційно - ориєнтирована родина. У таких родинах існує 
ціла система традицій, вони стійкі і мають визначену  спрямованість. Члени 
сімейного колективу відрізняються ретроспективністю мислення, у них йде 
активний процес становлення історичної самосвідомості, родини прагнуть 
досліджувати свій родовід, дбайливо зберігають сімейні реліквії, почитають 
старших, піклуються про молодший, шанобливо відносяться до жінки. У таких 
родинах існує розгалужена система традиційних свят. У  традиційно-
ориєнтованих родинах традиції являють собою не тільки форму передачі 
досвіду, але і приймають статус закону. У родинах цього типу традиції повною 
мірою реалізують свої родові і видові функції. Вони фіксують сімейні 
відносини, подібно вектору направляють їх, упорядковують  відносини між 
старшими і молодшими в родині, між чоловіком і жінкою, родиною і її родней, 
роблять відносини з родичами більш сумісними, дружніми. 

Другий тип -  це родини з нейтральним відношенням до традиції.  Ці 
родини називають себе «вільними» від традицій.  Родини з нейтральним 
відношенням до традиції  не завжди стійкі і спрямовані. Недостатньо 
усвідомлюється значення традицій у згуртованості, стабілізації родини, 
зміцненні її виховного потенціалу, наступності поколінь. Процес становлення 
історичної самосвідомості йде більш повільно, родина не завжди прагне 
актуалізувати позитивний досвід сімейного виховання представників старшого 
покоління. На процес соціалізації і виховання інститут традицій не робить 
такого впливу як у традиционно-ориентированных родинах. У родинах з 
нейтральним відношенням до традицій останні можуть не приймати статус 
сімейного закону, хоча такі родини можуть відзначати традиційні свята. 

Третій тип – родини з домінуванням негативних сімейних традицій. У 
таких родинах можуть процвітати традиції п'яного застілля з приводу і без 
нього. Між членами родини немає єдності, отсутствует взаємодопомога, існує 
несправедливий розподіл обов'язків, у подібних родинах немає згуртованості. 
Це, як правило, нестабільні родини. Позитивні традиції в таких родинах можуть 
існувати у виді ідейного «шару» і зовсім не підкріплюватися системою правил і 
звичаїв. Відсутність позитивних традицій міжособистісного спілкування 
приводить до виникнення конфліктних ситуацій між родителями і дітьми. 
Реалізуючи свої функції, негативні традиції на «свій манер» регулюють 
взаємовідношення між членами родини, направляють їхню поведінку, що 
сприяє створенню в родині атмосфери невдоволення, недовіри, сварок, 
агресивності. Виховні ресурси такої родини підірвані. Негативні традиції 
«пишуть» дитині свій життєвий сценарій, програмують його на майбутнє 
асоціальна поведінка. 

Таким чином, ставлення дошкільників до національних традицій уявляє 
собою спрямованість особистості дитини на історію сім’ї, її традиції і включає 
уявлення дитини про національні традиції, про значущість національних 
сімейних традицій, про соціальну належність  до них у діяльності  та поведінці. 
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The article presents the main stages method of forming vocal-pedagogical erudition in 
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functions of vocal and pedagogical erudition.  The essence and content of these stages are 
determined. 
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У статті обґрунтовано послідовність основних етапів методики формування 
вокально-педагогічної ерудованості майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання. 
На основі компонентної структури та функцій вокально-педагогічної ерудованості 
визначено сутність та зміст цих етапів. 

Ключові слова: вокально-педагогічна ерудованість, майбутніх вчитель музики, 
фахове навчання, методичне забезпечення, основні етапи, структурні компоненти, функції, 
знання з теорії та методики постановки голосу. 
 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах активного обміну 
навчально-педагогічним досвідом, що відбувається між вищими музично-
педагогічними навчальними закладами різних країн світу пріоритетного 
значення набуває формування особистості вчителя музики, що належить до 
нової генерації педагогів-фахівців, який є не просто обізнаним, а володіє 
необхідним комплексом психолого-педагогічних, вокально-педагогічних, 
виконавських та інших знань і умінь, є вмотивованим щодо перманентного їх 
поглиблення, вільного оперування ними, а також їх практичного застосування 
[1; 2; 4; 5; 6; 7; 8].  
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У цьому контексті проблема формування вокально-педагогічної 
ерудованості майбутнього вчителя музики набуває важливого значення. Саме 
сформованість у майбутнього вчителя музики вокально-педагогічної 
ерудованості забезпечує поглиблене володіння знаннями, уміннями та 
навичками як у галузі вокального виконавства, так і у царині класичних і 
новаторських теорій, сучасних методик фахового вокального навчання.  

У той же час, аналіз наукової спадщини дозволяє констатувати, що на 
сьогоднішній день формування вокально-педагогічної ерудованості 
майбутнього вчителя музики не розглядалось як самостійна, автономна й 
науково-конкретизована проблема. Проблематика ерудованості залучалась 
науковцями як похідна під час дослідження тих чи інших компетентностей 
педагога-музиканта, у контексті формування теоретичної обізнаності 
майбутнього вчителя музики у різних сферах його діяльності. Фахове навчання 
студентів вищих музично-педагогічних навчальних закладів також не володіє 
на сьогоднішній день необхідною цілеспрямованістю щодо формування 
вокально-педагогічної ерудованості майбутніх учителів музики. Таким чином, 
актуальність проблеми вокально-педагогічної ерудованості майбутнього 
вчителя музики, створення методичного забезпечення та розроблення основних 
етапів її формування обумовлена недостатньою науково-теоретичною і 
методична розробленістю означеної проблематики.  

Виклад основного матеріалу. Теоретичне обґрунтування і розроблення 
основних етапів формування вокально-педагогічної ерудованості майбутнього 
вчителя музики відбувалось на основі визначення досліджуваного феномену в 
якості цілісного інтегративного комплексу мотиваційно-пізнавального, 
операційно-понятійного і творчо-рефлексивного структурних компонентів. 
Визначення послідовності етапів формування вокально-педагогічної 
ерудованості здійснювалось у відповідності із її функціональним змістом. 
Зокрема, окреслення першого етапу пов’язано із функцією цілеутворення, що 
обумовлює логіку формування мотиваційно-пізнавального компоненту. Саме 
особливості істотних зв’язків когнітивного та мотиваційно-емоційного процесів 
під час постановки і досягнення мети щодо набуття студентом вокально-
педагогічної ерудованості визначають основні шляхи застосування 
методичного забезпечення для формування мотиваційно-пізнавального 
компоненту. 

Перший етап передбачав формування в майбутніх учителів музики 
різноманітного спектру пізнавальних мотивів (широких пізнавальних мотивів, 
навчально-пізнавальних мотивів та мотивів самоосвіти), шо забезпечують 
систематичне розширення обсягу та накопичення вокально-педагогічних знань 
за рахунок постійного включення нових знань щодо теорії та методики 
постановки голосу, історії формування та розвитку провідних вітчизняних та 
зарубіжних вокальних шкіл, жанрово-стильових особливостей вокального 
мистецтва, фізіологічної побудови голосового апарату та його гігієни, фізико-
акустичних особливостей вокального звукоутворення та ін.  

У той же час, розширення обсягу та накопичення вокально-педагогічних 
знань вимагають постійного процесу отримання відповідної інформації, 
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перманентного оновлення вже отриманої інформації тощо, що може бути 
здійснено на основі систематичного використання інформаційно-
комунікаційних методів та засобів. З огляду на вищезазначене, перший етап 
формування вокально-педагогічної ерудованості доцільно визначити як 
інформаційно-цільовий.  

Визначення другого етапу формування вокально-педагогічної 
ерудованості майбутнього вчителя музики відбувалось на основі функції 
розуміння, яка відповідає за якість набуття нових вокально-педагогічних знань 
(зв’язок із першим інформаційно-цільовим етапом), їх глибину і залучення їх до 
існуючого багажу суб’єктивного досвіду особистості майбутнього вчителя 
музики. Саме функція розуміння обумовлює логіку формування операційно-
понятійного компоненту у частині утворення в студентів розгалуженого 
комплексу вокально-педагогічних понять, інтонаційного багажу у сфері 
навчально-педагогічного репертуару як базису вокально-педагогічної 
ерудованості у цілому [3]. 

Наявність сформованості розгалуженого комплексу вокально-
педагогічних понять та інтонаційного багажу у сфері навчально-педагогічного 
репертуару засвідчує належну якість засвоєння знань у галузі вокальної 
педагогіки та виконавства, їх глибину та ґрунтовність, що дозволяє 
стверджувати про ефективність формування операційно-понятійного 
компоненту шляхом педагогічного стимулювання й активізації мисленнєвих 
операцій у процесі фахового навчання.  

Адже здатність майбутнього вчителя музики вільно оперувати набутими 
знаннями у процесі фахового навчання засвідчує не тільки обсяг і глибину 
означених знань, але й готовність до провадження фахової вокально-
педагогічної діяльності вчителя музики, для чого власне і слугує методика 
формування вокально-педагогічної ерудованості. З огляду на вищезазначене, 
другий етап формування вокально-педагогічної ерудованості доцільно 
визначити як базисно-поглиблюючий.  

Визначення третього етапу формування вокально-педагогічної 
ерудованості майбутнього вчителя музики відбувалось на основі функції 
рефлексії, а також функції розв’язання задач і проблем фахової вокально-
педагогічної діяльності. Зокрема, функція рефлексії, що обумовила зміст 
третього етапу, відповідає за усвідомлення й осмислення власних педагогічних 
дій, методичних способів і шляхів ефективного провадження фахової вокально-
педагогічної діяльності, а також за осмислення рівня власного вокального та 
педагогічно-творчого розвитку, взаємозв’язку цього рівня і рівня власної 
вокально-педагогічної ерудованості тощо. 

Функція розв’язання задач і проблем фахової вокально-педагогічної 
діяльності обумовила логіку формування творчо-рефлексивного компоненту у 
контексті реалізації комплексу набутих фахових знань під час постановки та 
розв’язання проблемних ситуацій вокального навчання. Саме здатність майбутніх 
учителів музики до такої реалізації засвоєних знань у царині вокальної педагогіки 
та виконавства є закономірним результатом застосування методики формування 
вокально-педагогічної ерудованості майбутніх учителів музики. 
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Третій етап формування вокально-педагогічної ерудованості передбачав 
формування в майбутніх учителів музики здатності до методичної творчості, 
яка включає креативне застосування набутих знань у галузі методів і засобів 
вокальної підготовки щодо конструювання методичного забезпечення процесу 
навчання співу, комплексне застосування означених методів і засобів, підбору 
педагогічних інновацій для практичного розв’язання проблемних ситуацій 
вокального навчання. На нашу думку, сформована здатність до методичної 
творчості обумовлює подальшу продуктивність вокально-педагогічної діяльності 
вчителя музики, яку ми вважаємо одним із найважливіших результатів формування 
вокально-педагогічної ерудованості у цілому. З огляду на вищезазначене, третій 
етап формування вокально-педагогічної ерудованості доцільно визначити як 
продуктивно-результативний.  

Висновки. З огляду на вищезазначене доцільно констатувати, що 
упровадження методики формування вокально-педагогічної ерудованості 
майбутнього вчителя музики відбувалось протягом трьох етапів – 
інформаційно-цільового, базисно-поглиблюючого та продуктивно-
результативного. Логіка поетапного формування досліджуваного феномену, що 
базується на визначенні його компонентної структури в якості цілісного 
інтегративного комплексу мотиваційно-пізнавального, операційно-понятійного і 
творчо-рефлексивного структурних компонентів та відповідних функцій, обумовлює 
вмотивованість та усвідомленість студентів вищих музично-педагогічних 
навчальних закладів щодо формування в них вокально-педагогічної 
ерудованості, а також забезпечує цілеспрямованість, послідовність та динамізм 
цього процесу. 
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ХУДОЖНЯ  ЕМПАТІЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

The article reveals the essence, content and component structure of artistic empathy, an 
analysis of the scientific literature on this issue is presented.  
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У статті розкрито сутність, зміст та компонентну структура художньої емпатії 
як особистісного утворення, проаналізовано наукову літературу з означеної проблеми. 

Ключові слова: художня емпатія, сутність, зміст, компонентна структура,  
особистість. 

 

Постановка проблеми. Проблему емпатії достатньо повно 
проаналізовано у психологічній науці. Розглядаючи здатність до емпатії як 
одну з універсальних здібностей людини, що визначає успішність її діяльності в 
гуманітарній сфері, вчені підкреслюють, що емпатія має місце у 
міжособистісному спілкуванні, виявляючись у здатності ідентифікуватись із 
іншою людиною, пережити  і на емоційному рівні усвідомити те, що вона 
відчуває. Прикладний аспект аналізу міститься у роботах, де підкреслюється 
суттєва роль емпатії у цілій низці професій, зокрема у педагогічній, медичній, 
акторській тощо. У мистецтвознавчих роботах зроблено також спробу 
звернутись до проблеми співпереживання художнім образам як до одного з 
вагомих чинників аналітико-критичного тлумачення творів мистецтва. 
Педагогічний ракурс дослідження проблеми емпатії обмежується переважно 
аналізом проблем формування комунікативної культури особистості, розвитку 
здатності учнів до навчальної взаємодії, активізації рефлексивного заглиблення 
у процеси міжособистісного спілкування.  

Ґрунтуючись на досягненнях мистецтвознавства, психології і педагогіки 
мистецтва, обґрунтовуємо й обираємо для розгляду категорію художньої 
емпатії як необхідної характеристики суб’єктів мистецької діяльності.  

Отже, мета статті – розкриття сутності художньої емпатії як 
інтегрованого особистісного утворення, визначення її змісту та компонентної 
структури.  
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Аналіз літератури з проблеми дослідження. Вітчизняні дослідники 
визначають емпатію як розуміння відношень, почуттів, психічних станів іншої 
особи (В.Войтко [14]). О.Костюк підкреслює значення емпатії для адекватного 
сприймання змісту музичних творів, наголошує на важливій ролі здатності 
реципієнта до співпереживання змістових засад авторського задуму художніх 
образів [5]. Своєю чергою, О.Леонтьєв, досліджуючи емпатію як необхідний 
чинник  продуктивного спілкування, зазначає необхідність її у професіях, 
пов’язаних з людським фактором [6]. Здатність ідентифікуватись з іншою 
людиною, відчути те, що становить основу переживань іншого Л.Бочкарьов 
вважає провідною характеристичною ознакою емпатії [1]. Вчені К.Роджерс, Д. 
Шон [14; 17] розрізняють такі види емпатії: 1) емоційну, що передбачає 
проекцію і наслідування афективної реакції інших; 2)  когнітивну як здатність 
до інтелектуально опосередкованого порівняння поведінки, психічного стану, 
проведення аналогій  між ними; 3) предикативну емпатію, що виражає 
здатність передбачати емоційну реакцію іншого у певних ситуаціях. На роль 
емпатії в акторській професії вказує П.Симонов, акцентуючи художньо-
психологічну цінність моменту  резонансної зустрічі  актора з глядачами [15]. 

Проводячи паралелі між естетико-психологічним і психологічним 
знанням в галузі художньої комунікації, І.Зязюн наголошує на необхідності 
зважати на неусвідомлюваний психологічний підтекст міжособистісної 
взаємодії у процесі сприйняття мистецтва [4]. У дослідженнях 
В.Медушевського виявляється характер впливу музичного мистецтва на 
внутрішній світ слухача через актуалізацію здатності останнього до 
співпереживання музичним образам [7]. 

У роботах з педагогіки, зокрема педагогіки мистецтва, проблеми емпатії 
торкаються вчені в контексті формування комунікативної культури вчителя 
музики [3; 16];  художня емпатія трактується як здатність до переживання 
почуття естетичної насолоди від спілкування з мистецтвом [2; 9], як необхідної 
складової формування естетичної свідомості студентів − майбутніх учителів 
музики (Г.Падалка [8; 9; 10; 11; 12; 18]). 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу наукової літератури ми 
дійшли висновку, що під художньою емпатією слід розуміти особистісне 
утворення, яке виражає здатність до адекватного переживання емоційно-
образного змісту мистецького твору. Художня емпатія ґрунтується на 
можливості ідентифікуватись із іншим, сприйняти як своє, те, що відчуває 
інший у мистецькому творі. Заглиблюючись у художньо-образну сутність 
твору, особа, що володіє художньою емпатією, переживає почуття, втілені  
автором  у творі, оцінює їх  з позицій суб’єктивного проникнення у емоційний 
підтекст зображуваних  подій і явищ. Здатність до емпатійного сприймання 
творів мистецтва передбачає можливість осягнення емоційного стану, 
співпереживання настроям автора твору, відродженим у художніх образах. 
Сформованість художньої емпатії означає здатність до яскравого емоційного 
відгуку на  художньо-образні переживання, втілені композитором, художником, 
актором, письменником, поетом, балетмейстером тощо у творі. 
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Структура художньої емпатії за результатами нашого дослідницького 
пошуку включає як основні мотиваційно-спонукальний, пізнавально-
оцінювальний, презентативно-творчий компоненти. 

Мотиваційно-спонукальна складова художньої емпатії передбачає у 
особистості наявність бажання до глибокого проникнення у емоційно-образну 
сутність твору, інтерес не тільки до поверхового спілкування з мистецтвом, а й  
головне - до осягнення глибинної змістової сутності художнього образу, до 
проникнення у авторські задуми.  

Художня емпатія  не може виявитись при індиферентному ставленні до 
мистецтва.  Інтерес, забарвлений яскравим потягом до художнього пізнання, до 
осягнення емоційного підтексту художніх образів, до усвідомлення їх 
смислової наповненості лежить в основі здатності до адекватного розуміння і 
переживання емоційно-художньої сутності мистецької творчості. Нейтральне, 
байдуже ставлення до музики, живопису, театру, відсутність інтересу до 
пізнання мистецтва свідчить про несформованість художньої емпатії. Звідси 
випливає педагогічне завдання – максимально сприяти розвитку в учнів 
зацікавленості мистецтвом, активізувати їхні мотиваційні устремління до 
спілкування з художніми творіннями людства. 

Пізнавально-оцінювальний компонент художньої емпатії свідчить про 
наявність художнього досвіду, про певний запас художніх вражень, про 
прагнення до їх постійного розширення, збагачення. Пізнавально-оцінювальний 
компонент охоплює також діапазон знань особистості з мистецтва, як 
фактичного матеріалу, тобто безпосередню ознайомленість із мистецькими 
творами, так і відомостей щодо мистецтва. 

Означена складова передбачає обізнаність у художніх напрямах, 
мистецьких  стилях, уміння розбиратись у жанрових особливостях художнього 
формотворення, спонукає до розширення художнього досвіду, стимулює 
бажання відкривати нові стилі. 

Емпатійно-пізнавальний ефект ґрунтується на здатності особистості як до 
об’єктивного оцінювання художнього змісту твору, засобів виразності, до 
аналітичного усвідомлення художньо-образних засад твору, так і до 
безпосередньої емоційно-чуттєвої реакції на твір. Безпосередність реакції має 
підкріплюватись раціональними підходами в оцінюванні художніх переваг 
твору. Художній емпатії сприяє як збереження яскравого емоційного відгуку на 
мистецький твір, так і здатність до раціональної аргументації почуття, що 
виникає в процесі сприймання художніх образів.  

Художня емпатія передбачає насамперед яскравість емоційного відгуку, 
силу емоційної реакції, орієнтацію на безпосереднє враження. Проте, критичне 
заглиблення у тканину твору, намагання зрозуміти витоки тієї чи іншої реакції,  
інтелектуально осягнути характеристичні ознаки твору  не тільки не заважає, 
але й  інтенсифікує переживання, підсилює художньо-емоційне заглиблення у 
зміст художніх образів. Опора на аналітичне осмислення, здатність до 
інтелектуального усвідомлення естетичної цінності мистецтва стимулює 
емпатійне «входження» до світу прекрасного, до художнього співчуття. 



Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 

 459

Презентативно−творчий компонент художньої емпатії означає здатність 
особистості до інтенсивного, яскравого співпереживання настроям, емоціям, що 
становлять зміст художнього твору, до активного усвідомлення його 
формотворчих елементів, що вже на етапі сприймання виростає до рівня уявної 
співучасті  з автором, а також схильність до вираження власного ставлення до 
мистецтва, бажання поділись враженнями. Отже, з одного боку, художня 
емпатія містить значну долю інтуїтивного осягнення творчих імпульсів 
натхнення митця, так би мовити, проникнення у творчу лабораторію автора на 
правах співучасті, підсвідомого виявлення, осягнення творчих спонук автора. З 
іншого, художня емпатія передбачає наявність бажання, часто також 
неусвідомленого, до вираження власної думки, власного відчуття і характеру 
переживання мистецького твору. Уявний, майже завжди підсвідомий, 
здійснюваний на інтуїтивному рівні, творчий діалог з автором або з виконавцем 
художнього твору переростає у бажання поділитись власними враженнями, 
настроями, відчуттям художньої сутності мистецького твору. Так, наприклад, 
Людвиг ван Бетховен, створюючи «Місячну сонату», не просто вдавався до 
творчого самовираження, не тільки виливав свої почуття в музиці, а й очікував на 
співчуття тих, хто буде слухати його музику. Художньо-творча взаємодія тих, хто 
створює і тих, хто сприймає мистецтво, складає фундамент художньої емпатії. 

Визначені компоненти знаходяться у органічному взаємозв’язку і 
взаємозалежності, охоплюючи різні грані цілісного поняття художньої емпатії. 
Так, наприклад, від  сформованості мотиваційної складової художньої емпатії 
залежить інтенсивність почуттєвої реакції на його естетичні переваги, 
достовірність раціонально-аналітичної оцінки художньої якості викликає 
бажання до повторного, неодноразового сприйняття твору. Творчий діалог з 
автором підсилює інтенсивність співпереживання художнім образам твору тощо.  

Якщо йдеться про художню емпатію представників педагогічних 
професій, слід зважати на особливий ефект педагогічного опосередкування 
художніх вражень від мистецького твору. Сприймання художнього твору 
вчителем ніби забарвлюється очікуваної від учнів реакцією, педагог дивиться 
очима дітей на твір, переймається їхніми почуттями, зважає на смакові 
переваги учнів. 

Висновок. Аналіз психологічної, мистецтвознавчої, педагогічної наукової 
літератури свідчить про актуальність проблеми художньої емпатії особистості в 
контексті її навчального розвитку як через її наукову вагомість, так і 
недостатню дослідженість. Зроблена спроба розглянути художню емпатію, її 
сутність, зміст та структуру через призму її особистісного начала відкриває 
шлях дослідницьким пошукам в системі методичного осмислення ефективних 
шляхів розвитку у школярів і студентів вищих навчальних закладів. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕТНОКОНЦЕПТУ «ЧЕРВОНА РУТА» 
 

Described sociocultural comprehension of ethnoconcept "RED RUE" on example the song 
“Red Rue” by Volodymyr Ivasiuk 

Key word: Red plant, ethnoconcept, Volodymyr Ivaciuk, song “Red Rue”.  
 

Автором описано художнє осмислення етноконцепту «ЧЕРВОНА РУТА» на прикладі 
розгляду однойменної пісні Володимира Івасюка. 

Ключові слова: Червона рута, етноконцепт, пісня, Володимир Івасюк. 
 

Українська мовна картина світу «відображає особливості етнічного 
сприйняття світу крізь призму мовних та культурно-національно особливостей» 
[2, с. 51; 10; 11; 12; 18; 19].  

У нашому розгляді пісні Володимира Івасюка «Червона рута» [19] увагу 
привернуло дослідження художнього осмислення етноконцепту ЧЕРВОНА 
РУТА з огляду на те, що «метафорична картина світу» містить інформацію про 
складні концептуальні структури авторської свідомості, які актуалізуються за 
допомогою метафоричних схем, що є втіленням індивідуального 
світосприйняття [16, с. 161], а також  «функціонування метафоричних 
концептів обумовлюється етнокультурними особливостями кодування 
метафоричних смислів» [16, с. 164; 19]. 

Під етнічною картиною світу українців розуміємо позначену 
національною специфікою картину, яка виражає засобами мови світогляд 
українського народу й конкретного індивіда, зокрема автора художніх текстів. 
Вивчати специфіку таких картин – зберігати для нащадків досвід попередніх 
поколінь. Тоді як індивідуально-авторська картина світу у вербалізованій формі 
репрезентує інтерпретацію письменником навколишнього світу і себе в цьому 
світі, засвідчує поєднання народно-поетичної стихії й авторських пошуків, що 
ґрунтуються на особливостях концептуальної і загальномовної картин світу. 
Дослідити таку картину світу можна за умови всебічного аналізу концептів як 
носіїв певних смислів, позначених аксіологічним забарвленням, що по-різному 
вербалізуються в мові  [2, с. 21−22]. 

Як слушно наголошує Н.Чендей, метафора – це своєрідна «картина 
світу», різна в окремо взятих народів у різні історичні періоди. Відтак 
метафорична картина світу (КС) є не лише фрагментом мовної, але й етнічної 
картини світу. У свою чергу, етнічна КС, виступаючи фрагментом 
концептуальної і мовної КС, включає етнічні стереотипи і настанови, портрети 
й автопортрети (уявлення про себе як про етнос і про інші етноси), можливі 
асоціації, пов’язані з конкретними етносами, фонові знання й культурні 
концепти, що фіксуються в ментальному і мовному полях етносу. Концепт 
КВІТКА знаходить своє відображення в метафоризації кохання через механізм 
звуження концептуального змісту базового метафоричного концепту 
КОХАННЯ Є РОСЛИНА [16, с. 161−162]. Прикладом цього слугують рядки із 
збірки «Коломийок» (1906 р.) під упорядкуванням В.Гнатюка, де згадується 
квітка червона рута:  

Ой ходила, говорила гільтайова мати, 
Назбирала тройзілля мене чарувати, 
Назбирала троє зілля червону рутоньку, 
Та й схотіла зчарувати мене, сиротоньку  [5, с. 112].  
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 Наголосимо, що на сьогодні в сучасній лінгвістиці окреслюють два 
основні підходи до вивчення концепта: лінгвокультурологічний та семантико-
когнітивний. 

Підтримуємо думку О.О.Гоменюк і під концептом будемо розуміти 
«культурно значущий мовно-ментальний феномен, що об’єктивує інформацію, 
представлену в народній культурі та художній творчості. Такий концепт 
зазвичай полісемантичний й оцінно маркований. Він є засобом моделювання 
етнічної та індивідуально-авторської картин світу, тому є всі підстави для 
називання його як етнокультурним, так і художнім концептом [2, с. 56]». 

Серед назв рослин, що підпадають під явища символізації в українській 
культурній традиції, виділяють передусім калину, дуб, вербу, грушу, яблуню, 
явір, клен, тополю, ясен, вишню, барвінок, любисток, м’яту, жито, пшеницю, 
руту, лілею, васильки, волошки, ромашку, мак, чорнобривці, мальву, троянду, а 
також кропиву, очерет, будяки, бур’яни та ін [2, с. 60] Причому, важливу роль в 
житті людини відіграє квітка, яка стала невід’ємним атрибутом багатьох 
обрядових дійств. [2, с. 69; 11] 

РУТА в українських текстах «проектується» на кохання, зачаровування, 
виготовлення чар-зілля. Принагідно зауважимо, що в цьому випадку має 
значення колір квітки, оскільки образ кохання в українському тексті створює 
червона рута (рис. 1), нагадаємо, що у слов’ян червоний цвіт – символ дівочої 
краси, то метафорична концептуалізація червоної рути (RED PLANT, RED 
FLOWER або RED RUE) допомагає композитору і автору слів пісні 

Володимиру Івасюку відтворити абстрактне 
поняття (Кохання), вказати на його 
всепоглинаюче начало. Тобто, у цьому випадку 
метафорична концептуалізація квітки 
актуалізує смисл почуття, уможливлює 
реконструкцію пори цвітіння не лише в 
природі (червона рута розквітає в одну пору і є 
магічною квіткою), але й виникнення почуття 
кохання у людини. 

Рис. 1. Монарда – червона рута 
Тому, за допомогою переосмисленої метафори КОХАННЯ Є РУТА, 

реалізується поетичний образ почуття, що асоціюється з сонце-рутою, а врода 
дівчини з чистою водою, тобто ця квітка обіймає значення молодості і вроди, 
що асоціюється з жіночим началом. А пісня «Червона рута» стала «піднесеним 
освідченням в коханні, піснею вірності, людської шляхетності [4, с. 110]». 

У творчості письменника українського походження Олександера Де 
головним окреслюється виховання підростаючого покоління на українських 
традиціях, збереження національної ідентичності, осмислення популярності 
пісні В.Івасюка «Червона рута» та її значення для України вилилося в його 
англомовному романі «Червона рута» [3], пісні, яка презентувала світові 
Україну, українську мову, стала «черговим підтвердженням мелодійності 
українського слова, таланту народу, який гідний посісти достойне місце серед 
світової спільноти [4, с. 108]».  
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Володимир Івасюк зростав у літературному середовищі. Його батько був 
членом Спілки письменників. Містичний образ червоної рути заполонив душу 
юного композитора, коли він ще навчався у школі, тому, пізніше, були мандри 
в Карпати у пошуках розкриття таємниці червоної рути, збирання гуцульського 
фольклору, коломийок, легенд, казок про загадкову квітку як символу чистого 
кохання. До того ж немало дівчат звуться Рутами. 

Досліджуючи національно-культурні стереотипи мовообразу жінки в 
українських народних піснях, В.П.Шеремета дійшла висновку, що національно-
культурні стереотипи жінки в традиційній культурі українців сформувалися під 
впливом: давньої етнічної культурної традиції (етнокультурні стереотипи), 
синтезу язичницьких та християнських вірувань (релігійні стереотипи), 
етикетних норм поведінки, громадської думки та життєво-звичаєвого права 
(гендерні й інші соціальні стереотипи). Причому, у пісенних текстах 
стереотипні уявлення про зовнішність жінки різних вікових категорій 
репрезентовані неоднаково. Найчастотнішим та докладним є опис дівочої краси 
[17, с. 18]. У дисертації автором проаналізовано мовні засоби вираження 
конкретних стереотипів жінки і описано їх функції, за допомогою яких 
реалізуються і фіксуються складники національно-культурних стереотипів 
мовного образу жінки в народних піснях: іменники-соматизми (лице, щоки, 
брови, очі, губи, вухо, шия, груди, коса, голова, рука, палець, ноги, стегно, тіло, 
стан, зріст та ін.); прикметники-колоративи (рум’яний, красний, чорний, карий, 
голубий, сивий, синій, білий, русий, жовтий, золотий та ін.); дієслова 
(наприклад, для реалізації стереотипу жінка-чарівниця: чару/овата, 
причарувати; копати, полоскати, варити, заправляти, закіпати (зілля, 
корінь) та ін.)  (виділено нами) [17, с. 19]. Сказане вище свідчить про те, що 
українські жінки користувалися чар-зіллям. 

Зазначимо, міфологізації піддаються не тільки дерева й інші рослини: 
квіти, трави, мохи. Але особливі системи символічних значень утворюють 
квіти. «У міфології квіти символічно пов’язані з красою, любов’ю і смертю. 
Безліч красивих міфів і легенд про походження тієї чи іншої квітки сплавили 
воєдино мотиви любові [7, c. 109]» 

За легендою жовті квіти червоної рути раз у десять років «полум’яніють 
червоним цвітом», якщо її зірвати, то людина не знатиме «гіркоти розлуки і 
гострого болю зради» [5, с. 118]. Також символом вічно живого і незнищенного 
українського народу постає квітка з народних переказів, у яких розповідається, 
що нападники ніколи не могли знищити її, вона спалахувала блакитним 
полум’ям, але у вогні не згорала. [4, с. 111] 

Із метою створення яскравого художнього образу, посилення 
експресивності мови та модифікації існуючих смислів В.Івасюк використовує 
численні метафори: сонце-рута, квітка надії, закруті стежки, врода − чистая 
вода, вода синіх гір. Помітно увиразнюють концептуалізований образ рути 
метафори на зразок: чар-зілля, сонце-рута, що розширює його семантику. Це 
дає змогу окреслити два смисли: «діє магічно» («…мене зчарувала) і «яка схожа 
на сонце» («Сонце-руту знайшла»). 
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Додамо, СОНЦЕ у слов'янській міфології асоціюється з чоловічим 
началом (на відміну від, наприклад, корейської міфології), у тісному зв'язку з 
вогнем. Сонце розглядається як джерело життя, джерело різних благ, захисник 
від усяких бід [9]. 

Нижче розглянемо смисли, пов’язані з розумінням корисних властивостей 
рути (її лікувальних можливостей, приворотних та оберегових функцій, тощо). 

Слово «Rhododendron» перекладається з латинської як «дерево-троянда». 
Ці рослини поширені майже по всій земній кулі і налічують близько 600 різних 
видів з білими, жовтими, рожевими дрібними суцвіттями та із квітами більше 
20 см у діаметрі. В Українських Карпатах квітує особливий вид, він дуже 
рідкісний і занесений до Червоної книги. Побачити ці квіти у всій красі можуть 
далеко не всі. Вчений-еколог Ю.Карпенко [6] поетично описує це явище, яке 
відбувається після перших пізньовесняних і раньолітніх ночей, коли ранковий 
туман вкриває гори, і в цей час між трав розкриваються крихітні ніжно-рожеві 
зірочки. Так починають розпускатись квіти рододендрону, яких з кожним 
теплим ранком стає все більше. Аж поки найвищі карпатські узгір’я не 
вкриються дивовижним квітучим килимом (рис. 2)., поки вони не вберуться у 
найкрасивіші наряди щорічного свята природи – цвітіння «червоної рути». 
Побачити цвітіння рододендрону східнокарпатського (або миртолистого) 
можна лише в горах, цей вид не росте на 
рівнині. Він має лікувальні властивості і 
сильний запаморочливий запах. Може й                
тому цій квітці приписують магічні 
властивості, називають її чаклунською. Для 
горян це особлива обрядова і етнічна 
рослина, яку називають червоною рутою, її 
люблять і шанують, оспівують у народній 
творчості. 

Рис. 2. Квіти рододендрону 
В одній старій українській легенді розповідається про квітку, яка лише 

раз на десять років зацвітає червоним кольором (рис. 1). Коли дівчина знайде 
цю квітку та подарує юнакові, той буде завжди кохати її, ніколи не зрадить. 
Цей вид зустрічається на гірських схилах масивів Чорногори, Мармарошу і 
Свидівця, він розквітає в повній свої красі найчастіше в середині червня. Тож, 
піднімаючись на Говерлу саме в цей час, можна потрапити на барвисте квіткове 
свято червоної рути.  

Звертають увагу і на магічні властивості  рути: 1) для закликання вдачі у 
будинок або на робоче місце людини; 2) гілочка рути поглинає негативну 
енергію і як захист рута створює захисне поле навколо людини, яка її садить); 
житло, окурене за допомогою засушеної рути, вважається захищеним від 
нечистої сили. Якщо покласти біля порога або в передпокої гілочку рути, то 
недоброзичливці не зможуть заподіяти шкоди; 3) трава використовувалася 
чаклунами для виготовлення приворотного чар-зілля; 4) відвар рути додає 
людині впевненості, знімає стрес та його наслідки; 5) рута притягує позитивну 
енергію, потрібну людину, чи то на роботі, чи то в любові, чи то в сім’ї [13; 14]. 
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За давні часи рута використовувалася у древньому Китаї (як протидія 
негативним думкам або побажанням), у кельтів (як лікувальна рослина і захист 
проти заклинань), для древніх євреїв, єгиптян та народів Каледонії рута була 
священною рослиною – даром богів, а корінні народи Північної і Південної 
Америки вірили, що якщо поставити гілочку рути під місячне світло, а потім  
подарувати її коханій людини, то можна назавжди завоювати її серце [13]. 

У природі існують два типи рослини червоної рути: чоловіча (з великими 
листками, яку радять садити на лівій стороні саду) і жіноча (з дрібним листям, 
яку садять на правій стороні). Висаджувати руту треба у гарному настрої, з 
вірою в її особливі якості і там, де багато сонячного світла. Якщо рута починає 
пропадати, то це свідчить про те, що вона поглинає негативну енергетику з 
оточуючого середовища, злих думок тому що вона реагує на людину 

Рута садова (ін. назви: ру́та запашна́, рута городня, рута пахуча) (Ruta 
hortensis Mill. = R. graveolens L. p. p. = R. graveolens ssp. hortensis Gams.) − 

багаторічна рослина з родини рутових 
(Rutaceae), отруйна (рис. 3), має своєрідний 
пікантний пряний смак і сильний незвичайний 
запах, який не переносять коти і щури. У 
народі має багато назв: очна рута, винна 
трава, винна рута, рутвиця, благородна рута, 
яловник, садова рута  і налічується близько 40 
видів рути.  

Садова рута використовується як 
лікувальна рослина, тому найважливішою  

Рис. 3. Рута садова     
властивістю рути садової (рис. 3) є її здатність знімати спазми гладкої 
мускулатури травного тракту, жовчних і сечовивідних шляхів та периферичних 
кровоносних судин. Як наслідок знижується артеріальний тиск, 
уповільнюються серцеві скорочення, підвищується діурез, поліпшується відтік 
жовчі. Важливе терапевтичне значення має здатність рути ущільнювати стінки 
кровоносних судин. Показаннями до призначення рути (або в суміші з іншими 
лікарськими рослинами) є бронхіальна астма, захворювання шлунково-
кишкового тракту, що супроводяться спазмами, жовчнокам'яна хвороба, 
головні болі, пов'язані зі спазмами судин, атеросклероз, серцеві неврози, 
варикозне розширення вен, істерія, епілепсія, нервові розлади [15]. 

Висловлюються припущення, що назва квітки «Червона рута» 
пов’язується зі святом Івана Купала, коли, за повір’ями, зацвітає опівночі на 
декілька хвилин червоним цвітом папороть, а той, хто побачить цю квітку 
отримає вдачу і багатство. Можливо Володимир Івасюк, у своїй пісні, мав на 
увазі міфічний «цвіт» папороті (до речі, це і доводить В.Бровко [1], що 
В.Івасюк все ж при написанні пісні під чар-зіллям розумів цвіт папороті, але 
пожертвував цими обставинами в подальшому тексті для надання твору 
лаконізму, простоти і щирості народної пісні), відтак за прототип для своєї 
безсмертної пісні композитор взяв саме квіти червоної рути-рододендрону. 
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