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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ у РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. В статті розроблені нові методологічні підходи до формування і
розвитку інститутів та управління ними в контексті гармонійної взаємодії екологічних, соціальних та економічних складових в їх органічній єдності. Розроблено алгоритм розвитку соціально-економічних систем.
Ключові слова: розвиток, інституціоналізм, система, цінності, економічна та соціальна складові.

Постановка проблеми. Реформаторські перетворення, які охопили національну економіку в цілому і зокрема аграрний сектор,
ускладнили систему відносин між суб’єктами економічної діяльнос© О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко
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ті. Сформована система інститутів за своєю структурою і цільовою
спрямованістю недостатньо адаптована до нових завдань реформаторських перетворень[5].
Несинхронність трансформаційних перетворень в економіці та в
системі інститутів ускладнили систему відносин між суб’єктами діяльності. Потенційні можливості реформаторських соціально-економічних систем сповна не використані[2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом дослідженням
цього напряму займались такі науковці, як: Ю. С. Гудзинська, Т. О. Гу
ренко, С. А. Нестеренко, М. Р. Судомир.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Виникли проблеми інституціонально-структурного забезпечення розвитку національних і галузевої економік та їх складових соціальноекономічних систем.
Постановка завдання. Таким чином, обґрунтовується необхідність
перегляду існуючих і розробка нових методологічних підходів до
формування і розвитку інститутів та управління ними в контексті
гармонійної взаємодії екологічних, соціальних та економічних складових в їх органічній єдності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах
розвитку економіки розробка теоретичних положень спрямовується
на осмислення понятійного категорійного апарату не з позицій абстрактної статичності, а динамічності. Така необхідність обумовлена:
швидкою зміною розвитку соціально-економічних процесів, а відповідно і пріоритетних складових соціально-економічної цілісності.
У понятті «розвиток соціально-економічних систем» вважаємо за
необхідне допримуватися таких принципів, як: сутнісної повноти,
системності, синергетичності, гармонійної збалансованості напрямів
розвитку та цільової спрямованості діяльності організацій, органічної єдності екологічних, соціальних та економічних складових як
системної цілісності[6].
Із допомогою цих складових визначено поняття «розвиток» в
контексті соціально-економічних систем в такій інтерпретації: як
якісно-динамічний, прогресивно-змінюючий процес в організації та
менеджменту як системних цілісностей, спрямованих на підвищення
рівня і якості життя людей, стратегічної конкурентоспроможності
суб’єктів діяльності [6].
Розвиток соціально-економічних систем в загальносистемному
теоретичному аспекті – «як об’єктивно-закономірна системно-якісна
зміна складних об’єктів в часовому і просторовому вимірі»[6].
Нашими дослідженнями підтверджена доцільність розгляду «стійкого розвитку» через розвиток, що задовольняє матеріально-ду
ховні потреби сьогодення і створює умови для стійкого динамічного розвитку в перспективі з урахуванням майбутніх ціннісних
оріє нтацій методом гармонізації людини з природою та у суспільстві [4].
При цьому акцентовано на пріоритетність цінностей: організаційної культури, культури організації, організаційного клімату [7],
самосвідомості, синергетичного світобачення в розвитку сільськогос-
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подарських підприємств. Алгоритм розвитку підприємств як складних
нелінійних, соціально- економічних систем показано на рис. 1.
Отже, стійкий розвиток розглядаємо в контексті динамічної рівноваги між платоспроможним попитом та пропозицією, переходом
від недосконалої до удосконаленої конкуренції, від жорстко-монопольної до цивілізовано-розвинутої конкуренції[6].
Розвиток підприємств як соціально-економічних систем

Розвиток цінностей

Реалізація цінностей через розвиток

Культури
організації

Організаційної культури

Організаційного клімату

Людського
фактору

Організаційної
поведінки
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Динамічна зміна цільової спрямованості розвитку підприємства
як системної цілісності
Динамічна зміна загальної поведінки підприємства як соціально
економічної системи за напрямом
Інноваційним

Стратегічним

Маркетинговим,
логістичним

Екологічним

Біологічним

Експортноорієнтованим

Інституційним

Сталим розвитком

Соціальним

Економічним

Конкурентоспроможним

Інтелектуально –
людським

Комунікаційним

Функціональнозабезпечуючим

Організаційної взаємодії
Формування і розвиток підприємства як гармонійно збалансованої динамічної
системної цілісності, адекватної цінностям та цільовій спрямованості
Стратегічний розвиток

Примітка. Розробка авторів дослідження
Рис. 1. Алгоритм розвитку підприємств
як соціально-економічних систем
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Такий підхід необхідно закладати в основу обґрунтування лагу
конкурентостійкості суб’єктів пропозицій в їх часовому і просторовому вимірі. Корпоративно-інтеграційний підхід як організаційна
норма, фундамент і головний регулятор рівноважної взаємодії між
попитом і пропозицією сприятиме забезпеченню більш-менш сталого
розвитку підприємств з орієнтацією на стабільне забезпечення потреби суб’єктів споживання певної стратегічної зони господарювання.
В нашому розумінні сталості динамічно-якісного розвитку в просторово і часовому вимірі.
При такому підході головним регулятором рівноважного забезпечення платоспроможного попиту і пропозицій буде механізм корпоративної спільності, що уже розвивається в цивілізованих країнах
ринкової орієнтації (досвід Швейцарії, Японії та інших країн). Допускається маневрування суб’єктів конкурентної спільноти в певній
зоні господарювання в межах 3-5 відсотків.
Рівноважному розвитку взаємодії попиту і пропозицій, а також
між суб’єктами пропозицій має сприяти система кредитного забезпечення з орієнтацією на низькі процентні ставки та швидкий оборот
капіталу. Тому виникає потреба в зміні співвідношення між «V» і
«С» в органічній будові капіталу, а також між «V» і «С» в їх органічній єдності і «M». При такому підході зросте платоспроможність
суб’єктів попиту (через підвищення заробітної плати та пенсій), поповниться банківський капітал за рахунок збільшення вкладів в
банківську систему. Головним регулятором зростання діяльності
суб’єктів пропозицій стане зростаючий дохід населення та дешеві
кредити з низькою процентною ставкою, оборот капіталу, а не прибуток за рахунок підвищення ціни товару як головного регулятора
розвитку економіки. Такий механізм діє в цивілізованих європейських країнах, у Канаді [2].
Для його впровадження в Україні необхідно змінити стереотипи
мислення в суб’єктів бізнесової діяльності з орієнтацією на нові
цінності.
Нашими дослідженнями доказано, що основними причинами відставання є:
– криза цінностей, світогляду, цивілізованого мислення, орієнтаційних поглядів;
– криза економічної теорії;
– юридична криза;
– криза управління – спричинила економічну кризу.
Розвитку кризових явищ сприяють:
– несистемний підхід наукових досліджень економічного спрямування, які зорієнтовані на удосконалення лише окремих елементів,
а не системи в цілому;
– сприйняття багатьма науковцями необхідність проведення змін
в однополярному напрямі досліджень, а не в системі – в системних
змінах з позицій системної цілісності;
– з орієнтацією на статичність сутнісних характеристик категоріального апарату, а не на динамічно-розвиваючий підхід;
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– процедура захисту молодих науковців оцінюється в більшості
з позицій застарілих поглядів і компетенцій суб’єктів оцінки й інколи несприйняття нового;
– майже не розвиваються дискусійні наукові підходи щодо розвитку понятійного апарату наукових досліджень;
– недостатньо розвинута системність в підготовці фахівців економічного, менеджерського спрямування з орієнтацією на системне
мислення. Орієнтація в основному на статичну існуючу приземленість, а не розвиток системного мислення та ін.;
– мало наукових досліджень чисто теоретико-методологічного
спрямування через пріоритетність лише досліджень так званого «приземленого спрямування»;
– несистемний підхід обґрунтування наукових спеціальностей і
спеціалізацій та ін.
Інституціоналізм як система є основним регулятором відносин в
системі: соціальних, соціально-трудових, власних, владних, власновладних, системно-економічних[3]. Його вплив залежить від гармонійної збалансованості складових інституціональних систем як цілісностей з іншими та цілями розвитку соціально-економічних систем в горизонтальних і вертикальних комунікаційних зв’язках.
Осередкам таких відносин гармонійну єдність забезпечує інтерес
– суспільства в цілому, галузі, територіального регіону як цілісних
систем, поселенських мереж, діючих виробничих та обслуговуючих
утворень в єдиній системі цільових соціально-економічних програм.
Інтерес пронизує усю систему відносин: між суб’єктами соціального
середовища, які виникають і розвиваються при взаємодії суб’єктів
діяльності в процесі створення, розподілу і споживання матеріальних
благ; між соціальними об’єктами та природою; між складовими економічної системи.
В основі таких відносин – забезпечення єдності інтересів екологічного, соціального та економічного спрямування. В реальній практиці система сформовано-діючого інституціоналізму не реалізує вищезазначену вимогу. Пріоритет економічної складової в системній
тріаді екологічного, соціального та економічного спрямування порушує гармонію у відносинах між ними, що породжує кризові явища як в самій тріадній цілісності, так і безпосередньо в кожній із
її складових. Це проявляється в кількісно-якісних параметрах екологічного, соціального і економічного потенціалів, які спричиняють
пониження їх рівнів. Внаслідок такого підходу знижується рольова
функція інститутів, які потенційно мають здійснювати активізаційні, регулюючі, обмежуючі функції правового та економічного спрямування. Значно ослаблена роль інститутів, які формують інтелектуальний потенціал з новими якостями згідно з вимогами названого
нами тріадного підходу в контексті екологічних, соціальних, економічних взаємодій. Цьому недостатньо сприяють інститути сімейного,
освітянського, соціально-громадського та бізнесового спрямування.
Етичність бізнесу в аграрному секторі економіки знаходиться на досить низькому рівні. Понижує його в системі необґрунтований системоутворюючий критерій бізнесової діяльності з орієнтацією лише
на максимізацію прибутку. Такий підхід неперспективний в страте-
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гічному розвитку бізнесових підприємницьких структур сільськогосподарського спрямування. Недостатньо розвивається науковий підхід
з орієнтацією на формування та раціональне використання потенційних можливостей як галузей, так і господарюючих структур аграрного сектора економіки. Це проявляється в несистемному і некомплексному підході при формуванні систем інноваційно-стратегічного
управління для здійснення динамічних трансформаційних перетворень – реформаторських, реструктуризаційних та ін. Проблемним є
забезпечення єдності інтересів в галузевому та територіальному розвитку. Нерозвинутість інституціональних інфраструктурних складових, розбалансованість у формах власності (державної та приватної)
ускладнюють цю проблему. Зміна органічної будови капіталу від
одиниці і більше при несистемному підході до розвитку інституціональних перетворень в соціально-економічних сферах підсилює негативні тенденції на ринку праці.
Зруйновані структурні пропорції в розвитку галузей, регіонів, поселенських мереж сільських територій. Сировинний характер суб’єктів
діяльності експортної орієнтації аграрного сектора економіки не сприяє гармонійній збалансованості еколого-соціо-економічної системи як
цілісності. Домінує економічна орієнтація сировинного спрямування.
Остання – в основі формування і відповідних її цілям механізмів та
систем інституціонального забезпечення реалізації програми дій. При
такому підході домінує оперативна економічність, а не системно-комплексна стратегічна доцільність, обґрунтована з позицій сталого динамічного розвитку суб’єктів діяльності в гармонійній єдності екологічних, соціальних та економічних складових.
У часовому вимірі інституційно-структурна трансформація відстає
від нових цілей і завдань, які диктує зовнішнє конкурентне сере
довище. Упереджувально-динамічній, інституційно-структурній
трансформації поточного і особливо стратегічного спрямування не
надається пріоритетності, що значно знижує потенційні можливості
суб’єктів діяльності при реалізації завдань цільових програм. Особливо це проявляється в глобальних доленосних рішеннях приватизаційного спрямування.
Виникли проблеми гармонізації відносин в системі:
– власних щодо раціонального співвідношення державної та приватної власності;
– малого бізнесу в плані забезпечення оптимального співвідношення суб’єктів діяльності виробничого і обслуговуючого спрямування;
– інтересів між суб’єктами власності основного і інтелектуального капіталу;
– функцій, обов’язків, відповідальності, з одного боку, та ресурсами, правом і владою – з іншого;
– інтеграційними процесами та процесами, пов’язаними з розподілом праці, що значно підвищило долю трансакційних витрат в
собівартості продукції та в ціні товару;
– взаємодії акціонерів – безпосередніх працівників, які створюють
матеріальні блага, і суб’єктами дивідендного спрямування, які не
беруть участі у виробничому процесі;
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– державних, регіональних та територіальних інститутів;
– збалансованого розвитку та адаптованості інститутів за функціональними напрямами їх цільової спрямованості: стратегічної,
поточної, оперативно-тактичної орієнтації;
– інтелектуалізації суспільних, виробничих та економічних відносин тощо.
Проблема інтелектуалізації в розвитку аграрного сектора економіки є домінуючою і в перспективі – вирішальною. Її вирішенню
сприятиме сформована система, яка охоплює: нову парадигму побудови системи підготовки кадрів у вищих навчальних закладах
науково-навчального спрямування; проектантів системи та системних аналітиків (фахівців економічних профілів); інститути діагностично-аналітичного спрямування, систематизації та матеріалізації
наукових ідей, інтегрованого прогностичного системного передбачення сталого розвитку як національної економіки, так і її підсистем, в контексті гармонізації екологічних, соціальних та економічних складових.
Важливою складовою результативності діяльності соціальноекономічних систем є формування, упереджувальна трансформація
та адаптація інститутів до змін у зовнішньому середовищі в усіх
складових інституціонального забезпечення динамічного їх розвитку.
Формування і розвиток інститутів як системної цілісності пропонуємо здійснювати за напрямами їх цільової спрямованості та класифікаційними ознаками[5]:
– загально-системного характеру;
– функціонально-забезпечуючого спрямування;
– формування та розвитку потенціалів;
– регулювання формальних та неформальних відносин;
– саморозвитку, самоорганізації, соціально-економічних систем;
– формування та розвитку власно-владних, соціально-трудових,
об’єктно-об’єктних, суб’єктно-суб’єктних відносин, вертикально-горизонтального спрямування;
– регулювання експортно-імпортних процесів та ін.
У сучасних умовах розширення міждержавних зв’язків, здійснення інтеграційних внутрішньосистемних та глобальних процесів набуває великого значення система забезпечення організаційного розвитку соціально-економічних суб’єктів діяльності через розвиток
цінностей, організаційної культури, культури організації, організаційної взаємодії та організаційної поведінки, організаційного клімату та управлінського профілю. Рівень сформованості та здатності
соціально-економічних систем забезпечувати динамічний розвиток
названих інститутів визначатиме рівень цивілізованості суб’єктів
діяльності та їх потенційні можливості реалізовувати цільові програми з достатньо високою результативністю.
Висновки. Таким чином, лише системний і комплексний підхід
до формування та забезпечення розвитку інститутів в їх системнозбалансованій цілісності дозволить на гармонійній основі упереджувально створювати в часовому просторі передумови результативного
функціонування соціально- економічних утворень.
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Институционализм в развитии социально-экономических
систем: методологический аспект
Аннотация. В статье разработаны новые методологические подходы к формированию и развитию институтов и управление ими в контексте гармоничного взаимодействия экологических, социальных и экономических составляющих в их органическом единстве. Разработан алгоритм развития
социально-экономических систем.
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ПРІОРИТЕТИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК БАЗИС
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті розглянуто процес виникнення і розвитку постіндустріального суспільства і нової економіки та висвітлено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток економік країн європейської цивілізації, а
також проведено порівняльний аналіз її позицій у світовому вимірі та здійснено інтегральну оцінку розвитку нової економіки у країнах-членах ЄС та виділено основні детермінанти щодо її розвитку.
Ключові слова: нова економіка, постіндустріальне суспільство, європейська
цивілізація, інформаційно-комунікаційні технології, економіка знань.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних умовах
актуальним є питання забезпечення глобальної безпеки та вирішення проблем сталого розвитку, що потребує врахування особливостей
такого феномену, як «нова економіка». Вона розвивається під впливом інформаційної революції та є результатом двох паралельно поглиблюваних протягом всієї історії людства процесів: зростаючої ролі
і збільшення обсягів інформації, необхідної для забезпечення життєдіяльності людського суспільства, та розвитку й вдосконалення
технологій нагромадження і поширення інформації. Зазначені процеси набувають все більшого значення і для України в умовах активізації процесів інтеграції до європейської цивілізації.
Світовий досвід засвідчує, що кожна країна обирає свій шлях
руху до нової економіки через розвиток інформаційно-комунікаційної сфери, має внутрішні чинники, що сформувалися під впливом
певних політичних, соціально-економічних та культурних чинників,
так і зовнішні. В останнє десятиліття XX ст. інформаційно-комуні© М. А. Живко
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каційні технології стали одними із найважливіших детермінант
глобального економічного розвитку суспільства. Вони змінили діяльність державних структур та інститутів громадянського суспільства, економічну та соціальну сферу, зокрема й науку та освіту,
культуру, вплинули на спосіб життя людей. Розвинені країни сповна
усвідомили колосальні переваги, які можна отримати завдяки розвитку і поширенню інформаційно-комунікаційних технологій, тому
рух до нової економіки – це шлях майбутнього розвитку людської
цивілізації. Саме це задекларовано «Окінавською хартією глобального інформаційного суспільства» [1], яка була підписана керівниками Великої вісімки. У більшості країн (США, Німеччині, Франції,
Великобританії, Австрії, Чехії, Фінляндії, Японії, Індії, Китаї,
країнах Південно-Східної Азії та інших) реалізуються також державні програми формування нової економіки, кожна з країн розробляє власну концепцію інтеграції в глобальне інформаційне суспільство, виходячи зі своїх конкретних умов (розвиненості телекомунікаційної інфраструктури, інформаційної індустрії, законодавчої
бази та ін.).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення цієї проблеми. Починаючи з 60-х років ХХ ст. у світовій
економіці поступово проявилися нові тенденції розвитку та механізми, які спричинили фундаментальні зміни, а у науковій літературі сформувалося підґрунтя для розгляду світогосподарської системи як початкового етапу нової світової економіки, який супроводжується переходом суспільства до нової стадії цивілізаційного
розвитку. Це знайшло своє відображення у формуванні термінологічного апарату та вироблення нових підходів до досліджень світових економістів, наприклад, Ф. Махлупа [2], який дослідив, що
виробництво і поширення інформації стали провідною галуззю національних господарств розвинених країн, які визначили перспективи розвитку економіки. Д. Белл [3] аналізував соціально-економічні зрушення розвинених країн, що дало більш розгорнуту характеристику постіндустріальному суспільству як суспільству послуг.
П. Новак [4] виявив нові, радикальні зміни традиційних галузей
виробництва і професій, зростання ролі жінок у суспільстві і в провідних сферах діяльності, пов’язаних зі збором і переробкою інформації, модифікацію фундаментальних теоретичних знань і посилення їх значення в інноваційному процесі. Аналіз особливої ролі
систем комунікацій в постіндустріальному суспільстві дозволив
зробити висновок про те, що сучасні ринки – це комунікаційні мережі, які забезпечують бурхливе зростання активних ринкових
суб’єктів (за рахунок малого бізнесу), а також швидкості і частоти
ділових контактів. Засади прогресивного розвитку, в основі якого
лежить інформація, розкрито в працях Р. Катца [5], М. Пората [6],
Й. Масуди [7] та ін. Феномен нової економіки вивчають М. Кастельс
[8], К. Келлі [9], Д. Тансотт [10], П. Пільцер [11], В. Артур [12],
В. Білоцерківець [13], В. Геєць та В. Семиноженко [14]. Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники зазвичай за основу економічного
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розвитку сучасного суспільства беруть такі складові, як нові технології, інформацію, знання та інновації.
Метою статті є аналіз еволюції ключових пріоритетів розвитку
нової економіки в контексті формування постіндустріального суспільства та окреслення основних прикладних векторів розвитку її
складових у структурі європейської цивілізації.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Початок нового тисячоліття характеризується якісною трансформацією інституціональних основ світового ринку. Національні економіки активно
інтегрують в єдиний планетарний механізм з універсальною системою макроекономічного регулювання. Лідируюче місце в світовій
економіці початку XXI ст. належатиме постіндустріальній господарській системі, адже людство наближається до повноправного переходу в нову, інноваційну фазу свого розвитку, особливістю якої є
суспільство знань – нова економіка. Її особливістю і фундаментальною основою є підвищена увага до знань як безпосередньої продуктивної сили і головного виробничого ресурсу, які потребують ефективного використання. В соціальному аспекті наукомісткі технології сприятимуть зміцненню демократичних процедур прийняття
рішень, підвищенню результативності управління і безперервному
навчанню членів суспільства протягом усього їхнього свідомого
життя.
Під інформаційним суспільством розуміють суспільство, засноване на виробництві, розповсюдженні й споживанні знань та інформації, головною відмінністю якого є створення високорозвиненої бази засобів передачі та аналізу великого обсягу інформації,
інформаційних систем, їхня доступність все ширшому колу користувачів. Постіндустріальне суспільство – суспільство, в економіці якого переважає інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією знань і конкуренцією у
всіх видах економічної та іншої діяльності. Тому наукові розробки стають головною рушійною силою економіки, так званою базою
індустрії знань. Найбільш цінними якостями стають рівень освіти, професіоналізм, здатність до навчання і творчий підхід працівника.
Відповідно до досліджень Організації Об’єднаних Націй, нова
економіка характеризується безпрецедентним зростанням впливу
науки і нових технологій на соціально-економічний розвиток усіх
країн (табл. 1). Найпомітніше місце в цих процесах посіли технології інформаційної революції, але не менш важливими є нанотехнології, біотехнології, технології фінансового посередництва,
військового призначення, хмарні технології (cloud computing)
тощо.
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Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «нова економіка»
Джерело

ООН

ОЕСР

Е. Демінг
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Й. Шумпетер

В. Геєць

Л. Гохберг

Є. Савельєв,
С. Юрій

Суть

сукупність інтенсивного технологічного прогресу в області інформаційних технологій, масових комунікацій,
інтернаціоналізації економічних систем, а також модернізації у фінансовому секторі [15];
«ключова рушійна сила більш продуктивного економічного зростання», в якості проявів продуктивність праці,
що відображає ефективність продуктивного використання праці і капіталу, посилення впливу технологічного
прогресу, матеріалізованого в інвестиційних товарах
(включаючи ІКТ), і знань, втілених в кваліфікованій
робочій силі, зміна взаємозв’язку між наукою, технологіями та економічним зростанням [16];
новий стиль управління, що базується на чотирьох постулатах: визнання важливості системи, знанні про
природну мінливість всіх процесів, теорії пізнання та
психології [17];
концепція «нової конкуренції», або конкуренції нововведень і якості, механізм якої істотно відрізняється від
традиційного механізму цінової конкуренції. Він називав
нововведення «творчою руйнацією», постійним витісненням старих методів виробництва новими методами, старих видів продукції новими видами [18];
багатовимірна категорія, пов’язана з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, що охопили більшість
сфер людської діяльності і завдяки яким відбувається
включення людей у процес формування та використання
нових знань як ресурсу розвитку на відміну від домінуючих раніше ресурсів землі, капіталу та корисних копалин, з широким використанням можливостей наукового,
культурного та духовного взаємозбагачення [19];
мережева економіка, в якій взаємозв’язок виконує системоутворюючу роль, це прямо впливає на розвиток
інноваційної діяльності, ефективність якої визначається
сукупністю прямих і зворотних зв’язків між різними
стадіями інноваційного циклу, виробниками і споживачами знань [20];
установлення єдиних міжнародно визнаних норм, правил
і законів, перш за все для попередження та усунення
причин виникнення світових економічних криз, що
властиві XXI ст. Таке розуміння зобов’язує, з одного
боку, розробити і прийняти законодавчо-нормативні акти
в системі міжнародного права, а з іншого — створити
механізми їх дотримання [21].

Джерело: складено автором.

Узагальнюючи зазначені підходи, нову економіку можна визначити як економічну інфраструктуру, в якій зростає роль нематеріальних активів над матеріальними, тому головним інтенсивним
фактором розвитку постіндустріального суспільства є людський ка-
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пітал – професіонали, високоосвічені люди, наука і знання у всіх
видах економічної інноваційної діяльності. Розвиток і практичне
застосування сучасних інформаційних технологій і засобів зв’язку
формують умови для загальноцивілізаційної ідентичності людей
(схожість манер поведінки, бачення світу, цінностей).
Якщо в індустріальній епосі економічний успіх виробництва ґрунтувався на матеріально-енергетичних та фінансових ресурсах, то у
постіндустріальному суспільстві виникає нове розуміння багатства,
пов’язане з його поступовим відторгненням від традиційних критеріїв – грошей і власності.
Завдяки цьому у світі відбувається поступовий еволюційний перехід до нового економічного укладу, зумовленого технологічними,
фінансовими та екологічними змінами, переходом на новітні наукоємні, високопродуктивні та гнучкі види виробництва, що затверджують домінування нової економіки, а наука перетворюється на безпосередню виробничу силу суспільства. Водночас зростає конкуренція
на національних і глобальних ринках, посилюються вимоги до
якості продукції та послуг, які активізують процеси злиття й поглинання компаній, лавиноподібне виникнення нових фірм і цілих
галузей у різних економічних сферах.
Характеризуючи структуру нової економіки у світовому вимірі
варто звернути увагу на дослідження, запропоноване Zoltбn J. Бcs,
Lбszlу Szerb, Erkko Autio, які розробили індексну методику оцінки
сильних та слабких позицій країн, континентів та цивілізацій у
глобальному вимірі за 14 показниками, які допомагають їх ідентифікувати. Порівняно із світовими Європейська цивілізація демонструє
кращі позиції. Незважаючи на несхожість розвитку країн європейської цивілізації продуктивність для цього регіону стабільно вища
середньосвітового показника (рис. 1).
Сприйняття можливостей
Навички для стартапів

Культурна підтримка

Джерело: розраховано автором.
Рис. 1. Порівняння позицій Європейської цивілізації 2017 р.
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У 2017 році Азіатська цивілізація в середньому демонструвала
найкращі результати, розвивається в сфері інновацій продуктів і
посідає значні позиції за показниками людського капіталу.
У Європейській цивілізації стабільно висока оцінка в сфері інтернаціоналізації технологій, середній бал щодо навичок для стартапів зріс на
3,4%. Наприклад, Швейцарія покращила показники на 80%. Разом з
тим, для подальшого зростання варто приділити увагу географічному і
соціальному нетворкінгу (мережевості), який об’єднуватиме підприємців.
Африканська цивілізація демонструє міцність в інноваціях і ризиковому капіталі, що позначилось на зростанні на 2,9%. Економічний розвиток оцінюється в 65%, проте необхідно прибрати існуючі
бар’єри, які не дозволяють новим фірмам заходити на цей ринок.
Американська цивілізація демонструє зростання на 2,5%. Проте
необхідно підтримувати готовність та здатність нових компаній рости і масштабуватись. Тихоокеанська цивілізація має сильні позиції
в сфері стартап-навичок та інновацій (показник Чилі дорівнював
59%), однак у регіоні варто збільшити використання нових технологій та підвищити професійний розвиток людського ресурсу.
Завдяки заходам Стратегії-2020 для Європейського союзу необхідно передбачити перехід до розумного, сталого та всеохоплюючого зростання. Цільовими показниками цієї стратегії є збільшення інвестування в дослідження і розробки (до 3% ВВП), створення сприятливих
умов і стимулів для залучення приватного сектора в фінансування
дослідницької діяльності, а також збільшення частки населення віком
30-34 роки з закінченою вищою освітою з 31% до 40% у 2020 р.
Сучасний стан розвитку нової економіки у країнах-членах ЄС визначається інтегральним оцінювальним показником — Індексом розвитку нової економіки (ІРНЕ). Аналізуючи тенденції розвитку нової
економіки в країнах-членах ЄС та деяких інших країнах, що належать
до Європейської цивілізації на основі ІРНЕ, можна простежити тенденцію до неоднорідності країн за період 2000-2016 рр. (рис. 2).

Джерело: розраховано автором.
Рис. 2. Динаміка величини Індексу розвитку нової економіки
в країнах – членах ЄС інтегральний.
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Так, наприклад, для Бельгії простежується стабільне зростання
індексу з 18,539 у 2000 р. до 21,085 у 2016 р., Болгарії – з 18,937
до 22,057, Чехії – з 19,530 до 22,092, Данії – з 19,827 до 22,674.
Для деяких інших країн спостерігалась зворотна тенденція, наприклад, для Німеччини, Естонії, Ірландії, Греції, Іспанії, Франції,
Хорватії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Угорщини,
Мальти, Нідерландів, Австрії. Польща показала незначне позитивне
зростання. Незначні втрати позицій мали Португалія, Румунія, позитивну динаміку демонстрували Словенія, Словаччина, Фінляндія,
Швеція, Об’єднане Королівство (Великобританія); незначний спад
відбувся в Ісландії, тенденцію до зростання показали Ізраїль, Македонія, Норвегія, Сербія, втратила свої позиції Швейцарія. Таким
чином, темпи зростання зберігаються в основному в «нових» країнах,
що, на нашу думку, зумовлене сучасною економічною і соціальною
політикою країн, спрямованою на пошуки шляхів більш ефективного вирішення низки найважливіших проблем.
Майбутній рівень економічного зростання Європейського континенту залежатиме від того, наскільки ефективно підприємства використають цифрові технології. Європейська комісія відзначає, що ті
компанії, які не зможуть підключитися до цифрових каналів, будуть
виключені зі світового ринку. Варто зазначити, що, незважаючи на
позитивні зрушення в напрямку інформатизації, величезний потенціал цифрової економіки все ще не використовується європейцями. Так,
відповідно до досліджень Європейської комісії, 41% підприємств нині
взагалі не використовують цифрові технології і тільки 2% сповна
реалізують їх переваги (рис. 3). Тому Європа намагається прискорити
«цифрові» трансформації свого бізнес-ландшафту, стимулюючи застосування новітніх цифрових технологій для вдосконалення процесів,
створення нових бізнес-моделей, підвищуючи темпи зростання і створюючи робочі місця. Останнє завдання особливо актуальне, враховуючи високі показники безробіття серед молоді: 20% в ЄС, в цілому,
і більше 55% в Іспанії та Греції, зокрема.

Джерело: розраховано автором.
Рис. 3. Динаміка розвитку цифрової економіки протягом 2000-2016 рр.

Про необхідність використання потенціалу цифрових технологій
з метою підвищення рівня конкурентоспроможності, підприємництва
та інноваційної діяльності було окремо відзначено в Плані дій «Підприємництво 2020» (Entrepreneurship 2020 Action Plan).
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Окрім Плану, є й інші ініціативи:
– флагманські ініціативи ЄС 2020 року – Індустріальна політика
в еру глобалізації (Industrial Policy for the Globalisation Era), Цифровий порядок денний для Європи (Digital Agenda for Europe), Інноваційний союз (The Innovation Union);
– Акт про малий бізнес Європи (The Small Business Act for
Europe);
– Комюніке комісії «Адаптація політики з електронного бізнесу
в мінливому середовищі: уроки ініціативи Go Digital і завдання на
майбутнє» («Adapting e-business policies in a changing environment:
the lessons of the Go Digital initiative and the challenges ahead»).
Отже, нова економіка фактично є універсальним інструментом в
політиці будь-яких країн, здатних вирішити проблему технологічного відставання країн з економікою, що розвивається, так і дати
імпульс країнам з постіндустріальним рівнем розвитку до збільшення конкурентоспроможності, підвищення національної безпеки, нарощування інноваційної індустрії, створення передового індустріального базису для інновацій.
Європейською комісією був прийнятий план дій «Європейський
шлях в інформаційне суспільство» (Europe’s Way to the Information
Society. An Action plan). Європейську програму дій щодо формування нової економіки часто називають «ініціативою Бангемана», де
сформовано рекомендації термінових заходів для забезпечення формування країнами ЄС нової економіки:
1) заохочення приватних інвестицій;
2) концепція універсального доступу;
3) допомога в технологічних інноваціях;
4) забезпечення інтерактивного доступу;
5) захист особистого життя, безпеки і надійності мереж;
6) поліпшене керування спектром радіочастот;
7) захист прав інтелектуальної власності;
8) координація державних зусиль;
9) забезпечення доступу до державної інформації.
Країни Європейської цивілізації мають значні досягнення у формуванні нової економіки, проте серед нових завдань для них можна
виокремити наступні:
1. Розвиток нової економіки висуває нові соціальні виклики, які
пов’язані з доступністю інформації, тому зберігаються відмінності
серед населення за ступенем включеності в інформаційне середовище,
існує розрив між інформаційно бідними і інформаційно багатими
верствами суспільства. Ця різниця проявляється на різних рівнях:
багатий інформаційний Захід – бідний Схід, багата Північ – бідний
Південь. Те саме й усередині країн: багатші в інформаційному відношенні – люди освічені, середнього достатку і вище, менш багаті – ті,
хто не має доступу до комп’ютера і до Інтернету.
2. Покращити умови для бізнесу за допомогою ефективної і узгодженої лібералізації телекомунікацій, створити необхідні умови для
впровадження електронної торгівлі.
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3. Забезпечити перехід до навчання протягом усього життя. В
цьому напрямку працює ініціатива «Навчання в інформаційному
суспільстві».
4. Підтримувати створення нових робочих місць, охорону прав і
свобод громадян, перш за все, недоторканність особистого життя.
5. Встановити правила створення нової економіки. Вони повинні
зачіпати права на інтелектуальну власність, захист даних і таємницю особистого життя, проблеми оподаткування, інформаційну безпеку, використання частот, стандартів.
6. Прискорити входження шкіл в нову економіку за допомогою
нових засобів спілкування, заохотити широке поширення мультимедіа в педагогічній практиці, формувати критичну масу користувачів,
послуг з виробництва мультимедійних продуктів і послуг, посилити
європейську освіту засобами, властивими інформаційному суспільству,
розширюючи культурне і лінгвістичне розмаїття.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у
цьому напрямку. При переході від індустріального суспільства до
постіндустріального кардинально змінюються способи виробництва,
світогляду людей, міждержавних відносин. Рівень розвитку інформаційного простору суспільства кардинально впливає на економіку,
обороноздатність і політику. Від нього залежить поведінка людей,
формування суспільно-політичних рішень і соціальна стабільність.
Метою розвитку нової економіки та інформаційних технологій у
всьому світі і, зокрема, в країнах Європейської цивілізації, є найбільш повне задоволення інформаційних потреб суспільства у всіх
сферах діяльності, поліпшення умов життя населення, підвищення
ефективності розвитку, сприяння стабілізації соціально-політичних
відносин в державі на основі впровадження засобів обчислювальної
техніки і телекомунікацій.
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Приоритеты новой экономики как базис постиндустриального
развития европейской цивилизации
Аннотация. Конец ХХ – начало ХХI в. характеризуется развитием компью
терных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и постепенным
проникновением данных технологий в различные сферы человеческой жизни,
что повлияло на социально-экономическое развитие ведущих стран мира и
европейской цивилизации в частности и привело к формированию постиндустриальной, а затем и новой экономики – экономики знаний, инноваций,
глобальных информационных систем, интеллектуального труда, науки, новейших технологий и венчурного бизнеса.
Нынче основу новой экономики составляет накопленный ИКТ потенциал,
который является главным детерминантом социально-экономического развития современного общества. Изменение роли информационно-коммуни
кационных технологий, расширение их структуры и функций, преобразование из расходного фактора в основной производительный и социальный
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фактор развития и функционирования современного общества привело к
необходимости формирования новой экономики, в рамках которой страны
мирового сообщества благодаря ИКТ занимают ведущие позиции в глобальной конкурентоспособной борьбе.
Ключевые слова: новая экономика, постиндустриальное общество, европейская цивилизация, информационно-коммуникационные технологии, экономика
знаний.
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Abstract. End of the 20th – the beginning of the 21st century. characterized
by the development of computer and information and communication technologies
(ICTs) and the gradual penetration of these technologies into various spheres
of human life, which influenced the socio-economic development of the leading
countries of the world and European civilization in particular and led to the
formation of a postindustrial, and then a new economy, the economy knowledge,
innovation, global information systems, intellectual work, science, the latest
technology and venture business.
Today, the basis of the new economy is the accumulated ICT potential, which
is the main determinant of the socio-economic development of modern society.
Changing the role of information and communication technologies, expanding
their structure and functions, transforming them from the expenditure factor
into the main productive and social factor of the development and functioning
of modern society led to the need for a new economy in which the countries
of the world community through ICT occupy leading positions in the global
competitive struggle.
Key words: new economy, post-industrial society, European civilization,
information and communication technologies, knowledge economy.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ФОРМУВАННЯ
ОБ’ЄДНАНОГО РИНКУ КАПІТАЛУ у країнах ЄС
Анотація. Автором досліджено створення і функціонування об’єднаного
ринку капіталу в країнах ЄС (Capital Market Union), виявлено диспропорції
фінансового ринку ЄС з переважанням банківського сектора в його структурі,
що негативно впливає на ліквідність ринку капіталів в ЄС і в цілому на формування об’єднаного ринку капіталів; з’ясовано умови формування об’єднаного
ринку капіталу в ЄС та охарактеризовано провідні положення і директиви, що
забезпечують функціонування об’єднаного ринку капіталу в країнах-членах ЄС.
Ключові слова: об’єднаний ринок капіталу ЄС, фінансовий ринок країн ЄС,
європейська фінансова та інвестиційна інтеграція.

Постановка проблеми. Сучасний об’єднаний ринок капіталу в ЄС
(Capital Market Union), що сформований за принципом верховенства
права, інклюзивності інститутів та спрямованістю на системне покращення інфраструктури інвестиційно-фінансового ринку ЄС, є
суттєвим фактором підвищення конкурентоспроможності бізнес-структур країн ЄС, які він забезпечує фінансовими ресурсами та інструментами. Крім того, масштабність, впливовість і конвергентність з
іншими потужними міжнародними фінансовими центрами характеризує об’єднаний ринок капіталу в ЄС як провідний регіональний
фінансовий центр у світі. Тому аналіз сучасного стану і перспективи
формування об’єднаного ринку капіталу в ЄС є актуальним завданням, що дозволить осмислити євроінтеграційні процеси на фінансових
ринках країн ЄС та долучитись до цих процесів Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан і перспективи
об’єднаного ринку капіталу в країнах ЄС досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: О. Білорус, А. Гальчинський, Т. Качка,
Ю. Кравченко, Я. Міркін, Т. Міхальова, В. Пищик, О. Рогач, Б. Руб© Є. В. Редзюк
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цов, В. Сіденко, Дж. Сорос, А. Сотніков та ін. Результати досліджень
вищезазначених авторів свідчать про зростання ролі глобальних
фінансів в міжнародній економіці, зміщенні регулювання від національного до наднаціонального рівня, а також в асиметричному
впливі глобальних фінансів на країни ЄС, що є суттєвим для подальших перспективних досліджень. При цьому відзначимо, що
зміна економічних і фінансово-інвестиційних циклів у світі і в країнах Європи, поява нових підходів і методів регулювання об’єднаного
ринку капіталу в країнах ЄС, сучасні виклики і можливості країн
ЄС для вирішення проблем більш гармонійного формування
об’єднаного ринку капіталу в ЄС обумовлюють подальші дослідження за цією тематикою.
Мета статті – дослідити специфіку становлення об’єднаного ринку капіталу в країнах ЄС (Capital Market Union), виявити сучасні
особливості цього інтеграційного процесу та сформувати пропозиції
для більш гармонійної і ефективної євроінтеграції на рівні держав
і підприємницьких структур.
Виклад результатів дослідження. Формування наднаціонального
загальноєвропейського фінансового ринку є логічно вбудованим компонентом реалізованої поетапної інтеграції митного регулювання,
вільного руху людей і капіталів в межах Європейського союзу. Започаткована вона була ще Римським договором, стратегією щодо створення Європейського економічного співтовариства (1957 р.), яка ви
значала довгострокову мету формування спільного ринку з вільним
переміщенням чотирьох чинників – товарів, послуг, капіталу та осіб.
Тому в подальшому реалізація цієї стратегії вплинула на зародження
і поширення інвестиційно-економічної лібералізації в рамках ЄС, а
також на впровадження валюти євро. В основі реалізації цих процесів була гармонізація національних правил і принципу взаємного
визнання. Структуруванню і об’єднанню ринку капіталів в країнах
ЄС сприяла також в 2000 р. Лісабонська стратегія Європейської ради,
що затвердила спрямованість на підвищення конкурентоспроможності європейської економіки і включала досягнення до 2010 р. статусу
найбільш динамічно зростаючої та конкурентоспроможної економіки,
заснованої на знаннях; перехід до інноваційної моделі розвитку; досягнення стійкого зростання економіки з великою кількістю робочих
місць для більш кваліфікованої робочої сили з більш високим ступенем соціального згуртування. В цьому контексті договір про функціонування ЄС забороняє обмеження на капіталопотоки між країнамичленами ЄС і на платежі між країнами-членами й третіми державами.
Країни ЄС мають право використовувати захисні заходи у разі, якщо
заподіяння або загроза заподіяння шкоди капіталопотоками, здійснюваними у взаємних рамках й у відносинах з третіми країнами, серйозно порушують функціонування економічного і валютного союзу
ЄС. Вони можуть вживати заходи протидії порушенню національного законодавства та правил, що діють у сфері оподаткування та пруденційного нагляду з боку фінансових інститутів [1].
Створення єдиного загальноєвропейського ринку фінансових послуг є одним із сучасних завдань ЄС. Для цього на наднаціональному рівні приймаються єдині стандарти розкриття інформації при
публічному розміщенні цінних паперів на території ЄС, а на спри-
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яння взаємного визнання проспектів емісії націлена Директива
№ 2003/71/ЄС. Вона побудована за принципом загальної гармонізації, отже, незважаючи на статус, все ж максимально обмежує національне регулювання. Так, державам-членам ЄС заборонено встановлювати додаткові вимоги до вже закріплених у Директиві. Таким
чином, вимоги до проспекту емісії гармонізовані на території всього
ЄС, а проспект емісії, зареєстрований в країні, звідки походить емітент, визнають на території країн, що входять в ЄС. При публічному первинному розміщенні або публічній пропозиції цінних паперів,
зареєстрованих на одній з фондових бірж ЄС, що відбувається на
території будь-якої держави-члена ЄС, проспект емісії повинен бути
поданий і зареєстрований в національному домені. Проспект емісії
підлягає реєстрації, якщо емітент виконав певні загальноєвропейські
стандарти щодо розкриття інформації. Директива спрощує процедуру взаємного визнання проспектів емісії, встановлює вимоги до
змісту і форми проспекту, дозволяє емітентам посилатися в проспекті емісії на документи, подані національному регулятору, встановлює
правила визначення країни походження емітента і визначення статусу кваліфікованих інвесторів, виходячи з обсягу інвестицій, власного капіталу, інвестиційної історії та / або організаційно-правової
форми.
Із цією Директивою тісно пов’язана Директива про прозорість
2004/109/ЄС, яка регулює довгострокові зобов’язання емітента, чиї
цінні папери допущені до лістингу на одній з фондових бірж ЄС.
Зобов’язання включають опублікування річних, піврічних та інших
звітів. Директива про прозорість не обмежує в сфері своєї діяльності додаткове національне регулювання.
У 2011 р була прийнята Директива про керуючих фондами альтернативних інвестицій 2011/61/ЄС. Терміном, до якого державичлени ЄС зобов’язалися привести національне законодавство у відповідність до положень зазначеної Директиви, визначено 22 липня 2013
року – вступає ця Директива в силу. У ній передбачені єдині вимоги
до фінансових посередників, що залучені до управління і адміністрування фондами альтернативних інвестицій на території ЄС. Директива визначає фонди альтернативних інвестицій як «будь-яку колективну інвестиційну схему, яка не вимагає дозволу відповідно до Директиви про зобов’язання, пов’язані з колективними інвестиціями в
цінні папери, що знаходяться в обігу». Це широке визначення, що
включає приватні інвестиційні фонди, хедж-фонди, фонди нерухомості та інші інституціональні інвестиційні механізми.
Вільне пересування капіталу може свідчити про відсутність обме
жень його руху між державами-членами ЄС, а також між державамичленами та третіми країнами. Згідно з Угодою про функціонування
ЄС принцип вільного переміщення капіталу охоплює і свободу платежів між державами-членами, а також між державами-членами та
третіми країнами.
Є деякі винятки з принципу вільного руху капіталу (п. 1 ст. 65
Договору про функціонування ЄС). Так, положення про зняття заборон не стосуються компетенції держав-членів ЄС їх застосовувати,
що передбачено положенням їх фінансового законодавства, де є від-
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мінності між платниками податків, які знаходяться в неоднакових
умовах відносно їх податкового доміцілія, або щодо місця, де було
інвестовано їхній капітал; вживати необхідних заходів щодо запобігання порушенням національних законів та актів виконавчої влади, особливо в сфері оподаткування та ретельного контролю за діяльністю фінансових установ, або декларувати дані про рух капіталу для адміністративних і статистичних цілей; вживати заходи, які
є доцільними для підтримання громадського порядку або державної
безпеки. У виняткових випадках, коли рух капіталу в треті країни
або з них спричиняє або може створити серйозні труднощі у функціонуванні економічного і валютного союзу, Рада за пропозицією
Комісії і після консультацій з ЄЦБ приймає компетентною більшістю рішення про захисні заходи щодо третіх країн на термін не більше шести місяців, якщо вони зумовлені крайньою необхідністю [2].
У цілому країни ЄС накопичили за останніх 70 років достатній і
водночас суперечливий досвід формування єдиного внутрішнього
ринку, який необхідно враховувати в процесі створення загального
фінансового ринку на європейському економічному просторі. Так, у
країнах ЄС виконання завдання зі створення єдиного внутрішнього
ринку було задекларовано в 1992 р. та закріплено в Маастрихтському договорі про ЄС, який набрав чинності 1 листопада 1993 р. Однак
практично, як відзначають представники керівництва ЄС, повноцінний спільний фінансовий ринок так і не був створений ні до запуску проекту Економічного і валютного союзу ЄС, ні в наступний період. На основі проведеного Європейським центральним банком в
2015 р. дослідження «Реальна конвергенція: стан, теорія і вплив на
політику» експерти дійшли висновку, що всупереч раніше поширеній
тезі використання єдиної валюти євро без опори на глибокий і диверсифікований фінансовий ринок не впливає позитивно на розвиток
реальної конвергенції та інституційну консолідацію інтеграційного
процесу.
Диспропорції фінансового ринку ЄС з переважанням банківського сектора в його структурі, що забезпечує до 80% потреб в інвестиціях країн регіонального об’єднання, багато в чому зумовлюють
обмежені можливості країн-членів єдиного внутрішнього ринку долати негативні наслідки світової фінансової кризи в порівнянні з
США, де, навпаки, фінансовий ринок є основним ресурсом – до 80%
інвестиційної активності, що дозволяє країні швидше інших відновлювати економічне зростання. Як відзначають експерти Європейської
комісії, при порівнянні за обсягом ВВП в економіках ЄС і США
європейський ринок акцій становить менше 50% цього сегмента
фондового ринку США, а ринок облігацій – менше 30%. Крім того,
правові відмінності в умовах доступу на ринки капіталу країн-членів
ЄС зараз суттєвіші, ніж між США і ЄС в цілому [3].
В Європейському союзі усвідомлюють вагоме значення інвестицій
і їх безпосередній вплив на зайнятість, створення нових робочих місць
і системне зростання. Для сприяння таким процесам в довгостроковій
перспективі необхідно створити справжній єдиний ринок капіталу,
тобто Союз ринків капіталу для всіх 28 держав-членів, й інвестиційний пакет в 315 млрд євро має допомогти розпочати цей процес.

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2018. — № 15

Стан і перспективи подальшого формування об’єднаного ринку капіталу у країнах єс

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2018. — № 15

28

Є. В. Редзюк

У порівнянні з іншими регіонами європейський бізнес, як і раніше, суттєво залежить від банківського фінансування і менше – від
ринків капіталу. Формування потужнішого і розвиненішого ринку
капіталу в ЄС має доповнювати банки як джерело фінансування і
буде: відкривати більше інвестицій для всіх компаній, особливо для
малих і середніх підприємств, а також для інфраструктурних проектів.
Залучати більше інвестицій в ЄС з інших регіонів планети. Сприяти стабілізації фінансової системи, відкривати більш широкий
спектр джерел фінансування.
Отже, головне сучасне завдання з формування об’єднаного ринку
капіталів в ЄС – це знайти способи зближення інвесторів і вкладників, що спрямоване на зростання взаємодії. Єдиного шляху або чіткого плану дій, який би забезпечив появу ефективного об’єднаного
ринку капіталу в ЄС, немає. Проте здійснюється ряд кроків, деякі
є індивідуально незначні й непомітні, але їх вплив в сукупності буде
суттєвим. Тому поступово виявляються і усуваються бар’єри між
грошима інвесторів й інвестиційними можливостями, також долаються регулятивні і законодавчі перешкоди, які заважають бізнесу
залучити інвесторів. Крім того, поетапно реалізується система залучення коштів на ринках капіталу в ЄС для спрямування цих фондів до панєвропейської інвестиційної мережі з більш ефективнішою
інституційною структурою як на національному, так і на міждержавному рівні.
За міжнародною статистикою, середні компанії в США, які є
рушіями зростання економіки в більшості країн Європи, США і
ОЕСР, отримують у п’ять разів більше коштів з ринків капіталу,
ніж в ЄС. Якби ринки венчурного капіталу ЄС були такими ж фундаментальними і фінансово насиченими в 2008-2013 роках, то було
б доступніше додаткове фінансування компаній (90 млрд євро). При
цьому, якби сек’юритизація малого і середнього бізнесу була на
рівні США, то це повернуло б на ринки капіталу, в порівнянні
2007 р. з нинішнім, суму, еквівалентну додатковим коштам у 20 млрд
євро [4].
Керівництво країн ЄС розуміє, що формування об’єднаного ринку
капіталів – довгостроковий проект, який вимагатиме постійних зусиль протягом багатьох років, але це не повинно заважати домагатися якнайшвидшого прогресу. Тому на рівні Європейської комісії
та Європейського парламенту здійснюється низка заходів:
– розробляються пропозиції щодо заохочення високоякісної
сек’юритизації і звільнення банківських балансів для кредитування;
– розглядається Директива із проспектів, щоб полегшити фірмам,
особливо дрібним, залучення фінансування і інвесторів з-за кордону;
– розпочинається робота з поліпшення доступності кредитної інформації для малих і середніх підприємств, щоб інвесторам було
легше в них інвестувати;
– налагодження співпраці з промисловістю, щоб створити загальноєвропейський режим приватного розміщення для заохочення прямих інвестицій в більш дрібні підприємства;
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– підтримання залучення нових європейських довгострокових
інвестиційних фондів для спрямування інвестицій в інфраструктуру
та інші довгострокові проекти.
Вищенаведені заходи започатковують тримісячні консультації. У
програмі – обґрунтовані думки і пропозиції від парламентаріїв держав-членів, тих, хто працює на ринках капіталу, і від усіх зацікавлених, пов’язаних з цією роботою. Такий зворотний зв’язок допоможе країнам ЄС розробити план дій та створити до 2019 р. ефективно функціонуючий об’єднаний ринок капіталу в ЄС.
Відзначимо, що рівні інвестицій станом на 2015-2016 рр. в країнах ЄС значно знизились зі своїх максимальних значень у 2007 р.
і залишаються нижчими їх історичної норми. Тому Європейська
комісія оголосила про інвестиційні плани, які відкривають державні і приватні інвестиції в економіку не менш ніж на 315 млрд євро
протягом наступних трьох років зі створенням нового Європейського фонду стратегічних інвестицій (EFSI), і опублікувала Повідомлення про довгострокове фінансування європейської економіки, де передбачено ряд заходів щодо стимулювання інвестицій. Для цього
розроблена нормативна база для європейських довгострокових інвестиційних фондів (ELTIFs), що дозволить інвесторам вкладати гроші
в компанії та інфраструктурні проекти на довгострокову перспективу. ELTIFs повинні мати надзвичайну привабливість для інвесторів,
особливо для таких, як страхові компанії або пенсійні фонди, що
потребують стійких потоків доходів чи зацікавлені в довгостроковому зростанні капіталу.
За останні десятиліття ринки капіталу в світі і в ЄС суттєво розширились. Так, Китай вибився на другий рядок рейтингу капіталізації після США. Із 2003 року фондовий ринок Китаю додав 1479% –
майже 6,6 трлн в 2016 р. Зараз обсяг цього ринку перевищує сукупний показник Франції, Німеччини та Швейцарії. Динамічне
зростання демонструє також фондовий ринок Індії (1,7 трлн євро
станом на 2016 р.) з 639% зростання за цей період. Загальна капіталізація фондового ринку ЄС станом на 2013–2016 рр. склала
8,4–10,6 трлн євро (приблизно 65–71% ВВП) у порівнянні з 1,3 трлн
євро в 1992 р. (22% ВВП). Загальна сума непогашених боргових
цінних паперів у 2013 р. перевищила 22,3 трлн євро (171% ВВП) у
порівнянні з 4,7 трлн євро (74% ВВП) в 1992 р. Проте ринки, як і
раніше, недостатньо розвинені в порівнянні з іншими юрисдикціями.
Публічних ринків акцій в США вдвічі більше, ніж в ЄС (у відсотках
від ВВП), у Швейцарії – у три з половиною рази більше. Фондові
ринки в США (25 трлн євро в 2016-2017 рр.) також в 2-2,5 раза
більші, ніж в ЄС, водночас ринків приватного розміщення облігацій
в США втричі більше. У країнах-членах ЄС є значні відмінності в
розвитку ринку капіталу. Наприклад, капіталізація вітчизняного
фондового ринку перевищувала 121% ВВП у Великобританії, у порівнянні з менш ніж 10% в Латвії, на Кіпрі і в Литві. У країнах
Європи найбільше котируються компанії (7353 станом на 2016 р.) з
середньою ринковою капіталізацією на суму приблизно 1,4 млрд
євро. В той же час, 5204 лістингові компанії США мають середню
капіталізацію 4,7 млрд євро. Статистика також свідчить, що:
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– торгівля на фондових ринках ЄС зосереджена в невеликій кількості компаній;
– розрив між Європою і США зростає з щорічним середнім коефіцієнтом 14% [5].
Вищезазначені дані свідчать про асиметричний стан фінансових
ринків в різних країнах ЄС, а також загалом про меншу конкурентоспроможність фондового ринку країн ЄС у порівнянні з його основними країнами-конкурентами – США і Японією, а також більш
динамічним зростанням в країнах, що розвиваються (Китаї та Індії).
Пояснення ефекту недорозвиненості ринків капіталу в країнах ЄС
в порівнянні з США і Японією полягає в структурі фінансування
(у % від загальної суми зобов’язань). Баланс регулювання частки
боргового і акціонерного капіталу в економіці країн ЄС зміщений
суттєво в боргових відносинах між учасниками фінансово-інвестиційного ринку. Європейські компанії традиційно більше покладаються на банківське фінансування, при цьому банківське кредитування
відіграє значно більшу роль у фінансуванні корпоративного сектора,
ніж випуск боргових цінних паперів на ринки. Значна залежність
від банківського кредитування робить європейську економіку, особливо підприємства малого і середнього бізнесу, більш вразливою,
коли банківське кредитування розбалансоване, як це сталося за фінансової кризи 2008–2009 рр.
Є й інша негативна тенденція, коли перманентний вплив здійснюють окремі держави ЄС, які прагнуть захистити свої фінансові ринки
від доступу на них іноземних операторів, що хочуть вільно конкурувати з національними компаніями. Це тому, що будь-який уряд
прагне захистити інтереси своїх компаній, ніж дозволити отримати
додаткові доходи іноземним компаніям, прибуток яких, за принципом
міжнародного податкового права, оподатковується на території держави / установи (за винятком випадків, коли іноземна компанія діє
через своє постійне представництво в державі, де надаються послуги).
Тож загальна економічна політика тієї чи іншої держави відрізнятиметься в залежності від того, чи роблять компанії цієї держави ставку на внутрішній ринок (тоді уряд всіляко прагнутиме закрити свій
ринок фінансових послуг для іноземних компаній, нехай навіть ціною
введення заходів у відповідь з боку іноземних урядів щодо операторів
цієї держави), або ці компанії зроблять експансію на ринки іноземних
держав (наприклад, коли вони вже займають стабільне і лідируюче
становище на своєму внутрішньому ринку, і, крім того, стан останнього не сприяє подальшому прогресивному розвитку) – тоді уряд
цієї держави домагатиметься від урядів інших держав лібералізації
ринків останніх, а в якості компенсації сприятиме на своєму вітчизняному ринку операторам з іноземних країн.
Крім вищезазначених протекціоністських державних заходів, кінцева мета яких полягає у створенні найбільш комфортних умов розвитку для вітчизняних компаній і, як наслідок, отримання додаткових надходжень до бюджету, існує і загальноекономічна аксіома:
найбільш високий рівень лібералізації ринків товарів і послуг (зокрема фінансових послуг) дозволяє створити здорове конкурентне
середовище, яке, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості та
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зниженню вартості послуг для споживачів. Ці передумови визначають
зміст суспільних відносин в сфері міждержавної взаємодії щодо формування доступу на національні ринки фінансових послуг, тому
конвергентність між різними країнами ЄС неоднорідна, формування
об’єднаного ринку капіталу в ЄС гальмують внутрішні невирішені
проблеми економік країн ЄС, але поступово в країнах ЄС переважає
орієнтація на лібералізацію [6].
Загальні, системні й найбільш значимі фактори, що перешкоджають потокам капіталів в рамках ЄС, це – низька ліквідність національних ринків, особливості податкового режиму щодо нерезидентів
і валютні ризики. Крім того, значними бар’єрами для зарубіжних
інвесторів, зокрема й з країн ЄС, є місцеві вимоги щодо інкорпоратизації, національні відмінності в законодавстві щодо бухгалтерської
звітності компаній, неповне покриття сум податкових кредитів,
стягнення податків при переведенні прибутку за кордон. У деяких
країнах ЄС зберігається особливий режим щодо резидентних фірм
при сплаті ними податку на прибуток корпорацій, яке пов’язано із
застосуванням принципу резиденції при оподаткуванні резидентних
компаній [7].
Відзначимо, що деякі глобальні і регіональні проблеми в ЄС також
відтерміновують об’єднання ринків капіталу, цей процес має вийти
за рамки, передбачені відповідним планом на кінець 2019 року. У
країнах ЄС об’єднання ринків капіталу є довгостроковим проектом,
який вимагає підтримки кількох зацікавлених сторін як з державного, так і з приватного секторів. Ринки капіталу, зокрема ринок
акціонерного капіталу і довгострокові інституційні інвестори, ефективні для фінансування реальних активів в економіці. Досягнення
цими учасниками контрольної конвергенції з бізнес-структурами є
основною метою, коли цей процес відбувається швидкими темпами,
природно і на основі повноцінної, ефективної і уніфікованої інфраструктури. Тому вихід з ЄС Великобританії (Brexit) стратегічно може
привести до більш збалансованого і стабільного ландшафту клірингової діяльності щодо функціонування валюти євро в Європі. Крім
того, це стосується й потенціалу технології розподілених реєстрів,
тому важливо створити критичну масу учасників ринку і налагодити
взаємодію з існуючими інфраструктурами, об’єднати їх і спростити
для інвесторів і бізнес-структур [8].
Прискорення об’єднання ринків капіталу в ЄС вимагає від Комісії Ради ЄС і Європарламенту зосередження уваги на усуненні національних бар’єрів для потоків капіталу. Успіх інвестиційного
плану розвитку для Європи в напрямку фінансування проектів, що
мають додаткову вартість для європейської економіки, частково залежить від колективного потенціалу ЄС і його держав-членів щодо
подолання бар’єрів для транскордонних інвестицій. Тому в рамках
третього компонента інвестиційного плану розвитку, який спрямований на усунення перешкод на шляху інвестицій, Європейська
комісія зобов’язалася прискорити процес створення об’єднаного ринку капіталу в ЄС. Для створення інтегрованих фінансових ринків в
рамках об’єднаного ринку капіталу потрібні оперативні й продумані
рішення на рівні ЄС, але також вирішальними є і зобов’язання кож-

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2018. — № 15

Стан і перспективи подальшого формування об’єднаного ринку капіталу у країнах єс

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2018. — № 15

32

Є. В. Редзюк

ної держави-члена ЄС з пакетом рішень щодо усунення національних
бар’єрів. Дії на національному рівні необхідні для створення чіткого, прогнозованого і стабільного середовища, яке дозволить збільшити інвестиції і ефективніше розподілити капітал в економіці, що
в кінцевому підсумку збільшить фінансування бізнесу та інфра
структури.
Після засідання Ради «Екофін» в червні 2015 р. Європейська
комісія і група експертів з представників держав-членів спільно з
Європейським парламентом працюють спостерігачами для усунення
національних бар’єрів щодо транскордонних потоків капіталу і пошуку причин, які не задовольняють суспільні інтереси або неприйнятні. Ця робота повинна привести до спільної «дорожньої карти»
щодо усунення бар’єрів, яку доповнять інші ініціативи з подолання
перешкод на шляху інвестицій, визначених Комісією в контексті
Європейського семестру і пов’язаних з роботою об’єднаного ринку
капіталів, спрямованої на розвиток ринків капіталу за сприяння
Структурної служби підтримки реформ (SRSS).
Європейська комісія вважає, що метод роботи з державами-членами ЄС на основі аналізу національних потреб, експертних оцінок
і обміну передовим досвідом може принести істотні вигоди. Тому
група експертів працює над низкою бар’єрів, які є здебільшого національною компетенцією, що були відібрані на основі відповідей
держав-членів і зацікавлених сторін щодо різних консультацій з
розвитку об’єднаного ринку капіталів [9].
Варто зазначити, що за останнє десятиліття законодавство ЄС про
фінансові ринки пройшло три етапи трансформації.
I. До фінансової кризи основна увага приділялася прозорості,
конкуренції та рівню «ігрового поля». Головна мета полягала в створенні єдиного ринку фінансових послуг.
II. Після кризи основну увагу сконцентровано на формуванні політики стабільності фінансового ринку і реалізації принципів «великої двадцятки» (G20). ЄС був і залишається активним прихильником
здійснення порядку в G20, що охоплює весь ланцюжок створення
вартості інститутами фінансових ринків. Це підтверджує центральну
позицію провідних операторів ринку, таких як, наприклад, найпотужніша фондова біржа ЄС – Deutsche Börse, яка загалом забезпечила політику фінансової стабільності та цілісності в ЄС.
III. Із 2015 року, після перенесення більшості заходів G20 в законодавство ЄС, акцент змістився в бік створення і зростання робочих місць. Це був фундаментальний зсув парадигми в розробці політики ЄС, найкраще проілюстрований об’єднаним ринком капіталу
в ЄС, який регламентує економічні стимули замість введення заборон,
що дозволяє фінансовим ринкам працювати ефективно і конкурентоспроможно.
Проте все ще відбувається поєднання етапів II і III, причому деякі з посткризових регулювань все ще знаходяться в процесі реалізації (наприклад, MiFID II / MiFIR або CSDR) або вже переглядаються (наприклад, European Market Infrastructure Regulation /EMIR/)
при запровадженні об’єднаного ринку капіталу в ЄС. На цей процес
негативно вплинула політична динаміка і безпрецедентна невизна-
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ченість навколо «Brexit» (вихід Великобританії з ЄС). Один із найбільших фінансових центрів світу (Лондонська біржа) залишає
об’єднаний ринок капіталу ЄС, тому регулювання та нагляд ЄС коригується:
1. Проект щодо впровадження об’єднаного ринку капіталу, що
має на меті зміцнення конкурентоспроможності ринку капіталу ЄС
і скорочення його фрагментації уздовж національних кордонів, став
особливо важливим за таких умов дезінтеграції. Тому формування
ринку капіталу в ЄС спрямоване на створення більш привабливих
умов для інвесторів і емітентів, що не входять в ЄС, ефективно
розподіляючи ресурси в ЄС і забезпечуючи інституціонально й законодавчо справедливі, стабільні і відкриті ринки для учасників
ринку.
2. «Brexit» зробив актуальним для регуляторів ЄС і учасників
ринку питання про те, як гарантувати ефективний контроль не тільки в ЄС, а й у системно важливих інфраструктурах за його межами.
Таким чином, крім реалізації цілей G20, а також міжнародних стандартів забезпечення стабільності фінансових ринків і рівних умов
діяльності, пріоритетом для законодавців ЄС залишається захист
клієнтів, зв’язків і важливої інфраструктури поза межами ЄС.
3. Підготовка учасників ринку до наслідків «Brexit». Однією з
найбільших проблем для учасників ринку Великобританії буде втрата паспорта ЄС для ведення бізнесу з клієнтами в ЄС і той факт, що
для цього немає відповідної заміни. Режими третіх країн у фінансовому регулюванні ЄС були розроблені для забезпечення доступу
для фірм, що не входять в ЄС, на ринки ЄС, але вони не охоплюють
весь набір фінансових послуг, і рішення, що стосуються еквівалентності, можуть бути зняті.
Основний інтерес Deutsche Börse, як провідного учасника інфраструктурного забезпечення фінансового ринку ЄС, полягає в тому,
щоб клієнти, які зараз використовують Великобританію в якості
фінансового центру, також підтримували доступ до інфраструктури
ЄС. Стимулюючи і підтримуючи клієнтів, які прагнуть перевести
свій бізнес в ЄС, здійснюється і підтримка доступу до ринку капіталів ЄС у Великобританії після «Brexit». Саме тому Deutsche Börse
створила команду переходу «Brexit», команду готовності «Brexit» і
спеціальні проекти, які допомагають клієнтам підготуватися до цієї
складної ситуації.
Інфраструктура фінансового ринку ЄС займає центральну роль,
щоб забезпечити фінансову стабільність і гарантувати це в майбутньому. Відзначимо, що європейська інфраструктура працювала і
працює безперебійно, навіть під час фінансової кризи, тобто біржові ринки чітко функціонували під час кризи в порівнянні з позабіржовими ринками. Тому регулюючі органи поставили обмін і регульовану інфраструктуру в центр регулювання фінансових ринків,
що зробило інфраструктуру фінансового ринку частиною рішення,
оскільки інфраструктура фінансового ринку є нейтральною, високонадійною, прозорою і регульованою. Ось чому біржі в ЄС ефективно виконують функцію відповідності нормам і надійності фінансових
ринків [10].
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Успіх наддержавного регулювання і управління щодо економічної
інтеграції і впровадження валютного союзу в країнах ЄС підтверджує
результативність формування об’єднаного ринку капіталів. Відзначимо, що між об’єднаним ринком капіталу, а також економічним і
валютним союзом в ЄС існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність:
економічний і валютний союз доповнює функціонування об’єднаного
ринку капіталу, який є істотним елементом діяльності економічного
і валютного союзу в країнах ЄС. Введення євро скоротило торгові
бар’єри за рахунок зменшення витрат за валютообмінні операції,
ліквідувало ризики, пов’язані з коливаннями валютних курсів; знизило розбіжності в цінах на аналогічні товари, а значить, сприяло
зростанню прозорості та конкурентоспроможності європейської економіки. Тобто попередні реформи сформували якісну базу для подальшого фінансово-інвестиційного розвитку і об’єднання в єдиний
ринок в межах країн ЄС.
Реалізувати ці заходи можна було при дотриманні базових принципів. Так, принципи європейських стратегій функціонування і розвитку об’єднаного ринку капіталів включають: а) ясність цілей;
б) пріоритет системного підходу до пакета ключових напрямків;
в) розробка заходів щодо активізації міждержавного співробітництва
і реалізації принципу субсидіарності країн Євросоюзу в реалізації
цілей і завдань внутрішнього ринку; г) формування сучасної і гнучкої системи використання напрямів європейської політики в різних
сферах.
Незважаючи на успіхи і досягнення в процесі формування і розвитку об’єднаного ринку капіталів в країнах ЄС, проте станом на
2017–2018 рр. є невирішені проблеми:
– зберігаються фрагментованість і обмеження в русі осіб та інвестицій;
– проявляється слабка ефективність правозахисного механізму
між наддержавними органами країн ЄС і представниками національних урядів;
– ліквідність і зростання ринку капіталів ЄС менша в порівнянні з провідними фінансовими центрами світу;
– відзначається зарегульованість і монополізація (страховий ринок) окремих фінансових ринків;
– спостерігається роздробленість ринків державних цінних паперів у зв’язку з рішенням на національному рівні щодо питань обслуговування боргових зобов’язань;
– не ліквідовано значну кількість адміністративних бар’єрів;
– проявляються деструктивні та асиметричні ініціативи на рівні
держав щодо регулювання фінансово-інвестиційного ринку;
– не враховуються значні розбіжності фінансово-інвестиційного і
бюджетного забезпечення, боргового навантаження й підприємницької активності в різних країнах ЄС, а значить, і потенціал до зростання.
Отже, повністю і остаточно завершити формування об’єднаного
ринку капіталів в країнах ЄС буде складно, цей процес гармонізувати майже неможливо при очевидній відмінності соціально-економічного стану між країнами ЄС (особливо, коли в деяких наявні
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фінансово-економічні кризи), а тому суттєві інвестиції в країни, що
приєднались після 1995 р., і зближення (підвищення) соціальних
стандартів життя в них суттєво вирівняє і наблизить економічну
ситуацію в країнах Балтії (Латвія, Литва, Естонія), в країнах Східної Європи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія), в
південних і балканських країнах Європи (Португалія, Іспанія, Італія,
Греція, Сербія, Хорватія, Словенія, Македонія, Болгарія, Боснія і
Герцеговина, Албанія) до країн Західної і Північної Європи (Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія).
Висновки. Із проведеного дослідження очевидно, що формування
об’єднаного ринку капіталів в країнах ЄС відбувається складно, а
результати неоднозначні. З одного боку, в цьому процесі країничлени ЄС отримали суттєві економічні переваги (європейський
внутрішній ринок пов’язаний з формуванням загального ринку
капіталів, який обслуговує понад 500 млн споживачів), а це посилило власну конкурентоспроможність, підвищило інвестиційну
привабливість, збільшило можливості і географію для активізації
бізнес-структур. Крім того, за рахунок масштабу і уніфікації на
ринку капіталів ЄС в економіці цього регіону зріс товарообіг, створено значну кількість нових робочих місць, знижено ціни на товари і послуги, що посприяло зростанню міжнародної конкурентоспроможності. Але зберігаються й проблеми, що пов’язані з неоднорідністю соціально-економічного стану в країнах-членах ЄС;
внутрішні проблеми країн та адміністративні бар’єри цього регіону
дозволяють сформувати ефективний об’єднаний ринок капіталів в
країнах ЄС. Проблемою є і ментальність бізнес-структур в ЄС, що
сфокусовані на обслуговуванні в банківській системі з кредитноборговими інструментами. Також ліквідність і розвиненість ринку
капіталів ЄС менша в порівнянні з провідними фінансовими центрами світу, що потребує подальшої інтенсивної співпраці між
країнами-членами ЄС та зближення і конвергенції в параметрах їх
соціально-економічного розвитку.
Загалом, вільний рух товарів, осіб та введення єдиної валюти
євро в розрахунках – є основоположною підтримкою і апробованою
базою для подальшого успішного реформування і об’єднання ринку
капіталів в ЄС. Тому при ефективній політиці стимулів щодо зміни
менталітету функціонування і відходу від кредитно-боргового фінансування до активізації корпоративних розміщень акцій, венчурного
фінансування тощо, а також при гармонізації національного законодавства країн-членів ЄС і поступовому вирівнюванні соціально-економічних показників в цих країнах з’явиться потужний, конкурентоспроможний і масштабний об’єднаний ринок капіталів в країнах
ЄС. Відсутність прогресу у соціально-економічному вирівнюванні між
країнами ЄС, недостатність стимулів і форм ефективної спільної
співпраці між країнами ЄС, зростання національного егоїзму в окремих країнах, а також подальший вихід країн з ЄС – процес формування об’єднаного ринку капіталів ЄС за таких умов буде під загрозою і не реалізується.
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Состояние и перспективы дальнейшего формирования
объединенного рынка капиталов в странах ес
Аннотация. Автором проведены исследования создания и функционирования
объединенного рынка капиталов в странах ЕС (Capital Market Union),
выявлены диспропорции рынка ЕС с преобладанием банковского сектора в
его структуре, что отрицательно влияет на ликвидность рынка капиталов в
ЕС и в целом на формирование объединенного рынка капиталов; раскрыты
условия формирования объединенного рынка капиталов в ЕС и охарак
теризованы ведущие положения и директивы, обеспечивающие функционирование общего рынка капитала в странах-членах ЕС.
Ключевые слова: объединенный рынок капитала ЕС, финансовый рынок
стран ЕС, европейская финансовая и инвестиционная интеграция.
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Abstract. The author carried out research on the creation and functioning of
a unified capital market in the EU (Capital Market Union), identified the
disproportions of the EU market with the predominance of the banking sector
in its structure, which adversely affects the liquidity of the capital market in
the EU and, in general, the formation of a unified capital market; the conditions
for the formation of a unified capital market in the EU are disclosed and the
leading provisions and directives that ensure the functioning of the common
capital market in the EU member countries are described.
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МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ГРОМАД
Анотація. Обґрунтовано необхідність модернізації теоретичних засад управління місцевим економічним розвитком. Запропоновано теорію ієрархічності
управління економічним розвитком громад. Окреслено технологічний підхід до
управління місцевим економічним розвитком.
Ключові слова: місцевий економічний розвиток, місцеве самоврядування,
громада, управління місцевим економічним розвитком, технології муніципального управління.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Обґрунтування
гіпотези про дослідження громад як економічних систем дозволяє
поширити на ці утворення принципи організаційної динаміки, визначальною характеристикою якої є розвиток. Це, в свою чергу,
обумовлює необхідність дослідження теоретичних засад управління
цим процесом, що в умовах сучасності потребують перманентної
© Г. Л. Монастирський, Д. М. Савчук
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модернізації. Означене обумовлює актуальність й своєчасність пропонованої розробки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення цієї проблеми. Економічна й управлінська наука містить
багато теорій місцевого економічного розвитку [1, С. 14-40; 2, С.
13-36, 75-96, 102-114; 3, С. 38-91; 4, С. 80-93; 5, С. 26-43], які
треба переоцінити з позиції адекватності діючим реаліям. Генетичний, діалектичний і змістово-критичний аналіз основних теорій
місцевого економічного розвитку дозволяє їх поділити на такі групи: теорії розміщення (просторові, локалізаційні) — теорія сільськогосподарського штандарта, теорія раціонального штандарта
промислового підприємства, теорія промислового штандарта, теорія
центральних місць, теорія просторової організації господарства,
теорія дифузії інновацій, теорія полюсів зростання, теорія «центрпериферія»; власне теорії економічного розвитку (зростання) — теорія сукупної (кумулятивної) причинності, теорія привабливості
(атракційності), узагальнюючі теорії — синтетична теорія місцевого економічного розвитку, міждисциплінарні теорії — регіональна
теорія.
Найбільш потужні наукові школи, які безпосередньо чи опосередковано досліджували місцевий економічний розвиток, склалися в
Німеччині, Швеції, Великій Британії, США та Франції. В радянській
економічній науці теоретичні дослідження місцевого економічного
розвитку як складного поліелементного процесу було закладено представниками новосибірської соціологічної школи на чолі з Т.Заславською [6], адже концептуальні принципи дослідження економічного
розвитку сільських поселень як первинних спільнот можна умовно
поширити й на громади. Необхідно зазначити, що на формування
змісту й структури теорій місцевого економічного розвитку надто
впливають загальні економічні теорії (наприклад, теорії загальної
економічної рівноваги, економічного відтворення, економічного зростання), теоретична економічна географія, міждисциплінарні теорії
стійкого розвитку. Теорії місцевого економічного розвитку багато
запозичили з теорії регіональної економіки, що обумовлено відсутністю єдності в розумінні регіону, нерозвинутістю муніципальної
економічної та управлінської науки. Так, традиційно теорії розміщення прийнято вважати теоріями регіональної економіки, однак
опосередковано їх можна розглядати як теорії місцевої економіки,
оскільки вони пояснюють генезис місцевих економічних систем та
їх взаємодію з іншими територіальними утвореннями. Дослідження
праць Р.Бінгхема [7], Р.Мієра [7; 8], Е.Блейклі [9], П.Ейзінгера [10],
Р.Брейса [11] та А.Рід [12] виокремлюють низку теорій економічного розвитку, які відносяться до економічного розвитку громад. Так,
Р. Бінгхем виділяє понад 40 теоретичних розробок різних періодів
[7], однак більшість з них або логічно недовершені теоретичні ідеї
або елементи загальних економічних теорій. Проаналізувавши ці
теоретичні розробки робимо висновок, що актуальною є думка С. Слави та Г.Гріна, що «жодна теорія адекватно не пояснює місцевий
економічний розвиток, вказуючи на те, що місцевий економічний
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розвиток формується під впливом багатьох факторів, які у певній
сукупності створюють основу для теорії розвитку та місцевих економічних дій» [5, С. 28]. Це обумовлює необхідність формування
нової теоретичної парадигми місцевого економічного розвитку, що
визначає мету запропонованого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як і будь-яка система, громада розвивається, тобто в її підсистемах відбуваються невідворотні,
спрямовані та закономірні зміни [12]. На відміну від традиційного
уявлення, яке основною властивістю розвитку вважало мінливість,
сучасне поняття «розвиток» включає три взаємопов’язані характеристики: зміни, зростання, покращення, головною з яких є остання
[13, С.99]. Такий підхід нівелює, іноді надто штучну та філософську,
дискусію про співвідношення зростання та розвитку, якій приділяють
увагу багато дослідників [1, С. 19-20; 5, С. 10-16].
Розвиток громад відбувається в двох взаємопов’язаних напрямах:
соціальному та економічному. Соціальний розвиток громад як процес
підвищення соціального добробуту населення територіальної громади
на основі забезпечення соціальних стандартів життя, гарантованих
державою, є місією розвитку спільноти, а економічний розвиток засобом її реалізації [14, С. 16-20]. Під економічним розвитком г ромади
ми розуміємо процес зміни, зростання та покращення кількісних
та якісних характеристик її економічної системи шляхом раціонального використання виробничих, природних, трудових, фінансово-інвестиційних ресурсів на основі підприємництва та рівноправного поєднання різних форм власності для задоволення потреб
місцевого населення. Поряд із цим визначенням слушно використати поняття «економічний розвиток громади» і категорію «місцевий економічний розвиток», що традиційно застосовується в державному і муніципальному управлінні в зарубіжних країнах [5].
Розвиток загалом та його економічна компонента є явищем
об’єктивним. У громаді, як і в будь-якій іншій соціальній системі,
можуть відбуватися різноманітні процеси, обумовлені історичними,
географічними та соціо-біологічними чинниками: соціальні (формування соціальних угруповань: родин, сімей); демографо-біологічні
(народження, смерть, переселення людей); історико-культурні (збереження традицій, звичаїв, обрядів); економічні (пошук сфери прикладання та реалізація здатності до праці, ведення особистого підсобного господарства, об’єднання зусиль різних господарюючих
суб’єктів, відкриття майстерень) тощо.
Для того, щоб розвиток громади набув цілеспрямованого, прогнозованого характеру, був ефективним з дотриманням критерію
оптимального використання ресурсів, ним потрібно управляти. Традиційно місцевий економічний розвиток розглядається в науковій
літературі як об’єкт впливу з боку органів місцевого самоврядування. Вважаючи громаду динамічною відкритою організацією із властивістю інтегративності, де кожна організаційна система сходить у
відповідну макроорганізацію, можемо стверджувати, що громада є
об’єктом полівекторного управлінського впливу з боку управлінських
суб’єктів різного ієрархічного рівня та функціонального призначен-
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ня. Це твердження може стати основоположною ідеєю нової теорії
місцевого економічного розвитку — теорії ієрархічності управління
економічним розвитком громад. У системі ієрархічного управління
місцевим економічним розвитком виокремлюємо п’ять рівнів: глобальний, макроекономічний, мезоекономічний, локальний та мікрорівень. Позиціювання глобального рівня пов’язано із зростанням ролі
наднаціональних інститутів та корпорацій у забезпеченні економічного розвитку базових територіальних спільнот (великі міста як
суб’єкти світової економіки; транскордонне співробітництво; наднаціональне регулювання муніципального розвитку багатосторонніми
хартіями та міжнародними договорами; дотримання певних вимог
щодо розвитку громад як критерій вступу країни в міжнародні організації; фінансування муніципальних проектів міжнародними фондами). Макроекономічний рівень, запропонований центральними
органами державної влади, має забезпечити зменшення диференціації в рівнях економічного розвитку громад шляхом використання
механізмів фінансово-бюджетного регулювання, програмування для
вирівнювання територіального розвитку й підтримки проблемних
територій. В цьому контексті доцільно постає питання про формування державної муніципальної політики, яка б визначила бачення
державою економічного розвитку базових територіальних спільнот
та механізм його реалізації. Регіональний рівень, на якому функціонують як місцеві органи державної виконавчої влади, так і регіональні органи місцевого самоврядування, має забезпечити впровадження державної економічної політики на муніципальному рівні та
реалізацію спільних економічних інтересів громад певного регіону.
Локальний рівень безпосередньо відповідає за забезпечення економічного розвитку громад на основі реалізації економічних інтересів
територіальної громади органами місцевого самоврядування через
розробку та впровадження важелів місцевої економічної політики.
Суб’єкти мікрорівня фактично забезпечують формування сутнісного
підтвердження економічного розвитку, створюючи муніципальний
економічний продукт на основі реалізації власних економічних інтересів. В умовах інституціоналізації партійного життя, становлення
громадянського суспільства, пропорційного принципу формування
представницьких органів влади центрального, регіонального та міського рівнів зростає роль політичних партій та громадських організацій у визначенні напрямку та інтенсивності місцевого економічного розвитку, що представлені на макроекономічному, мезоекономічному та локальному рівнях.
Запропонована нами теорія ґрунтується на таких положеннях:
економічний розвиток громади є результатом управлінського впливу
з боку різних суб’єктів, що передбачає врахування ролі кожного
суб’єкта в його загальній динаміці; неприпустимим є нехтування
будь-яким з суб’єктів забезпечення місцевого економічного розвитку,
що пов’язано з необхідністю врахування різних чинників, які визначають траєкторію руху місцевої економіки; кожен з рівнів управління місцевим економічним розвитком виконує свою роль, що визначається характером управлінських суб’єктів, їх місією, метою
функціонування й призначенням; суб’єкти управління місцевим
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економічним розвитком перебувають у складній дво- та полісторонній взаємодії й взаємозалежності; суб’єкти управління місцевим
економічним розвитком можуть як підсилювати, так і ослаблювати
чи навіть блокувати взаємні управлінські впливи на розвиток місцевої економіки; ієрархічність управління місцевим економічним
розвитком є ознакою управління розвитком громад у всіх країнах,
що пов’язано з універсальною природою громади як первинного елемента національної економіки. Практичним підтвердженням життєвості й правомірності запропонованої теорії ієрархічності управління
місцевим економічним розвитком є те, що «в країнах ринкової економіки досить активно використовується механізм впливу центральної влади на економічний розвиток окремих територій» [1, С. 5].
У залежності від домінування окремої групи суб’єктів управління
місцевим економічним розвитком можемо виокремити різні моделі
управління цим процесом: 1) ліберально-ринкову, функціонування
якої зумовлено мінімізацією впливу держави та муніципальних органів управління на розвиток місцевої економіки, динаміка якої, в
свою чергу, визначається рішеннями менеджерів суб’єктів господарювання, що функціонують в умовах жорсткої ринкової конкуренції;
2) стихійно-хаотичну, за якої жоден з суб’єктів управління місцевим
економічним розвитком не є домінуючим чи таке домінування є короткотерміновим та постійно змінюється — економічний розвиток
громади визначається місцевим економічним саморозвитком та ринковим саморегулюванням; 3) державницько-централізовану, коли
держава концентрує в своїх руках важелі забезпечення економічного розвитку громад, повноваження регіональних та місцевих органів
влади є номінальними, вони фактично є провідниками державної
економічної політики; 4) примітивно-умовну, яка характерна для
громад, що не мають об’єктної бази для забезпечення економічного
розвитку (наприклад, поселення, в яких відсутні будь-які суб’єкти
господарювання), хоча можуть мати власні органи місцевого самоврядування, які з суб’єктивних та об’єктивних причин не здійснюють
чи неспроможні здійснювати діяльність із стимулювання економічної
активності; 5) регіональну, в умовах якої основну роль у визначенні
напрямків економічного розвитку громад певного регіону відіграють
регіональні органи державної виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування вторинного рівня в рамках формування урбаністичних агломерацій, регіональних територіально-виробничих комплексів,
економічних зон зі спеціальним статусом; 6) самоврядну, за якої
визначальним суб’єктом управління місцевим економічним розвитком
є органи місцевого самоврядування, що реалізують економічне бачення територіальною громадою розвитку спільноти; 7) синергійнокомплексну, що дозволяє ефективно об’єднати управлінські впливи
в процесі забезпечення місцевого економічного розвитку з боку
управлінських суб’єктів різного ієрархічного рівня на принципах
позитивної синергії, що об’єднує інтереси держави, регіону, локальної спільноти та суб’єктів господарювання.
Центральною рухомою ланкою механізму управління економічним
розвитком громади є управлінські важелі, що забезпечують динамічність управлінських впливів та взаємодію суб’єкта і об’єкта управ-
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ління [15]. Управлінські важелі реалізуються сукупністю управлінських інструментів [14, С. 260-271], які є системою управлінських
технологій і безпосередньо здійснюють управлінську діяльність та
практично впроваджують управлінські рішення. Якщо історично
технологію вважали «загальнотехнічною дисципліною, що вивчала
взаємодію засобів праці та сировини, матеріалів» [16, С. 24], то нині
можемо стверджувати, що «технологізацію необхідно розглядати як
об’єктивний процес еволюції науки управління» [17, С. 4]. Слушною
є думка С. Жданова, що «термін «технологія» є ширшим поняттям,
аніж метод. Технологія управління — це сукупність способів (методів, моделей), правил і порядку їх застосування, аналітичних та
графічних інструментів використання вихідних даних і результатів
розрахунків для підготовки та прийняття управлінських рішень»
[18, С. 5]. Поняття «технологія управління» не можна зосереджувати на технологіях управління організацією як суб’єктом мікроекономіки. Тому дискусійним є визначення управлінських технологій,
запропоноване Л. Товажнянським як «послідовності дій і операцій
з формування та здійснення конкретного управлінського впливу з
метою ефективної організації людей, що займаються спільною трудовою діяльністю» [17, С. 19], оскільки управлінські технології є
способом реалізації управлінських впливів всіх без винятку інститутів управління щодо всіх об’єктів управління (організація, локальна територіальна спільнота, регіон, держава). Також варто розглядати технології управління економічним розвитком громади як
первинний елемент управління цим процесом. Дещо абстрактним та
обмеженим є визначення технологій управління економічним розвитком муніципальних утворень російських вчених В.Іванової, Ю.Гузова та Т. Бездєнєжних, за яким «технології управління економічним
розвитком муніципальних утворень є комплексом науково-методичного інструментарію, що дозволяє виробити, прийняти й виконати
управлінські рішення для забезпечення реалізації основних функцій
управління в діяльності органів місцевого самоврядування» [19, С.
59-60], оскільки не враховує співвідношення інструментарію та технологій і зводить управління місцевим економічним розвитком до
діяльності органів місцевого самоврядування, що суперечить ієрархічності та системності управління цим процесом. В умовах прискорення розвитку соціально-економічних систем всіх ієрархічних рівнів технології управління економічним розвитком громад також
повинні розвиватися, оскільки статика цих технологій суперечить
їхній сутності та призначенню як детонаторів забезпечення розвитку,
що за своєю природою є динамічним процесом. Використання засад
загальної теорії розвитку дозволяє виокремити такі типи розвитку
технологій управління економічним розвитком громад: модифікація,
модернізація, трансформація та реформування.
Сучасна теорія та практика управління економічним розвитком
громад є базою культивування багатьох стереотипів, зумовлених як
історичним досвідом, так і усталеними науковими стереотипами че
рез тривале домінування певних теорій місцевого економічного розвитку (теорії депресивності, теорії місцевого самоврядування як інституту соціального обслуговування, теорії природних монополій,
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соціологічних теорій розвитку громад, теорії сукупної причинності).
Формування ефективної моделі управління економічним розвитком
громад в Україні вимагає їх спростування, що стане перспективною
ланкою подальших наукових розвідок в сфері управління місцевим
економічним розвитком.
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок
у цьому напрямку. Отже, необхідно модернізувати існуючі та розробляти нові теорії місцевого економічного розвитку з урахуванням
гіпотези дослідження громади як економічної системи і відмовитися
від архаїчно-догматичного підходу до забезпечення розвитку низового територіального рівня, впроваджувати новаторсько-інноваційні
концепції управління на засадах менеджменту.
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Аннотация. Экономическая и управленческая наука содержит много теорий
местного экономического развития, которые надо переоценить с точки зрения
адекватности существующим реалиям.
Как и любая система, громада развивается. Развитие громад происходит в
двух взаимосвязанных направлениях: социальном и экономическом. Развитие в целом и его экономическая компонента явление объективное. Для того,
чтобы развитие громады было целенаправленным, прогнозируемого характера, им нужно управлять.
Традиционно местное экономическое развитие рассматривается в научной
литературе как объект воздействия со стороны органов местного самоуправления. Учитывая понимание громады как динамической открытой организации, обладающей свойством интегративности, которая предусматривает
вхождение каждой организационной системы в соответствующую макроорганизацию, можем утверждать, что громада является объектом управленческого воздействия со стороны управленческих субъектов разного иерархического уровня и функциональной природы. Это утверждение может стать
основополагающей идеей новой теории местного экономического развития –
теории иерархичности управления экономическим развитием громад. В
системе иерархического управления местным экономическим развитием мы
выделяем пять уровней: глобальный, макроэкономический, мезоэкономический,
локальный и микроуровень.
Ключевые слова: местное экономическое развитие, местное самоуправление,
громада, управление местным экономическим развитием, технологии муниципального управления.
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Modernization approach to economic development
management of communities
Abstract. Economic and management science contains many theories of local
economic development that are needed improvement.
The community as a system develops in interconnected social and economic
directions. The development in general and its economic component is an
objective phenomenon. Successful development of the community needs to
management.
In the scientific literature the local economic development is considered as an
influence object of local self-government bodies. The community is a dynamic
open organization that has the property of integrity, the entry of each
organizational system into a corresponding macro-organization. According to
this the community is the object of management influence of different
hierarchical and functional levels. This statement can become the decisive idea
of such new theory of local economic development as the theory of hierarchy
economic development management of communities. The five levels In the
system of hierarchical management of local economic development is
distinguished. There are global, macroeconomic, mesoeconomic, local and
microlevel.
Key words: local economic development, local self-government, community, local
economic development management, technology of municipal management.

Стаття до редакції журналу надійшла: 28.05.2018 р.

УДК 338.4

М. П. Денисенко,
д.е.н., професор, професор кафедри
бізнес-економіки, Київський національний
університет технологій та дизайну,
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011, Україна
profden3@gmail.com

В. М. Шилюк,
магістрант, Київський національний
університет технологій та дизайну,
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011, Україна
mk.viktoria.mk@gmail.com

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
Анотація. У статті висвітлено основні поняття ефективності як економічної
категорії. Визначено основні види ефективності, викладено теоретичні та практичні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємства. Виділено показники для об’єктивної оцінки ефективності функціонування підприємства в контексті конкурентоспроможності. Охарактеризовано основні методичні підходи
та методи оцінки ефективності діяльності підприємства. Представлено та проаналізовано систему критеріїв та показників оцінки ефективності.
Ключові слова: ефективність, результативність, економічне зростання,
ефективна діяльність, технології та фактори управління, потенціал підприємства, напрями (заходи) забезпечення ефективної діяльності.

Постановка проблеми. Інтенсивність функціонування ринкової
економіки в сучасних умовах спонукає підприємства своєчасно аналізувати фінансовий стан. Пов’язано це з тим, що стійкий фінансо© М. П. Денисенко, В. М. Шилюк
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вий стан підприємства у майбутньому є необхідною умовою для
ефективних ділових відносин з партнерами. Саме ефективність функціонування підтримує відповідний рівень конкурентоспроможності
суб’єкта господарювання. Питання ефективності функціонування і
проблеми економічного зростання займали центральне місце у дослідженнях усіх часів. Ефективність та результативність функціонування господарюючого суб’єкта, з одного боку, тісно пов’язана з його
економічним зростанням та обумовлює його.
Крім того, в умовах кризового стану на будь-якому рівні – світовому чи безпосередньо в країні, коли зростає ймовірність порушення
сформованого фінансового стану в результаті співпраці з «проблемними» господарюючими суб’єктами, – для підприємств все необхіднішим стає аналіз фінансового стану своїх ділових партнерів як
нинішніх, так і потенційних.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цій проблемі присвятили багато робіт зарубіжні вчені, такі, як: Є. Борисов, А. Петров,
Ф. Стерліков, Б. Райзберг та ін. Питання ефективності висвітлювали М. Войнаренко, Г. Вечканов, Г. Вечканова, А. Загородній, О. Іванілов, Г. Ханин, В. Кулішов, Д. Нортон, Я. Ларіна, С. Мочерний,
Л. Мельник, Є. Мних, В. Осіпов, Є. Пєліхов, А. Поддєрьогін, В. Кулішов та ін.
Проте, незважаючи на велику кількість публікацій щодо окреслених проблем, залишається багато спірних моментів та дискусійних
питань. Так, нині актуальними є дослідження зарубіжного досвіду
оцінювання ефективності діяльності підприємства та використання
його у вітчизняній практиці.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні зарубіжного досвіду оцінювання ефективності діяльності підприємства
та перспективи його використання у вітчизняній практиці.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних ринкових
умовах господарювання особлива увага приділяється проблемі економічної ефективності діяльності підприємств як з позиції самих
господарюючих суб’єктів на всіх рівнях економіки (підприємство,
галузь, регіон) з метою коригування управління і планування, так
і з боку зовнішніх для об’єкта аналізу інститутів (інвестиційних і
регулюючих) для визначення економічного становища цього підприємства в економічній системі країни.
Ефективність як одне із загальних і головних понять в економіці формується під впливом усього спектра факторів і відносин у
суспільстві. В умовах ринкової економіки, яка характерна для розвинутих країн і яка загалом формувалася в нашій країні, основними
принципами й інститутами, що створюють передумови для раціоналізації витрат і результату, є приватна власність, свобода підприємництва і вибору, конкуренція, система ринкових цін, а також
державне регулювання.
Основа формування підходів до розуміння ефективності та результативності функціонування підприємства висвітлена в працях зарубіжних науковців. Серед вчених-економістів наявні як подібні, так
і відмінні погляди на визначення ефективності та результативності
(табл. 1).

Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його
використання у вітчизняній практиці

49

Таблиця 1
Трактування поняття «ефективність» з точки зору зарубіжних вчених
Автор

Тлумачення визначення

співвідношення між отриманими результатами виЄ. Борисов,
робництва (продукції і послуг), з одного боку, та
А. Петров, Ф. Стерлітрудовими витратами і засобами виробництва – з
ков [1]
іншого

Н. Менкью [3]

якість розподілу ресурсів, спрямована на максимізацію загального надлишку, отриманого всіма
членами суспільства

Д. Нортон [4]

стан системи, при якому значення кожного окремого критерію, що описує стан системи, не може
бути поліпшено без погіршення стану інших елементів

Б. Райзберг [5]

відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, обумовлені як відношення ефекту,
результату до затрат, витрат, які зумовили, забезпечили його отримання

Г. Ханин [6]

позитивний чинник, який найбільш послідовно
підноситься економістами

Джерело: систематизовано автором

Нині категорія «ефективність» може розглядатись як один з критеріїв успішної діяльності господарюючого суб’єкта саме щодо економічності робіт. Тому, проаналізувавши дослідження різних зарубіжних авторів, можна зробити висновок, що ефективність є одним
із критеріїв результативності, а результативність синтезує в собі
більш глибокі якісні явища, що є підсумковими показниками роботи підприємства, які обумовлюють їх подальший розвиток.
Отже, доцільно відзначити, що існує тісний взаємозв’язок конкурентоспроможності, економічного розвитку (зростання), ефективності та результативності діяльності. Так, економічне зростання
формує відповідний рівень конкурентоспроможності підприємства,
забезпечує його розвиток і відображається у динаміці показників
фінансової звітності. У суб’єкта господарювання формується оптимальний взаємозв’язок і взаємозалежність темпів зростання основних
фінансових показників; встановлюються та підтримуються відповідні зміни (позитивна динаміка) обраних характеристик рівня конкурентоспроможності; повне й ефективне використання ресурсів підприємства (факторів виробництва), що обумовлюють динаміку економічного зростання.
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відношення між затратами рідкісних ресурсів і
виробленим в результаті їх використання об’ємом
товарів чи послуг; виробництво продукту конкретГ. Вечканов, Г. Вечканої вартості за найменших затрат ресурсів; в) донова [2]
сягнення найбільшого об’єму виробництва товару
чи послуги з використанням ресурсів конкретної
вартості
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Крім того, С. Мочерний під ефективністю організаційної системи
розуміє результативність її функціонування, яка містить такі сім
складових [7]:
– дієвість — рівень досягнення поставленої мети;
– економічність — рівень використання ресурсів;
– якість — рівень відповідності специфікаціям та призначенню;
– прибутковість як співвідношення між валовим доходом і сумарними витратами;
– продуктивність — співвідношення кількості виробленого продукту до спожитих ресурсів;
– якість трудового життя — ступінь задоволення особистих потреб
і запитів працівників у процесі трудової діяльності;
– впровадження нововведень як характеристика перетворення
науково-технічного потенціалу організації.
С. Габор вважає, що для забезпечення прийнятного та надійного
визначення складу показників ефективності треба дотримуватися
п’яти правил [8]:
– розглядати питання теорії ефективності в розрізі окремих сторін (виробничої, основної, операційної) і видів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а не щодо підприємства в цілому;
– сутність, критерій та показники ефективності діяльності підприємства встановлювати залежно від мети даного її виду;
– виділяти ефективність цього виду діяльності підприємства (коли
це потрібно) у зв’язку з її конкретною сутністю, функціональним
значенням;
– усі складові частини діяльності підприємства, її критерій та
показники мають перебувати в логічних і сутнісних взаємозв’язках,
тобто становити структурно й ієрархічно завершені системи;
– оскільки відображати ефективність діяльності підприємства
можуть багато показників, то необхідно ранжувати всі дані за ознаками повноти та безпосередності характеристики.
Таким чином, можна стверджувати, що усі види ефективності
пов’язані між собою та взаємообумовлені: підвищення економічної
ефективності сприяє зростанню інших видів ефективності; соціальна
ефективність поєднує властивості економічної та організаційної ефективності та спрямована на повне задоволення потреб працюючих. У
сучасних умовах функціонування підприємств важливий вибір таких
методів і підходів до оцінки ефективності, які б ураховували результати діяльності в минулому, визначали тенденції розвитку на основі прогнозу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, що впливають
на діяльність підприємства [9].
При аналізі показників ефективності функціонування потребує
удосконалення не тільки чисельник, а й знаменник формули. Так,
в якості знаменника, відповідно до запропонованої концепції оцінки
наслідків конкурентної боротьби, доречно буде використовувати середньорічну суму активів підприємства, власного та запозиченого
капіталу. Крім того, при оцінці ефективності функціонування підприємства в контексті його конкурентоспроможності доцільно використовувати чотири групи показників (табл. 2).
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Таблиця 2
Показники для ефективної оцінки ефективності функціонування
підприємства в контексті конкурентоспроможності
Показник

Характеристика показника

Показник
витратності

розраховуються як відношення повної собівартості до середньорічної суми активів за
балансом підприємства і показують рівень
витрат, які припадають на одну гривню використаних активів, власного або запозиченого капіталу

2 група

Показник
доходності

розраховуються як відношення доходу від
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
до середньорічної суми активів за балансом
підприємства і показують рівень доходу від
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг,
який припадає на гривню використаних активів, власного або запозиченого капіталу

3 група

Показник
прибутковості
(збитковості)

показують рівень чистого прибутку (збитку), отриманих на гривню використаних
активів, власного або запозиченого
капіталу

Показник
оборотності

розраховуються як відношення доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг до середньорічної суми оборотних активів, запасів, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованості
та ін.

1 група

4 група

Джерело: складено автором на основі [10]

Ця система показників допомагає аналізувати рівень успішності
функціонування підприємства через характеристики його ефективності, а також знаходити слабкі місця у процесі його функціонування та вишукувати резерви й шляхи їх реалізації щодо оптимізації
рівнів конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та покращення результатів ефективності його функціонування.
Крім того, система показників ефективності дає змогу виділити
такі її особливості: характеризує системний та комплексний підхід
до аналізу успішності функціонування підприємства в контексті
оцінки його конкурентоспроможності, що ґрунтується на показниках
фінансової звітності; передбачає застосування системи показників,
що сформована за напрямами досліджень, охоплює зазначені об’єкти
досліджень і відповідає запропонованій концепції; здійснює аналітичне дослідження за встановленими напрямами в динаміці, відповідно до обраних баз порівняння, що базуються на показниках фінансової звітності підприємств; реалізує аналітичній підхід до обраних показників з їх деталізацією відповідно до етапів аналітичної
роботи, що ґрунтуються на характеристиках ефективності та результативності функціонування; узагальнює результати аналітичних до-
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сліджень з метою розробки варіантів оперативних управлінських
рішень з перспективою їх використання [11].
Крім того, використання зазначених груп показників дає змогу:
оперативно аналізувати і постійно контролювати на рівні підприємства відповідно до запропонованих напрямів оцінки ефективності
щодо зазначених груп показників; встановити, за рахунок яких підприємств спостерігається зазначена тенденція розвитку галузі, а саме:
визначити, які підприємства вимагають термінових оперативних
рішень та кардинальних заходів, спрямованих на стабільне покращення ситуації на перспективу; визначити підприємства, на яких
вже спостерігається позитивна тенденція щодо рівня їх конкурентоспроможності (з метою надання відповідної підтримки), оскільки
саме ці підприємства можуть бути пріоритетними для розвитку галузі та економіки у майбутньому.
Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства – це
його якісні особливості, які сприяють зростанню потенціалу та характеризуються можливістю позитивних змін, наявністю необхідних
ресурсів і умов їх використання. Виділяють зовнішні та внутрішні
напрями підвищення ефективності діяльності [12].
Так, до зовнішніх напрямів відносять: господарське законодавство, економічну і соціальну політику держави, інституціональні
механізми, систему оподаткування, виробничо-соціальну інфраструктуру, платоспроможний попит підприємства і населення, структурні
зміни, природно-кліматичні умови, науково-технічний прогрес, конкурентоспроможність підприємства.
На внутрішньому рівні це такі чинники: адаптивність та швидке
реагування на зміни зовнішнього середовища, кваліфікація персоналу, безперервна інноваційна діяльність, наявність матеріальних і
енергетичних ресурсів, система мотивації, методи оцінки ефективності та контролю. Оцінка ефективності підприємства з урахуванням
наведених факторів дає змогу комплексно дослідити та проаналізувати отримані результати господарської діяльності.
Як свідчить зарубіжна практика, для оцінки ефективності використовують певні критерії та показники. Критерії ефективності
характеризують якісні сторони процесу, його сутність, це ознака, на
основі якої проводиться її оцінка. Критерій ефективності повинен
відповідати таким вимогам: сповна відображати результати господарської діяльності, фіксувати та вимірювати рівень досягнення поставленої мети. В якості критеріїв зазвичай виділяють прибутковість,
якість, економічність становища на ринку, інноваційність, якість
трудового життя. Оскільки підприємство здійснює багатогранну та
складну діяльність і всі процеси взаємопов’язані, то і критерії, що
характеризують цю діяльність, теж пов’язані між собою. Показники
відображають кількісну характеристику явища та допомагають визначити його стан та динаміку. В економічній літературі виділяють
абсолютні та відносні показники, які характеризують економічні
процеси та явища. Так, абсолютні показники характеризують кількісну величину явища (прибуток, власний капітал, тощо), а відносні – дозволяють порівнювати абсолютні, їх отримують, коли одну
величину ділять на іншу [13].
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Відносні показники існують у формі коефіцієнтів або процентів
(рентабельність, доходність активів тощо). Є також середні величини,
які характеризують узагальнену кількісну сукупність (середньорічна
заробітна плата, середньосписковий склад робітників тощо).
Для оцінки діяльності підприємства використовують усі показники в комплексі, і при одному критерії можна застосовувати їх
кілька. Критерії і показники тісно пов’язані між собою. Так, обґрунтований вибір критерію буде визначати сукупність застосованих
показників. Необхідно формувати відповідну систему критеріїв та
показників для оцінки ефективності діяльності підприємства та визначення шляхів їх підвищення.
Сутність проблеми полягає в тому, щоб досягти найкращого співвідношення між величиною ефекту і витратами, тобто від кожної
одиниці витрат досягти максимального результату або мінімуму витрат на одиницю результату. Оцінка ефективності проводиться на
підприємствах різних форм власності й організаційно-правових форм
із метою оцінки бізнесу, оцінювання доцільності інвестування капіталу [14].
Особливого значення набуває необхідність розглядати ефективність
діяльності підприємств залежно від мети сторін (фізичних та юридичних осіб), які зацікавлені в діяльності підприємства або впливають на неї, та очікують позитивних результатів.
Оцінку ефективності здійснює метод визначення результативності господарської діяльності підприємства та його підрозділів на основі системи показників для розрахунку ступеня виконання поставлених завдань. Оцінка ефективності – це ефективний інструмент інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності
підприємства і може бути використана як для стратегічних, так і
для тактичних цілей. У науковій літературі представлено кілька
методичних підходів до оцінки ефективності (табл. 3)
Таблиця 3
Методичні підходи до оцінки
ефективності діяльності підприємства
№

Підхід до оцінки
ефективності

Характеристика підходу

1

2

3

1

Традиційний підхід

підхід передбачає оцінку ефективності з
використанням двох груп показників: узагальнюючих – показників першого рівня,
які характеризують ефективність діяльності підприємства в цілому на основі порівняння результатів діяльності з витратами ресурсів, та показників другого рівня, які оцінюють ефективність
використання окремих видів ресурсів підприємства
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1

2

3

2

Багаточинниковий
підхід

рідко застосовується, тому що передбачає
використання складних і важких для інтерпретації агрегованих індексів ефективності

3

Оцінка ефективності
діяльності на основі
концепції Perfomence
Meneqment

передбачає використання збалансованої
системи індикаторів, включає різні фінансові та нефінансові показники, що
дає змогу комплексно оцінити вартість
підприємства та ефективність його
діяльності

4

Математичний підхід

характеризується широким застосуванням
методів нелінійної динаміки, узагальнених функцій тощо

Ергонометричний
підхід

ґрунтується на застосуванні параметричних методів оцінки, таких як метод найменших квадратів, скоригований метод
найменших квадратів, метод без специфікації розподілу та непараметричних методів оцінки, які засновані на використанні
математичного програмування

5
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Джерело: складено автором на основі [15]

Зарубіжна практика свідчить, що широке використання сучасних
методів оцінки результатів діяльності сприяє кращому розумінню
специфіки діяльності підприємства, а сучасні методики аналізу результатів, спираючись на широкий спектр параметрів, забезпечують
як кількісну, так і якісну узгодженість між показниками, що допомагає точніше визначати ефективність діяльності на основі фінансових і нефінансових показників.
Ураховуючи названі переваги використання сучасних методик,
необхідно рекомендувати поширювати їх застосування, обирати тільки ті методи, які відповідають особливостям діяльності конкретного
підприємства, забезпечують працівників необхідними знаннями щодо
застосування обраного методу, трансформують існуючі бухгалтерські
та фінансові дані до нових підходів оцінки.
Тому необхідно систематично вивчати досвід провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств щодо механізму проведення оцінки
ефективності діяльності. Оцінювання ефективності діяльності займає
важливе місце в системі управління підприємством, оскільки результати оцінювання можуть бути використані для формулювання як
стратегічних, так і тактичних цілей. Модель оцінки ефективності
діяльності є індивідуальною розробкою для кожного підприємства.
Висновки. Ефективність є складним і багатоаспектним економічним поняттям, яку варто розглядати як результативність діяльності,
що визначається співвідношенням отриманого ефекту до витрачених
ресурсів; як комплексну оцінку результатів використання всіх видів
ресурсів та як засіб досягнення поставлених цілей.
Для оцінки ефективності діяльності застосовуються як традиційні, так і сучасні підходи. Проведена їх систематизація та аналіз, а
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також визначено особливості, переваги і недоліки кожного із них.
Доведено, що повноцінно проаналізувати та оцінити ефективність
діяльності підприємства можна на основі системи показників та
критеріїв. Така система має всебічно оцінити використання ресурсів
на основі комплексу загальноекономічних показників, сприяти визначенню резервів підвищення ефективності та стимулювати їх використання, забезпечувати потрібною інформацією всі зацікавлені
сторони. У ході дослідження була запропонована послідовність проведення оцінки ефективності діяльності підприємства, що є підґрунтям для подальшого вивчення теоретико-методичних та практичних
аспектів формування механізму оцінки ефективності господарської
діяльності в сучасних умовах.
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Зарубежный опыт оценки эффективности деятельности
предприятия и его использование в отечественной практике
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Аннотация. В статье отражены основные понятия эффективности как экономической категории. Определены основные виды эффективности и изложены
теоретические и практические аспекты оценки эффективности деятельности
предприятия. Выделены показатели для объективной оценки эффективности
функционирования предприятия в контексте конкурентоспособности. Охарактеризованы основные подходы и методы оценки эффективности деятельности
предприятия. Охарактеризованы методические подходы к оценке эффективности
деятельности предприятия. Представлены и проанализированы система критериев и показателей оценки эффективности.
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эффективная деятельность, технологии и факторы управления, потенциал
предприятия, направления (меры) обеспечения эффективной деятельности.
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External experience of evaluation of efficiency of the activity
of the enterprise and its use in domestic practice
Abstract. The article describes the main concepts of efficiency as an economic
category. The main types of efficiency are defined and the theoretical and practical
aspects of the estimation of the company’s activity efficiency are described.
Indicators are allocated to effectively evaluate the performance of the enterprise
in the context of competitiveness. The article describes the main approaches and
methods for assessing the effectiveness of the enterprise. The methodical approaches
to the estimation of efficiency of activity of the enterprise are characterized. A
system of criteria and indicators for evaluating the effectiveness is presented and
analyzed.
Keywords: efficiency, efficiency, economic growth, effective activity, technologies
and management factors, enterprise potential, activities (measures) to ensure
effective performance.
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТоспроможності КОМПАНІЇ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню специфіки використання ключових інструментів цифрового маркетингу компаніями в сучасних умовах. Розглянуто особливості реалізації інструменту пошукової оптимізації для потреб
компанії. Визначено роль аналітики при комплексному дослідженні ефективності функціонування компанії в мережі Інтернет. Наведено приклади технічних
пристроїв, що використовуються компаніями при реалізації маркетингових
кампаній в офлайн-секторі. Висвітлено специфіку застосування компаніями
технології віртуальної реальності в сучасних умовах.
Ключові слова: цифровий маркетинг, Інтернет, цифрові канали, контент,
цільова аудиторія.

Постановка проблеми. Інтенсивний процес запровадження інноваційних технологій у реальну економіку у сучасних умовах спричиняє трансформацію відповідних ринків на національному та глобальному рівнях. Істотно впливає на ці процеси ступінь економічного розвитку окремих країн, рівень досконалості функціонування
державних інституцій та нормативно-правової бази тощо. Зрілість
органів державного управління проявляється в усвідомленні необхідності реалізації дієвих національних стратегій щодо запровадження передових технологій та здійсненні комплексних заходів для
досягнення поставленої мети. Реалізація інноваційних програм посилює конкурентні позиції національної економічної системи у глобальному просторі.
В інноваціях сучасності виокремлено цифрові технології, які
широко використовуються у різноманітних видах економічної діяльності та виступають у якості драйвера інтенсивного розвитку.
© І.В. Пономаренко
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Запропоновані технології набувають популярності у сфері маркетингу, бо їх можна використати при оптимізації ключових процесів. Застосуванням цифрових технологій компанії не тільки
розширюють можливості комунікацій з цільовою аудиторією, а й
збільшують рівень конверсії у цілому. В умовах високої конкуренції перед компаніями постає важливе завдання пошуку оптимального поєднання різноманітних цифрових інструментів для отримання максимального результату. Керівництво компанії повинно
усвідомлювати важливість впровадження технологій цифрового
маркетингу та використовувати науково обґрунтовані підходи для
пошуку збалансованої структури діджітал-інструментів залежно від
чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Тому потреба
у комплексному дослідженні існуючих інструментів цифрового
маркетингу та визначенні ключових особливостей їх застосування,
зважаючи на соціально-економічні, політичні, демографічні та інші
фактори.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань
цифрового маркетингу присвячено праці таких іноземних вчених,
як К. Бербері, І. Додсон, Ф. Елліс-Чедвік, Б. Кіган, Д. Раян, Дж.
Ровлі, А. Шарлсворт та ін. Особливостям реалізації маркетингових
стратегій у соціальних мережах приділяють значну увагу у своїх
дослідженнях такі вчені, як Є. Андерсон, К. Ванг, Дж. Габрієлле,
Д. Еванс, Дж. Маккі, П. Маршал, Р. Хігдон та ін. У наукових працях вітчизняних вчених основна увага зосереджена на дослідженні
особливостей розвитку Інтернет-маркетингу.
Водночас необхідно продовжувати дослідження трансформації
технологій цифрового маркетингу та комплексно аналізувати можливості їх ефективного запровадження у діяльність компаній. Існує
також потреба у комплексному дослідженні ринку з метою визначення попиту на спеціалізований контент для основних діджіталканалів, що дозволить підвищити ефективність комунікацій між
компаніями та цільовою аудиторією.
Мета дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз
сучасних технологій, які використовують при створенні основних
інструментів цифрового маркетингу як у мережі Інтернет, так і в
офлайн-середовищі. Важливо також приділити увагу вивченню особливостей налагодження комунікацій між компанією та її цільовою
аудиторією при використанні офлайн та онлайн-пристроїв.
Виклад основного матеріалу. Для залучення та утримання клієнтів компанії у сучасних умовах використовують як традиційні маркетингові стратегії, так і інструменти цифрового маркетингу. Інтенсивність розвитку електронного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення дає можливість реалізовувати стратегії
цифрового маркетингу у онлайн та офлайн-середовищі [1, 2].
Компанії здебільшого використовують інструменти цифрового
маркетингу, що реалізуються у мережі Інтернет (рис. 1).
1. Пошукова оптимізація (SEO – Search Engine Optimization) – це
комплекс дій, що дозволяє збільшити органічний трафік у пошукових системах. Зазначений інструмент передбачає:

Цифровий маркетинг як ефективний інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності
компанії

59

– перевірку позицій сторінки компанії у пошуковику;
– підбір ключових слів для сайту компанії у відповідності з трендами у конкретних просторово-часових умовах;
– комплексний аналіз ключових слів, що розміщуються в налаштуваннях сайту та в текстових інформаційних повідомленнях про
компанію, її продукцію та іншому тематичному контенті;
– дослідження стратегій пошукової оптимізації, зокрема й наборів ключових слів, у компаній-конкурентів;
– перевірку та аудит зворотних посилань (backlinks);
– групування семантичного ядра, де є повний перелік пошукових запитів, ключових форм та словосполучень, що характеризують компанію та надають вичерпну інформацію про її продукцію,
тощо.

Пошукова
оптимізація

Онлайн
реклама

Контекстна
реклама

Маркетинг
у соціальних
мережах

Вебаналітика

Мобільний
маркетинг

Контентмаркетинг

Emailмаркетинг

Рис. 1. Інструменти цифрового маркетингу [3]

2. Контент-маркетинг (Content Marketing) передбачає побудову
комунікації з потенційними клієнтами завдяки розміщенню спеціалізованої інформації, яка є корисною для цільової аудиторії та
асоціюється певним чином з продукцією компанії. Важливе місце
при налагодженні комунікацій з цільовою аудиторією з позиції
контент-маркетингу займає процес формування орієнтованих цінностей, що притаманні певним сегментам споживачів. Дієвим
інструментом у цьому випадку є блог компанії, у якому відбувається комунікація з потенційними клієнтами завдяки оперативному наданню відповідей на актуальні запитання споживачів. Як
додаткові засоби можна використовувати поштові розсилки, інформаційні повідомлення різного формату (текстовий, відео, аудіота графічний контент) у соціальних мережах, YouTube каналах
тощо.
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3. Email маркетинг (Email Marketing) – дуже важливий інструмент
комунікацій з цільовою аудиторією. У сучасних умовах багато компаній неефективно використовують цей інструмент, оскільки орієнтуються не на якісні комунікації з потенційними клієнтами, а на
кількісні показники, автоматично розсилаючи велику кількість
електронних листів. Орієнтація на кількість негативно впливає на
імідж компаній, оскільки значна частка цільової аудиторії негативно ставиться до отримання великої кількості автоматично згенерованих інформаційних повідомлень, відносячи електронні листи до
категорії «спам».
Стратегія Email маркетингу передбачає сегментацію потенційних клієнтів на певні групи за різними соціальними, демографічними, економічними та психологічними характеристиками, тож
формується спеціалізований контент, що відсилається у відповідні часові проміжки. Велика кількість потенційних клієнтів у
компанії, сегментація користувачів, відправка та контроль за
отриманням електронних листів, тому актуальність електронних
скриньок перевіряє спеціалізоване програмне забезпечення (Campaign Monitor, EmailOctopus, MailChimp, SENDER, Zoho Campaigns
тощо).
4. Маркетинг у соціальних мережах (SMM – Social Media Marke
ting) – це комплекс дій, що орієнтовані на залучення цільової аудиторії соціальних мереж шляхом створення спеціалізованого контенту, який відповідає специфіці функціонування окремої соціальної мережі та цікава деяким спільнотам користувачів. При
деталізації маркетингових стратегій у соціальних мережах компанії
переходять до таких видів маркетингу: Facebook Marketing; Pinterest Marketing; Twitter Marketing; LinkedIn Marketing; YouTube
Marketing та ін.
При реалізації маркетингових кампаній у соціальних мережах
необхідно виконати такі дії:
– Розробити стратегію та ключові етапи функціонування компанії
у соціальних мережах.
– Розробити науково обґрунтовану систему класифікації для ідентифікації потенційних клієнтів.
– Комплексно проаналізувати соціальні мережі та визначити специфіку їх функціонування, що дозволить встановити доцільність
створення профілю компанії у відповідному соціальному сервісі.
– Створити профілі компанії у соціальних мережах та наповнити
їх відповідним контентом.
– Приєднатись до тематичних груп із потенціалом у соціальних
мережах для пошуку цільової аудиторії компанії.
– Проводити комплексний статистичний аналіз конверсії від різноманітних заходів, що були реалізовані компанією у соціальних
мережах.
– Встановити планові затрати, провести їх калькуляцію та підрахувати загальний бюджет щодо реалізації кампанії у відповідній
соціальній мережі [4].
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5. Онлайн-реклама (Online Advertising) – це маркетинговий інструмент, що залучає клієнтів у мережі Інтернет через різноманітні
варіанти рекламних повідомлень. Є такі види онлайн-реклами:
– Медійна реклама здебільшого розміщується на порталах новин
та тематичних сайтах і є рекламним матеріалом у вигляді візуалізованої інформації (відеороликів, флеш-картинок, зображень тощо),
яка привертає увагу користувачів.
– Спам – система інформаційних повідомлень, що сприймається
негативно більшістю користувачів. Цей вид контенту активно розповсюджується через електронну пошту, соціальні мережі, месенджери, смс та банери на сайтах. Деякі компанії використовують цю
технологію, проте більш дієвий інструмент – пуш-повідомлення. Вони
надсилаються користувачу лише за умови його особистого підтвердження, тобто бажанням отримувати корисну інформацію від ресурсу на регулярній основі.
– Тізерна реклама передбачає створення інформаційного повідомлення з частиною цікавої фрази, картинкою або відеоматеріалами. Користувач не отримує повну інформацію, тому змушений
звернутися у тізерну рекламу. Цей вид онлайн-реклами орієнтований на природну допитливість людей. Майстерність маркетологів полягає у пошуку цікавих матеріалів для окремих цільових
груп.
– Цільова сторінка (landing page) займає особливе місце серед
названих видів реклами, оскільки це – сайт часто на одну сторінку,
що містить інформаційне повідомлення про товар або послугу компанії. Для зацікавлення аудиторії часто на цільовій сторінці можна
отримати безкоштовний контент. Користувачам необхідно надати
номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, доступ до
власної сторінки у соціальній мережі тощо. Landing page є інструментом отримання контактної інформації цільової аудиторії на добровільній основі.
6. Контекстна реклама – це один з видів онлайн-реклами, що
передбачає вибір відвідувачів з певними інтересами, які співпадають
з тематикою рекламних повідомлень, та демонстрацію їм відповідного контенту.
При розробці та запровадженні контекстної реклами важливо вирішити такі питання:
– визначити продукти, які доцільно рекламувати за допомогою
цього виду реклами;
– встановити цільову аудиторію, на яку орієнтована контекстна
реклама;
– ідентифікувати просторово-часові межі, в яких буде реклама
окремого продукту компанії;
– обчислити фінансові, трудові та часові затрати, які компанія
може використати при розробці та запровадженні контекстної реклами;
– визначити мету запровадження контекстної реклами [5].
7. Веб-аналітика (Web-Analytics) – система вимірювання та
збору комплексної статистичної інформації про активність на сай-
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ті, яку можна всебічно проаналізувати та розробити ефективні
рішення щодо підвищення функціональних можливостей вебресурсу у відповідності з потребами відвідувачів з одночасною
оптимізацією затрат компанії на підтримку сайту. При використанні технології веб-аналітики необхідно дотримуватись таких
принципів:
– Отримані дані комплексного аналізу є оціночними, оскільки
відображають загальні тенденції розвитку явищ та процесів.
– Для отримання конкретних висновків про досліджувані явища
необхідно мати достатній обсяг спостережень, оскільки малі сукупності не забезпечують репрезентативність результатів.
– В аналізах результатів веб-аналітики необхідно знайти оптимальну кількість показників, які потрібні компанії для дослідження, оскільки надмірні розрахунки будуть економічно недоцільними.
Для аналізу власних ресурсів в мережі Інтернет в сучасних умовах більшість компаній використовує Google Analytics. Цей програмний продукт допомагає скомпонувати різноманітні звіти у відповідності з потребами компаній.
8. Мобільний маркетинг – це комплекс заходів, які реалізують
через мобільні пристрої та які орієнтовані на просування товарів і
послуг з урахуванням особливостей цієї технології. Названий інструмент є дуже гнучким, оскільки дозволяє компаніям налагоджувати
комунікації з цільовою аудиторією через мобільні пристрої завдяки
їх зв’язку з:
– Інтернетом;
– телебаченням;
– різноманітними торговельними закладами та іншими організаціями;
– зовнішньою рекламою;
– упаковками тощо.
Мобільні пристрої використовують мобільний зв’язок та Інтернет,
приєднуються до WI-FI та MESH-мереж, дозволяють отримувати
інформаційні SMS. Водночас у мобільному маркетингу активно використовуються QR-коди, завдяки яким легко отримати доступ до
сайтів окремих брендів або продуктів. Ці можливості активно використовують компанії для налагодження комунікацій з цільовою
аудиторією.
Окрім мережі Інтернет, у маркетингових стратегіях компаній істотну увагу певна кількість брендів у рамках діджіталізації приділяє
офлайн-сектору. При реалізації концепції цифрового маркетингу у
офлайн-середовищі використовують відповідне апаратне та програмне забезпечення.
Активний розвиток ринку LED-панелей (рис. 2) призвів до зростання пропозиції цих пристроїв, їх асортименту та підвищення технічних характеристик. Багато компаній LED-панелі використовують
для потреб цифрового маркетингу, оскільки дозволяють візуалізувати різноманітний контент у відповідності зі специфікою функціонування, цілями брендів та особливостями їх споживачів.
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При реалізації indoor-маркетингу (вид діяльності у торговельних
закладах, кафе, офісах та ін.) та outdoor-маркетингу (вид діяльності на вулицях, у парках та ін.) використовуються LED-панелі різноманітного формату, це підтверджує адаптивність названої технології
до потреб різноманітних компаній.
У сучасних умовах при реалізації цифрових маркетингових
стратегій важливе місце необхідно приділяти використанню LEDпанелей, що дозволяє візуалізувати різноманітний контент у відповідності зі специфікою функціонування, цілями компанії та
особливостями її потенційних клієнтів. Інтерактивну тематичну
інфор мацію розміщують на вуличних рекламних носіях, вона налагоджує комунікацію з багатьма громадянами у населених пунктах та поза ними. Менші за розміром інформаційні екрани розміщують у приміщеннях та ре кламують певну продукцію. Цікавим є використання LED-панелей у торговельних центрах як
віртуальних примірочних.
Цифрові екрани також активно впроваджують заклади харчування, оскільки їх можна використовувати як візуалізовані динамічні меню, які демонструють відеоролики, перелік страв з характеристиками, малюнки, фото, графіки та ін. Контент у цифровому
меню можна змінювати відповідно до асортименту страв у закладі
(пропозиції впродовж дня або тижня, акції та фірмові страви й
ін.) [7].
Інша технологія, яку також використовують при реалізації маркетингових стратегій різноманітні компанії у світі, є віртуальна
реальність (VR). Залучення цільової аудиторії до віртуального 3-D
простору викликає у клієнтів позитивні емоції, посилює їх лояльність до окремих брендів [8]. При використанні VR компанії мають
можливість використовувати контент, що інтегрує їх продукцію у
3600 відео. Компанії використовують технології віртуальної реальності у власних рекламних стратегіях, переконують клієнтів у
персоніфікованому виборі, що збільшує ймовірність придбання продукції.
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Висновки.
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1. Визначено істотний вплив інноваційних технологій на розвиток
цифрового маркетингу в сучасних умовах та важливість його використання компаніями для забезпечення достатнього рівня конкуренто
спроможності.
2. Розглянуто основні інструменти цифрового маркетингу, особливості їх функціонування та використання для потреб компаній в
офлайн та онлайн-середовищі.
3. Окреслено особливості пошуку оптимальних механізмів налагодження комунікацій з цільовою аудиторією для компаній в конкретних просторово-часових умовах, що сприяє підвищенню конверсії та ефективності діяльності брендів у цілому.
4. Підтверджено важливість веб-аналітики при комплексному
статистичному оцінюванні ключових процесів на ресурсах компаній
в мережі Інтернет.
5. Розглянуто специфіку використання LED-панелей компаніями
в рамках реалізації стратегій цифрового маркетингу та наведено
приклади використання цієї технології в окремих видах економічної
діяльності.
6. Встановлено, що використання технології віртуалізації стимулює новий рівень комунікацій з цільовою аудиторією завдяки візуальному контакту і дозволяє користувачам відчути реальність запропонованої продукції та прискорити її придбання.
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повышения уровня конкурентоспособности компании
Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики использования
ключевых инструментов цифрового маркетинга компаниями в современных
условиях. Рассмотрены особенности реализации инструмента поисковой
оптимизации для нужд компании. Определена роль аналитики при комплексном исследовании эффективности функционирования компании в сети
Интернет. Приведены примеры технических устройств, используемых компаниями при реализации маркетинговых кампаний в офлайн-секторе. Исследована специфика применения компаниями технологии виртуальной
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Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of using key digital marketing tools by companies in modern conditions. The features of the
SEO implementation for the needs of the company are considered. The role of
analysts in the complex study of the company’s performance in the Internet is
defined. Examples of technical devices used by companies in implementing
marketing campaigns in the offline sector are given. The specificity of the
virtual reality technology application by companies in modern conditions is
studied.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ЛІСОКОРИСТУВАННЯМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Анотація. В статті доведено необхідність формування системи антикризового управління підприємствами лісового господарства, зокрема Півдня України.
Зазначено, що процеси антикризового управління лісокористуванням мають
бути пов’язані з відповідною державною підтримкою останнього в умовах екологізації суспільства та економіки. Визначено етапи впровадження системи
антикризового управління в діяльність підприємств лісової галузі. Проаналізовано сутність традиційних елементів антикризового управління підприємством,
зокрема реструктуризації, реорганізації та реінжинірингу.
Ключові слова: управління, лісокористування, антикризове управління,
лісове господарство, система.

Постановка проблеми. Наявність численних факторів кризових
явищ, частота та руйнівний характер їх впливу на діяльність підприємств лісової галузі, зокрема Півдня України, обумовлюють необхідність формування і використання на підприємствах системи антикризового управління. У сучасних умовах динамічності та невизна© Р.Г.Дубас, І.І.Дядченко
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ченості спостерігається тенденція неефективного використання
традиційних методів менеджменту. Вони не дають позитивного ефекту, оскільки орієнтовані на підприємства, які нормально функціонують на ринку. Тому наразі актуальною проблемою є пошук і
практичне впровадження таких форм і методів управління, використання яких дозволило б уникнути кризових явищ і сприяло б підготовці та реалізації програми оздоровлення підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, присвячені
антикризовому управлінню, досліджували низка вітчизняних вчених,
зокрема, В. Дзюндзюк, В. Князєва, Н. Нижник, О. Оболенський,
В. Цвєткова, В.Г. Воронкова, В.О. Василенко і зарубіжні економісти:
Ю. Воробйов, Г. Малинецький, А. Посашков, Е. Коротков, Т. Шепе
ленко, В. Глущенко, Т. Сидорина, Ф. Фармер, П. Гончаров, П. Самуельсон, Д. Боуен, Е. Лоулер та інші. Та імплементація комплексної
системи принципів та методів антикризового управління в діяльність
підприємств лісової галузі практично не досліджувалася вченими,
особливо в сучасних умовах розвитку національного лісового господарства.
Мета статті. Метою дослідження є вивчення системи антикризових
заходів правового, організаційного і технічного характеру щодо усунення загроз функціонуванню і розвитку підприємств лісового господарства Півдня України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед визначень поняття антикризового управління, запропонованих відомими вченими,
наведемо окремі з них, зокрема – це сукупність форм і способів
реалізації антикризових методів щодо конкретної системи (галузі,
підприємства). Антикризове управління, на думку деяких вчених, є
мікроекономічною категорією, що відображає виробничі відносини,
які складаються на рівні підприємства при його оздоровленні чи
ліквідації, а також включають у себе превентивні заходи з метою
попередження ознак потенційного банкрутства. Наведемо інше, більш
узагальнене визначення цьому поняттю, зокрема, антикризове управління – це здатність розробляти оптимальні шляхи виходу з кризової ситуації, визначати пріоритетні цінності в умовах кризи, координувати діяльність підприємства (галузі) та його працівників щодо
попередження кризового стану, домагатися результативності їх праці в нестандартних умовах.
Таким чином, на нашу думку, антикризове управління – це
управління в умовах ризику, що включає такі заходи:
1) діагностика макро- та мікросередовища, обґрунтування та вибір основної місії;
2) ідентифікація економічного механізму виникнення кризової
ситуації та створення системи діагностування зовнішнього та внутрішнього середовищ з метою раннього виявлення ознак кризи, що
наближається;
3) стратегічний контролінг та розробка стратегії запобігання
кризи;
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4) оперативна оцінка та аналіз фінансового становища і виявлення прогнозованої неспроможності (банкрутства) – оперативний конт
ролінг;
5) розробка стратегічної політики в умовах кризи та виходу з неї,
постійне врахування ризику та розробка заходів щодо його мінімізації.
Тобто, будемо вважати, що основним завданням антикризового
управління є реалізація найменш ризикових управлінських рішень,
які дозволять досягти поставленої мети (результату) мінімумом додаткових коштів і негативних наслідків.
Виходячи з наведеного, метою антикризового управління є розробка і першочергова реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш небезпечних чинників, які призводять до кризового
стану. Складність проблеми стратегії і тактики антикризового управління полягає в тому, що, з одного боку, стратегічні рішення, спрямовані на запобігання кризи, повинні бути прийняті і реалізовані
на ранніх стадіях управління, коли кризовий рух ще не набув кумулятивного характеру і тому ще не став незворотним. З іншого
боку, рішення, прийняті на ранніх стадіях, базуються на дуже слабких і тому не завжди достовірних сигналах про виникнення несприятливих тенденцій.
Складовими державного інструментарію у системі антикризового
управління та протидії банкрутству повинні бути:
1) ефективна державна підтримка збиткових підприємств та
суб’єктів підприємництва, що опинилися на межі банкрутства, але
є потенційно життєздатними, що проявляється у відповідній реальним умовам законодавчій базі у сфері банкрутства;
2) вплив на діяльність підприємств ще на стадії створення певної
підприємницької структури та протягом її життєвого циклу з метою
запобігання кризи за рахунок контролю за процесом формування
статутного фонду;
3) контроль на державному рівні за підприємницькою діяльністю
та проведенням окремих господарських операцій;
4) державний контроль за веденням бізнесу у рівних та прогнозованих умовах, дотриманням майнових прав, захист від зловживань
ринковим монопольним становищем;
5) проведення моніторингу функціонування у банківсько-кредитній сфері та діяльність фінансових посередників, що сприятиме
уникненню кризи платоспроможності, прискорюватиме оборотність
грошових коштів, дозволить збільшити контроль грошових потоків;
6) швидке реагування на виникнення кризових тенденцій і створення організацій, що розроблятимуть методології антикризового
управління, надаватимуть рекомендації та консалтингову допомогу
кризовим підприємствам [1].
Загальновідомо, що найбільше природне багатство України – земельні ресурси, які складають 45% її загального природно-ресурсного потенціалу. Але нині водною та вітровою ерозією уражені
майже 15 млн га, що становить 15% сільгоспугідь. За останні 15
років вміст гумусу знизився в середньому на 20%, що негативно
позначається на продуктивності кожного гектара сільгоспугідь. На
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державному рівні за роки незалежності так і не вирішено питання
підвищення оцінювання земельних ресурсів, їхнього раціонального
використання та охорони. Так, завдання із збільшення територій під
косовиці та пасовища не виконано, вони скоротилися на 44,7 тисячі гектарів за останні три роки.
Площа лісового фонду країни, за даними Держкомстату на
1.01.2017 р., становить 10624,4 млн га (14,3% території), зокрема
земель, покритих лісом, – 9691,0 млн га [2]. Проблема залісення
територій особливо актуальною залишається протягом багатьох років
у південних регіонах, що потерпають від дефляції, пилових бур та
суховіїв. Складний екологічний стан південних територій через високий ступінь антропогенної дії погіршив якість довкілля, здоров’я
населення та збіднив природно-ресурсний потенціал, а тому надзвичайно важливим є питання поліпшення стану навколишнього природного середовища. Єдиним, на наш погляд, беззбитковим заходом
відтворення природної складової антропогенно-трансформованих
ландшафтів є створення лісових смуг та насаджень, ефективність
яких підтверджено десятиліттями застосування.
Можна з упевненістю стверджувати, що лісові насадження сповна
виконують три функції комплексного природокористування: перша
(головна), спрямована на вирішення економічних проблем (збереження ґрунтів, що сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, збереження шляхів від засипання снігом, мілкоземом
тощо); друга – екологічна (захист водних об’єктів, збереження біорізноманіття, очищення атмосферного повітря та ін.) і третя – соціальна, яка поліпшує здоров’я населення (завдяки виділенню фітонцидів, підвищеної іонізації повітря, шумопоглинанню) та організацію відпочинку і відновлення сил. Як уже зазначалося, особливе
значення мають лісові насадження на Півдні України – найпосушливому регіоні. Вони є не тільки ресурсним потенціалом у концепції
комплексного природокористування, а й забезпечують екологічну
збалансованість.
Одного із низки коефіцієнтів екологічної збалансованості території запропоновано М. Д. Балджи та С. К. Харічковим [3], де автори
розглядали всі трансформовані землі для найповнішого визначення
екологічної збалансованості регіону. За їхніми дослідженнями, коефіцієнт екологічної збалансованості для Південного регіону складає:
для Миколаївської області – 3,53; Одеської – 5,24; Херсонської – 4,65.
Якщо порівняти запропонований коефіцієнт з показником загальної
лісистості території, то маємо таку закономірність – зберігається
тенденція співвідношення цих показників. Найбільша збалансованість
і лісистість в Одеській області, на другому місці – Херсонська і
останнє займає Миколаївська область.
Як уже зазначалося, антикризове управління передбачає проведення єдиної політики, систему заходів правового, організаційного
і технічного характеру щодо попередження негативних явищ на підприємствах і підтримання їх збалансованого функціонування та розвитку. Цей специфічний вид управління підприємствами лісової
галузі наразі у стадії формування і практично представлений окре-
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мими розрізненими заходами щодо подолання наслідків різних кризових явищ.
Вивчали теорію запровадження антикризового управління на
лісогосподарських підприємствах у процесі соціологічного опитування керівників і спеціалістів досліджуваної вибірки суб’єктів
господарювання Черкаської області. Отримані результати анкетування узагальнено з таких основних питань: негативний вплив сві
тов ої економічної кризи на діяльність підприємства; чи з’явилися
в умовах кризи нові позитивні можливості для підприємства; які
антикризові заходи проводили на підприємстві?
Серед основних наслідків кризи респондентами відзначено: зниження обсягів виробництва, фінансові втрати, зниження попиту на
продукцію, скорочення кадрів, ускладнення умов постачання тощо.
Аніліз виявив, що у 65% досліджуваних підприємств найбільш відчутним негативним проявом кризи виявились фінансові втрати. Для
близько 18 % підприємств вибірки криза позначилась на скороченні виробництва, а 17 % – у зниженні попиту на продукцію, що
цілком закономірно в умовах фінансових втрат їх контрагентів.
Варто зазначити, що криза не завжди лише ускладнює діяльність суб’єктів господарювання, вона спонукає шукати нові можливості розвитку, вміння виявити і використати які залежить як
від їх наявності, так і від досвіду, професіоналізму та інтуїції
керівників.
На запитання анкети «У чому проявився позитивний вплив кризи на Ваше підприємство?» респонденти відмітили: нагода освоїти
новий перспективний напрям діяльності (18,2 % опитаних); залучити на роботу кваліфікованих спеціалістів; здійснити реструктуризацію підприємства та його боргових зобов’язань тощо. Разом з
тим, 19,5 % опитаних керівників і менеджерів підприємств досліджуваної вибірки нових можливостей в умовах кризи не виявили
(або не помітили їх). Цього можна досягти, якщо кризові явища
не сприймати пасивно, а протидіяти їм відповідними управлінськими засобами. В анкеті було передбачено запитання «Які антикризові заходи планує реалізувати Ваше підприємство?». У відповідях
респондентів чітко простежуються три види управлінських заходів:
орієнтація на пошук і залучення нових клієнтів (16,5 % опитаних),
розширення обсягів виробництва продукції з метою збільшення
ринкової частки (близько 16 %) та залучення кредитних коштів
для нормального перебігу відтворювальних процесів на підприємствах (майже 14 %). Тобто, в антикризовій політиці у понад 46 %
опитаних керівників і спеціалістів лісогосподарських підприємств
переважають антикризові заходи наступального характеру. Пози
тивно, що антикризові заходи, які погіршують соціальні умови
працівників підприємств, практикують тільки деякі суб’єкти господарювання. Так, скорочення зайнятості практикували близько
2 % опитаних респондентів, зниження розміру заробітної плати
(включаючи додаткові виплати) – 3,7 %, неповний робочий тиждень, неоплачувані відпустки – близько 6 %.
Серед засобів впливу на кризові прояви і явища респондентами
відмічались такі: скорочення витрат на дослідження, створення ан-
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тикризових груп менеджерів тощо. Проте вони недостатньо вживали
заходів щодо фінансового оздоровлення підприємств. Адже саме
фінансова підсистема суб’єктів господарювання першою сигналізує
про кризові явища, а її стабілізація і оздоровлення – ефективним
шляхом виходу з кризи.
У процесі соціологічного опитування виявлено, що антикризові
заходи на лісогосподарських підприємствах здійснюються епізодично і несистемно, вони – як реакція на подолання існуючих криз. Це
свідчить про відсутність цілісної системи управління кризовими
явищами, від їх попередження до ослаблення і подолання. У зв’язку
з цим актуальним є розроблення комплексного антикризового механізму управління.
Традиційно на підприємствах застосовуються процедури реструктуризації, реорганізації та реінжинірингу.
Реструктуризація використовується, коли існуюча організаційна
структура підприємства неефективна і не забезпечує сталого його
розвитку. Реструктуризаційна схема включає такі етапи:
– вибір оптимальної стратегії розвитку лісогосподарського підприємства (структура виробничої програми, структура ринків збуту);
– розроблення фінансового плану (структури доходів та витрат);
– проведення внутрішніх управлінських змін (організаційної
структури, структури персоналу, виробничої та інформаційної структури);
– зміна структури капіталу (структури залученого капіталу і
власного та їх співвідношення).
Реструктуризація проводиться найчастіше з використанням «дерева рішень», на основі якого оцінюється вибір підходу та успішність
здійсненої реструктуризації. Загалом, реформування розпочинають
зі змін в управлінні підприємством, а саме: у структурі, системі
управління, управлінській культурі.
Реорганізація підприємства є комплексом заходів, які передбачають повну чи часткову заміну власників або керівника підприємства,
зміну організаційно-правової форми, ліквідацію збиткових підрозділів або виокремлення з одного підприємства кількох із передачею або
прийняттям правонаступником його майна, коштів, прав та обов’язків.
Реінжиніринг використовується тоді, коли підприємство перебуває
у досить скрутному становищі і не має достатніх можливостей для
виходу з кризи. Його здійснення передбачає фундаментальне переосмислення та радикальне перетворення бізнес-процесів. Реінжиніринг забезпечує новітній розвиток, позбавлення усього старого – фінансово-господарського, виробничого та інших видів управління та
впровадження перспективних напрямів ефективного ведення діяльності.
Врешті, варто зазначити, що у європейських та інших розвинених
країнах світу поширена особлива антикризова політика, що передбачає процесуальні заходи щодо недопущення банкрутства та процедури задля максимального задоволення вимог кредиторів підприємствами-боржниками. Крім того, у закордонній сфері антикризового управління є некомерційні організації, які сприяють практиці
ризик-менеджменту та обміну ідеями для запобігання кризовим
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ситуаціям. Особливий підхід необхідно запроваджувати для такої
природоутворюючої галузі, як лісокористування.
Висновки. Таким чином, головною метою антикризового управління лісовою галуззю Півдня України є створення умов для ефективного функціонування підприємств на ринку, незважаючи на
будь-які економічні, політичні і соціальні перетворення в країні,
розробка стратегічних альтернатив на основі прогнозування та передбачення розвитку ситуації, уникнення фінансових проблем та подолання загрози банкрутства із найменшими втратами, впровадження
інноваційних змін у підприємницькій діяльності. Існують відмінності у аспектах антикризового управління підприємницькою діяльністю та санації у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. На
відміну від вітчизняних науковців, які антикризове управління визначають як сукупність певних процедур та послідовність конкретних
заходів, зарубіжні економісти вважають, що антикризовому управлінню характерні прояви суспільних комунікацій та акцентують на
необхідності зв’язків із громадськістю.
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Теоретические основы антикризисного управления
лесопользованием Юга Украины
Аннотация. В статье доказана необходимость формирования системы антикризисного управления предприятиями лесного хозяйства, в частности Юга
Украины. Отмечено, что процессы антикризисного управления лесопользованием должны быть связаны с соответствующей государственной поддержкой последнего в условиях экологизации общества и экономики. Определены этапы
внедрения системы антикризисного управления в деятельность предприятий
лесной отрасли. Проанализированы сущность традиционных элементов антикризисного управления, в частности реструктуризации, реорганизации и реинжиниринга.
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Abstract. The article has proved the necessity of forming a system of crisis
management for forest enterprises, in particular, the South of Ukraine. It is
noted that processes of crisis management of forest use should be connected
with the corresponding state support of the latter in the conditions of ecologization of society and economy. The stages of implementation of the anticrisis management system in the activities of forest enterprises are determined.
The essence of traditional elements of crisis management of the enterprise, in
particular restructuring, reorganization and reengineering, is analyzed.
Key words: management, forest management, anti-crisis management, forestry,
system.
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ІМІДЖеМ ПІДПРИЄМСТВА У ПІДВИЩЕННІ
ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Анотація. У статті розглянуто сутність іміджу, його вплив на конкурентоспроможність і стратегічне управління розвитком підприємства, літературні
джерела з цієї проблеми, пропозиції щодо формування іміджу підприємства та
інноваційної системи управління.
Ключові слова: імідж підприємства, менеджмент, конкурентоспроможність, принципи управління, етапи розвитку.

Постановка проблеми. У світлі сучасних тенденцій, що відбуваються у економічному і політичному житті суспільства, а також у
зв’язку з розвитком адекватних світовим тенденціям ринкових відносин проблема іміджу підприємства набуває все більшої практичної
та теоретичної значущості.
Формування нової парадигми менеджменту призвело до кардинальних змін щодо ролі іміджу організації у формуванні економічних
показників діяльності підприємства. Для досягнення цілей успішного функціонування сучасного підприємства важлива не тільки раціональна складова управління: у разі жорсткої конкуренції саме по© С.П.Азізов, Н.В.Кожан
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зитивний імідж підприємства із категорії другорядних факторів виробництва переходить у категорію стратегічних ресурсів.
Враховуючи цей сегмент відзначимо необхідність і актуальність
вивчення процесу формування іміджу та управління ним як фактора впливу на конкурентоспроможність, ефективність діяльності підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженнями суті іміджу, його
формування та управління ним займалась низка вітчизняних та зарубіжних вчених: І.Гофман, С.Колосок, І.Колоскова, А.Панасюк,
Т.Похомова, Е.Семпсон, В.Шепель, З.Хатікова, Н.Онопрієнко,
Р.Горчакова, М.Вишнякова, У.Альошина, О.Ситніков, Б.Джі, Г.Лебідь,
О.Родіонов, Д.Горбаткин, Т.Хомуленко, В.Пономаренко та ін.
Результати дослідження вищезазначених авторів є суттєвими, але
відзначимо, що динамізм процесів ринкових відносин обумовлює
необхідність пошуку нових підходів у формуванні іміджу та управління ним як фактора підвищення конкурентоспроможності та ефективності підприємства.
Виклад результатів дослідження. Треба відмітити, що єдиного
поняття щодо визначення «імідж» не існує, кожен з науковців розкриває різносторонньо певний його аспект.
Імідж є одним із нематеріальних чинників конкурентного успіху
підприємства, який створює позитивне уявлення про підприємство,
впливає на сприйняття його споживачами й іншими соціальними
групами, сприяє залученню кращих споживачів і співробітників,
створює засади для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Особливо це стосується вітчизняних підприємств, які функціонують на висококонкурентному та високодиференційованому ринку,
де споживчі переваги підприємства формуються зокрема й завдяки
вдало сформованому іміджу, який визначає конкурентні переваги
таких підприємств.
Імідж є фактором впливу на конкурентоспроможність, ефективність діяльності, ринкову вартість, привабливість підприємства у відносинах із суб’єктами внутрішнього та зовнішнього середо 

вища.
У сучасних умовах імідж стає одним із важливих та дійових інструментів стратегічного управління розвитком підприємства, спрямованим на досягнення переваг у конкурентній боротьбі. В умовах
конкурентного середовища споживачі обирають виробника-підприємця здебільшого орієнтуючись на ділову репутацію та імідж, що
потребує особливої уваги до управління іміджем саме підприємства.
Імідж підприємства – це його образ, який формується у свідомості людей, а саме: споживачів, партнерів, шукачів вакансій, конкурентів. Інновації здебільшого є суб’єктивні і багатогранні, визначаються такими емоційно-залежними чинниками, як читки, настанови,
стереотипи, шаблони, які існують у свідомості людини. Деякі з цих
чинників створюють ментальні шаблони та є надзвичайно стійкими:
їх формування відбувається спонтанно, під впливом оточуючого середовища, а зміна можлива тільки завдяки цілеспрямованому впливу, наприклад, різноманітних маркетингових, інформаційних або
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PR-заходів. Це ускладнює ідентифікацію та об’єктивну оцінку іміджу
підприємства.
Формування науково-методичних підходів до управління іміджем
підприємства охоплює комплекс принципів, форм і методів, які в
врешті цілеспрямовано впливають на імідж підприємства. Декомпозиція іміджу підприємства допомагає визначити найбільш важливі
з таких елементів. (Табл. 1)
Таблиця 1
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Декомпозиція іміджу підприємства [6]
Виникнення

Структура

Імідж формується:
через безпосередній контакт з
об’єктом (не через прийняття сформованиго іміджу, який склався в інших людей);
як результат маркетингових заходів
на ринку праці;
через динамічний процес, який сприяє поступовому зміцненню іміджу
підприємства

Елементи іміджу:
– об’єктивно й суб’єктивно змінені
уявлення про підприємство, його
продукти та торговельні марки;
– соціальні та персоніфіковані
компоненти;
– когнітивний, ефективний та інтенціональний аспекти формування іміджу;
– змістовне та символьне наповнен
ня, типаж, характерні особливі
оцінки

Властивості

Функції і дія

Імідж:
– є багатовимірним, але єдиним (цілісним);
– прив’язаний до часу й місця;
– не повністю усвідомлюється;
– сприймається наочно;
– стабільний і мінливий у певних
мережах;
– вірогідний

Імідж впливає і зумовлює:
– стійкі настанови та шаблони
сприйняття образу;
– індивідуалізацію та відокремлення від конкурентів;
– задоволення потреб споживачів;
– відбивається на споживчій поведінці й характері попиту

Формування іміджу відбувається за певними принципами:
Принцип повторення – спирається на властивості людської
пам’яті: добре запам’ятовується та інформація, що повторюється.
Принцип безперервного посилення впливу – обґрунтовує підсилення аргументованого та емоційного звернення.
Принцип «подвійного виклику» – повідомлення сприймається не
лише розумом. Найважливішу роль відіграють підсвідомі психологічні процеси, емоційна сфера психіки людини [2].
Імідж підприємства – це не лише засіб, інструмент управління,
а й об’єкт формування і коригування іміджу підприємства, створюється із урахуванням стратегії розвитку підприємства (зокрема його
маркетингової стратегії), стратегічної архітектури підприємства, кор
поративної культури.
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Інструментами в формуванні іміджу підприємства є, зазвичай,
інтегровані маркетингові комунікації (паблік рілейшн, реклама,
прямий маркетинг, стимулювання збуту, пропаганда), кожна з яких
має свої переваги та недоліки. Для великих підприємств особливо
важлива робота із засобами масової інформації, оскільки значний
масштаб діяльності потребує більш ґрунтовного підходу формування
іміджу підприємства.
На думку Р.Р. Горчакової, будь-яка компанія протягом свого існу
вання проходить чотири основні етапи формування іміджу:
1 етап – оцінка початкового іміджу. Оцінюються образ організації, окремі компоненти іміджу. Важливо правильно зібрати інформацію, використовувати метод опитування і анкетування за сегментами споживачів і персоналу, інші методи. Дослідження виконуються за планом, який за необхідності можна коригувати. Зібрані дані
аналізують, і на їх основі формується інформація про початковий
імідж;
2 етап – розробка плану щодо розвитку (покращення іміджу).
Важливо постійно працювати над покращенням іміджу. Для цього
необхідно розробити план його розвитку, стратегію, яка включає
мету, завдання, місію, конкурентні переваги, сегменти ринку, корпоративну культуру та інші важливі компоненти. При розробці цієї
стратегії важливо спрямувати її на конкретну цільову аудиторію.
Це – споживачі, партнери, акціонери, співробітники організації, ЗМІ
та інші зацікавлені особи;
3 етап – реалізація створеного плану. На цьому етапі важливо
дотримуватись розробленого плану. Успіх залежить від ефективності реалізації попереднього. Реалізовувати план має спеціальна команда, яка має фахові навички і знання. Цей етап потребує великих
зусиль і багато часу;
4 етап – оцінка сформованого іміджу. Після того, як відбулась
реалізація плану, необхідно оцінити отриманий імідж з допомогою спеціальних інструментів і методів. Можна використовувати
вже апробувані, або розробляти свої. За результатами оцінки
організація повинна усвідомити, досягла вона запланованих результатів чи ні. Якщо виявиться, що отриманий імідж не відповідає запланованому, необхідно почати все спочатку [3].
М.Вишнякова пропонує застосовувати заходи щодо управління
іміджем залежно від етапу його життєвого циклу [2], І.В. Альошина процес формування іміджу розглядає з позицій розвитку його
чотирьох аспектів: бачення та корпоративна місія, корпоративна
індивідуальність, корпоративна ідентичність та корпоративний
імідж [1].
О. Ситніков наголошує на розділенні зовнішнього та внутрішнього іміджу [7], а Б.Джі у своїх роботах пропонує застосувати такий
метод управління іміджем, як майстер-планування [5].
За твердженням М.Вишнякової будь-яке підприємство протягом
існування проходить чотири основних етапи (Табл.2).
Головні завдання іміджевої політики на етапах життєвого циклу
підприємства [2].
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Таблиця 2
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Іміджева політика

Етапи життєвого циклу підприємства

Формування

Зростання

Зрілість

Спад/Відродження

Формування
підприємства
із спрямуванням на певний сегмент
ринку

Закріплення
підприємства
на захоплених
позиціях і
стабільна діяльність

Інноваційна діяльність підприємства з метою розширення ринку при
стабільно міцному положенні
на займаних
позиціях (кульмінація існування підприємства – «золотий вік»)

Трансформація підприємства, що приводить або до його
відмирання, або до
чергового інноваційного витка і відродження

Очевидно, що кожному етапу повинна відповідати своя іміджева
політика як внутрішня, так і зовнішня, має забезпечити максимальний прибуток, підготувати «плацдарм» для успішного проходження
наступного етапу. І. В. Альошина пропонує починати роботу з управління іміджем підприємства з визначення понятійного апарату,
оскільки трактування термінів не завжди однозначне, а їхнє знання
дозволяє орієнтуватися у вирішенні методичних і практичних завдань
щодо управління іміджем. На її думку, процес формування корпоративного іміджу супроводжується трансформацією понять, що характеризують сутність поетапного наповнення його змісту:
1. Бачення – уявлення про навколишню дійсність – нинішню або
майбутню. Корпоративна місія – суспільно значущий статус, соціально значима роль підприємства, яка розглядається як стратегічний
інструмент, що ідентифікує цільовий ринок і масштабно визначає
бізнес або основну діяльність підприємства.
2. Корпоративна індивідуальність – цінності, судження і норми
поведінки, що підтримуються на підприємстві і визначають сутність
індивідуальної корпоративної культури.
3. Корпоративна ідентичність – це система комунікативних засобів, назв, символів, знаків, лого, міфів, традицій, що проектують
або відображають індивідуальність підприємства.
4. Корпоративний імідж – це сприйняття громадського комплексу комунікаційних повідомлень, що генеруються підприємством [2].
Формування іміджу підприємства в ринковому середовищі відбувається на основі стратегічного підходу за допомогою інтегрованих
маркетингових комунікацій (паблік рілейшн, реклама, прямий маркетинг, стимулювання збуту, пропаганда), які мають свої сильні і
слабкі сторони.
О. Ситнік пропонує свою методику управління іміджем, де до основних цільових груп він відносить: ЗМІ, державну, регіональну владу,
населення, акціонерів, співробітників, економічних контрагентів.

79

Він рекомендує розмежовувати зовнішній та внутрішній імідж. До
основних елементів іміджу належать: ділова репутація, інформаційна
політика, образи керівництва, персоналу, політична сфера, регіональна, соціальна політика, представницький імідж [5].
Майстер-планування як концепцію формування іміджу фірми
розглядає Б.Джі. Цей метод [3] використовується для створення
алгоритму формування іміджу та подальшої характеристики маркетингової діяльності фірми з формування іміджу на ринку. Тут – найчіткіше трактування і зручність використання цього методу. Майстер-планування чітко розмежовує зовнішній і внутрішній імідж
підприємства.
Майстер-план іміджу складається з чотирьох основних частин
(створення фундаменту, зовнішнього, внутрішнього та невідчутного
іміджу), кожна з яких спрямована на вирішення трьох головних
завдань: досягнення високого рівня компетенції та ефективності
роботи зі споживачем; підтримка іміджу успішного підприємства,
який змушує споживача йому повірити; встановлення емоційного
зв’язку зі споживачем і суспільством.
Є ряд підходів до управління іміджем підприємства, які можна
застосовувати в рамках будь-якої з розглянутих концепцій. Серед
загальних підходів до формування іміджу підприємства виділяють:
– виробничий (акцент на якості товарів та послуг, рівні соціальної відповідальності бізнесу);
– іміджмейкерський (акцент на маркетингових дослідженнях,
ефективній рекламній кампанії, PR-заходах);
– менеджерський (гармонійне поєднання виробничого та іміджмейкерського підходів) [6].
Д. Горбаткін виділяє чотири підходи, які були сформовані 5000
керівниками підприємств Європи під час ділової гри (Імідж організації), яка проводилася в рамках програми «Підвищення ефективності менеджменту» (Productive Initiative (PI)) проекту Європейського союзу TACIS: виробничий, маркетинговий, клієнтський, кадровий.
1. Виробничий підхід акцентує на постійному підвищенні якості
продукції, соціальній відповідальності, формуванні споживчих переваг.
2. Маркетинговий підхід до формування іміджу підприємства
складає ядро маркетингових програм, а саме: заходи з планування
конкурентної боротьби, просування продажів, проведення PR-кам
паній.
3. Клієнтський підхід спрямований на формування внутрішнього
іміджу підприємства, а саме: засоби стимулювання виробничого процесу, мотивації персоналу і забезпечення соціальних гарантій.
4. Кадровий підхід спрямований на формування внутрішнього
іміджу підприємства, а саме: засоби стимулювання виробничого процесу, мотивації персоналу і забезпечення соціальних гарантій [2].
Аналіз суті і змісту зазначених підходів щодо формування та
управління іміджем підприємства дає можливість удосконалити склад
основних чинників формування іміджу підприємства та конкретних
методів управління ним на окремих етапах виробничого циклу.
На першому етапі циклу відбувається формування підприємства
з прицілом на певний сегмент ринку. Для формування іміджу ви-
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користовуються усі підходи: кадровий, комунікаційний, виробничий
та споживчий.
На другому етапі підприємство укріплюється на захоплених позиціях та стабільно працює. Для управління іміджем використовуються комунікаційний та споживчий підходи.
Третій етап виробничого циклу – це інноваційна діяльність підприємства з метою розширення ринку при стабільно міцній позиції.
Для управління іміджем використовуються виробничий, кадровий
та комунікаційний підходи.
На четвертому етапі відбувається трансформація підприємства, що
приводить до його занепаду або до чергового інноваційного витка, у
цьому випадку застосовуються виробничий та комунікаційний підходи.
Це – загальна принципова схема управління. Тому застосування
будь-якого підходу потребує попередньої діагностики наявного стану
іміджу і формування на цій основі оптимального комплексу управлінських дій з урахуванням характеристик підприємства і середовища, у якому воно функціонує.
Основними чинниками формування іміджу підприємства є:
1. Якість продукції та надання послуг споживачам, які б максимально задовольняли їх попит. У сучасних умовах, де більшість
підприємців заради власних інтересів, на жаль, намагається обманювати покупців та реалізувати неякісну продукцію, тому соціальна
значущість цього чинника залишається неперевершеною;
2. Стабільність фінансового стану, що створює позитивний авторитет підприємству як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі;
3. Привабливість та мотивація персоналу та бажаючих осіб працювати саме у цьому підприємстві.
4. Суворе виконання державних законодавчих актів та нормативних положень при створенні власної справи та здійснення підприємницької діяльності.
5. Порядність щодо суб’єктів зовнішнього середовища (партнерів
по бізнесу, постачальників сировини, товарів, покупців продукції),
так і внутрішнього (управлінського персоналу підприємства та всього колективу і особисто кожного робітника).
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТоспроможності МОРСЬКИХ
ПОРТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО
РЕЙТИНГУВАННЯ
Анотація. Необхідність дослідження проблеми взаємодії підприємства і зовнішнього середовища обумовлена формуванням нової концепції управління
підприємством та оцінки його конкурентоспроможності. В статті вдосконалено
технологію рейтингового оцінювання конкурентоспроможності морських портів
на засадах полікритеріального підходу. Цей підхід дозволяє комплексно оцінити сильні та слабкі сторони кожної з досліджуваних сфер та визначити їх вплив
на загальний стан морської галузі держави.
Ключові слова: морські порти, показники конкурентоспроможності, полікритеріальне рейтингове оцінювання.

Постановка проблеми. Нині морські порти України функціонують
в умовах гострої конкурентної боротьби за вантажну базу як на міжнародному, так і на внутрішньому ринку країни. Вирішення найбільш
актуальних завдань їхнього успішного функціонування в конкурентних
умовах можливе лише при інноваційній орієнтації стратегії розвитку
морських портів, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Мета дослідження – оцінити потенціал і надати рекомендації щодо
механізму формування критеріїв конкурентоспроможності морських
портів України.
Виклад основного матеріалу. Морські порти – основа морського
транспортного комплексу України. Вони обслуговують зовнішню
торгівлю, сприяють розвитку територій, відіграють соціальну роль,
виконують адміністративні та комерційні функції. Процес перетворення, який відбувається в морських портах України, є наслідком
докорінної зміни законодавчо-правового поля діяльності транспортної
© Є.Ю.Маркова
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галузі. Нині більшість крупних портів України економічо стабільні,
однак стихійний розвиток в останні роки призвів до нераціонального
використання їх територій та потужностей, незручностей при взаємодії із суміжними видами транспорту. Найважливішою проблемою
розвитку портів залишається залучення вантажопотоків для повного завантаження існуючих та перспективних виробничих потужностей [3].
До заходів формування конкурентоспроможного вітчизняного
морегосподарського комплексу належать: формування інноваційної
та технологічної баз морської діяльності, зокрема й розробка і впровадження організаційних і технологічних інновацій в морегосподарський комплекс України; розробка і використання нових технологій
і матеріалів; удосконалення наукової та технологічної бази систем
пошуково-рятувального забезпечення та безпеки морекористування,
забезпечення безпеки населення приморських регіонів та пом’якшення
наслідків від морських стихійних лих тощо; розвиток спеціальної
інфраструктури морекористування (логістика, гідрографія і океанографія, гідрометеорологія, геодезія, морська картографія, навігація
тощо); розвиток кадрового потенціалу морського господарства, зокрема й підвищення престижу морських професій, розробка та реалізація системи заходів, спрямованих на забезпечення збалансованості попиту і пропозиції щодо фахівців морських професій на
ринку праці; забезпечення екологічної безпеки приморських територій та прибережних акваторій, включаючи ліквідацію збитку довкіллю; збереження морської культурної і природної спадщини,
зокрема й популяризація морської спадщини, інформаційно-просвітницька, наукова і видавнича діяльність, освіта і виховання молоді
з орієнтацією на морські професії, розвиток морських меморіалів,
музеїв, архівів та ін. [1].
Отже, важливим завданням є підвищення ефективності діяльності портів України, з урахуванням особливостей портового господарства, дотриманням державних і міжнародних інтересів.
Інтеграційні процеси в Європі, розширення ЄС на Схід сприяли
зв’язку транспортної системи України із транспортною системою країн Східної Європи, створенню міжнародних транспортних коридорів.
На ринку транспортних послуг основні морські перевезення, на
які припадає 80% обсягу вантажообігу в світовій торгівлі. Загальний обсяг світової морської торгівлі у 2016 році становив близько
7,5 млрд тонн.
Розвинутими морськими державами світу нині застосовуються
такі заходи підвищення конкурентоспроможності морегосподарського комплексу [4]:
– Повсюдно впроваджують інноваційні технології у суднобудуванні і морському приладобудуванні, у видобуток, переробку та транспортування енергоресурсів континентального шельфу, а також обмеження їх експорту.
– Для підвищення власної конкурентоспроможності обрано курс
на випереджаючий розвиток інформаційного забезпечення морської
діяльності з використанням сучасних засобів навігації та зв’язку.
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Щоб нормально запрацювали інноваційні механізми в нашій країні,
потрібна продумана модернізація (а може, і реструктуризація) морегосподарського комплексу.
На ефективність міжнародних морських вантажних перевезень
впливає оперативне управління (технічне забезпечення і обслуговування порту, рівень завантаження транспортної інфраструктури
порту та інші) та чинники, на які не впливає управління портів
(сезонні роботи, наявність та рівень розвитку інфраструктури, нестабільність умов роботи та інші).
Необхідність дослідження проблеми взаємодії підприємства і зовнішнього середовища обумовлена формуванням нової концепції управління підприємством та оцінки його конкурентоспроможності. Для
цього пропонується полікритеріальне рейтингування.
Система показників для рейтингового оцінювання має враховувати найважливіші параметри діяльності морських портів:
1. Фінансові показники – ліквідність, фінансова стійкість, ділова
активність, прибутковість господарської діяльності порту.
2. Показники виробничих процесів свідчать про технічний стан
оснащення, пропускну спроможність, показники вантажообігу та
інтенсивності обробки суден.
3. Споживчі – якість ремонту, наявність логістичного центру,
складських приміщень, митно-брокерські послуги.
4. Соціальна відповідальність (КСВ) – взаємодія з інвесторами,
клієнтами, працівниками порту, надання їм медичних послуг, участь
у соціальному розвитку інфраструктури міста, якість послуг (сертифікат ISO), впровадження нових технологій, інноваційних програм.
Такий підхід дозволяє детальніше проаналізувати діяльність морських торговельних портів, виявити слабкі та сильні сторони, їхню
конкурентоспроможність, вивчити міжнародний досвід в цій галузі.
За результатами аналізу діяльності портів України (табл.) можна
зробити висновок, що полікритеріальне рейтингове оцінювання на
базі формування часткових рейтингових оцінок та узагальнюючого
рейтингу допомагає оцінити позицію конкретного об’єкта рейтингування серед його конкурентів.
Таблиця
Узагальнення результатів рейтингування морських торговельних портів
Результати рейтингування

Сума балів

Місце

2

Показники
КСВ

1

Споживчі
показники

Перелік підприємств –
об’ єктів рейтингування

Виробничі
показники

№
з.п

Загальна
рейтингова
оцінка

Часткові рейтингові
оцінки за
сферами, Roi
Фінансові
показники
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3

4

5

6

7

8

1

Бердянський МТП

12

9

5

3

29

10

2

Білгор.-Дністровський
МТП

9

10

4

6

29

10
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Закінчення таблиці
1

2

3

4

5

6

7

8

1
5
10
13
11
8
4
2

8
4
3
2
5
6
7
11

4
2
3
4
1
5
3
6

5
2
7
5
3
4
7
8

18
13
23
24
20
23
21
27

3
2
7
8
4
7
5
9

3
4
5
6
7
8
9
10

Ізмаїльський МТП
Іллічівський МТП
Маріупольський МТП
Миколаївський МТП
Одеський МТП
СМП «Октябрьск»
Ренійський МТП
Скадовський МТП

11

МТП Усть-Дунайськ

3

12

6

8

29

10

12

Херсонський МТП

7

7

4

4

22

6

13

МТП «Южний»

6

1

3

1

11

1

Як бачимо із таблиці, найуспішнішим підприємством, за даними
загального рейтингу, є порт «Южний», а Херсонський займає шосте
місце у досліджуваній галузі.
Висновки. Для поліпшення ефективності господарської діяльності портам необхідно: розширювати номенклатуру навантажувальнорозвантажувальних послуг; модернізувати устаткування з метою
підвищення якості надання послуг і зниження витрат; використати
програму приватизації державних підприємств (створення концесії);
удосконалити тарифну політику, митний контроль [1].
Використання отриманих результатів дозволять портам утримати
позиції на українському ринку, а згодом і диверсифікувати свою зовнішньоекономічну діяльність шляхом виходу на нові ринки.
Наступними напрямами досліджень можуть стати розробка та
впровадження організаційно-економічних засад підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності морських торговельних
портів; вивчення та впровадження сучасних методик оцінки ефективності розвитку та конкурентоспроможності морських торговельних портів.
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Оценка конкурентоспособности морских портов
с использованием поликритериального рейтингирования
Аннотация. Необходимость исследования проблемы взаимодействия предприятия и внешней среды обусловлена формированием новой концепции
управления предприятием и оценки его конкурентоспособности. В статье
усовершенствована технология рейтингового оценивания конкурентоспособности морских портов на основе поликритериального подхода. Этот подход
позволяет комплексно оценить сильные и слабые стороны каждой из
исследуемых сфер и определить их влияние на общее состояние морской
отрасли государства.
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Assessment of the competitiveness of marine ports with use
of polycriterial rating
Abstract. The necessity of studing the problem of interaction between the
enterprises and environment is due to the formation of a new concept of
enterprise management and evaluation of its competitiveness. In the article
there are some ways of improving the technology of rating estimation of the
competitiveness of seaports on the base of polycriterial approach. This approach
makes it possible to rate in complex the strengths and weaknesses of each of
the research areas and determine their impact on the overall status of the
marine industry of the state
Key words: seaports, competitiveness indicators, polycriterial rating estimation
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ
Анотація. В роботі формулюються основні поняття освітнього менеджменту
для закладів вищої освіти. Аналізується новітня інноваційна структура сучасного закладу вищої освіти для вдосконалення освітнього процесу шляхом управління ресурсами. Обґрунтовується нова роль керівників закладу освіти – ректора і проректорів. Аналізується вплив організаційної культури та формування
морально-психологічного мікроклімату на управління закладом вищої освіти.
Проаналізовані результати соціологічних досліджень та надані рекомендації
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щодо формування високої педагогічної культури науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів, організаційної культури та позитивного психологічного клімату педагогічного колективу закладу освіти з метою
підвищення якості навчання.
Ключові слова: заклади вищої освіти, освітній процес, управління, інноваційні підходи, організаційна культура, морально-психологічний мікроклімат.

Постановка проблеми. Актуальність вивчення питань, пов’язаних
з удосконаленням управління закладом вищої освіти шляхом впровадження соціально-психологічних методів управління, включаючи
розвиток педагогічної культури науково-педагогічних, педагогічних
працівників і керівників, формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату у колективі закладу вищої освіти обумовлена вимогою підвищення якості навчання відповідно до Законів
України «Про освіту» та «Про вищу освіту».
Питанням вивчення ролі особистості вчителя/викладача, впливу
педагогічного колективу на процеси навчання та виховання присвячені публікації видатних українських педагогів В.О.Сухомлинського,
К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка та сучасних вчених С.І.Архангельського, М.Д.Нікандрова, В.Л.Беніна, І.Ф.Ісаєва, Д.С.Ліхачева, В.О.Сластьоніна, Є.М.Шіянова та ін.
Метою дослідження є вивчення та надання рекомендацій щодо
формування інноваційної структури сучасного закладу вищої освіти
шляхом вдосконалення педагогічної культури науково-педагогічних
та керівників закладів освіти, формування на її основі організаційної
культури закладу вищої освіти та позитивного морально-психологічного мікроклімату педагогічного колективу з метою підвищення
якості навчання відповідно до вимог Законів України «Про освіту»
та «Про вищу освіту».
Головним завданням сучасного закладу вищої освіти є підготовка
високопрофесійної, конкурентоспроможної, творчої особистості, формування у випускників знань, умінь, навичок і професійної компетентності. Для реалізації цього завдання необхідно використовувати
інноваційні принципи та сучасні методи управління закладом вищої
освіти, зокрема й соціально-психологічні.
Увесь процес навчання пропонується визначити як процес освітнього менеджменту, який реалізується шляхом надання освітніх
послуг. Зберігаючи студентоцентричний підхід, студент у закладі
вищої освіти є споживачем освітніх послуг – об’єктом управління
[1, с.56-58].
Головною дійовою особою у навчальному процесі є студент. Для
задоволення його вимог і створюються заклади освіти, які розглядаються як соціально-економічні системи. Заклади вищої освіти мають
сукупність елементів (склад) із функціональною та структурною
своєрідністю. Заклад вищої освіти як система характеризується цілеспрямованістю та цілісністю закономірно пов’язаних між собою
компонентів, які сприяють одержанню інтегрального результату при
виконанні своїх функцій і спрямовані на підвищення якості навчання та формування особистості, спроможної жити і працювати в конкретному суспільстві; соціально зумовленою цілісністю активно
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взаємодіючих учасників освітнього процесу, духовних і матеріальних
факторів саморозвитку.
Суб’єктом управління, який безпосередньо задовольняє потреби
студентів у знаннях, уміннях, навичках, є науково-педагогічні працівники. Базовою структурною ланкою сучасного закладу вищої
освіти є кафедра, на якій здійснюються усі види освітньої діяльності: навчальна, виховна, методична, наукова, організаційна, міжнародна. Важливим для колективу кафедри є його самоврядування.
Функціонально завершеним елементом сучасного закладу вищої
освіти є факультет (навчально-науковий інститут), який безпосередньо готує студентів, аспірантів і докторантів з поріднених спеціальностей та об’єднує відповідні кафедри, лабораторії. Саме на рівні
факультету (інституту) здійснюється підготовка сучасної високопрофесійної особистості, конкурентоспроможної у сучасному світі. Це –
замкнутий та самодостатній цикл: від набору абітурієнтів до «випуску» бакалаврів і магістрів. Тому факультету (інституту) разом із
завданнями необхідно делегувати від ректорату частину управлінських повноважень.
Керівники закладів вищої освіти (ректор і проректори) виконують такі функції менеджменту, як аналіз, планування, організація,
координація (регулювання), мотивація і контроль за процесом підготовки кваліфікованого фахівця. Сучасний ректор – менеджер
освіти вищого рівня, який керує ресурсами через відповідні служби: відділ кадрів – людські ресурси; бухгалтерію – фінансові; адміністративно-господарську частину – матеріальні; навчальний відділ та ін.
У сучасних умовах суттєво змінюється роль і завдання проректорів. Із «керівників і командирів» над деканами факультетів (директорами інститутів) та завідувачами кафедр вони стають організаторами і координаторами з окремих видів діяльності: навчальної,
методичної, наукової, міжнародної, позааудиторної та ін. Основні
функції проректорів – це обробка інформації, аналіз, формування
завдань, організація їх виконання, координація й контроль. Проректори забезпечують виконання показників (коефіцієнтів) рейтингової оцінки роботи закладу вищої освіти, зокрема й на міжнародному рівні.
Впровадження інноваційних підходів до управління закладом вищої освіти базується на особливих вимогах як до керівників, так і
науково-педагогічних та педагогічних працівників, зокрема щодо
педагогічної культури.
Багато уваги поняттю культури в сфері педагогіки приділено у
працях В.О. Сухомлинського. Відомі його висловлювання про педагогічну культуру: «… ми, вчителі, повинні розвивати, поглиблювати у своїх колек
тивах нашу педагогічну етику, утверджувати гуманне начало у вихованні як найважливішу рису педагогічної
культури...» [2, с.19], «… щоб розпізнавати різні психічні стани,
потрібна надзвичайно велика педагогічна культура, чуйність, уважність» [2, с.40].
Педагогічна культура – це сталий набір професійно-етичних
норм, правил поведінки викладача, який постійно використовує їх
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у навчально-виховному процесі. Це рівень його загальної культури
в педагогічному процесі. Педагогічна куль
тура має свої характеристики. До них належать: тверді педагогічні переконання; широкий кругозір, ерудиція й інтелігентність; висока моральність; гармонія інтелігентності і моральної чистоти, раціонального й емоційного, етичного й естетичного; педагогічна спрямованість, повага і
любов до людей, повсякденний інтерес до внутрішнього світу вихованців; висока педагогічна майстерність й організованість у повсякденній діяльності; вміння поєднувати навчально-виховну і
науково-дослідну роботу; працювати цілеспрямовано, з перспективою; підвищена вимогливість до себе, розвинута потреба у самовдосконаленні, вміння орієнтуватися в науковій і професійній інформації, послідовно розширювати і поглиблювати своє духовне
багатство; педагогічний такт; висока культура спілкування і поведінки тощо.
Важливу роль у педагогічній культурі викладача має педагогічний
такт. Це зокрема: високоморальне ставлення викладача до студентів,
колег та людей, які його оточують; щира повага до них; уміння володіти собою і правильно застосовувати педагогічні заходи впливу.
Педагогічний такт ґрунтується на загальній культурі викладача;
психолого-педагогічних знаннях; життєвій практиці і накопиченому
досвіді моральних стосунків з людьми.
Удосконалення педагогічної культури викладача здійснюється
протягом усього періоду роботи у закладі вищої освіти шляхом самоосвіти і самовиховання, вивчення науки, яку він викладає, психолого-педагогічної й методичної літератури, ознайомлення з результатами досліджень у цій галузі. Центральне місце при цьому посідає
досвід керівників навчальних закладів.
Керівнику закладу освіти мають бути притаманні: орієнтація на
головну, кінцеву мету навчання і виховання тих, хто навчається;
прагнення обрати найоптимальніший шлях для вирішення проблем
навчання і виховання; здатність до ризику при виборі форм і методів навчання і виховання, щоб досягти мети навчально-виховної
діяльності; самостійність мислення, ініціатива і новаторське ставлення до справи, до створення авторської школи; гнучкість в управлінській діяльності, вміння швидко знаходити нові правильні рішення щодо організації навчально-виховного процесу; прагнення до
спрощення управлінських функцій і делегування окремих із них
методичним об’єднанням, творчим групам педагогів, громадським
організаціям; прагнення до впровадження передових форм і методів
організації навчально-виховного процесу; орієнтація педагогів на
підвищення їх наукового, професійного та методичного рівнів; особиста порядність; цілеспрямованість і продуктивність; навички командної роботи; прагнення до демократизації [3, c.150-153]. Демократизація управління освітнім процесом передбачає активну участь
педагогів, батьків та тих, хто навчається, у всіх заходах для підвищення якості навчання.
Керівник закладу вищої освіти повинен не тільки сам мати високу педагогічну культуру, а й підтримувати педагогічну культуру
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науково-педагогічних працівників. Тож керівник формує організаційну культуру закладу освіти в цілому та створює позитивний
морально-психологічний мікроклімат у колективі.
Для того, щоб діяльність колективу була злагодженою, кожен
заклад освіти формулює загальні для всіх правила й норми поведінки, звертання й спілкування, прийняття та реалізації рішень, виконання трудових операцій і інше.
Поряд з офіційними орієнтирами (тобто оформленими у вигляді
статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій) діють неофіційні (неформальні) правила й норми, які регулюють взаємини й поведінку викладачів у непередбачуваних ситуаціях. Працівники усвідомлюють, які дії, вчинки, способи спілкування та
поведінки підтримують керівники, колеги, студенти, а які – можуть
викликати осуд й інші негативні реакції найближчого оточення.
Неписані правила й норми передають співробітники, що працюють
в закладі освіти тривалий час, новачкам, існують в переказах, легендах, символах тощо. Кожний заклад освіти відрізняється властивою йому системою цінностей, способами взаємодії людей в колективі, у навколишньому соціальному оточенні, має свою, притаманну
лише йому, організаційну культуру.
Організаційна культура об’єднує духовне і матеріальне життя
колективу: домінуючі в ньому моральні норми і цінності, прийнятий кодекс поведінки й укорінені традиції, манеру персоналу
одягатися і встановлені стандарти якості продукту, що випускається, і інше. Це система цінностей та переконань, які підтримують керівники, науково-педагогічні працівники та співробітники
закладу вищої освіти і використовують у навчально-виховному
процесі.
Організаційна культура виконує такі функції: інтегруючу, адаптивну, регулюючу, орієнтуючу, мотивуючу.
Її основні складові: ідентифікація і мета; комунікації і мова; одяг
і зовнішній вигляд; виробничий час і розподіл часу; взаємини і відмінності людей; цінності і норми; переконання і відносини; ментальні звички і навчання; особливості та методи роботи.
До специфічних індикаторів організаційної культури, що впливають на поведінку науково-педагогічних працівників та співробітників, відносяться: наявність і якість колективного договору (він
визначає, як адміністрація ставиться до співробітників – як до «ресурсу» чи як до партнерів); зміст нормативних документів: «Трудовий розпорядок», «Положення про підрозділи», посадові інструкції
та ін.; ставлення працівників до праці; відданість закладу освіти,
турбота про його розвиток; якість трудового життя, що включає
стиль керівництва, соціальне партнерство, індивідуальний підхід до
співробітників, поєднання мотивації працівників і винагороди персоналу (чи реалізується принцип керівництва «вияви потреби працівників і задовольни їх»); кадрова політика; соціально-психологічний
клімат.
Базовим принципом організаційної культури є формування морально-психологічного мікроклімату науково-педагогічного та педагогічного колективу закладу вищої освіти.
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Морально-психологічний клімат – це усталений у групі або колективі психологічний настрій його членів, що проявляється у різноманітних формах їхньої діяльності, визначає систему стосунків
членів колективу, ставлення до праці, навколишніх подій і до навчального закладу на основі індивідуальних, особистісних цінностей
та орієнтацій викладачів.
Морально-психологічний клімат трудового колективу зазвичай залежить від єдності моральних і трудових цінностей науково-педагогічних працівників та співробітників. Якщо її немає, то у людських
стосунках переважають індивідуальні, особистісні цінності й егоїстичні інтереси, що стає причиною деструктивних конфліктів і негативного морально-психологічного клімату. Мікроклімат формується також
стосунками між керівниками та колективом, як влучно висловився
видатний менеджер Том Пітерс: «Кожне керівництво має той колектив,
який воно заслуговує» [4, с.51].
Морально-психологічний клімат – один з найбільш значимих
компонентів у структурі соціально-психологічних умов і найважливіший фактор усієї життєдіяльності трудового колективу. Він впливає на процес реалізації різноманітних відносин у колективі, які,
врешті, призводять до тих або інших змін у психологічному стані
кожного його члена.
Позитивний морально-психологічний клімат у трудовому колективі стимулює людей до праці, піднімає настрій, вселяє бадьорість
і впевненість, а негативний, навпаки, пригнічує, знижує активність
і енергію, завдає виробничих і моральних втрат.
Морально-психологічний клімат трудового колективу характеризується цілеспрямованістю, згуртованістю щодо виконання виробничих завдань, а також спільною відповідальністю.
Для його поліпшення доцільно запровадити комплекс таких заходів [5, с.129-133]:
Із керівним персоналом провести заняття і тренінги щодо вибору
тактики керівництва своїм підрозділом. Надавати перевагу тактиці
управління на основі авторитету, а не службових повноважень.
Організація фізичного середовища: чітке структурування виробничого процесу в часі й просторі, створення кабінетів психологічного розвантаження (релаксація, медитація тощо), поліпшення умов
для відпочинку й харчування.
Залучення працівників до процесу планування режимів роботи,
різних нововведень, роботи: анкетування з організації навчального
процесу, проведення зборів у колективах, організація семінарів-тренінгів з керівниками інститутів, факультетів, кафедр (на кшталт
«мозкової атаки») щодо виявлення й вирішення проблем закладу
освіти.
Підвищення кваліфікації та перепідготовка викладачів та працівників: аналіз кадрового складу підрозділів для виявлення недоліків,
відбір перспективних співробітників, організація внутрішнього навчання, направлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку
викладачів.
Одним із важливих завдань керівника закладу вищої освіти –
формування організаційної культури, яка б сприяла високій якості
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навчання, створювала б атмосферу довіри й згуртованості у колективі. Вона підтримується за допомогою конкретних управлінських
практик. Визначальну роль відіграють такі чинники: відбір персоналу; діяльність керівної ланки закладу вищої освіти (ректора, проректорів, керівників інститутів, деканів); впровадження інноваційної структури закладу вищої освіти та культурна адаптація
(соціалізація) персоналу.
Оцінка рівня педагогічної культури в навчальному закладі дуже
важлива. Дані соціологічних досліджень в закладах освіти України
свідчать, що лише 18% науково-педагогічних працівників відповідають вимогам високого рівня педагогічної культури. Більшість студентів віддають перевагу викладачам, які вважають своїм обов’язком
виховати високоморальну людину (32,5%). Позитивні – зокрема такі
якості: бажання бачити й оцінювати кращі якості людини (25,3%),
строгість і об’єктивність у ставленні до студентів, закоханість у дисципліну, котру викладає (33%).
У соціологічних дослідженнях 53% викладачів вважають основною ознакою педагогічної культури педагогічний такт, 47% та
40% – освіченість та доброзичливість, 27% та 20% – грамотну мову
та вміння слухати співрозмовника.
Для підвищення якості навчання одним з головних завдань керівника навчального закладу є формування організаційної культури
та морально-психологічного мікроклімату. У Морському інституті
післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича
Ушакова розроблені й схвалені вченою радою місія, філософія та
цінності інституту, які базуються на студентоцентристській політиці, відповідають критеріям «студент понад усе», та колектив науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів інституту –
це «єдиний згуртований екіпаж» [6, с.12-15].

Висновки
Запропонована інноваційна структура сучасного закладу освіти,
в якій головна дійова особа – студент, суб’єкт управління – науковопедагогічні працівники, а ректор (керівник) – менеджер освіти, розпорядник ресурсами.
Висвітлена можливість впровадження соціально-психологічних
методів керівництва в управлінні закладом вищої освіти шляхом
підвищення педагогічної та організаційної культури.
Основою високої педагогічної культури науково-педагогічного
працівника та керівника закладу вищої освіти є загальна культура
його особистості.
Організаційна культура закладу освіти та морально-психологічний
клімат педагогічного колективу формуються та підтримуються на
основі педагогічної культури.
Підвищення педагогічної культури, формування загальної культури тих, хто навчається, стимулює інноваційну педагогічну діяльність, поліпшує управління закладом вищої освіти та підвищує якість
освіти.
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Инновационные подходы к управлению учреждением
высшего образования путем формирования
организационной культуры и психологического микроклимата
Аннотация: В статье формулируются основные понятия образовательного
менеджмента для учреждений высшего образования. Анализируется инновационная структура современного учреждения высшего образования, которая позволяет усовершенствовать образовательный процесс путем управления
ресурсами. Обосновывается новая роль руководителей учреждений образования – ректора и проректоров. Анализируется влияние организационной
культуры и формирование морально-психологического микроклимата на
управление учреждением высшего образования. Проанализированы результаты
социологических исследований и даны рекомендации по формированию
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высокой педагогической культуры научно-педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, организационной культуры и
позитивного психологического микроклимата педагогического коллектива
учреждения образования с целью повышения качества обучения.
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Abstract: The paper formulates the basic concepts of educational management for
higher education institutions. The innovative structure of a modern higher
education institution which provides an opportunity to improve the educational
process by managing resources is analyzed. The new role of the education
institution heads – the rector and vice-rectors – is grounded. The influence of
organizational culture on the formation of the moral and psychological microclimate
on the institution of higher education management is analyzed. The results of
sociological researches and recommendations on the formation of a scientific and
pedagogical workers and heads of educational institutions high pedagogical culture,
organizational culture and positive psychological climate of the teaching staff of
the educational institution for improving the quality of education are given.
Key words: The higher education institutions, educational process, management,
innovative approaches, organizational culture, moral and psychological climate.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Анотація. У статті розкрито суть інноваційної складової розвитку геологічного туризму. Виділено головні маркетингові функції, необхідні для успішного
просування туристичного продукту. Проаналізовано рекреаційні заняття терренкур та геокешинг, які ефективно доповнюють геологічний туризм.
Ключові слова: інновації в туризмі, геологічний туризм, терренкур, геокешинг, геотрейл.

Постановка проблеми. Нині, за даними Всесвітньої туристичної
організації, для понад сорока держав світу туризм є основним джерелом
наповнення бюджету, а для близько 70 країн – однією з трьох основних
статей. Для подолання певних кризових явищ у сфері туризму в Україні необхідне удосконалення державної політики у цій сфері, визначення пріоритетів і принципів її реалізації, повноважень і компетенції
суб’єктів туристичної діяльності, впровадження ефективних організаційно-правових, економічних, інформаційних механізмів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема інноваційних процесів та інноваційних продуктів у такій галузі економіки, як туризм,
розкрита в працях українських та зарубіжних вчених: В.С. Новикова, [4], Н.Н. Малахова, Д.С. Ушакова, В.А. Слєпокурова [5], А.С. Мол
чанова, М.А. Ізотова, А.М. Клеймьонова.
Мета. Розкрити суть інноваційної складової розвитку геологічного туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для успішного розвитку туризму необхідні три головні маркетингові функції: налагодження контактів зі споживачами, розвиток та контроль.
Налагодження контактів – переконання потенційних клієнтів у
тому, що запропоноване місце відпочинку та наявні там служби
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сервісу, пам’ятки і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що
вони бажають отримати.
Розвиток – проектування нововведень, які зможуть забезпечити
нові можливості для збуту туристичного продукту.
Контроль – аналіз результатів діяльності щодо просування послуг
на ринок і перевірка того, наскільки ці результати відображають
повне і успішне використання можливостей сфери туризму.
Саме проектування і просування нововведень у такій сфері, як
туризм, має бути явищем перманентним. Сам по собі туризм динамічний, а інноваційні процеси та продукти в готельному господарстві,
в закладах харчування, в екскурсійній діяльності та інших сферах
послуг, необхідних туристам, спрямовані на зацікавленість потенційного туриста.
Геотуризм в Україні є інноваційним. Новий напрямок в туризмі,
такий як геологічний, спроможні організувати досвідчені геологи
та люди, які займаються геологічними польовими роботами. Долаючи розроблені геотрейли всі зацікавлені можуть перейняти досвід,
знання професіоналів і побачити унікальні об’єкти, які недоступні
простому туристу. Земля багата на численні пейзажі рідкісної геологічної краси, які можна досліджувати. «Мовчазні» раритети вічної
еволюції Землі є свідченнями неперевершеної сили і творчості природи, які відображені в незвичайних чергуваннях рельєфу поверхні
і гірських порід, а також в красі геологічних явищ.
Беззаперечно, геологічний туризм виконує в першу чергу соціально-культурну групу функцій рекреації. Тобто, у всіх бажаючих
є можливість дізнатися про процеси, що відбуваються на нашій
планеті, побачити геологічні пам’ятки, ознайомитися з історією
Землі, а також відчути себе геологом, дослідником земних надр.
Маршрути розроблені таким чином, щоб турист зміг дослідити цікаві геологічні об’єкти з їх історією, неповторну флору і фауну певного регіону, пам’ятники історії та культури. Геотрейлери у гірських
масивах особливі, оскільки турист може спостерігати унікальність
висотної зональності – зміну рослинності, ґрунтів, клімату тощо. В
залежності від складності маршруту і особливостей гірського ландшафту такий вид туризму є активним, а інколи й екстремальним.
Він вимагає додаткових знань, умінь та навичок, а також інструктажу від досвідчених гідів.
Така група функцій рекреації, як медико-біологічна, другорядна
в геологічному туризмі, але для здоров’я туристів, для відновлення
сил є важливою. Таке рекреаційне заняття, як терренкур, нерозривно пов’язане з геологічним туризмом. Його можна розглядати як
метод лікування та оздоровлення організму. Під час пішого долання
геотрейлеру загартовується організм, м’язи отримують навантаження, дихання стає глибшим, активно тренується серце, посилюється
обмін речовин. Тобто, основні процеси в організмі стають активними.
Позитивно впливають на організм людини «розвантаження» очей,
адже змінюється концентрація зору на об’єктах природи на різній
відстані, споглядання природних кольорів, дихання чистим повітрям,
насиченим корисними фітонцидами рослин.
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Це може бути плавний, але затяжний підйом мальовничою місцевістю або енергічний підйом по скелях. А додаткове спорядження,
таке як трекінгові палиці чи рюкзак, додатково тренують м’язи.
Перебування в групі туристів-однодумців підвищує настрій, як переконують психологи.
Щодо рекреаційних потреб, то геологічний туризм необхідний
людям, які перебувають за робочим столом близько сорока годин
на тиждень. Дуже важливо, щоб рекреаційні потреби були усвідомленими. Серед багатьох людей домінує уявлення про власні рекреаційні потреби як про стан, максимально наближений до абсолютного спокою. Такий екстенсивний підхід – пережиток минулого. Тоді
фізично виснажена людина для відновлення життєвих сил справді
потребувала великої кількості калорійної їжі і відпочинку (переважно сну).
Незнання власних рекреаційних потреб, невміння відпочивати
«по-новому» призводять до загострення специфічних захворювань,
пов’язаних з порушенням природної рівноваги між витратами життєвих сил та їх відновленням [1].
Такий вид рекреаційного заняття, як геокешинг, в межах геологічного туризму буде цікавий активним людям. Це своєрідна гра,
суть якої полягає в тому, що одні гравці ховають «скарби», або
«кеші», за допомогою GPS визначають їх географічні координати та
повідомляють про них в Інтернеті. Інші – використовують ці орієнтири та свої GPS-прийоми для пошуку захованого. Найчастіше
«кеші» розташовані в привабливих місцях, які мають природне, історичне, культурне, географічне розмаїття. Такий вид занять може
бути використаний з навчальною метою для студентів геологічних і
географічних спеціальностей.
Вибираючи місця з геологічними особливостями, знайомлячись з
геоморфологічними характеристиками, причинами, що створили їх,
насолоджуючись їх колоритом, турист відновлює духовні, фізичні і
психічні сили. Природні ландшафти, давні і сучасні місця видобутку
корисних копалин з їх особливою науковою та естетичною цінністю
виконують як естетично-пізнавальну, так і оздоровчо-фізичну функції.
Висновки. Такий інноваційний вид туризму нині активно розвивається і в світі, і в Україні. Це досить ефективний в сенсі бізнесу
напрямок. Україна багата цікавими і унікальними геологічними
об’єктами, тому цей туризм привабливий школярам, студентам,
представникам наукових кіл і сфери бізнесу. В поєднанні з іншими
інноваційними рекреаційними заняттями геологічний туризм матиме не лише пізнавальний, а й розважальний вид дозвілля.
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Аннотация. В статье раскрыта суть инновационной составляющей развития
геологического туризма. Выделены главные маркетинговые функции, необходимые
для успешного продвижения туристского продукта. Проанализированы
рекреационные занятия терренкур и геокешинг, которые эффективно дополняют геологический туризм. Для преодоления некоторых кризисных явлений в
сфере туризма в Украине необходимо усовершенствование государственной политики в этой сфере, приоритетов и принципов ее реализации, полномочий и
компетенции субъектов туристической деятельности, внедрение эффективных
организационно-правовых, экономических, информационных механизмов. Именно проектирование и внедрение новшеств в такой сфере, как туризм, должно
быть явлением перманентным. Сам по себе туризм динамичный, а инновационные
процессы и продукты в гостиничном хозяйстве, в заведениях питания, в
экскурсионной деятельности и других необходимых сферах услуг ориентированы
на привлечение потенциального туриста.
Геотуризм – инновационный в Украине. Геологический туризм смогут организовать опытные геологи и люди, которые занимаются геологическими
полевыми работами. Преодолевая разработанные геотрейлы, все заинтересо
ванные могут перенять опыт, знания профессионалов и увидеть уникальные
объекты, которые недоступны обычному туристу. Такой инновационный вид
туризма нынче активно развивается и в мире, и в Украине. Это достаточно
эффективное, как вид бизнеса, направление. Украина богата интересными и
уникальными геологическими объектами, поэтому этот туризм привлекательный
школьникам, студентам, представителям научных кругов и сферы бизнеса. В
сочетании с другими инновационными рекреационными занятиями геологический туризм будет иметь не только познавательный, но и развлекательный
вид отдыха.
Ключевые слова: инновации в туризме, геологический туризм, терренкур,
геокешинг, геотрейл.
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Abstract. The article reveals the essence of the innovative component of the
development of geological tourism. The main marketing functions necessary for
the successful promotion of the tourist product are highlighted. The recreational
activities of terrenkur and geocaching, which fully complement geological tourism
are analyzed. In order to overcome certain crisis phenomena in the field of tourism
in Ukraine, it is necessary to improve the state policy in this area, priorities and
principles of its realization, powers and competence of the subjects of tourism
activity, introduction of effective organizational, legal, economic, information
mechanisms. It is the design and promotion of innovations in such a sphere as
tourism should be a permanent phenomenon. By itself, tourism is dynamic, and
innovative processes and products in the hotel industry, catering establishments,
excursions and other services needed by tourists are designed to attract a potential
tourist.
Geotourism itself is innovative in Ukraine. The new direction in tourism, such
as geological tourism, is able to organize experienced geologists and people engaged
in geological field work. By mastering the developed geotours, all those interested
can take over the experience, knowledge of professionals and see unique objects
that are not available to ordinary tourists. Such an innovative kind of tourism as
an innovative today is actively developing in the world and in Ukraine. This is
quite effective in terms of business direction. Ukraine is rich in interesting and
unique geological objects, therefore this tourism is interesting for schoolchildren,
students, representatives of scientific circles and business. In combination with
other innovative recreational activities, geological tourism will be not only cognitive,
but also entertaining.
Keywords: tourism innovations, geological tourism, health resort, geocaching,
geotrain.
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COURSE OF OFFICIAL WORK IN ACCOUNTING: INNOVATIVE APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF
TEACHING
Abstract. Ukraine today aims to enter European Union, that is why book-keeping and audit, office work in book-keeping acquire those forms that exist in European Union. Training of future specialists needs innovation approaches, that
would meet the modern requirements of enterprises, organizations, establishments.
Methods and forms of the course “Office Work in Book-Keeping» at Dniprodzerzhynsk State Technical University are considered in the article. In order to rise
the level of specialists-accountants development both the previous methods of
studies, and more new ones are used and also computer technologies, multimedia
facilities. In the process of studies different methodologies stimulate initiativeness
and work of students at practical classes, during independent and scientific work
[3].
Keywords: office work in book-keeping, perfections, innovation, new facilities
of studies,

1. Introduction
In modern society office work as a process and phenomenon exists
in all spheres of national economy. Certain differences are known to
exist in paper work of one or other documents depending on industry
used, as there is an office work of courts, kindergartens, schools,
hospitals, public institutions, enterprises and others like that. To
some extent both forms and contents of documents differ according
to the line of activity. But there is one type of the office work in all
spheres of activity – book-keeping one, without which neither establishment, nor enterprise is able to work. The state needs the skilled
© Lidia Nikileva
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specialists familiar with European and state Ukrainian standards.
Therefore, an important role is given to the system of subject innovetion teaching, that would give an opportunity to use theoretical
knowledge in practice.
It is well-known that nowadays Ukraine makes efforts to enter European Union, fulfill all requirements, that is why record-keeping and
audit, office work in a book-keeping acquire those forms that exist in
European Union. Office work is the sphere of both theoretical and
practical activity, as, on the one hand, it is improving, on the other
hand – it provides the functioning of every public organ, the organ of
local self-government, enterprise, every establishment, organization,
regardless of the form of property, and also physical persons, as the
subjects of entrepreneurship by means of documents.
Office work in book-keeping is constantly improving and acquiring
new forms, that is why a great deal of economic scientists dedicate
their research exactly to this problem. Among the researchers and authors of textbooks on book-keeping office work for economic faculties
we can name: М.Bornyk, N. Gaiphulina, І. Emetc, E. Davidov, О.
Кarpenko, М. Кirsanov, К. Кlauke, М. Маtulina, L. Nikileva, М. Rogozhin, А. Siniyvskaya and others [3].
Today there is a good deal of textbooks both on office work on the
whole, and office works in book-keeping. In this article we tried to
consider some features of teaching the course of office work in
book-keeping, as this subject is studied both by future accountants,
managers, and financiers. The task of our article is consideration of
teaching problems of the training course for accountants.

2. Methods
Office work is one of the base educational disciplines for higher
educational establishments of Ukraine, that train students as organizers of office work in the different spheres of professional-production
activity, and, first of all, in book-keeping.
It’s naturally that considering of all the aspects of the course in
one article is impossible, that is why we pay attention to some issues,
which students must clearly master at the time of subject studying.
There is a typical program which is adapted for speciality «Accounting and audit» of the Dniprodzerzhynsk State Technical University.
Students must understand that the quality of information is one of
the conditions of enterprise successful activity, that depends on the
level of information support of administration. An obligatory requirement to such information is realiability and possibility of control and
confirmation. Information can be unfixed or fixed on a corresponding
carrier (documentary). An accountant operates the only fixed information, i. e. by documents. As is well- known, a document is a material
object that contains information data and has legal operation. Modern
standards of specialists training require knowledge of international
office work in book-keeping. [1]
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Thus, methods of book-keeping office work management can be
different. To organize book-keeping office work of enterprise, it is
necessary to choose decentralized, centralized or mixed (combined)
method.
In book-keeping information is generated transferred by means of
documents. Thus, in book-keeping a document is indisputable written
evidence of economic life fact, that took place. Therefore, it is the
properly made and completed business document that contains all substantial descriptions of economic life fact. So students must remember
that book-keeping office work requires knowledge, attentiveness, exactness, discipline [4].
Moreover, office work must provide operational activity of book-keeping service, control possibility of creation, implementation and storage
of every document. The set going office work provides the avoidance
of difficulties in the process of taking up-handing the businesses documents from accountant who is fired to the accountant who is accepted for position [5].
Lectures have a great importance in the studying of the subject
“Office work in book-keeping». Presentations are quite often used by
the lectures of Account and Audit Department at Dniprodzerzhynsk
State Technical University. They allow the students to learn theoretical
material well. Besides, dispute method is also used at the lectures and
it allows to activate the analytical thinking and creative makings of
future specialists. Sometimes a lecture is delivered by way of ‘question-answer’.
Theoretical material is carefully studied at practical lessons as
well as the accuracy of filling in documents, their route and storage.
Documentation is a collection of account documents used for preparing business transactions which are the results of accounting supervision for business transaction and compulsory condition for their
representation in business accounting. Documents are of great importance in expediency control of business transactions. Well-timed
and correct documenting of business transactions provides control
after personal property. Sometimes lecturers conduct business games
at practical classes, when one of the students is appointed a director
of an enterprise, the other – a chief accountant, another – an archivist and so on. « Enterprise team» is given situational tasks and
every participant must make innovation a decision according to their
powers.
The study of computer technology gives an opportunity to the students to learn not only to create electronic documents but also study
to archive and store them properly. Especially it concerns the forms
– printed electronic form of document with essential elements that
contain permanent information. The emblem of enterprise, trademark,
etc. can be placed in the form. First of all, future specialists are
learned to make the most widespread forms of acts, certificates, memos, contracts, agreements and the number of primary documents. Financial, tax and statistical statements are reported on the model and
special-purpose forms approved by ministries and departments of
Ukraine [6].
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3. Results
Such type of studies as independent work is provided in syllabus.
The students are offered to study the part of theoretical material on
their own, after that they make reports and discuss them with their
group-mates. It allows the students to show their knowledge, acquired
practical skills, demonstrate creative approach.
During practical training students must learn, that incorrect documents execution (particularly when they are absent) is one of the principal reasons of conflict outbreak with tax organs, partners, workers.
Because of the absence of properly completed document, an enterprise
is faced with the necessity of proving the fact of business transactions
performing by means of other present documents that quite often appear to be a difficult task. It can lead to legal responsibility of persons
who showed indifference in documents control. Unclear organization
of work with documents can result in the loss of quality of their execution, slow working terms of information data, delay of documents
circulation and their implementation, absence of performance control,
excess of documents circulation. All of this reduces the intensity of
enterprise activity, quality of customer service and the ability of enterprise to support external contacts, results in the actual uncontrollability of enterprise.
Long ago the joint research work of lecturers and students became
traditional – it’s, first of all, writing theses and giving the reports at
scientific student conferences, it is articles, published in scientific
journal “Slavuta”, the printing organ of Dniprovskiy State Technical
University, and in other editions, it is contests and participating in
scientific groups. Those our graduates, who took part in research work,
hold leading positions at the enterprises of city, region, Ukraine, a
great deal of graduates work in the countries of Europe.
Another type of lecturers and students collaboration is consultations
conducted in extracurricular time. The student can find out, specify
incomprehensible moments not only at the lecture, but also during the
personal consultations of lecturers.

4. Conclusion
As can be seen, teaching the course “Office Work in Book-Keeping”
for accountants at Dniprovskiy State Technical University relates to
the European requirements. The educational process, on the one hand,
keeps some methods (lectures, practical classes, consultations, research,
independent work and so on) which are time-proved ones, and on the
other hand, the innovative methods, related to computer technologies,
multimedia facilities appear. It should be mentioned, that educational
process is a mutual process between lecturers and students, it is joint
painstaking job that gives positive results. Students understand that
their level of knowledge, their theoretical and practical education must
meet the European standards. Naturally, it is a long way that we must
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overcome. The most important result of educational search is ability
of students, and then – young specialists to work independently, be
able to find and use innovative technologies, lighten the painstaking
job of accountants.
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Аннотация. Украина нынче стремится войти в Европейский союз, поэтому
бухгалтерский учет и аудит, делопроизводство в ведении бухгалтерского учета
приобретают тех форм, которые существуют в Европейском союзе. В подготовке
будущих специалистов необходимы инновационные подходы, которые соответствовали бы современным требованиям предприятий, организаций, учреждений.
В статье рассматриваются методы и формы преподавания курса «Делопроизводство в бухгалтерском учете» в Днепровском государственном техническом университете. Для того, чтобы подняться на уровень развития специалистов-бухгалтеров, необходимо использовать как апробированные методы преподавания,
так и более новые. Используются также компьютерные технологии, мульти
медийные средства. В процессе обучения используются различные методы стимулирования инициативности студентов на практических занятиях, во время
самостоятельной и научной работы.
Ключевые слова: делопроизводство в бухгалтерии, совершенствование,
инновации, новые возможности обучения.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ В АГРАРНОМУ
СТРАХУВАННІ
Анотація. Аграрне страхування як важливий елемент захисту сільського
господарства від примх природи зародилося в 20-х роках минулого століття і
досягло високого рівня розвитку, особливо в таких країнах, як США, Канада
та Іспанія. У світі існує багато модифікацій програм аграрного страхування,
але жодна з них не здатна функціонувати без використання даних та розрахунків.
Нині актуарні розрахунки охоплюють систему статистичних і математичних
імовірнісних методів розрахунку тарифних ставок і спектра фінансових
показників діяльності в аграрному страхуванні.
Ключові слова: актуарій, актуарні розрахунки, страхові тарифи, тарифні
ставки, актуарна експертиза.

Постановка проблеми. Із позицій сільськогосподарських товаровиробників та страхових компаній для усвідомлення рівня захисту
від втрат в аграрному секторі необхідно чітке розуміння природи,
специфіки, характеру, обсягу і частоти збитків, з якими стикаються всі учасники страхового процесу в агрострахуванні. До того ж
ставки премій повинні бути адекватними для аграрних виробників
та прийнятні з позиції покриття страхових зобов’язань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні положення теорії і методології аграрного страхування відображені у
працях вчених Ю. Алескерова [1], І. Ковтун [3], О. Козьменко [4],
С. Навроцького, О. Віленчук [2] та ін. Проте питання розвитку
аграрного страхування – багатогранний процес, що потребує подальших досліджень, особливо у сегменті фінансово-економічних відносин, які формуються між суб’єктами ринку аграрного страхування.
© Н.В. Писаренко
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Мета статті. Дослідити сучасний стан та перспективи розвитку
актуарних розрахунків в аграрному страхуванні. Визначити
актуальність актуарної науки для страхового ринку в сільському
господарстві.
Виклад результатів дослідження. Для виробника сільськогосподарської продукції важливі фактори, які впливають на прийняття
рішень щодо використання методики управління ризиками аграрного страхування. Перш за все, до таких факторів відноситься розмір
можливого збитку у відношенні до обороту грошових потоків господарства і очікуваному доходу за результатами виробничого циклу.
Таблиця 1 демонструє сучасний стан аграрного страхування та динаміку розвитку страхової діяльності в сільськогосподарському середовищі.
Станом на 1 січня 2018 року в Україні налічувалося 45035 фермерських господарств, сільськогосподарських товаровиробників та
58 страхових компаній, які мають ліцензію на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції, хоча тільки 13 фактично здійснювали страхування
сільськогосподарських ризиків.
Після тривалого періоду скорочення ринок агрострахування
продемонстрував деяке пожвавлення у 2016 році, а 2017 рік продовжив
цю тенденцію, поширив її на більшу кількість показників. Це можна
побачити з таблиці 1. У 2017-му вперше, починаючи з 2011 року,
кількість укладених договорів страхування зросла на 21%. Обсяг
зібраних страхових премій у гривнях зростає третій рік поспіль,
зокрема, у 2017-му він зріс на 30% та склав 204,3 млн грн. Другий
рік поспіль зростає також обсяг страхових премій у доларовому
еквіваленті, який у 2017-му склав 7,7 млн дол., що на 28% перевищує показник 2016 року.
Загальна страхова сума (або об’єм загальних страхових зобов’язань)
у 2017 році, порівняно з 2016-м, дещо зменшилася (з 6,240 млрд грн
до 5,933 млрд грн (або на 5%). Це можна пояснити зростанням
середньої ставки страхової премії (у 2017 році вона склала 3,4%
проти 2,5% у попередньому році).
Дослідження страхового аграрного ринку України показує, що
товаровиробники сільськогосподарської продукції схильні планувати
свою діяльність і готові вкладати значну частину своїх оборотних
коштів в страхування врожаю.
Розуміння необхідності страхування посівів від зимових і веснянолітніх ризиків формується у товаровиробників із власного досвіду,
коли навіть незначні погодні коливання мали катастрофічні наслідки
в масштабі окремо взятого господарства.
Потрібно враховувати передбачуваний обсяг збитків і можливості
управління ними. Рішення сільгоспвиробника щодо використання
тих чи інших методів управління ризиками залежить від доступності
та вартості цих методів. В аграрному страхуванні необхідно розуміти
і адекватно оцінювати позицію товаровиробника щодо прийняття
ління виробничим
(або неприйняття) тієї чи іншої стратегії управ
циклом.
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Аграрії при вирішенні питання про страхування врожаю вико
ристовують калькуляцію необхідних витрат та порівнюють їх з
передбачуваними вигодами. Товаровиробники з невеликими і серед
німи обсягами виробництва в якості альтернативи диверсифікації
ризику віддають перевагу страхуванню.
Великі підприємства спроможні окупити доступні методи захисту
від природних ризиків за більш короткий час. Власники сіль
ськогосподарського товаровиробництва будь-якого масштабу аналізу
ють всі вигоди обраної стратегії. Тому, що успішний менеджмент – це
правильна диверсифікація ризиків. Оптимальна вартість страховки
часто є вирішальним фактором для керівника сільгосппідприємства
щодо використання агрострахування як одного з методів управління
аграрними ризиками.Важливим фактором для сільського господарства є частота виникнення ризикового явища. Циклічність неврожайності злакових – 4-5 років, а глобальні втрати, які здатні привести до голоду, виникають раз за 20–30 років. Але ніякі спо
стереження і дослідження чітко не прогнозують, коли настане те
ризикове явище.
Останнім вирішальним фактором готовності аграрія інвестувати
в страхування є запропонований рівень захисту від збитків через
зниження врожайності і часткової або повної втрати доходів конкретного господарства.
Аграрії в Україні схильні страхувати максимальний обсяг виробництва, а практика страхування у розвинених країнах свідчить
про покриття в межах 65-70%. Лише через 5-7 років після запуску
та коригування нової програми страхування покриття можна збільшувати максимум до 85%, не забуваючи, що для сільського господарства втрати, пов’язані з природними катаклізмами, часто наближені до 25% [1].
Розуміння страховиками всіх перелічених чинників послужить
фундаментом для взаємовигідних відносин між сільгоспвиробниками
та страховими компаніями в ході реалізації програм аграрного страхування.
Важливим і невід’ємним елементом створення і реалізації якісного страхового продукту є актуарно збалансовані страхові тарифи.
Страхові тарифи та тарифні ставки залежать від професійних розрахунків актуаріїв.
Актуарій – це математик-аналітик, який оцінює розмір страхових
тарифів і надійність страховика на основі статистичної інформації і
математичних методів. Але він повинен отримувати відповіді на
питання в ситуаціях, коли немає повної інформації, використовуючи
ймовірнісну філософію.
Нині діяльність актуаріїв регламентується Законом України “Про
страхування” та Розпорядженням № 3519 від 8 лютого 2005 року
“Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками” [5].
У 1999 році створено перше професійне об’єднання фахівців страхової математики – Товариство актуаріїв України (ТАУ). Перші
фахівці отримали дипломи британського зразка. Саме вони ініціювали створення ТАУ. Діяльність товариства пов’язана з розвитком
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системи актуарної освіти за міжнародними стандартами. Із 2010 року
діяльність актуаріїв підлягає ліцензуванню у Держфінпослуг. Це
скоротило кількість фахівців в кілька разів. Зараз членами ТАУ є
76 професіоналів (серед них 3 – почесні члени ТАУ, 50 – звичайні
члени ТАУ і 23 – асоційовані члени ТАУ) – фахівців зі страхової
математики, їхній внесок вагомий у розвиток цієї науки [7]. 65 актуаріїв працюють та зареєстровані в м. Києві, це – 85,5%, і тільки
14,5% працюють в інших регіонах України.
Загальна кількість страхових компаній на 31.12.2017 р. становила 294 компанії, а зареєстрованих фахівців-актуаріїв – тільки 76 осіб,
що в 4 рази менше, ніж страхових компаній [7]. При цьому іноземні спеціалісти-актуарії не можуть ефективно працювати в нашій
країні, бо одним із найважливіших пунктів тривалої та складної
процедури навчання актуарія є специфіка країни. Це потребує детального вивчення регулюючих, законодавчих, культурних та адміністративних її особливостей.
Через брак актуаріїв страхові компанії не можуть функціонувати
належним чином і вчасно здавати звіти. Дефіцит цих фахівців в нашій країні колосальний, це погіршує якість страхового продукту та
заважає розраховувати оптимальні, досконалі, збалансовані тарифні
ставки.
Розвиток актуарної професії, перш за все, пов’язується зі страхуванням життя. З часом актуарії стали брати активну участь у
супроводженні інших видів страхування — майна та ін., створювати
більш складні математичні і статистичні моделі.
В Україні нині все більшого визнання професія актуарія набуває у аграрному страхуванні. Серед членів ТАУ більше 40% працюють у сфері страхування життя, у ризиковому страхуванні —
близько 35%.
Аграрне страхування потребує послуг кваліфікованих фахівців актуаріїв, які професійно відповідатимуть за здійснені розрахунки.
Страхування сільськогосподарських ризиків починає відігравати
важливу роль на страховому ринку, вимагає від актуарія вдосконалення навичок обробки та аналізу страхової статистичної інформації.
Незважаючи на високий рівень загальної математичної освіти в
Україні, для розв’язання практичних задач ризикової математики
необхідна ґрунтовна спеціалізована підготовка. Перед актуаріями
задачі підготовки аналітичної інформації для прийняття рішень
представлені у таблиці 2.
Таблиця 2
Поставлені практичні задачі, які є в компетенції актуарія
№
п/п

Функціональні зобов’язання актуаріїв

1

2

1.

Формування страхових тарифів та визначення платіжних внесків
за страхові послуги;
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Закінчення таблиці 2
1

2

2.

Оцінювання та формування оптимального складу страхового
портфеля;

3.

Аналіз грошових потоків, моделювання активів та зобов’язань для
визначення інвестиційної стратегії, розподіл капіталу та
інвестиційного прибутку по різних класах бізнесу і визначенні
прибутковості капіталу;

4.

Прогнозування фінансово-економічних показників страхової
діяльності компанії та оцінка рівня страхових резервів, які
забезпечують потрібний рівень надійності для виконання
прийнятих компанією страхових зобов’язань;

5

Вибір структури та оптимізації параметрів перестрахувального
захисту страхового портфеля; розрахунок фінансово-економічних
показників перестрахувального захисту (зокрема й оплата за
перестрахувальні послуги).
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Важлива задача аграрного страхування поставлена перед актуарною математикою – знаходження оптимального співвідношення між
страховою сумою і страховою премією. Для виконання поставлених
задач актуарій повинен акумулювати в собі математичну освіту і
методи моделювання, вміння розраховувати ризики, розумітися в
економіці країни, мати знання в сільськогосподарській галузі та
страхуванні, бути обізнаним із законодавством та інформаційними
системами. Набір цих якостей робить актуаріїв унікальними професіоналами з фінансової безпеки та дозволяє проводити адекватну
актуарну експертизу в аграрному страхуванні.
Із розвитком математики, і насамперед теорії ймовірностей і статистики, були закладені наукові основи сільськогосподарського страхування. Завдяки розрахункам актуаріїв та забезпеченню актуарної
збалансованості аграрне страхування перестане бути випадковістю.
Інколи учасники страхового ринку обмежують завдання актуарія
підрахунком тарифу, оминаючи найскладнішу задачу – вибір методу, який дає адекватну оцінку в заданих умовах. Не менш складне
завдання для актуарія – вибір статистики. Справа не обмежується
фільтруванням недостовірних даних. Важливо, щоб інформація відповідала поставленому завданню.
Зазвичай актуарія можна вважати посередником між сторонами
процесу страхування. Один з принципів, яким повинен керуватися
актуарій – фінансова еквівалентність обов’язків цих сторін. Тарифи,
з одного боку, повинні забезпечувати стійкість страхової компанії,
а з іншого – не бути завищеними. Тому актуарій має приймати
адекватне, незалежне і обґрунтоване рішення. Враховуючи важливість завдань, які є перед актуаріями, у багатьох країнах діяльність
регулюють на державному рівні. Найбільш вдалим є американський
і британський досвід регулювання актуарної діяльності.
З точки зору страхової науки актуарна збалансованість розглядається як певна гарантія стабільності страхової системи та її здатність
виконувати свої зобов’язання перед аграріями. Забезпечення акту-
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арної збалансованості означає, що кошти, нагромаджені страховиками за рахунок страхових платежів, зможуть покрити виплати у разі
виникнення страхової події [2]. Питання дотримання принципу актуарної збалансованості постає особливо гостро при організації і
проведенні аграрного страхування, оскільки специфіка сільськогосподарського виробництва пов’язана з високою ймовірністю появи
найрізноманітніших ризиків, що потребує формування відповідної
тарифної політики. Інструментарій актуарної збалансованості представлений на рис. 1.
Базовим інструментарієм для формування актуарної збалансованості між учасниками ринку аграрного страхування виступають
страхові тарифи, за допомогою яких формується механізм ціноутворення на страхові послуги. Політика формування страхових тарифів
реалізується через систему актуарних розрахунків. У теорії і практиці страхування актуарні розрахунки розглядаються як система
статистичних і математичних закономірностей, що регламентує взаємовідносини між страховиком та страхувальником [4, c. 10]. Метокожного
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ціноутворення на страхові послуги є тарифна ставка. Така ставка у
теорії страхування називається індикативною.
Основний економічний зміст індикативної тарифної ставки полягає у тому, що страхувальник (аграрій) повинен сплатити таку
суму коштів, яка б була достатньою для отримання страхового захисту. При узгодженні умов страхування, зазначених на рис. 2,
остаточна тарифна ставка може бути зменшена або збільшена.

Об’єкти
аграрного
страхування
Страхові аграрні
ризики

Франшиза

Індикативна
тарифна
ставка
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Термін
страхування
урожаю

Страхові події
Ліміт
страхової відповідальності аграріїв

Механізм ціноутворення на послуги аграрного страхування
Оптимальна, доступна, збалансована вартість страхового тарифу
Джерело: складено автором
Рис. 2. Узгодження умов страхування індикативної
тарифної ставки в агрострахуванні

Чинники, які коригують коефіцієнт тарифної ставки при страхуванні аграрних ризиків, представлені в таблиці 3.
Таблиця 3
Коригування коефіцієнта тарифної ставки при страхуванні аграрних ризиків
№ п/п

Чинники, що впливають на коригування тарифної ставки

1

2

1.

Збитки, що зазнав страхувальник;

2.

Терміни подачі заяви на страхування;
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Закінчення таблиці 3
1

2

3.

Масив сільськогосподарської площі, що страхується (при страхуванні понад 500 га посівної площі можуть застосовуватися зменшувальні (заохочувальні) коефіцієнти);

4.

Умови і терміни сплати страхових платежів (одноразово або
траншами);

5

Рівень технології, якості управління виробничими процесами та
урожайності культур або продуктивності тварин за попередні
роки.

Джерело: розроблено автором

Величина страхового платежу залежить від страхового тарифу,
який розраховується на основі визначеного ліміту страхової відповідальності (страхової суми). Зазвичай вважається, що страховий
тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування. Процес формування тарифних ставок
базується на певних принципах, представлених таблицею 4.
Таблиця 4
Принципи побудови тарифних ставок в агарному страхуванні

1.

Принципи

Сутність та характеристика

Суть даного принципу полягає в тому, що сума
Еквівалентність
акумульованих платежів повинна покривати опестрахових віднораційні і фінансові витрати страховика, а також
син
містити елементи прибутку.

2.

Прийнятність

Цей принцип орієнтований на встановлення доступних тарифів для широкого кола страхувальників, тобто йдеться про стимулювання платоспроможного попиту у аграріїв на страхові послуги.

3.

Стабільність розмірів страхових
тарифів протягом тривалого
часу

Дотримання цього принципу дозволяє планувати
рух грошових потоків між суб’єктами ринку
аграрного страхування на середньо- та довгострокову перспективу.

4.

Розширення обсягу страхової
відповідальності

Розширення обсягу страхової відповідальності.
Реалізація цього принципу сприяє посиленню
страхового захисту аграріїв, але, зазвичай, за
умов підвищення платоспроможного попиту на
страхові послуги у останніх.

Джерело: розроблено автором

У запропонованих принципах формування тарифних ставок відображено суть, зміст та основні постулати професійної діяльності
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актуаріїв. Визначальними умовами при обґрунтуванні величини
тарифних ставок в аграрному страхуванні є ймовірність настання
страхових подій; обсяг страхового покриття (страхова сума) та рівень
платоспроможного попиту на страхові послуги серед аграріїв. Ключове
завдання
актуаріїв
полягає
у знаходженні
фінансово-економічінтересами
(ціни
на страхові
послуги
та об’ємом капіталізації
страховика)
ного компромісу між страховими інтересами (ціни на страхові посуб’єктів
аграрногокапіталізації
страхування. страховика) суб’єктів аграрного страслуги
та об’ємом
хування.
Формування актуарної збалансованості сільськогосподарського
Формування актуарної збалансованості сільськогосподарського
страхового
цебагатогранний
багатогранний
процес,
потребує
поєдстрахового продукту
продукту –– це
процес,
що що
потребує
поєднання
нання системоформуючих чинників, які у своїй сукупності створюють
системоформуючих
чинників,
які у на
своїй
сукупності
створюють
необхідні
необхідні
синергетичні
ефекти
ринку
аграрного
страхування,
представлені
на рис.
синергетичні ефекти
на 3.
ринку аграрного страхування, представлені Pис. 3.
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Початковим етапом забезпечення актуарної збалансованості на
ринку аграрного страхування є формування політики достовірної
інформації. Суть її полягає у тому, що обидві сторони страхового
процесу (страховик і страхувальник) повинні отримувати максимально достовірну інформацію один від одного. Страховик – про ті ризики, які потенційно загрожують сільськогосподарському виробництву, а страхувальник – про умови страхування (ризики, тарифи,
франшиза, термін страхування) та виплати відшкодування.
Відтворення актуарної збалансованості на ринку аграрного страхування необхідно досліджувати з позицій інтересів страховика і
страхувальника. Для страховика, це перш за все, можливості диверсифікації потенційних ризиків страхової діяльності, особливо у сфері аграрного страхування; встановлення обґрунтованих страхових
тарифів, відповідно до ризиків, що приймаються на страхування;
забезпечення платоспроможності і ліквідності страховика як основи
функціонування і розвитку страхової компанії, а також створення
умов для забезпечення рентабельності і прибутковості страхових
операцій. Актуарно збалансована діяльність страховика надає додаткові мотивації страхувальнику щодо: професійного оцінювання
ймовірності настання страхових подій; можливості отримання страхових послуг за ціною, яка максимально відображає ступінь ризику
та ймовірність настання страхової події; розподілу ризиків і відповідальності між учасниками страхового процесу; отримання належного рівня страхового захисту, згідно з умовами, передбаченими
договором страхування.
При формуванні тарифної політики актуарій стикається з низкою
завдань, серед перших – збір даних. Досліджуючи дані виробничого
характеру, враховується специфіка і психологія сільськогосподарського товаровиробника, за участі якого формуються архівні дані і
створюється поточна база даних.
При формуванні бази даних для розрахунку тарифних ставок
щодо страхового продукту «Страхування посівів та врожаю пшениці
озимої на повний цикл виробництва», який розроблений проектом
Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток агрострахування в
Україні», відчувається вплив антиселекції на формування поточної
страхової програми [2]. Асиметрія інформації проявилася у кількох
областях через перекручування даних під впливом людського фактора, економічних і політичних проблем.
Як результат, в деяких областях чітко простежувався високий
рівень стандартного відхилення щодо врожайності. Це вплинуло на
розмір тарифних ставок, які виявилися вищими в порівнянні з тарифами в інших областях. Для вирішення виявлених проблем необхідний додатковий та регулярний збір даних виробничого характеру
з інших джерел. Також необхідно враховувати погодні дані, які
дозволять провести кореляцію між базовими показниками і вирівняти тарифні ставки у проблемних областях.
У країнах з розвиненою системою аграрного страхування при
розрахунку тарифних ставок для сільськогосподарського сектора застосовується коригуючий коефіцієнт до врожайності «на розвиток
технологій» в розмірі 1% в рік [1]. Незважаючи на високі темпи
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впровадження новітніх технологій в сільському господарстві України в останні роки, не простежується тенденція різкого підвищення
врожайності.
Актуальним є щорічний перерахунок тарифних ставок для програм агрострахування, особливо це важливо в період становлення
системи. Виникають деякі труднощі при формуванні баз даних для
створення нового страхового продукту. Перш за все це стосується
збору даних, в результаті – система збору показників в сільському
господарстві має ті ж принципи, що і 30 років тому.
Єдиною структурою в Україні, яка відповідає всім вимогам і надає максимально прийнятну базу даних, є Державний комітет статистики.
За оцінками експертів Канади і Америки, десятирічні спостереження не дають достатньо даних для формування репрезентативної
вибірки для розрахунку чистої ставки ризику [1]. Така ситуація
виникає, коли даних щодо культури недостатньо.
У таких випадках актуарії для визначення ставок премій часто
використовують власну оцінку, експериментальні дані, експертну
оцінку і іншу інформацію. При відсутності репрезентативної бази
даних з позиції проведення актуарних розрахунків варто застосовувати один або кілька методів. Найбільш поширеним є метод використання даних із інших, біологічно близьких культур. Крім того,
можна використовувати ставки премії для регіонів із подібними
умовами вирощування цієї культури (тип ґрунту, кількість опадів,
необхідна кількість градусо-днів) і обов’язково залучати експертів
до визначення регіонів з подібними умовами вирощування цієї культури. Можна також використовувати функцію консервативного розподілу (функцію рівномірного або екстремального розподілу значень
для розрахунку ставок премії).
Фахівці, які приймають рішення про страхування, а також особи,
що керують програмами страхування і виконують їх, потребують
інформації, щоб керуватися нею в прийнятті рішень. Інформація
заснована на даних, тому змістовні, достовірні і якісні дані краще
інформують і сприяють прийняттю більш правильних рішень і більш
якісному управлінню. Таким чином, точний і вичерпний збір даних
і системи управління даними є принципово важливими елементами
всіх успішних програм агрострахування.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Для покращення функціонування актуарної справи в Україні потрібно забезпечити діяльність актуаріїв на законодавчому рівні,
збільшити підготовку кваліфікованих сертифікованих кадрів, надати
державну підтримку розвитку, підвищити культуру ринкових відносин.
Забезпечення актуарної збалансованості є необхідною умовою
аграрного страхування і має базуватися на принципах: еквівалентності страхових відносин; прийнятності; стабільності розмірів страхових тарифів протягом тривалого часу та розширення обсягу страхової відповідальності. Розрахунок величини страхових тарифів
повинен враховувати такі аспекти:

Сучасний стан та перспективи розвитку актуарних розрахунків в аграрному страхуванні

119

– ціна на страхові послуги повинна бути доступною для аграріїв,
з врахуванням ризиків, які передаються на страхування;
– сума акумульованих страховиком фінансових ресурсів повинна
бути достатньою для здійснення відшкодування за договорами аграрного страхування.
2. Формування актуарної збалансованості між учасниками ринку
аграрного страхування сприятиме підвищенню надійності, безпечності та платоспроможності страховиків, а для страхувальників –
гарантування належного рівня страхового захисту відповідно до умов
договорів аграрного страхування.
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Современное состояние и перспективы развития актуарных
расчетов в аграрном страховании
Аннотация. Аграрное страхование как важный элемент защиты сельского
хозяйства от капризов природы зародилось в 20-е годы прошлого века и
достигло высокого уровня развития, особенно в таких странах, как США,
Канада и Испания. В мире существует много модификаций программ аграрного страхования, но ни одна из них не способна функционировать без использования данных и расчетов.
Нынешние актуарные расчеты охватывают систему статистических и математических вероятностных методов расчета тарифных ставок и спектра
финансовых показателей деятельности в аграрном страховании.
Ключевые слова: актуарий, актуарные расчеты, страховые тарифы,
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The modern state and prospects of development of actuarial
calculations in agrarian insurance
Abstract. Agrarian ensuring as important element of defence of agriculture
against the whims of nature was conceived in 20th of past century and attained
the high level of development, especially in such countries, as the USA, Canada
and Spain. There are many modifications of the programs of agrarian insurance
in the world, but none of them is able to function without the use of data and
calculations. Today actuarial calculations are embraces the system of statistical
and mathematical probabilistic methods of calculation of tariff rates and
spectrum of financial performance indicators in agrarian insurance.
Keywords: actuary, actuarial calculations, insurance tariffs, tariff rates,
actuarial examination.
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СТРАХУВАННЯ СЕЗОННИХ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ
В АГРОСЕКТОРІ
Анотація. Статтю присвячено проблемі прогнозування цін та страхування
сезонних страхових ризиків на сільськогосподарські культури за допомогою
методу сезонних індексів. Робота розкриває поняття: економічне прогнозування,
адитивна модель, мультиплікативна модель, сезонність. Розглянуто теоретичні
аспекти прогнозування та особливості алгоритму методу сезонних індексів. За
допомогою трендової моделі спрогнозовано ціни на сільськогосподарські культури.
Ключові слова: прогнозування, методи прогнозування, індекс сезонності,
страхування цінових ризиків, адитивна модель, мультиплікативна модель,
декомпозиційний ряд.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкової економіки
рентабельність агропромислових підприємств багато в чому залежить
від закупівельних цін на сільськогосподарські культури. При формуванні закупівельних цін необхідно враховувати витрати на виробництво сільськогосподарських культур та вплив політичних, економічних і соціальних факторів. Тому важливим завданням стратегічного управління агропромисловим комплексом, на нашу думку, є
прогнозування закупівельних цін на сільськогосподарські культури,
оскільки ефективний і конкурентоспроможний розвиток будь-якого
напряму бізнесу неможливо уявити без механізму прогнозування і
планування.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемам економічного прогнозування присвячено чимало наукових досліджень О. М. Азаряна,
М. М. Аджавенко, С. В. Глівенко, Б. Є. Грабовецького, В. П. Гудкова, Н. О. Дзюбенко, О. В. Лозової, М. В. Макаренко, М. Т. Пашути, М. М. Петрушенко, О. Р. Приймук, О. С. Сенишина, В. Є. Снитюка, В. І. Творонович, Р. В. Фещур та інших.
Разом з тим, необхідно продовжувати дослідження, зокрема питань впливу циклічних і сезонних чинників на формування цін на
сільськогосподарські культури.
Метою статті є теоретико-методологічне обгрунтування прогнозування цін на сільськогосподарські культури за допомогою методу
сезонних індексів.
Виклад основного матеріалу. Економічне прогнозування посідає
важливе місце в процесі підготовки й прийняття господарських рішень; є невід’ємною частиною системи управління економічною діяльністю та забезпечує науковість і обґрунтованість прийняття рішень при плануванні економічних процесів на підприємствах [2, с. 4].
Зазвичай для вирішення завдань прогнозування використовуються
статистичні методи прогнозування. Це найбільш доступні і вивчені
типи моделей прогнозування.
Продовольчий ринок функціонує на основі таких загальних принципів ринкового господарства, як: свободі підприємництва, орієнтація на споживача, свободі споживчого вибору, конкуренції та приватної власності. Проте ринок продовольчих товарів має низку
специфічних особливостей, що відрізняють його від інших ринків
економічної системи [1, с. 25]. Невід’ємною частиною зокрема є сезонність виробництва і використання сировини для виробництва
продовольчої продукції.
Сезонність – явище, що досить часто зустрічається в економічних
часових рядах. Сезонні явища мають в своєму розвитку певні закономірності, які більш або менш регулярно повторюються з місяця в
місяць, з кварталу в квартал [2, с. 39].
Традиційно під сезонністю, або сезонною компонентою, розуміють
коливання з періодом у рік. Під циклічністю – коливання з періодом
більшим за рік (економічні цикли в певних галузях). Наприклад, з
досліджень відомо існування так званих будівельних циклів, тобто
циклів зміни економічної активності в будівельній галузі, циклів у
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сільському господарстві, переважно у вирощуванні сільськогосподарських тварин, тощо.
Варто зауважити, що статистичне дослідження сезонності висуває
два основних завдання, в яких має бути враховано: прогнозування
стану досліджуваного процесу, що містить сезонні коливання, та
прогнозування довгострокової тенденції розвитку процесу, коли вихідні дані необхідно очистити від сезонних коливань. Ці завдання
вирішуються поділом часового ряду на окремі компоненти (декомпозиції часового ряду) [3, с. 57]. Серед чинників, що визначають
регулярні коливання ряду, розрізняють тренд, сезонні та циклічні
чинники.
У процедурі сезонної декомпозиції реалізовані дві альтернативні
моделі комбінування сезонної та несезонних компонент – мультиплікативна та адитивна. При застосуванні першої моделі сезонна
компонента визначається як фактор (індекс сезонності), на який
необхідно помножити сезонно скориговане значення ціни динамічного ряду для отримання відповідного реального (нескоригованого)
значення показника. Друга, адитивна, модель визначає сезонну компоненту ціни як фактор, який необхідно додати до скоригованого
значення елемента ряду для відновлення його реального значення.
Мультиплікативну модель треба використовувати для рядів, в яких
амплітуда коливань пропорційна рівню ряду. Якщо такої залежності не спостерігається, має застосовуватися адитивна модель [5, с. 127].
Отже, принцип декомпозиції часового ряду полягає в тому, що в
кожний момент часу t досліджуваний ряд Yt, складається з таких
компонент:
– тренд Tt, тобто стійка довгострокова тенденція;
– сезонна компонента It;
– циклічна компонента Ct;
– випадкова компонента εt.
Ці компоненти найчастіше комбінують як суму (адитивна декомпозиція):
Y

t

= T t + I t + C t + εt,

або як добуток (мультиплікативна декомпозиція):
Y' = T × I × C × ε ,
t

t

t

t

t

(2.1)
(2.2)

але можливі й інші варіанти декомпозиції, що, як правило, будуються на базі цих двох, коли частина компонент враховується в
моделі адитивно, а інша – мультиплікативно.
Залежно від мети аналізу іноді виділяють не всі чотири компоненти, а три (тренд, сезонність та випадкову компоненту) або дві
(тренд та випадкову компоненту). Очевидно, вплив компонент, не
врахованих у конкретному випадку, розподіляється між тими, що
були включені в розрахунок. Якщо, наприклад, сезонна компонента
не була врахована під час моделювання обсягів продажу сезонного
товару, її вплив розподілиться на включені до моделі тренд та випадкову компоненту. Як наслідок, оцінка тренда такого ряду може
містити суттєву помилку.
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Вибір між адитивним та мультиплікативним способами декомпозиції зазвичай залежить від характеристик ряду. Наприклад, якщо
з графіка видно, що сезонні коливання з кожним новим періодом
збільшують амплітуду, сезонну компоненту в модель такого ряду
доцільно включити мультиплікативно.
Після декомпозиції розпочинаємо роботу з сезонністю. Вважається, що часовий ряд доцільно досліджувати на сезонність, якщо інтервал, за який беруть дані, менший ніж рік (наприклад, якщо дані
щомісячні, щоквартальні тощо) [4, с. 57]. Очевидно, сезонності в
щорічних даних немає, навіть якщо вона наявна, скажімо, в щомісячних даних того ж процесу.
Аналіз сезонності складається з таких етапів:
1) визначення величини сезонної хвилі (сезонного періоду), тобто період, в який ряд має певну динаміку, відтворюється в аналогічних інтервалах часу;
2) визначення сезонної компоненти для кожного інтервалу часу
в середині сезонного періоду.
Окремо може бути проаналізовано визначення періодів сезонної
хвилі, тобто її поділ на частки, на яких динаміка ряду не змінюється, аналіз амплітуди сезонної хвилі тощо.
Більшість методів прогнозування сезонного часового ряду передбачає, що величина сезонної хвилі є відомою. Це суттєве спрощення
більшості ситуацій у реальному бізнесі, коли періодичність, наприклад, обсягів продажу невідома, проблема виявлення сезонної хвилі
має бути вирішена окремо.
Визначення сезонної компоненти для кожного ряду в більшості
випадків здійснюється шляхом присвоєння кожному інтервалу часу
в середині сезонної хвилі окремої змінної, що має описувати цю
компоненту. Прикладом таких змінних є сезонні індекси в методі
сезонних індексів або фіктивні змінні, що використовуються для
аналізу сезонності в регресійному аналізі.
Попередній аналіз наявності сезонності в даних доцільно виконати за допомогою візуального аналізу графіка часового ряду. Але
такий аналіз може виявитися недостатнім, якщо сезонна хвиля чітко не визначена або має інший сезонний період, менший за рік.
Варто враховувати, що для надійних розрахунків сезонності треба мати дані за кілька сезонних періодів. Маючи щомісячні дані за
один рік, неможливо провести розрахунки прогнозу з урахуванням
сезонності на наступний період, якщо сезонний період цього процесу становить теж рік.
Розглянемо застосування на практиці методу моделювання сезонності.
Метод декомпозиції ряду за допомогою сезонних індексів (Seasonalindexes). Метод передбачає послідовну декомпозицію часового ряду
та визначення окремих компонент ряду. Прогноз будується шляхом
розрахунку значення цих компонент на прогнозний період та їх наступну композицію, тобто процесу, зворотного до проведеної декомпозиції.
Алгоритм методу сезонних індексів складається з наступних етапів (розглянемо на ціні буряка столового вітчизняного):
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Етап 1. Декомпозиція ряду. Визначається, який тип декомпозиції
ряду (адитивну чи мультиплікативну) доцільно провести, і здійснюється розрахунок окремих компонент ряду.
Крок 1.1. Визначення сезонних індексів. Сезонна хвиля для кожного інтервалу часу, що входить до сезонного інтервалу, розкладається на сезонні індекси. У найпростішому випадку вони розраховуються як усереднені значення кожного інтервалу в середині сезонної
хвилі до середнього значення – досліджуваного ряду за весь сезонний
період, наприклад, середнє значення обсягу продажу у квітні до
середнього значення продажу за рік. Найчастіше – застосовуються
методики розрахунку середніх значень за допомогою ковзних середніх, наприклад, центрованої ковзної середньої.
Залежно від того, яка декомпозиція планується, сезонні індекси
розраховуються визначенням різниці (чи відношення) до центрованої
ковзної середньої сезонного індексу для кожної частини сезонної хвилі.
В нашому дослідженні беремо дані за останні три роки, визначаємо індекси сезонності (сезонну хвилю). Результати розрахунків
наведені в таблиці 1.

Крок 1.2. Десезоналізація даних. На цьому етапі сезонна компонента виключається з ряду Yt. Десезоналізація для адитивної декомпозиції здійснюється відніманням від кожного фактичного рівня ряду
відповідного індексу сезонності (діленням значення ряду на індекс
у випадку мультиплікативної декомпозиції). Наприклад, у випадку
мультиплікативної декомпозиції ряд Yt трансформується вдесезоналізований ряд Dt за допомогою перетворення
D t=

Yt
It

(2.3)
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де It, є {I1,I2,I3,…,IL}; L – довжина сезонного періоду (L = 12 для щомісячних даних, L=4 для щоквартальних значень тощо).
Крок 1.3. Визначення тренду. «Очищений» від сезонності ряд
–
містить тренд Dt, циклічну та випадкову компоненти. Якщо циклічна компонента не дуже заражена, вона не вплине суттєво на визначення тренда. Оцінити тренд можна за допомогою МНК. Пояснювальною змінною є час. Форму тренда доцільно дібрати після візуального аналізу графіка ряду Dt.
Крок 1.4. Визначення циклічної компоненти. Циклічна компонента Ct визначається вирахуванням з ряду DIt, тренда. Для мультиплікативної моделі:
C t=

Dt
Tt

(2.4)

Останній крок є опційним, тобто в більшості випадків аналізу
сезонності не розраховується. Аналіз ряду Ct дозволить зробити висновок, чи треба враховувати його динаміку під час побудови прогнозу ряду.
Результати розрахунків наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
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Виділення циклічної компоненти

Етап 2. Побудова прогнозу.
Крок 2.1. Розраховується тренд на прогнозний період. Використовується регресійна модель, отримана на Кроці 1.3.
Результати розрахунків наведені в таблиці 3.
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Таблиця 3

Крок 2.2. До тренда на прогнозні періоди додаються (для моделі
адитивної декомпозиції) чи домножуються (для моделі мультиплікативної декомпозиції) відповідні коефіцієнти сезонності.
Крок 2.3. Якщо вплив циклічності на ряд Yt можна вважати
суттєвим (крок 1.4.), то прогноз коригується на прогнозовану величину циклічності ряду.
Завдяки застосуванню цього методу отримуємо графічну інтерпретацію прогнозу цін на сільськогосподарські культури (рис. 1):

Рис. 1 Графічна інтерпретація прогнозу цін
на сільськогосподарські культури
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MSE = 0,110791646		

MAPE = 0,067077269

Міра якості прогнозу:
MAPE = 0,067077269 × 100%=6,7 %. Виходячи з даних таблиці 4
точність прогнозу має високу оцінку якості.
Таблиця 4
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Точність прогнозу

MAPE

Точність прогнозу

Менше 10 %

Висока

10 % — 20 %

Добра

20 % — 40 %

Задовільна

40 % — 50 %

Погана

Більше 50 %

Незадовільна

Висновок. Наведений вище метод сезонних індексів дозволяє
прогнозувати ціну, за якою реалізуватиметься майбутня сільськогосподарська продукція, та застрахуватися від сезонних страхових
ризиків. На жаль, прогнози не можуть бути надто точними, тому
що є безліч факторів, через які виникає невідповідність між реальністю та прогнозом. Тому під час прийняття управлінських рішень
менеджери мають добре ознайомитися з методами прогнозування і
віднайти найефективніші рішення.
Перспективним напрямом подальших досліджень є обґрунтування
системних підходів до процесу прогнозування цін на сільськогосподарські культури.
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Abstract: The article is devoted to the problem of forecasting prices and insurance of seasonal insurance risks to agricultural crops using the method of seasonal indices. The work reveals the concept: economic forecasting, additive model,
multiplicative model, seasonality. The theoretical aspects of forecasting and features
of the algorithm of the seasonal index method are considered. With the help of a
trend model, forecasting of prices for agricultural crops has been made.
Keywords: forecasting, methods of forecasting, index of seasonality, insurance
of price risks, additive model, multiplicative model, decomposition series.
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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Анотація. В статті висвітлено основні проблеми, пов’язані з організацією
фінансового планування на підприємствах лісової галузі країни, та зазначені
фактори, що обмежують використання фінансового планування на лісогосподарських підприємствах. На основі досліджень розкрито основні цілі, завдання
та функції системи фінансового контролінгу лісогосподарських підприємств як
чинника реалізації стратегічного планування та управління ними. Сформовано
етапи побудови системи фінансового контролінгу лісогосподарських підприємств
та запропоновано конкретні заходи щодо впровадження системи контролю за
основними фінансовими показникам.
Ключові слова: планування, фінансовий контролінг, лісогосподарське підприємство, управління, стратегічне планування.

Постановка проблеми. В сучасних умовах порушення пропорцій
відтворення вартості підприємств реального сектора економіки однією із ключових проблем стає забезпечення їх фінансової стійкості.
Вітчизняні лісогосподарські підприємства стикаються з невизначеністю, яка має макроекономічну природу і призводить до неточності у визначенні параметрів динаміки їх ефективного розвитку. В
зв’язку з цим підприємства повинні адаптуватися до змін зовнішнього середовища, розпізнавати кризові ситуації та попереджати
їхній негативний вплив на фінансову стійкість.
Незважаючи на розробки в галузі ризик-менеджменту і на різноманіття підходів до фінансового планування на практиці, треба зазначити, що їх функції реалізуються ізольовано одна від одної, тому
знижується ефективність фінансового управління. Існуючі методики
здебільшого спрямовані на контроль окремих фінансово-економічних
показників, роль планування обмежена. Процедура складання фі© С. В. Камратов
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нансових планів недосконала, вони не враховують фінансові витрати на здійснення заходів з управління ризиками. Забезпеченню
взаємозв’язків між підсистемами фінансового планування та ризикменеджменту сприятиме впровадження інтегрованого підходу. Він
передбачає формування системи інтегрованого фінансового планування з розробкою варіантних сценаріїв, залежно від передбачуваних
тенденцій внутрішнього розвитку і зміни зовнішнього середовища.
Першочергове значення має розробка методичного інструментарію
ризикоорієнтованого фінансового планування для прийняття планових рішень щодо забезпечення фінансової стійкості в умовах невизначеності.
Потреба в узагальненні накопиченого досвіду і розробці нових
наукових підходів до фінансового планування в цілому та фінансового контролінгу підприємств, зокрема, в умовах ринкової невизначеності обумовили вибір теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі методологічні,
методичні й організаційні аспекти фінансового планування досліджували такі українські та зарубіжні вчені, як: І. Бланко, В. Борисова,
Г. Висоцький, В. Опарін, О. Орлов, І. Полтьєва, О. Терещенко,
В. Тропіна, І. Хома, М. Алексєєв, В. Бочаров, Р. Брейлі, І. Брігхем,
Дж. Ван Хорн, Дж. Вахович, У. Кінг, Дж. Сігел, А. Тейлор, Дж. Фіннерті, Дж. Шима та ін.
Відзначаючи вагомий внесок дослідників у цій сфері, варто зауважити, що деякі аспекти фінансового планування діяльності підприємств потребують подальших досліджень. Зокрема, це стосується
розкриття місця, ролі та функцій фінансового планування у забезпеченні реалізації фінансових стратегічних цілей підприємства,
впровадження та інтенсифікації розвитку контролінгу як методу
поточного фінансового планування.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні основних напрямків удосконалення фінансового планування на підприємствах
лісової галузі на основі впровадження системи фінансового конт
ролінгу.
Виклад основного матеріалу. Вихід лісового сектора з економічної нестабільності неможливий без структурної перебудови системи
управління лісами та галузевими структурами лісового комплексу,
без переходу їх на засади сталого (екологічно збалансованого) розвитку, що формує основні ознаки нової економічної стратегії галузі,
спрямовані на ринково орієнтовані відносини власності на землі
лісового фонду, лісові насадження та інші продукти лісу, стимулювання і відповідальності за прийняття відповідних рішень з лісової
політики і лісоресурсної проблематики.
Реалізація зазначених заходів має базуватися на визначенні основних цільових установок та завдань з комплексного використання
лісоресурсного потенціалу, формування заходів, спрямованих на
стимулювання нарощування лісових ресурсів та доведення лісистості території до оптимального рівня – як основи задоволення економіки країни в ресурсах лісу, природозахисних функціях, збережен-
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ня та поліпшення навколишнього природного середовища. Це, перш
за все, стосується фінансового планування діяльності підприємств
лісової галузі як механізму управління фінансами, що дозволяє визначати потенційні можливості розвитку та зводити до мінімуму
вплив невизначеності та ризику. Досягнення позитивних результатів діяльності підприємств в умовах невизначеності можливе на
підставі комплексних планових рішень за критеріями фінансової
стійкості та ризику, що є значним стримуючим фактором переходу на засади сталого розвитку та адаптації до глобалізаційних
процесів.
У сучасних умовах є низка проблем, пов’язаних з організацією
фінансового планування на підприємствах лісової галузі країни. Їх
можна згрупувати за ступенем важливості:
– нереальність фінансових планів;
– оперативність складання планів;
– прозорість планів для керівництва;
– відрив довгострокових планів від короткострокових;
– реалізація планів;
– комплексність.
Майже третина проблем пов’язана з нереальністю фінансових
планів, що викликано, зазвичай, необґрунтованими даними щодо
збуту, великої питомої ваги коштів у розрахунках, заниженими термінами погашення дебіторської заборгованості, надмірними потребами у фінансуванні.
Іншою проблемою є оперативність складання планів. Економічна
служба підприємств й досі готує значну кількість непридатних для
фінансового аналізу документів, а відсутність чіткої системи підготовки й передачі планової інформації з відділу до відділу, недостовірність інформації призводить до того, що навіть добре опрацьований план стає непотрібним, оскільки запізнюється до планового
терміну.
Дві попередні проблеми неминуче створюють третю – «непрозорість» планів для керівництва. Це закономірний наслідок відсутності чітких внутрішніх стандартів формування фінансових планів. Дуже
важливо, щоб укладачі бюджету брали участь у прийнятті його
остаточного варіанту, а керівник не переглядав бюджет без ретельного аналізу міркувань підлеглого.
Порушення послідовності операцій планування може призвести до відриву довгострокових фінансових планів від короткострокових. Останні формуються за своїми законами і потребують
розподілу дефіцитних оборотних коштів підприємства за певними
напрямками і проектами. Звичайно, зараз є підприємства, де ця
проблема здебільшого розв’язана, але для більшості, особливо несировинних регіонів Півдня України, вона й надалі залишається
актуальною.
Існує ще дві проблеми – реалізація планів та їх комплексність.
Реалізація планів передбачає ступінь їх виконання з урахуванням
необхідних фінансових і матеріальних ресурсів, відсутність дефіцитів. Комплексність планів об’єднує, крім фінансових розділів
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плану за доходами і витратами, реальні плани за прибутками та
збитками, рухом заборгованості, плановим балансом. Усі вони
мають подаватися у формі, зручній для керівника лісогосподарського підприємства.
Треба зазначити, що в сучасних ринкових умовах діють фактори,
що обмежують використання фінансового планування на лісогосподарських підприємствах, а саме:
1) високий ступінь невизначеності на українському ринку,
пов’язаний з триваючими змінами у всіх сферах громадського життя;
2) відсутність ефективної діючої нормативно-правової бази в сфері внутрішньофірмового фінансового планування;
3) обмеженість фінансових можливостей для здійснення фінансових розробок в галузі планування на підприємствах;
4) недовіра керівників підприємств до методів та прийомів фінансового планування [1, с. 176].
Успішному виконанню фінансового плану підприємства сприяє
дієвий систематичний контроль за доходами і видатками. Метою
контролю є сприяння мобілізації всіх передбачених планом коштів
і витрачання їх на планові потреби. Перевірка та аналіз виконання
фінансового плану повинні проводитись систематично протягом року.
Контроль повинен здійснюватись на всіх ділянках фінансової діяльності підприємства: за грошовими видатками на виробництві, собівартістю продукції, надходженням виторгу, утворенням і спрямуванням грошових накопичень, формуванням і виконанням оборотних
засобів, виконанням плану фінансування капітальних вкладень,
введенням в дію завершених об’єктів та ефективним використанням
основних засобів.
Контроль за виконанням фінансового плану здійснюється шляхом
аналізу звітів за місяць, квартал, рік. При виявленні резервів вони
враховуються у планах наступних періодів. З метою економії всіх
видів ресурсів особливу увагу приділяти попередньому і поточному
контролю, своєчасному перегляду норм видатків матеріальних цінностей, контролю за станом запасів сировини, матеріалів, обладнання, за дотриманням нормативів оборотних засобів і залученням у
виробництво наднормативних матеріальних цінностей та іншим елементам фінансового контролінгу підприємства.
У загальній системі контролінгу лісогосподарського підприємства
має бути виділений один з центральних блоків для забезпечення
координації та контролю на найбільш пріоритетних напрямах фінансово-господарської діяльності. Фінансовий контролінг є саме тією
складовою, що забезпечує своєчасне виявлення відхилень фактичних
результатів діяльності від запланованих та створює умови для своєчасного коригування фінансових планів у відповідності з новими
умовами діяльності.
Основні цілі та завдання системи фінансового контролінгу лісогосподарських підприємств наведені в табл. 1.
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Таблиця 1.
Основні цілі та завдання системи фінансового контролінгу
на лісогосподарських підприємствах
Завдання фінансового контролінгу

Підтримка ліквідності та платоспроможності підприємства в ме
жах визначених нормативних показників

Аналіз і оцінка організаційно-економічних умов розвитку та ресурсного потенціалу на підставі фінансової звітності

Підтримка фінансової стійкості на
довгострокову перспективу

Оцінка впливу факторів на фінансовий результат діяльності підприємства

Забезпечення відповідного рівня
рентабельності

Формування та реалізація фінансових планів підприємства

Забезпечення фінансової рівноваги

Оцінка фінансових рішень за допомогою методів та інструментів фінансового контролінгу

Забезпечення зростання вартості
капіталу підприємства

Формування організаційної структури та принципів фінансового
контролінгу підприємства

Завдання та цілі досягаються завдяки специфічним функціям
фінансового контролінгу в рамках сформованої та діючої системи
управління. Доцільно виділити основні функції фінансового конт
ролінгу:
1) моніторинг за виконанням фінансових показників і встановлених нормативів;
2) визначення відхилень фактичних фінансових результатів діяльності від запланованих;
3) оцінка фінансового стану підприємства на підставі аналітичних
даних;
4) прийняття управлінських рішень для забезпечення нормалізації фінансового стану та підтримки фінансової рівноваги з урахуванням поставлених цілей в рамках визначеної стратегії;
5) коригування діючої стратегії підприємства з урахуванням змін
у зовнішньому та внутрішньому середовищі.
Варто відмітити, що фінансовий контролінг комплексно впливає
на діяльність підприємства і забезпечує його функціонування на базі
постійних координуючих дій між різними фазами циклу (облік,
аналіз, планування, моніторинг і контроль). Таким чином, головне
завдання фінансового контролінгу полягає не тільки в контролі, а й
у забезпеченні взаємозв’язку між складовими загальної системи
управління підприємством.
Фінансовий контролінг не може існувати окремо від системи
управління підприємством, він має її доповнювати та забезпечувати більш ефективне функціонування і реалізацію. Провідною метою
фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на
максимізацію прибутку та вартості капіталу підприємства при мінімізації ризику і збереженні ліквідності й платоспроможності
[2, с. 72].
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Пропонуємо такі етапи створення системи фінансового контролінгу лісогосподарських підприємств з урахуванням визначених цілей,
завдань та функцій, оскільки система управління підприємства має
відповідати вимогам сьогодення (рис. 1).
1. Визначення об’єкта фінансового контролінгу

2. Визначення виду фінансового контролінгу

3. Формування системи ключових показників

4. Побудова системи моніторингу за встановленими
показниками

5. Розробка системи фінансового контролінгу
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Рис. 1. Основні етапи формування системи фінансового контролінгу

Перший етап передбачає визначення за основними напрямами
фінансової діяльності підприємства об’єктів фінансового контролінгу. Основними об’єктами можуть бути: прибуток, обсяг реалізації,
грошові потоки, витрати тощо.
Другий – передбачає виокремлення функції та встановлення періодичності використання стратегічного та оперативного фінансового
контролінгу.
Третій – формує якісні характеристики фінансового контролінгу підприємства. Для цього необхідно визначити ключові показники, що входять до системи фінансового контролінгу, та встановити
їх пріоритетність. При виборі показників необхідно враховувати
ієрархічну складову та можливості зведення показників в цілому
по підприємству. Варто враховувати той факт, що тільки ті показники, які можна виміряти кількісно, піддаються контролю та
управлінню.
Четвертий етап – після визначення пріоритетності показників за
ієрархічними рівнями та встановлення їх кількісного виміру формують систему моніторингу, тобто «систему постійного стеження», яка
є невід’ємною і найбільш мобільною складовою системи фінансового
контролінгу. Метою моніторингу є стеження за показниками, які
визначені пріоритетними для забезпечення стійкого розвитку підприємства. Основне завдання моніторингу – це постійне та своєчасне виявлення недоліків і відхилень із з’ясуванням факторів, що
спричинили таке відхилення.
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П’ятий етап є важливим з точки зору результативності системи
в цілому.
Після визначення ключових факторів успіху, побудови збалансованої системи показників та системи моніторингу необхідно розробити систему контролю за цими показниками. Розробку такої системи доцільно здійснювати поетапно:
– створити інформаційну базу, що потрібна для розрахунку абсолютних і відносних показників, які визначають результати фінансово-господарської діяльності;
– відповідно до системи фінансових показників визначаються
кількісні показники, що відображають фактичні значення кількісних
стандартів контролю. При цьому необхідно враховувати обов’язковість
порівнянності встановлених стандартів та показників, що контролюються з використанням інформаційної бази та методів фінансового
аналізу;
– запропонувати систему форм контрольних звітів, які мають
складати виконавці. З метою підвищення ефективності фінансового
контролінгу інформація повинна бути стандартизована;
– за результатами моніторингу та контролю керівництво та менеджери підприємства можуть приймати відповідні рішення для
забезпечення його ефективної діяльності та підтримки на належному
рівні фінансової рівноваги.
Отже, фінансовий контролінг дасть змогу покращити дієздатність лісогосподарських підприємств. Але не менш важливо виділити на підприємстві необхідні вихідні дані для цього. Йдеться
про виокремлення тих даних, які розрахунковим методом визначають показники, що реально впливають на економічну стабільність
підприємства.
Висновки. Таким чином, в результаті формування належної
системи фінансового контролінгу на підприємствах лісової галузі
національної економіки створюється база спеціалізованої інформації, яка необхідна керівництву як для стратегічного, так і для
оперативного планування та управління. Така інформація допомагає керівникам підприємства в умовах обмежених матеріальних
ресурсів створювати таку модель управління й підвищення ефективності, яка підтримуватиме підприємство економічно стабільним
і підвищуватиме його економічний розвиток.
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Развитие механизма финансового планирования
на предприятиях лесной отрасли Украины
Аннотация. В статье освещены основные проблемы, связанные с организацией финансового планирования на предприятиях лесной отрасли страны,
и указаны факторы, ограничивающие использование финансового планирования на лесохозяйственных предприятиях. На основе исследований раскрыты
основные цели, задачи и функции системы финансового контроллинга
лесохозяйственных предприятий как фактора реализации стратегического
планирования и управления ими. Сформировано этапы построения системы
контроллинга лесохозяйственных предприятий и предложены конкретные
меры по внедрению системы контроля за основными финансовыми показателями.
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Development of mechanism of financial planning in enterprises
of forest industry of ukraine
Abstract. The article covers the main problems related to the organization of
financial planning at the enterprises of the country’s forestry industry and the
factors that restrict the use of financial planning at forest enterprises. Based
on the research, the main goals, tasks and functions of the system of financial
controlling of forest enterprises as a factor for strategic planning and management are disclosed. The stages of construction of the system of financial controlling of forest enterprises have been formed and concrete measures have
been proposed for the implementation of the system of control over the main
financial indicators.
Key words: planning, financial controlling, forest enterprise, management,
strategic planning
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОРАДНИЦТВА ТА
ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ КРОЛІВНИЦТВА
Анотація. Розглянуті теоретичні аспекти дорадництва та необхідність організації консультаційної діяльності у галузі дрібного тваринництва, зокрема
кролівництві. Визначена роль інноваційної дорадчої діяльності у ефективному
розвитку кролівничих господарств в Україні.
Ключові слова: дорадництво, інновації, консультаційні послуги, кролівництво, фермерське господарство.

Постановка проблеми. Кролівництво в Україні за останні роки
набуває розвитку та стає перспективною галуззю тваринництва. Але,
незважаючи на великий потенціал, сучасний стан кролівництва в
нашій країні знаходиться ще на достатньо низькому рівні. Сучасне
кролівництво – це бізнес, що вимагає інвестування коштів, постійної
роботи щоло поліпшення складу племінного поголів’я, застосування
нових технологій автоматизації виробництва, вирощування кролів
та санітарного догляду, ветеринарного забезпечення та багато іншого. Є необхідність організації дорадчих служб, що надають консалтингові послуги для удосконалення діяльності підприємств та впровадження інновацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку кролівництва досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені: B. Bennet,
M. Harriman, I. Marso, J. McNitt, M. Ruis, Z. Szendro, М.І. Бащенко,
І.С. Вакуленко, О.Ф. Гончар, Г.І. Кутний, А.І. Лівий, Д.М. Микитюк, В.О. Пабат, І.З.М. Поладян, В.В. Хом’як, Є.А. Шевченко,
В.М. Шевчук та ін.
Питання організації дорадчої діяльності на сільськогосподарських
підприємствах України були висвітлені у наукових працях вчених:
О.М. Бородіної, Т.П. Кальної-Дубінюк, Р.Я. Корінця, І.М. Криво© М.М. Гнідан
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ручка, М.Ф. Кропивка, І.П. Кудінової та інших. Проте для успішного розвитку кролівництва в Україні є необхідність організації
дорадчої діяльності з використанням сучасних інформаційно-консультаційних технологій.
Постановка завдання. Мета дослідження – показати важливість
організації дорадчої діяльності у галузі дрібного тваринництва, зокрема кролівництва, для її успішного інноваційного розвитку в
Україні.
Виклад основного матеріалу. Одною із найбільш характерних рис
сучасного етапу розвитку нашого суспільства є посилення впливу
інформаційно-консультаційних технологій на забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Світова практика організації інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств свідчить про ефективність цієї
діяльності, необхідність її інноваційного розвитку в ринкових умовах господарювання. Поширюються нові консалтингові послуги,
орієнтовані на сертифікацію виробництва за міжнародними стандартами, сертифікація самого консалтингу, розвивається консалтингова освіта [1].
Світовий досвід показав, що половина фермерських господарств
припиняють існування через брак інформації та знань, тому з сере
дини минулого століття у всіх розвинених країнах світу почала
активно створюватися мережа консультаційних фірм, що функціонують як за рахунок державного фінансування, так і на комерційній основі. У багатьох країнах ефективна робота консультаційних
служб сприяла успішному розвитку сільського господарства, тож
потребує вивчення і використання такого досвіду.
Розглянемо історію та функціонування дорадчих служб на прикладі кількох країн світу.
Лідером консалтингових послуг серед країн Європи є Німеччина.
Консультування в сільському господарстві цієї країни має більш ніж
150-річну історію і є головним важелем у виробництві продукції
рослинництва і тваринництва. Розвинену мережу консультаційної
служби в Німеччині можна розділити на дві форми обслуговування:
державну і приватну, які за своїми функціями майже не відрізняються одна від одної. Головна їх відмінність – у джерелах фінансування [2].
У Данії консультаційна служба діє з 1970 року та складається з
двох рівнів – загальнонаціонального та місцевого. Загальнонаціональний представлений Консультаційним центром сільського господарства, який самостійно проводить досліди і наукові дослідження,
повідомляє місцевим центрам про нові наукові розробки. Місцевий –
це мережа з фермерських центрів, що охоплюють територію всієї
країни і працюють в контакті з селянськими асоціаціями та асоціаціями дрібноземельних селян [2].
У Канаді консультаційне обслуговування традиційно здійснювали
державні організації, проте останнім часом участь фермерів в орга-
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нізації та фінансуванні консультаційних послуг розширюється. Фермери користуються послугами консультантів при вирішенні тактичних і стратегічних завдань. Здебільшого фермери Канади звертаються до консультантів служби Міністерства сільського, рибного
господарства і продовольства, фірм – постачальників засобів виробництва та бухгалтерських служб [2].
У США функціонує Консультаційна служба Extension service (від
англ. Extension – розширення, поширення) у складі університетів.
Викладачі спеціалізуються за трьома напрямами роботи: викладацька та науково-дослідницька і консультаційна. Фінансування консультаційних програм здійснюється як із федерального бюджету,
так і урядами штатів, і з місцевих бюджетів. Сільськогосподарська
служба Extension займається такими видами діяльності: консультаційна робота (в різних галузях сільського господарства); розвиток
соціальних програм, програм для дітей та молоді, підвищення кваліфікації кадрів на місцях; професійно-технічне навчання. Робота
цієї служби дуже ефективна для американських фермерів і підприємців: консультаційні послуги надаються безкоштовно і на професійному рівні, тому що на запитання фермерів відповідають фахівці – працівники вузів, а матеріальне забезпечення – із федерального, штатного і місцевого бюджетів, а також за рахунок грантів,
бізнесу, спонсорів тощо.
Завдяки службі Extension в сільському господарстві своєчасно
впроваджуються новітні технології, фермери та підприємці отримують кваліфіковане юридичне та економічне обслуговування, служба
Extension дозволяє підвищувати фаховість без відриву від виробництва та додаткових матеріальних витрат [2].
У Голландії впровадження передового досвіду в сільськогосподарське виробництво з метою підвищення його ефективності здійснює
фірма DLV – державна організація, яку підтримують з коштів бюджету (80%). Решту фінансують фермерські союзи, споживачі яких
зацікавлені в розвитку консультаційно-інформаційних служб.
Охоплення всіх галузей сільського господарства дозволяє фірмі
DLV оперативно поширювати інформацію та знання у всіх регіонах,
що сприяє прогресивному розвитку сільського господарства Гол
ландії [2].
В Іспанії діє спеціалізована державна організація, відповідальна
за поширення і впровадження результатів наукових досліджень в
сільськогосподарське виробництво та консультування фермерів з
різних аспектів господарської діяльності. Служба сільськогосподарської пропаганди (Servicio de Extension Agraria, SEA) була створена
в 1956 р., і вже через три роки вона стала структурним підрозділом
Міністерства сільського господарства в складі Головного управління
із сільськогосподарського навчання і пропаганди (Capacitation Exten
sion Agrarias). Основним у своїй діяльності SEA вважає підвищення
здатності фермера приймати ефективні рішення в господарській
практиці [2].

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2018. — № 15

Інноваційний потенціал дорадництва та його роль у розвитку кролівництва

М.М. Гнідан

142

Світовий ринок консалтингових послуг є невід’ємним сегментом
глобального ринку, що розвивається нині динамічними темпами та
набуває значних масштабів (рис. 1).
Азійсько-Тихоокеанський
регіон;
11%
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Північна
Америка;
47%

Латинська
Америка;
3%

Європа,
Близький Схід,
Африка;
39%
Рис. 1. Структура світового ринку консалтингових послуг
за географічними регіонами [3]

За даними Європейської федерації консультантів із управління
(FEACO), консалтингова індустрія в Європі зростає прискореними
темпами: у 2013 р. на 3,8%, 2014 р. – на 5,2% і у 2015 р. – на
6,6%. У 2015 році галузь консалтингових послуг пережила значний
підйом щодо обороту і зайнятості. Зростання було помітне зокрема
в Німеччині та Великобританії, але воно поширилося у всіх європейських країнах, підтвердило загальне поліпшення [4].
Європейські експерти вважають, що консалтинговий ринок є індикатором розвитку економіки країни в цілому. Визначити рівень
розвитку консультування у країні можна за такими показниками,
як темпи зростання ринку консалтингових послуг, а також частка
консалтингового сектора економіки у ВВП країни (табл. 1).
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Оборот управлінського
консалтингу, темпи
зростання у 2014 р.

Оборот управлінського
консалтингу, темпи
зростання у 2015 р.

Оборот управлінського
консалтингу щорічно,
середньорічний темп
зростання (2013-2015)

ВВП щорічно, середньорічний темп зростання (2013-2015)

Австрія

9,0%

6,6%

4,9%

6,8%

1,5%

Фінляндія

0,0%

5,0%

5,0%

3,3%

1,2%

Франція

0,8%

2,9%

5,0%

2,9%

1,1%

Німеччина

6,3%

6,3%

7,5%

6,7%

2,4%

Греція

2,8%

3,1%

2,0%

2,6%

1,6%

Ірландія

5,7%

4,9%

11,0%

7,2%

3,8%

Італія

0,3%

5,7%

5,3%

3,9%

0,2%

Словенія

2,3%

1,1%

0,5%

1,0%

1,8%

Іспанія

3,7%

4,6%

4,3%

1,0%

0,7%

Великобританія

6,2%

10,4%

8,7%

8,4%

4,0%

Країна

* Джерело: складено автором на основі [4]

Розглядаючи ринок консалтингових послуг у країнах Європи,
треба відмітити, що частка консалтингу у ВВП цих країн (рис. 2)
не перевищує 1,1%. Найбільшу частку у структурі ВВП консалтинг
займає у Фінляндії та Норвегії (1,1%); в Австрії, Швеції, Німеччині відповідний показник складає 1%, в Данії та Великобританії –
0,9 %, в Іспанії – 0,8%, в Словенії та Португалії – 0,7%, в Нідерландах – 0,5%, у Франції – 0,4%, для решти країн, зокрема й
України, цей показник не перевищує 0,01 % [5].
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Оборот управлінського
консалтингу, темпи
зростання у 2013 р.

Таблиця 1
Темпи зростання обороту ринку консалтингових послуг
у Європі 2013-2015 рр .*
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Рис. 2. Частка консалтингових послуг у ВВП різних країн світу [5]

Ключові показники консалтингового ринку Європи у 2016р. представлені у табл. 2.
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Таблиця 2
Ключові показники консалтингового ринку окремих країн у 2016 р.*
Чисельність
персоналу
консалтингових
компаній,
тис. осіб

Оборот на одного працівника,
тис. євро

1,1

13

233,3

1,1

4,8

209

29

1,0

140

229

Австрія

4,5

1,0

12,6

117,5

Велико
британія

9,4

0,9

60

153,3

2

0,8

19,4

125,3

Словенія

0,3

0,7

2,7

103,6

Франція

5,9

0,4

32

205

Швейцарія

1,8

0,3

6,4

339,1

Італія

3,8

0,2

39,6

112,9

Загальний
оборот консалтингового
ринку, млрд
євро

Частка обороту консалтингового
ринку у
ВВП, %

Фінляндія

2,3

Норвегія

0,9

Німеччина

Країна

Іспанія

* Джерело: складено автором на основі [6]

Нині Німеччина має найбільший консалтинговий ринок Європи,
потім – Великобританія, Франція та Австрія. Щодо рівня розвитку
консалтингу за регіонами, то Західна Європа – на першому місці,
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випереджає Північний та Центральний регіон за загальним оборотом
та обсягом ринку бізнес-консалтингових послуг.
В Україні на ринку консалтингових послуг, на жаль, дещо інша
ситуація. Очевидною є проблема інтеграції сектора консультаційних
послуг та суб’єктів господарювання (зокрема державних установ). За
даними Європейської федерації консультантів із управління (FEACO),
достатнім рівнем об’єму консультаційних послуг в країні є такий,
який займає близько 1% у ВВП. В Україні за результатами досліджень цей рівень складає близько 0,01%.
Таблиця 3

Роки

Місткість ринку консалтингових послуг в Україні,
млн дол.

2015

395

2014

416

2013

445

2012

390

2011

337

2010

300

2009

340

2008

423

2007

500

* Джерело: складено автором на основі [7]

Нині агроконсалтингова діяльності в Україні активно розвивається. Реалізуючи інноваційну, наукову, освітню і соціальну функції,
об’єднуючи науку, освіту і виробництво в єдину систему, агроконсалтинг-дорадництво стає каталізатором науково-технічного прогресу в сільському господарстві та сприяє поширенню інновацій [8].
Важливого значення функціонування дорадчих служб та застосування інформаційно-консультаційних технологій набуває у галузі
тваринництва, зокрема кролівництві. У сучасних економічних умовах
фермерам та підприємцям необхідно навчитися оперативно реагувати на швидкі економічні зміни для прийняття науково обґрунтованих
рішень.
Кролівництво – галузь тваринництва, яка займається розведенням
одних із найбільш скороспілих тварин і забезпечує населення високодієтичним м’ясом при невеликих затратах кормів, праці і коштів.
Завдяки скороспілості, високій інтенсивності розмноження та іншим
біологічним особливостям від кролів за короткий термін можна отримати велику кількість дієтичного м’яса, шкурок та пуху. У другій
половині ХХ ст. в окремих країнах інтенсивно розпочався розвиток
індустріального кролівництва і перехід від аматорських крільчатників з кількома клітками для кролів до потужних, добре обладнаних
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кролеферм. Таким чином, кролівництво перетворилося із домашнього в індустріальне.
За оцінкою FAO (табл. 4) світове виробництво кролятини перевищує 1,5 млн тонн. Перше місце займає Китай – майже 850 тис. тонн,
в КНДР виробляють 173 тис. тонн, Єгипті – 65 тис.тонн, Італії –
55 тис. тонн, Іспанії та Франції – близько 50 тис. тонн. Розвинене
кролівництво також у США, Чехії та Німеччині. У найближчій
перспективі м’ясо кролів займе питоме місце у харчуванні людей
усього світу.
Таблиця 4
Виробництво м’яса кролів (тис.тонн) провідними країнами
Виробництво м’яса
кролів у 2015р.,
тис.тонн

Виробництво м’яса
кролів у 2016р.,
тис.тонн

Китай

788,5

849,2

КНДР

160,5

172,7

Єгипет

65

65,6

Італія

55

54,4

Іспанія

54,1

50,6

Франція

52,1

48,4

Чехія

40,8

39,7

Німеччина

39,6

36
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Країна

* Джерело: складено автором на основі [9]

В Україні аналіз економічного та технологічного стану господарств
свідчить, що кролівництво потребує значних змін. Рівень виробництва і споживання цього цінного продукту в нашій країні залишається недостатнім. Виробництво м’яса кролів в Україні у 2016 році –
12,2 тис. тонн, що є низьким показником у порівнянні з провідними
країнами.
За статистичними даними 2016 р. в Україні значний об’єм виробництва м’яса кролів припадає на господарства – 11,6 тис. тонн,
і лише мала частка на сільськогосподарські підприємства – 0,6
тис. тонн на рік [10].
Якщо проаналізувати виробництво всіх видів м’яса в нашій
країні у 2016 р., то м’ясо кролів становить близько 0,5% від загальної кількості (рис.3). Основні виробники м’яса кролика у
дрібних приватних господарствах, які суттєво не впливають на
ринок. Нині торгові мережі та підприємства харчування не мають
можливості ефективно використовувати кроляче м’ясо, оскільки
відсутні стабільні об’єми промислового виробництва, а поставники
не здатні забезпечити необхідні нормативи при виробництві кролятини.
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Виробництво м’яса всіх видів у 2016 р.
Кролятина; 0,5%

Конина; 0,3%
Яловичина та
телятина;
16,2%

М’ясо птиці;
50,2%

Свинина;
32,2%

Рис. 3. Структура виробництва м’яса (у відсотках
до загального виробництва) [10]

Динаміка вирощування кролів за останніх чотири роки у нашій
країні була негативною. Якщо у 2013 р. кількість кролів у живій
масі складала 28,2 тис. тонн, то у 2016 р. вона зменшилась до 24,8
тис. тонн (рис.4).

29
28
27
26
25
24
23

2013

2014

2015

2016

Рис. 4. Вирощування кролів (у живій масі; тис. т) 2013-2016 рр. [10]
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В Україні 97% ринку крільчатини припадає на приватні господарства.
Станом на 1 січня 2017 року поголів’я кролів в Україні склало
4,94 млн (сільгосппідприємства вирощували 132 тис. голів, приватні господарства – 4,808 тис. голів.) За даними Держстату в усіх
категоріях господарств станом на 1 січня 2017 року найбільше кроликів утримувалось у Київській області – 573 тис. голів, Житомирській – 456,2 тис. голів, Одеській – 438,5 тис. голів та Вінницькій –
408,2 тис. голів. У сільськогосподарських підприємствах із 132 тис.
голів більше поголів’я утримується в Черкаській області – 41,3 тис.,
Одеській – 35,1 тис., Київській – 28 тис. і Дніпропетровській – 10,5
тис. голів [10].
Найбільш ефективна система виробництва продукції кролівництва – великі сучасні кролівничі комплекси. Створення таких комплексів в Україні – найкращий варіант ведення ефективного прибуткового бізнесу. Дрібні кролеферми не можуть стабільно забезпечувати виробництво та поставки кролятини великим торгівельним
мережам або переробникам. Тому необхідно створювати потужні
підприємства із сучасними технологіями промислового кролівництва
з повним виробничим циклом (вирощування – забій – переробка),
включаючи власне виробництво комбікорму. Для збільшення виробництва продукції кролівництва необхідно розводити цінні породи кролів, адаптовані до інтенсивних умов вирощування та утримання [11].
Нині на часі розвиток кролівництва в Україні. Сучасне кролівництво, як бізнес, все ще неконкурентна і доволі вільна ніша, що
потребує певних трудових і фінансових затрат. Ефективна діяльність
кролівничих господарств можлива лише за умови створення правових, економічних, організаційних та технологічних передумов для
поєднання досягнень науки та виробництва на основі методів і форм,
які притаманні сучасній економіці. Враховуючи успішний світовий
досвід, необхідно створювати дорадчі служби, які б надавали інформаційно-консультаційну підтримку – консультували з виробничих, технологічних та маркетингових питань, надавали дорадчі
послуги в розробці, реалізації та супроводі інвестиційних проектів,
сприяли підприємствам і організаціям у впровадженні у виробництво науково-технічної, технологічної та нормативної продукції,
розробці програм розвитку, бізнес-планів, інформації щодо правових аспектів господарювання, вибору напрямків спеціалізації,
впровадження новітніх технологій та освоєння ефективних методів
в організації прибуткового функціонування кролівничих господарств та ін.
Нинішні українські підприємці чітко усвідомлюють необхідність
такого консультування, коли фахівець-консультант не лише локально вирішує певні проблеми, а й поглиблено займається комплексними питаннями стратегічного розвитку певного підприємства, організації, установи [12].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Тепер промислове кролівництво для підприємців є доволі перспективним
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бізнесом, а для інвесторів – вигідною інвестицією. Кролівництво –
багатообіцяюча галузь, а промислове кролівництво – це прибутковий бізнес. М’ясо кролика у порівнянні з іншими видами значно
виграє.
Україна – країна з потужним потенціалом та великими перспективами для розвитку кролівництва, що забезпечить стабільне надходження корисної м’ясної продукції, цінного хутра та інших продуктів як на національний, так і на світовий ринки. Однак, недостатнє інформаційно-консультаційне забезпечення його стримує.
Дорадча діяльність у кролівництві допоможе підприємствам отримати необхідні наукові знання та впроваджувати інноваційні технології для ефективного розвитку, збільшення виробництва продукції і подальше ефективне використання діючих потужностей, а
також створення нових робочих місць та покращення соціального
становища працівників галузі.
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Abstract. The theoretical aspects of Extension and the need for consulting
activity in the field of small animal industries, including rabbit breeding are
considered. The influence of innovative advisory activity on the effectiveness of
rabbit farms in Ukraine.
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Вимоги рекомендовані МОН
України до наукових статей
Наукові статті у фахових виданнях
повинні мати такі необхідні елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення
не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомендовані МОН України елементи статті окремими рубриками (скороченими підзаголовками).
Послідовність структурних елементів статті.
Бібліографічний показник (УДК), ліворуч.
Назва статті (посередині) – великими літерами.
Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими літерами.
Місце роботи – трьома мовами (українською, російською, англійською).
Повна поштова (за місцем праці) та електронна адреса автора
(авторів) – малими літерами, курсив, 3-ма мовами (українською,
російською, англійською), фото в електронному вигляді.
Анотація.
Ключові слова.
Текст статті.
На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак авторського права “©”, поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів
та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2014.
Нижче тексту статті розміщується список використаних джерел.
Після списку використаних джерел подається назва статті, прізвище ім’я та по батькові авторів повністю, службова адреса, розширена анотація (500-1000 друкованих знаків – від 0,5 до повної сторінки формату А-4) та ключові слова англійською та російською
мовами. Анотація статті має розкривати її зміст.
Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді в кінці
статті її назва, дані про авторів, анотація і ключові слова мають
бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту,
перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач (Google і т. ін.),
або нефахово, стаття не буде прийнята для публікації.
У кінці рукопису вказується дата надходження статті до редколегії журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку»
Електронна пошта редакції журналу: piirek5@gmail.com
Технічні вимоги до оформлення статті.

1.Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого
автора статті. Файл із текстом статті має бути виконаний з розширенням doc у редакторі Microsoft Word, версія 1997–2003 р.
2.Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок рукопису А4. Основний текст
статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, розміром 14
пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може бути
курсивом, підкреслення не допускається. Параметри сторінки: ліве
поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний
відступ – 1,5 см. Нумерація сторінок – вгорі посередині.
3.Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші
ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати
вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі
tiff або jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат кольору RGB (якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий),
необхідно надсилати також окремо. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунка має
бути в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунка
об’єднувати із ілюстрацією в одному графічному файлі (це унеможливить її редагування). Всі карти повинні мати рамку, умовні позначення чи легенду, прив’язку до місцевості, масштаб та посилання, якщо потрібно. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, мають
мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. Допустимі розміри рисунків не більше 160×230 мм.
4.Таблиці розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати
заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо
в статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані лише у редакторі Microsoft Word. Слово “Таблиця” необхідно
поміщати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче дати її назву
посередині. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів.
Допустимі розміри таблиці не більше 160×230 мм. При використанні запозичених даних, або представленні опрацьованих автором запозичених первинних матеріалів (наприклад, метеорологічні величини тощо), в назві таблиці необхідно вказати джерело, звідки
взяті дані (літературне або фондове).
5.Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.
6.Літературні посилання. Посилання на джерела із списку літератури в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи
номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому номер
сторінки (наприклад, [7, с. 112], [2], [3, 7-12, 23]).
7.Літературу оформляти згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список
цитованої літератури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею,
потім латинкою.
8.Інші вимоги. Особливу увагу приділити правильному розміщенню знаків дефіс (“-”) та тире (“–”). Лапки використовувати формату
“” (“цитата”). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл (І.ºВ.ºПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.
Наприклад, зразки оформлення статей можна знайти у дев’ятому
випуску журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку»
за посиланням: https://nonproblem.net/publikatsiya-zhurnalu-9-2016/
сторінка 194-201, Інформаційний лист.
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