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РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Бандура Тетяна Іванівна 

Аспірант 

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» 

м. Львів, Україна 

 

Максимальне наближення кордонів ЄС до України та активізація 

євроінтеграційних процесів обумовлюють посилення уваги науковців, експертів та 

політиків до проблем розвитку економічного середовища прикордонних територій. 

Це пов’язано з тим, що в умовах інтенсифікації процесів економічної інтеграції 

прикордонні території першими відчують прояви вищого рівня конкурентної 

боротьби. Важливість економічного розвитку прикордонних регіонів на сьогодні є 

беззаперечною, адже вони виступають в якості своєрідних транзитних коридорів для 

інвестицій, інновацій, товарів і послуг.  

Необхідність розробки комплексної та ефективної євроінтеграційної стратегії 

України вимагає критичної оцінки наявного досвіду реалізації принципів, форм, 

методів, механізмів інтеграційної політики країн-членів Європейського Союзу. ЄС 

формує свою стратегію регіонального розвитку так, щоб вона базувалася на наявних 

можливостях і, за допомогою якої можна було б посилити конкурентоспроможність 

регіонів та паралельно ліквідувати їх відсталість. Особливо це стосується підтримки 

прикордонних регіонів, які в кожній державі є периферійними і менш розвинутими 

ніж центральні. Щоб нівелювати цю різницю, ЄС у своїй регіональній політиці 

приділяє значну увагу прикордонним регіонам з тим, щоб згладити різницю рівня 

життя населення як між регіонами всередині держави, так і між прикордонними 

регіонами сусідніх держав ЄС. 

З розширенням і поглибленням економічного співробітництва європейських 

країн прикордонні регіони України все більш стають «зонами контакту». У системі 

транскордонного співробітництва підтримуються і розвиваються різноманітні зв'язки: 

торговельні, господарські, культурні, наукові, туристичні тощо. 

Україна має великі потенційні можливості у налагодженні прикордонного 

співробітництва. її безпосередні сусіди становлять різне, але в цілому сприятливе 

зовнішнє середовище для взаємовигідного співробітництва.  

Перехід до ринку сприяє підвищенню ролі прикордонних регіонів у 

міжнародному економічному співробітництві. Ці регіони мають переваги у вирішенні 

проблем раціонального використання природних і трудових ресурсів, прискореного 

освоєння прогресивних виробництв і технологій, поліпшення якості продукції, 

розширення можливостей оновлення основних фондів і асортименту продукції, що 

виробляється, у вирішенні екологічних питань тощо. 

Рівень співробітництва прикордонних регіонів зумовлюється багатьма 

чинниками: 

 ступенем господарського розвитку та відмінностями в структурі 

економічного потенціалу регіонів-партнерів; 

 інтенсивністю і всебічністю зв'язків із сусідніми регіонами; 
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 наявністю необхідної інфраструктури;  

 відмінностями в розвитку економіки, культури, законодавства, історії, 

ментальності тощо. 

Одним із основних інструментів розвитку прикордонних регіонів України є 

транскордонне співробітництво. Згідно із Законом України «Про транскордонне 

співробітництво», транскордонне співробітництво — це спільні дії, спрямовані на 

встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх 

представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та 

територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах 

компетенції, визначеної їх національним законодавством [1].  

Транскордонне співробітництво означає співпрацю суміжних територій 

сусідніх держав, тобто визначальним є наявність кордону між співпрацюючими 

територіями. Кордон між суміжними територіями створює з одного боку бар’єри 

соціального, господарського, інфраструктурного та культурного характеру, які 

нівелюються в процесі транскордонного співробітництва, а з іншого дає безліч 

переваг, зокрема спільне використання природних ресурсів і відповідно спільне 

вирішення проблем екологічної безпеки, більш широке взаємне спілкування 

населення сусідніх держав та розвиток особистих зв’язків. 

Транскордонне співробітництво спрямоване на подолання негативних аспектів 

існування кордонів та наслідків, які виникли на прикордонних територіях через їх 

розташування на національних межах держав і має на меті покращення умов життя 

населення. Поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості 

для активізації господарської діяльності в регіонах й підвищення їх 

конкурентоспроможності (сприяє інтенсифікації зовнішньоторговельного обороту, 

розвитку спільного підприємництва, стимулює транспортні перевезення тощо) 

шляхом мобілізації природно-ресурсного потенціалу сусідніх територій. 

Крім вищезазначеного, розвиток транскордонного співробітництва є одним з 

пріоритетних напрямів державної економічної політики України. За сучасних умов 

розвитку інтеграційних процесів України транскордонне співробітництва має 

можливість прискорювати процеси вирівнювання якості життя населення 

прикордонних територій до середньоєвропейського шляхом досягнення вільного руху 

товарів, людей і капіталів через кордон. Воно також сприяє мобілізації місцевих 

ресурсів та підвищення ефективності їх використання, дає можливості для об’єднання 

зусиль для вирішення спільних проблем у транскордонному регіоні. 

Кожен регіон з наявними йому конкурентними позиціями та перевагами, 

ставши повноправним суб’єктом економічних відносин, має можливість забезпечити 

належний рівень конкурентоспроможності як в середині держави, так і за її межами. 

За таких умов конкурентоспроможність прикордонних регіонів є одним з найбільш 

вагомих складових елементів загальної конкурентоспроможності країни.  

Транскордонне співробітництво визначається його здатністю до мобілізації та 

ефективного використання існуючого потенціалу прикордонних регіонів і територій, 

а також до оптимального поєднання можливостей та ресурсів прикордонних регіонів і 

територій двох або більше країн, що межують, з метою розв'язання спільних проблем 

та вирішення завдань просторового розвитку в межах регіонів. 
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Транскордонне співробітництво реалізується у таких формах, як спільні 

проекти та програми; угоди про транскордонне співробітництво; єврорегіони; робочі 

співдружності; транскордонні партнерства, безпосередні взаємозв'язки учасників 

транскордонного співробітництва в межах повноважень, наданих їм національним 

законодавством за взаємним погодженням сторін; транскордонні кластери тощо. 

Найбільш дієвою на даний час інституціоналізованою формою транскордонного 

співробітництва є єврорегіони, однак існує багато проблем через відсутність 

забезпечення умов їх функціонування, що сприяє пошукові та впровадженню нових 

форм транскордонного співробітництва [2, C. 9]. 

Проблеми і перспективи розвитку транскордонного співробітництва та 

економічного розвитку прикордонних територій досліджували українські вчені В. 

Борщевський, З. Бройде, Є. Кіш, Ю. Макогон, М. Мальський, І. Михасюк, Н. Мікула, 

A. Moкій, С. Писаренко, І. Студенніков, В. Чужиков, а також зарубіжні вчені: П. 

Еберхардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, T. Лієвські, З. Макєла, Б. Борісов, В. Білчак, Л. 

Вардомський, П. Кузьмішин, Ю. Тей, Д. Віллерс, Р. Ратті та ін.  

Незважаючи на велику кількість наукових публікацій з тематики дослідження, 

існує багато нерозв’язаних проблем і питань, які потребують подальших наукових 

розробок. Зокрема, доцільно дослідити, які чинники впливають на формування 

економічного середовища прикордонних територій в умовах активізації 

євроінтеграційних процесів. Також необхідно окреслити проблеми, що виникають в 

процесі євроінтеграції та можливі шляхи їх вирішення. Доцільно виявити нові 

механізми та інструменти, які використовуються Європейським Союзом в 

інтеграційних процесах, а також можливості їх адаптації до українських реалій. 
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Не має сумніву, що завданням будь-якої країни є підвищення рівня життя 

населення через збільшення добробуту країни. Наразі, чим більший науково-

технологічний прогрес в країні, тим багатшою вона стає, про це свідчать приклади 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
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США, Японії, Китаю, Великобританії, де зосереджені найбільші технологічні центри 

світу — місця розробок нових технологій, продуктів, послуг. Інвестуванням таких 

інновацій займаються фінансові інститути, які акумулюють великі суми активів для 

нівелювання ризиків. Одними із таких гравців на ринку є венчурні фонди. Венчурне 

інвестування розповсюджене у більшості країн як позабюджетне фінансування нових 

технологій. 

 За визначенням Європейської асоціації венчурного капіталу венчурний 

капітал — це пайовий капітал, що надається професійними фінансовими компаніями 

та інвестується в інноваційні підприємства (стартапи), які розвиваються та показують 

перспективу для великого росту [1]. В свою чергу венчурні інвестиції — це процес 

вкладення активів (венчурного капіталу) в інноваційні проекти з метою одержання 

прибутку. 

 Існують такі стадії перетворення інноваційного ідеї в компанію [2]:  

 
Рис. 1. Джерела фінансування венчурних фірм 

 

а – створення бізнесу; 

б – розробка прототипу; 

в – перші продажі; 

г – швидкий ріст; 

д – розширення; 

е – зрілість. 

Суб’єкти інвестування: 

1 – засновники проекту; 

2 – бізнес-янголи; 

3 - фірми венчурного капіталу, корпоративні інвестори; 

4 – банки; 

5 – ІРО, поглинання більшими гравцями ринку. 

 Розглянувши вище зазначені стадії, можна дійти до висновку, що на 

відміну від боргового фінансування, венчурне можливе не тільки за наявності 
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прикладів товару чи послуги, а за наявності детального опису ідеї, тобто бізнес-плану, 

в той момент, як боргове фінансування використовується для підтримки останніх 

трьох стадій. 

 Основним завданням венчурних проектів є не стільки збільшення 

вартості самої компанії, скільки вихід її на ІРО, що є піком успіху всього процесу 

фінансування. 

 Венчурні фонди вкладають власні активи в проект, що складаються не 

тільки з грошових коштів, а й з надання консультаційної підтримки, допомога у 

маркетингу продукту чи технології та інші методи просування їх на ринку, 

інвестування людського капіталу у вигляді професійних кадрів та інше. 

 Фінансування інновацій є основним рушієм науково-технологічного 

прогресу, що робить економіку більш стабільною та, відповідно, країну більш 

багатшою [3]. 

Література: 

1. The BVCA Private equity and Venture Capital Report on Investment Activity. – 2012, 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bvca.com.uk/. 

2. Красовская О.В. Венчурное финансирование: мировые тенденции и ситуация в 

Украине. – К.: Конус-Ю, 2013. – 108 с. 

3. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.. В.М. Гейця та ін.; 

НАН України. –К., 2015. – 336 с.  
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кафедри бухгалтерського обліку 

Університету державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

 

Лісові ресурси є основою економічної системи ведення лісового господарства. 

За рахунок використання лісових ресурсів лісове господарство отримує власні кошти 

для фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу 

лісів, їх охорони, захисту і відтворення. Це стосується, зокрема, реалізації деревини, 

яку заготовляють в порядку рубок головного користування, а також при здійсненні 

заходів з формування і оздоровлення лісів та інших рубок [1].  

З метою просування сталого управління і збереження лісових ресурсів 

Генеральна Асамблея ООН на вісімдесят третьому пленарному засіданні закликала 

уряди, систему ООН, відповідні неурядові організації, приватний сектор та інші 

суб`єкти докладати всі зусилля для підвищення поінформованості громадськості та 

розвитку програми з раціонального використання, збереження та сталого розвитку 

лісів. За результатами розгляду економічної суті лісових ресурсів, ми прийшли до 

висновку щодо доцільності включення до складу активів деревних лісових ресурсів, 

зібрану і оприбутковану продукцію окремих етапів лісогосподарського виробництва 
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та супутніх лісових користувань. З метою забезпечення ефективного проведення 

моніторингу рубок, посилення контролю за охороною, захистом, використанням та 

відтворенням деревостанів, своєчасного притягнення до відповідальності за 

порушення лісового законодавства Кабінетом Міністрів України було схвалено 

Концепцію створення єдиної державної системи електронного обліку деревини [2]. 

Зазначеною Концепцією передбачено на першому етапі створення єдиної державної 

системи електронного обліку деревини, яка забезпечить функціонування лісової 

галузі відповідно до європейських стандартів з раціонального використання та 

збереження лісів. Запровадження електронного обліку деревини, на наш погляд, є 

нагальною вимогою часу зважаючи на значний попит на деревину у Європі, розвитку 

науково-технічного прогресу, обмеженої кількості деревних ресурсів, тривалого їх 

відновлення та великого значення у житті людей на земній кулі. Разом з тим, 

введення електронного обліку деревини має ряд переваг, до яких варто віднести:  

1) зменшення впливу суб’єктивних факторів завдяки використанню технічних 

засобів, що забезпечить достовірність та своєчасність облікової інформації;  

2) спрощення та прискорення порядку оформлення первинних документів під 

час лісозаготівлі та реалізації продукції, і, як наслідок, скорочення трудових витрат та 

часу простою автотранспорту;  

3) посилення контролю за всіма етапами руху деревини: від лісосіки до 

кінцевого споживача;  

4) підвищення конкурентоздатності вітчизняної деревини на зовнішніх ринках 

тощо. 

Усі господарські операції, які відбуваються на лісосіках, відображають в 

бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. 

Відповідно до Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку 

деревини [2], процес первинного обліку деревини відбувається безпосередньо на 

лісосіках за допомогою кишенькового персонального комп’ютера (КПК), програмним 

забезпеченням якого, зокрема, передбачено і формування та друк на мобільному 

принтері первинної документації. Порядок оформлення первинних документів на 

підприємствах лісового господарства регламентується Положенням про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [3], Тимчасовою 

інструкцією з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і 

деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України [4], 

Інструкцією з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на 

підприємствах Державного комітету лісового господарства України [5] та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Лісогосподарськими підприємствами, які перебувають у віданні Державного 

агентства лісових ресурсів України, застосовуються спеціалізовані форми первинного 

обліку продукції лісового господарства деревного походження, які наведені у 

Тимчасовій інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і 

деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України [4]. 

Електронний облік заготовленої деревини, електронна передача даних до 

бухгалтерії лісогосподарського підприємства також передбачає подальшу 

автоматизовану обробку інформації про заготовлену деревину бухгалтерськими 

програмами лісгоспів та взаємодіє з галузевим рішенням «Управління 
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лісогосподарським підприємством в Україні», що розроблене на базі 1С 

Підприємство 8.2. Синхронізація галузевого рішення з програмою «Електронного 

обліку деревини» відбувається за допомогою сучасних Інтернет технологій WSDL та 

Web-сервісу. Для функціонування взаємодії з програмою «Електронний облік 

деревини» необхідна наявність підключення до Інтернету, логіну та паролю для 

імпорту даних. 

Незважаючи на значні переваги електронного обліку деревини, залишається 

ряд проблемних питань щодо збереження лісів. На нашу думку, існуючий порядок 

електронного обліку деревини стосується лише заготовленої лісогосподарської 

продукції у вигляді деревини і не дозволяє забезпечити абсолютну збереженість 

деревостанів та не упередить незаконні вирубки і переробку деревини. Вирішення 

даної проблеми лежить в площині запровадження електронного обліку деревини під 

час таксації та відведення лісосіки для рубки на пні, що так і не впроваджено в 

практичну роботу підприємств лісового господарства. 

Література: 

1. Напрямки діяльності. Заготівля і переробкадеревини [Електронний ресурс] // 

Офіційний веб-сайт Державного агенствалісовихресурсів. Режим доступу: 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=101 204&cat_id=32881 

2. Концепція створення єдиної державної системи електронного обліку деревини: 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1090-

р [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1090-2009-%F0 

3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

4. Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і 

деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України: 

затв. Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 27.06.2012 р. № 202 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://lespravo.org.ua/art/333-

Timchasova_instrukciya_z_elektronnogo_obliku_derevini_2012_rik/ 

5. Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на 

підприємствах Державного комітету лісового господарства України: Затв. Наказом 

Держкомлісгоспу України від 19 грудня 2003 р. № 205 [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://galsillis.org.ua/material/2015/forkodeks_nakazvid1912003.pdf 
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Рентабельність — це економічна категорія, що характеризує ефективність 

виробництва, за якої суб’єкт підприємницької діяльності за рахунок грошової 

виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її 

виробництво і одержує прибуток як головне джерело розширеного відтворення. 

Термін рентабельність походить від слова рента, що в буквальному розумінні 

означає дохід. Таким чином, даний термін в широкому розумінні слова означає 

прибутковість, дохідність [1]. Тому рентабельність є важливою економічною 

категорією, яка властива будь-якій діяльності підприємств. 

Для оцінки результативності і економічної цілеспрямованості діяльності 

суб’єкта підприємництва не досить тільки визначити абсолютні показники. Більш 

об’єктивну картину можна отримати за допомогою показників ефективності 

виробництва (рентабельності), які являються відносними характеристиками 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

У результаті виробничо-господарської діяльності підприємства одержують 

чистий доход, який є частиною вартості продукції після вирахування витрат на її 

виробництво. Чистий доход, створений в різних галузях економіки, поділяється на 

централізований доход держави і доход підприємства. Маса створеного чистого 

доходу, що реалізується підприємством і набуває форми прибутку, визначає його 

госпрозрахункову рентабельність. 

Прибуток суб’єкта підприємництва являє собою реалізовану частину їхнього 

чистого доходу. Тому маса прибутку підприємств будь-якої форми власності не 

повністю відображає їх вклад у створення чистого доходу суспільства. У галузях 

економіки величина прибутку суб’єкта підприємницької діяльності залежить від 

кількості і якості реалізованої продукції, її структури, рівня собівартості і фактичних 

цін реалізації. 

Характеризуючи рентабельність виробництва окремих видів продукції, галузей 

і господарств в цілому, недостатньо визначити величину прибутку. Необхідно 

зіставити її з виробничими витратами за допомогою таких показників, як рівень 

рентабельності і норма прибутку. 

Рівень рентабельності обраховується як відношення прибутку підприємства до 

повної собівартості реалізованої його продукції і виражається у відсотках. Він 

характеризує ефективність використання виробничих витрат у поточному році та 

показує величину прибутку на 1 грн затрат. При цьому кожний відсоток 

рентабельності відповідає отриманню однієї копійки прибутку з розрахунку на 

гривню виробничих витрат. Таким чином, в умовах ринкової економіки кожне 
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підприємство повинно бути рентабельним, тобто покривати свої витрати доходами 

від реалізації продукції й одержувати прибуток [2]. 

Якщо рівень рентабельності визначається в цілому по підприємству, то це є 

сукупний рівень рентабельності. Дані річного звіту суб’єкта підприємництва дають 

змогу визначити також рівень рентабельності виробництва певного виду продукції 

або окремої галузі. 

Отже, рівень рентабельності (рентабельність продажу) розраховують 

наступним чином [3]: 

100*
Ñ

ÑÖ
Ð


 , 

де Ц — ціна одиниці продукції; С — собівартість одиниці продукції. 

Або: 

100*
Ñ

Ï
Ð , 

де П — прибуток підприємства, С — повна собівартість реалізованої продукції. 

Рентабельність, в свою чергу, характеризує також ефективність спожитих 

засобів виробництва, що включають суму річної амортизації основних фондів і 

вартість використаних у господарстві матеріальних оборотних засобів.  

Для визначення економічної ефективності основних і оборотних фондів 

використовують такий показник, як норма прибутку, який визначається відношенням 

прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних фондів і виражається у 

відсотках. Цей показник визначається по господарству в цілому і показує величину 

прибутку, що припадає на 1 грн основних і оборотних фондів. Практично в різних 

господарствах досягають однакового рівня рентабельності при виробництві 

однойменної продукції, але мають різні показники норми прибутку. Це свідчить, що 

основні та оборотні фонди підприємств різних галузей використовуються у 

виробництві з різною ефективністю. 

Загальновідомо, що на величину виробничої рентабельності впливають три 

фактори [4, с. 173]:  

– приріст прибутку в результаті збільшення обсягів виробництва, підвищення 

питомої ваги виробів з більш високою рентабельністю, зниження собівартості 

продукції, зростання оптових цін при підвищенні якості продукції;  

– рівень використання основного капіталу;  

– покращення використання оборотних коштів.  

Підвищення рівня рентабельності зумовлює збільшення розміру прибутку, 

зниження собівартості продукції, покращення використання виробничих фондів. А 

самі ж показники рентабельності використовують при оцінюванні фінансового стану 

підприємства. 

Досягнення потрібного рівня рентабельності зумовлює об’єктивну необхідність 

створення противитратного механізму як складової частини економічного механізму 

господарювання кожного підприємства. 
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Системное совершенствование государственного регулирования 

внешнеэкономических связей является актуальной задачей экономической науки. 

Основными мероприятиями государственной политики, направленной на 

системное совершенствование системы  государственного регулирования 

внешнеэкономических связей, являются следующие: 

1. Обеспечение эффективной реализации функций внешнеторгового 

регулирования в формате ЕАЭС. 

1.1. Развитие институционального механизма функционирования ЕАЭС: 

совершенствование механизма подготовки, согласования и принятия решений по 

вопросам регулирования внешней торговли, находящимся в компетенции ЕАЭС, 

обеспечение российского участия в деятельности Евразийской экономической 
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комиссии; создание системы мониторинга исполнения таможенного законодательства 

ЕАЭС; совершенствование таможенного законодательства ЕАЭС в части 

единообразного применения таможенных процедур (режимов) на единой таможенной 

территории и минимизации издержек субъектов внешнеторговой деятельности, 

связанных с осуществлением таможенных процедур; 

– развитие Интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли стран-участниц ЕАЭС; обеспечение применения и совершенствования 

механизма разрешения споров с участием хозяйствующих субъектов в рамках ЕАЭС 

на базе Суда ЕАЭС. 

1.2. Повышение эффективности таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешней торговли с учетом деятельности ЕАЭС и международных 

обязательств Российской Федерации. 

1.2.1. Совершенствование структуры и инструментов импортного таможенного 

тарифа: 

– корректировка ставок ввозного таможенного тарифа на готовые изделия, 

оборудование, сырье и комплектующие, направленная на эскалацию таможенного 

тарифа в целях повышения конкурентоспособности российской готовой продукции, 

стимулирования импортозамещения и рационализации структуры ввоза;  

– повышение конкурентоспособности отдельных секторов отечественной 

промышленности и сельскохозяйственного производства; 

– локализацию обрабатывающих производств зарубежных компаний на 

территории Российской Федерации, стимулирование иных форм притока 

иностранных инвестиций в рамках модернизации и инновационного развития 

экономики России; 

– повышение экономической доступности иностранных технологий и ноу-хау, 

высокотехнологичного оборудования и комплектующих в целях повышения 

технического и технологического уровня отечественного производства; 

– детализация кодов товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС для выделения 

инновационных, а также чувствительных к импорту подсубпозиций в целях адресной 

защиты внутреннего рынка и стимулирования развития импортозамещающего 

производства. 

1.2.2. Совершенствование системы экспортного таможенного обложения: 

– совершенствование механизмов установления ставок вывозных таможенных 

пошлин, корректировка уровней ставок вывозных таможенных пошлин и перечней 

товаров, облагаемых экспортными пошлинами; 

– сокращение числа товарных позиций, облагаемых экспортными пошлинами, 

в соответствии с задачами развития отечественной экономики и международными 

обязательствами России. 

1.2.3. Совершенствование системы льгот и преференций во внешней торговле: 

– совершенствование системы тарифных преференций, унификация и 

дальнейшая рационализация системы таможенных льгот. 

1.2.4. Совершенствование применения специальных мер защиты внутреннего 

рынка: совершенствование механизма согласования применения защитных мер в 

условиях передачи соответствующих полномочий на уровень ЕАЭС; создание 

системы мониторинга рыночной ситуации в чувствительных секторах в целях 
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своевременного инициирования расследований и принятия специальных мер защиты 

внутреннего рынка; совершенствование механизма взаимодействия с бизнесом и 

субъектами Российской Федерации в вопросах инициирования и проведения 

расследований. 

2. Упрощение административных правил и процедур для участников ВЭД. 

2.1. Рационализация функций лицензирования и выдачи других 

разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных операций с 

отдельными видами товаров и на реэкспорт в целях снятия избыточных барьеров для 

участников внешней торговли. 

2.2. Совершенствование механизма и процедур экспортного контроля: 

– упрощение процедур администрирования поставок высокотехнологичной и 

инновационной продукции в иностранные государства, придерживающиеся 

общепризнанных международных стандартов в области нераспространения оружия 

массового поражения и в области экспортного контроля, включая предоставление 

Правительству Российской Федерации права принимать решения по определению 

перечня стран и товаров, в отношении которых упрощаются требования экспортного 

контроля; 

– совершенствование механизмов идентификации товаров и технологий 

двойного назначения и учета внешнеэкономических сделок с ними в целях 

экспортного контроля; 

– упрощение порядка государственной аккредитации организаций, создавших 

внутрифирменные программы экспортного контроля. 

2.3. Совершенствование механизма и процедур валютного контроля — 

внедрение правовых норм, направленных на дифференциацию ответственности за 

нарушение сроков предоставления информации о валютных операциях. 

Мероприятия в рамках реализации государственной политики, направленной 

на совершенствование системы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей, представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Мероприятия по системному совершенствованию 

государственного регулирования внешнеэкономических связей 

 

Основные риски реализации мероприятий по системному совершенствованию 

государственного регулирования внешнеэкономических связей связаны с 

необходимостью перестройки всей системы государственного регулирования в связи 

с формированием ЕАЭС и ЕЭП, а также с инерцией ограничительного, 

административно-бюрократического подхода к регулированию 

внешнеэкономических связей страны [1, с. 38]. В числе наиболее значимых рисков 

можно выделить следующие: 

– разбалансированное развитие наднациональной и национальной систем 

регулирования внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС и в процессе 

формирования ЕЭП, что может привести к появлению «серых» зон в сфере 

регулирования, усложнению правоприменительной практики и снижению 

эффективности контроля за соблюдением установленных норм и правил; 

– нечеткое разделение национальных и наднациональных полномочий в сфере 

регулирования в рамках ЕАЭС и в процессе формирования ЕЭП, что будет 

затруднять работу наднациональных органов, может провоцировать конфликты и 

судебные разбирательства между ними и странами-участницами; 

– снижение качества и оперативности принимаемых ЕАЭС решений в области 

регулирования внешнеэкономических связей в связи с необходимостью достижения 

компромиссов и проведения большого числа согласований; 

– низкая дисциплина стран-участниц ЕАЭС и ЕЭП в плане выполнения 

принимаемых наднациональными органами решений; 

– снижение возможностей обеспечения национальных интересов в сфере 

регулирования внешнеэкономических связей в связи с дисциплиной, накладываемой 

участием в ЕАЭС, ЕЭП и ВТО, и ограничениями, определяемыми механизмом 

принятия решений в ЕАЭС и ЕЭП; 

Мероприятия по совершенствованию системы государственного 
регулирования ВЭД 

Мероприятия, направленные на совершенствование механизма установления 

ставок вывозных таможенных пошлин 

Мероприятия, направленные на совершенствование механизма и процедур 

экспортного контроля 

Мероприятия, направленные на совершенствование и ограничение сферы применения 
механизма валютного регулирования и валютного контроля, включая оформление паспорта 
сделки (подготовка и принятие нормативных правовых актов о внесении изменений в 
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, соответствующие нормативные документы Банка России и ФТС России) 
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– необоснованное сохранение громоздких административно-бюрократических 

процедур при экспорте и импорте товаров, тормозящее развитие торгово-

экономического сотрудничества с зарубежными странами. 

Целесообразно предпринять следующие меры управления рисками для 

повышения эффективности системного совершенствования государственного 

регулирования внешнеэкономических связей: 

– совершенствование институтов и механизмов наднационального 

регулирования внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС и ЕЭП; 

– широкое привлечение экспертного сообщества к работе по 

совершенствованию механизмов и инструментов регулирования 

внешнеэкономических связей; 

– усиление взаимодействия с бизнесом в процессе выработки и принятия 

решений как на национальном, так и на наднациональном уровнях. 

В современных условиях очень важным для повышения эффективности 

внешнеэкономических связей страны является создание национальной системы 

поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Национальные системы поддержки развития ВЭД играют значительную и 

часто решающую роль в обеспечении конкурентных условий деятельности 

отечественного бизнеса на глобальном рынке, продвижении его интересов в системе 

международного экономического сотрудничества [2, с. 207]. Усиление 

международной конкуренции, в том числе под влиянием третьей волны мирового 

финансово-экономического кризиса, предъявляет растущие требования к системе 

институтов и механизмов развития ВЭД, объему и качеству услуг для участников 

ВЭД, позволяющих им добиваться успеха в конкурентной борьбе. 
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Чрезвычайные ситуации (ЧС) в экономическом аспекте представляют собой 

особую резкую дестабилизацию функционирования хозяйства региона при 

возникновении и распространении на его территории стихийных бедствий, 

техногенных аварий, экологических катастроф и социально-политических 

конфликтов. Введение особого режима хозяйствования при наступлении негативных 

стихийных условий является вынужденной мерой и вызвано внезапным полным или 

частичным разрушением процессов воспроизводства экономических связей и 

отношений, а также спецификой состояния и поведения их субъектов. Традиционно в 

качестве основных принято считать физический (природно-технический) и 

социально-психологический аспекты ЧС. Но актуальный подход к разрешению 

проблем ЧС требует особо выделять пространственно-экономический аспект. 

Формами проявления данного аспекта ЧС служат снижение качества жизни 

населения, дестабилизация социально-экономических процессов и различные виды 

ущербов, возникающих на определенной территории. Актуализация данного аспекта 

ведет к изменению принципов, методов и инструментов хозяйственного управления 

на региональном уровне. 

В состав типологических компонентов влияния ЧС на экономику субъекта РФ 

следует включать: ущерб от непосредственного выбытия основных средств; 

упущенную выгоду от сокращения экономической деятельности; необходимость 
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существенных затрат на восстановление; косвенный ущерб для экономических 

агентов за пределами зоны ЧС, связанных с пострадавшими объектами. 

Экономические последствия ЧС можно подразделить на явные (однозначно 

рассчитываемые) и неявные (непосредственно не связанные с ЧС в виде параметров 

общего ухудшения состояния региональной экономики). Данные факторы 

обусловливают специфическую реакцию региональной экономики: временное 

введение административных мер управления; аккумуляцию ресурсов; принятие 

срочных мер по жизнеобеспечению населения; проведение неотложных и 

восстановительных работ. 

Региональная подсистема предупреждения ЧС и преодоления их последствий, 

являясь компонентом системы федерального уровня, имеет иерархическую структуру 

в составе трех уровней: регионального, муниципальных образований, отдельных 

фирм и иных организаций. Данная региональная система пронизана структурой 

органов управления региона и играет ведущую роль в общей федеральной системе, 

что обусловлено алокализацией ресурсов и капитала, потенциально опасных зон и 

объектов, интегрирующим положением между органами федерального и местного 

управления, а также наличием реальных административно-экономических рычагов 

для реализации задач всей системы: рационального размещения организаций; 

подготовки населения и региональных объектов к устойчивому функционированию в 

ЧС; формирования системы резервов; осуществления мониторинга ЧС; разработки и 

реализации целевых программ. 

Региональный экономический механизм предупреждения ЧС и преодоления их 

последствий представляет собой систему отношений между субъектами 

государственных структур, организаций бизнеса и местного сообщества, решающую 

широкий комплекс задач по обеспечению защиты населения и устойчивости 

экономики региона на корпоративных принципах централизации ресурсов, 

консолидации действий, компромисса интересов, системности, научности, 

институциональной и материальной обеспеченности. Функционирование данного 

механизма основано на сочетании методов централизованной мобилизации и 

предпринимательской инициативы до и после ЧС. Оно может быть представлено 

моделью многоуровневого циклического процесса с целевыми блоками: 

прогнозирования, организации, планирования, финансирования, мониторинга, 

диагностики и коррекции в процессе субординации и координации, дифференциации 

и интеграции действий по предупреждению, восстановлению и экономической 

реабилитации пострадавших субъектов и объектов хозяйства на территории региона. 

Современная система предупреждения ЧС и преодоления их последствий 

функционирует в рамках оперативной концепции и достаточно хорошо реагирует на 

возникающие угрозы и вызовы, но её экономическая эффективность не отвечает 

желаемым требованиям, а рост бюджетных ассигнований не ведет к снижению 

негативного влияния ЧС на экономику. В целом ей присущ комплекс проблем: 

недооценка регионального экономического механизма; ведомственность; слабое 

использование местных ресурсов и другие. Условием превращения данных проблем в 

«точки совершенствования» является принципиальная модернизация всей системы 

отношений — переход к экономической концепции, основанной на соотнесении 

инвестиций и эффекта. Он создаст условия для роста взаимодействия органов 
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федеральной, региональной и муниципальной власти, общественных и коммерческих 

структур регионального уровня. 

Оперативная концепция предупреждения ЧС и преодоления их последствий 

заведомо нацеливает на реализацию основной деятельности в период бедствия с 

целью проведения спасательных и других неотложных работ. Модернизация в этой 

сфере строится путем переноса акцента на мероприятия по предупреждению 

бедствий и по экономической реабилитации после их локализации. Императивы 

данной модернизации включают: региональную интеграцию деятельности органов 

административно-территориального управления, бизнеса, общественно-политических 

структур и структур гражданского общества; привлечение к реализации проводимых 

мероприятий всех организаций региона; использование местных возможностей и 

ресурсов. 

Стратегическое управление предупреждением ЧС и преодолением их 

последствий более эффективно при внедрении форсайта и «дорожных карт» на 

основе превентивного и актуального мониторинга потенциально опасных зон и 

объектов, который в настоящее время включает только ретроспективную 

информацию о ЧС. Необходимо интегрировать в мониторинг базы данных об 

имеющихся ресурсах и запасах факторов производства с учетом их региональной 

алокации и комплекса прогнозов экономических последствий ЧС в полном спектре 

потенциально опасных объектов и зон. Прогнозы целесообразно составлять на основе 

сочетания сценариев и моделей последствий бедствий в зонах поражения, 

отражающих параметры потерь запасов и факторов производства, снижения его 

резервов и потенциала, меры экономического ущерба, а также потребности и 

возможности мобилизации ресурсов для восстановительных работ. 

Ключевым моментом эффективного функционирования регионального 

экономического механизма экономических последствий ЧС является их оценка, 

которая позволяет обосновать весь комплекс проводимых работ с позиций «риск — 

потребности — затраты» [1, с. 98]. В основе такой оценки лежит методика 

определения совокупного экономического ущерба от ЧС, структура которой 

предусматривает расчет разновременных показателей: прямые потери; ущерб от 

недопроизводства; косвенный ущерб; затраты на восстановление. Это позволяет 

получать комплексную картину ЧС на стадиях: прогнозирования; неотложных работ; 

восстановления; полной экономической реабилитации. Преимуществом методики 

является ее адаптивность к использованию в рамках сложной иерархии 

хозяйственной организации региональных социально-экономических систем и 

заключается в унификации для экономических и социальных объектов возможности 

интеграции показателей разного уровня. 

Стрессовый характер ЧС диктует необходимость планирования всего 

комплекса мероприятий по проведению спасательных и неотложных работ, 

восстановления пострадавших объектов и экономической реабилитации 

пострадавших регионов. Такое планирование в современных условиях целесообразно 

осуществлять в составе информационно-справочных систем, предусматривая методы 

расчета параметров финансовых и материальных ресурсов, специализированных 

формирований, объемов восстановительных работ. С позиций мезоэкономики целью 

этого планирования служит стабилизация экономического положения на основе 
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устранения возникающих дисбалансов факторов и процессов, интересов и пропорций, 

создание условий и программ полной экономической реабилитации пострадавшего 

региона. 

Ограниченность ресурсов обусловливает необходимость оптимизации их 

распределения между наиболее экономически и социально приоритетными или 

императивными объектами за счет бесперспективных. Определение объектов 

адресной государственной поддержки предусматривает сочетание директивы и 

инициативы, необходимость и возможность конкурса проектов восстановления и 

экономической реабилитации. Критерии выбора способа восстановления 

хозяйственных и социальных объектов основаны на их статусе, тяжести последствий 

ЧС, их масштабе и значении для региона, их участии в межрегиональной и 

международной интеграции, размерах и источниках требуемой помощи, возможности 

инвестиций и контроля их использования. 

Успешность ликвидации экономических последствий ЧС экономики региона 

может быть в значительной мере повышена за счет использования централизованной 

государственной поддержки пострадавших предприятий. Однако выбор состава 

подобных предприятий нуждается в соответствующем методическом обеспечении. 

Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной поддержки пострадавшему 

предприятию должен рассматриваться на основе данных о текущем финансово-

экономическом положении предприятия и проекта его санации. Данный проект 

должен быть разработан с учетом основных положений бизнес-планирования, 

обосновывать необходимые вложения и раскрывать основные производственно-

финансовые перспективы дальнейшего функционирования пострадавших 

предприятий после экономической реабилитации. Выбор объектов предоставления 

государственной помощи с позиций региональных органов государственного 

управления должен осуществляться на основе следующих групп критериев: тяжесть 

экономического положения; экономическая значимость предприятия для социально-

экономического развития региона; наличие собственных резервов предприятия; 

соответствие технологии предприятия и его продукции мировому уровню; 

востребованность продукции предприятия; эффективность инвестиций в санацию 

пострадавшего предприятия; наличие негосударственных источников 

финансирования санации пострадавшего предприятия. 

Проведение разработанных в ходе исследования рекомендуемых мероприятий 

по совершенствованию экономического механизма предупреждения ЧС и 

преодоления их последствий в Орловской области принесет наибольший эффект, если 

они будут проведены в едином комплексе и в самое ближайшее время. Это даст 

возможность в значительной мере переломить существующие тенденции роста 

негативного влияния ЧС на региональную и национальную экономику, серьезно 

повысить безопасность населения Орловской области и общую устойчивость 

социально-экономического развития страны, экономическую и национальную 

безопасность. 
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В условиях интеграции и глобализации экономики актуальной становится 

необходимость повышения финансовой грамотности молодежи, как части 

человеческого капитала страны [1,6]. Через несколько лет мы будем не только 

осуществлять свою профессиональную деятельность, но и управлять личными 

финансами наиболее эффективным способом, планировать семейный бюджет, 

сберегать и преумножать свои сбережения, поэтому должны быть готовыми к 

непредвиденным обстоятельствам, уметь ориентироваться в деятельности фондовых 

рынков, приобретая их продукты и услуги без лишнего риска.  

Под воздействием различных факторов фондовый рынок стремительно 

развивается, возникает множество новых продуктов и услуг, требующих 

дополнительного объема знаний об их особенностях и навыков использования 

потребителям. Операции на рынке ценных бумаг способны принести реальный доход, 

но отсутствие хотя бы базовых знаний влечет за собой серьезные последствия, 

поэтому нами было принято решение изучить преимущества и недостатки наиболее 

распространенных долговых бумаг — облигаций по сравнению с другими бумагами и 

разработать комплект материалов для повышения финансовой грамотности студентов 

колледжа [3]. 

Цель исследования — определить условия, способствующие повышению 

заинтересованности молодежи в получении знаний о функционировании рынка 

ценных бумаг, наработке навыков оценки уровня доходности и риска, развитии 

финансового кругозора. Мы, как исследователи, наряду с другими 

заинтересованными участниками рыночных операций с ценными бумагами, изучая их 

особенности, должны получать достоверную информацию для достижения своих 

конкретных целей. 

Этапы исследования: изучение основных реквизитов, обязательных для 

облигации; анализ сравнительных преимуществ и недостатков облигаций; 

исследование показателей доходности и методик их определения; выявление 
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наиболее значимой информации для принятия решения о вложении средств в 

долговые ценные бумаги; формирование доступного для понимания студентов 

младших курсов комплекса  информационных материалов в форме презентаций, 

глоссариев, тестов, проверочных упражнений, способных вызвать интерес к 

дальнейшему изучению вопросов [7, 8]. 

Повышению степени доверия к облигациям, может способствовать знание об 

их преимуществах и недостатках в качестве инструмента сбережений для жизненно 

важных целей: 

- надежность: держатель облигаций, почти ничем не рискуя, может 

рассчитывать на стабильный, хотя и относительно невысокий доход;  

- осторожность: рассматривая предложения рынка, будущий инвестор должен 

избегать подозрительно высокодоходных облигаций; 

- информированность: грамотный инвестор должен отдавать предпочтение 

облигациям известных эмитентов, достойных доверия. 

Объектом исследования явились способы оценки альтернативных 

возможностей получения доходов, осуществления рациональных действий, 

направленных на защиту сбережений и имущества в условиях нестабильности. 

Облигация, как документ инвестиционного вклада, накладывает на эмитента жесткие 

обязательства перед инвестором, способна принести покупателю стабильный доход в 

случае осторожного подхода к выбору ценной бумаги.  

На финансовых рынках, где сталкиваются интересы инвесторов и эмитентов, 

реализуются преимущества данной ценной бумаги. Заметим, что в отличие от 

держателя привилегированной акции, владелец облигаций не является совладельцем, 

членом акционерного общества. Взаимоотношения между владельцем облигации и 

эмитентом аналогичны взаимоотношениям кредитора и кредитуемого, с одной лишь 

разницей: инвестиции, совершаемые при покупке облигации, не требуют оформления 

залога или поручительства. Это упрощенная схема займа, используемая эмитентом 

для привлечения дополнительных денежных средств на развитие предприятия или 

конкретной программы, будущий доход от которых послужит источником погашения 

облигации. Это существенно снижает риск инвестиций в облигации по сравнению с 

акциями, доход по которым зависит от большого количества факторов и плохо 

прогнозируется на перспективу. Та же первоочередность сохраняется в случае 

ликвидации предприятия. 

В настоящий момент практически все облигации приносят большую 

доходность, чем депозиты. Дополнительную возможность заработать дает рост цен 

облигаций при снижении уровня процентных ставок. Послабления в виде налогового 

вычета, которые стали действовать в 2015 году для индивидуальных инвестиционных 

счетов, дают возможность получения дополнительной доходности. 

Преимуществом облигаций служит их высокая надежность: инвестор видит, 

что шанс потерять деньги достаточно минимален, и принимает решение купить 

облигации. При совершении операций купли-продажи облигаций покупатель 

уплачивает продавцу не только основную сумму сделки, но и накопленные проценты 

купонного дохода. Для каждого купона эмитент указывает купонный срок и сумму 

купона. Цена на облигации всегда указывается в процентах от номинала облигации. 
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Наряду с очевидными преимуществами облигации имеют ряд недостатков, на 

которых следует остановиться более подробно: 

1. Менее рискованный вклад обуславливает меньшую процентную ставку по 

сравнению с акциями, тем не менее вкладчики, ориентируясь на надежность, 

предпочитают покупку облигаций. 

2. Держатели облигаций — не являются акционерами и не имеют права 

принимать участие в управленческой деятельности компании. 

3. К минусам можно отнести тот факт, что вложения в облигации не 

застрахованы государством (если не брать в расчет ОФЗ-облигация федерального 

займа). Однако после кризиса 1998 года в России не было ни одного дефолта 

действительно крупного корпоративного заемщика, с международными рейтингами.  

Самым значимым нюансом во владении любой облигацией является 

потенциальный риск падения цен из-за роста процентных ставок. Однако 

инфляционные облигации для инвесторов дают возможность зафиксировать 

долгосрочный положительный реальный доход. Также возможна диверсификация 

вложений: реальная доходность инфляционных бумаг традиционно показывает 

невысокую корреляцию с другими классами активов (обычные облигации, акции) и 

более низкую волатильность по сравнению с другими активами. Однако есть 

ожидания замедления инфляции, при котором инвестиции в классические облигации 

будут более выигрышными. 

4. Небольшой доход — иногда данный недостаток совершенно незаметен: при 

стабильной экономической ситуации облигации приносят прибыль иногда даже 

больше, чем другие ценные бумаги.  

5. Кредитный риск — связан с тем, что фирма, выкидывающая на рынок 

облигации, может потерять возможность заплатить по долгам всем кредиторам. 

Важно отметить, что чем больше прогнозируемая доходность с облигаций, тем более 

высокая вероятность потерять все деньги. Данное правило действует и наоборот. 

6. Рыночный риск: в том случае, если ставки по процентам, которые 

устанавливаются с помощью Центробанка, будут увеличены, стоимость облигаций 

будет снижаться. 

Вывод: 

Для потребителей финансовых услуг низкий уровень знаний о 

функционировании финансовых рынков может привести к принятию неэффективных 

решений и, как результат, к уменьшению доверия к финансовым институтам, 

снижению возможности использования преимуществ финансового рынка, 

подверженности рискам мошенничества и недобросовестного поведения продавцов 

финансовых услуг; низкому уровню сбережений для жизненно важных целей [6]. 

Финансовая грамотность — социальный навык, жизненно необходимый 

молодежи в 21 веке [4]. Держатель облигаций, почти ничем не рискуя, может 

рассчитывать на стабильный, хотя и относительно невысокий доход. Однако, 

рассматривая предложения рынка, будущий инвестор должен избегать подозрительно 

высокодоходных облигаций, называемых «мусорными» — организации, 

предлагающие такие бумаги, близки к банкротству и нуждаются в срочном 

финансировании. Грамотный инвестор отдает предпочтение облигациям известных 

эмитентов, достойных доверия. 
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В рамках программы повышения финансовой компетентности нами разработан 

комплекс информационных материалов и контрольных тестов разного уровня для 

внеаудиторной работы студентов колледжа [2, 5], с помощью которых можно будет 

прививать навыки управления личными финансами и повышения 

информированности о финансовых рынках. 
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У сучасних умовах поширення інтеграційних процесів, інтернаціоналізації та 

інтенсифікації господарського життя значно розширилося коло проблем, що мають 

податкову природу та вимагають розв’язання на міжнародному рівні. Аналіз 

податкових факторів впливу у міжнародних відносинах набуває все більшої 

актуальності щодо реалізації та підвищення ефективності зовнішньо-економічної 

діяльності кожної держави, оскільки податки визначають розвиток міжнародної 

торгівлі, рух інвестицій, здійснення інших міждержавних зв’язків. 

Незалежно від відмінностей у господарських системах, усе світове 

співтовариство так чи інакше пов’язане співробітництвом у різних галузях та 

зацікавленістю фізичних і юридичних осіб у здійсненні діяльності за межами своєї 

держави, а тому актуальною стає реалізація принципу усунення подвійного 

оподаткування. 

Кожна сучасна держава має власну податкову систему, що відрізняється від 

подібних систем інших держав. Тому при підписанні міждержавних податкових угод 

кожна держава, представляючи власну податкову систему, її принципи, основні 

механізми, чутливо реагує на будь-які конфліктні положення таких угод. Досягти 

порозуміння та необхідного консенсусу значно легше саме двом державам (а не 

кільком, бо в цьому випадку сума інтересів держав є значно меншою), що дає змогу 

досить ефективно розв’язувати податкові питання та укладати двосторонні угоди про 

уникнення подвійного оподаткування. Практика України свідчить про саме такий 

підхід у цьому напрямі. У світі існують і діють також багатосторонні міждержавні 

податкові угоди. У своїх рекомендаціях ООН прямо зазначає, що укладення саме 

двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування на доходи та майно є на 

сьогодні найоптимальнішим варіантом вирішення міжнародних податкових проблем. 

Станом на 01.01.2016 р. Україною укладено 67 міжнародних податкових 

договорів про уникнення подвійного оподаткування [2]. 

Подвійне оподаткування не обов’язково означає буквальне використання 

однакових податкових важелів, воно можливе й за часткового накладення одного 

об’єкта на інший, причому це може відбуватися як у межах однієї держави, так і у 

різних податкових системах різних держав. Важливо зазначити, що подвійне 

оподаткування стосується суперечностей, що виникають в однотипних податкових 

механізмах (наприклад, у системі прямих чи у межах непрямих податків), але не при 

оподаткуванні об’єктів різних за типом податків (прямих і непрямих). 
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Загальна податкова угода про усунення подвійного оподаткування доходів і 

капіталу (майна) звичайно складається з трьох частин: у першій встановлюється 

сфера дії угоди, у другій визначаються податкові режими, у третій передбачаються 

методи і порядок виконання угоди. 

Міжнародні податкові угоди за юридичною силою поділяють на два види: 

 які мають більшу юридичну силу порівняно з національними 

податковими законами (в Україні, Австрії, Російській Федерації, де міжнародні 

податкові договори мають більшу юридичну силу, ніж національні закони); 

 які мають рівну юридичну силу (США, Великобританія). Така ситуація 

породжує багато суперечностей, в основі яких лежить зіткнення окремих положень, 

рівних за силою національних і міжнародних норм, хоча після затвердження 

міжнародний податковий договір стає актом, рівним національному і за 

особливостями використання мало чим відрізняється від знову прийнятого 

національного закону [3]. 

Міжнародні податкові угоди, що регулюють податкові відносини, можна 

об’єднати в такі групи: 

 умовно-податкові (питання оподаткування регулюються поряд з іншими, 

які не входять до предмета податкового чи фінансового права); 

 загально-податкові (присвячені загальним, основним проблемам 

оподаткування між договірними країнами (угоди про усунення подвійного 

оподаткування); 

 обмежено-податкові (обумовлюють застосування механізму 

оподаткування щодо конкретного виду податку, платника чи об’єкта оподаткування) 

[4]. 

Основними особливостями міжнародних податкових договорів є те, що вони 

можуть визначати інші правила оподаткування, ніж у національній юрисдикції 

кожної зі сторін договору. Наприклад, у них може бути передбачено ставку податку 

на виплачений дохід нерезиденту меншу, ніж встановлено українським 

законодавством, або ж доходи нерезидента оподатковуються тільки у країні 

резиденції нерезидента України. 

Проте для того щоб скористатися перевагами міжнародного податкового 

договору, нерезидентам потрібно дотримуватися порядку застосування міжнародного 

договору України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або 

часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх 

походження з України, який визначено ст.103 Податкового кодексу України. 

Зокрема, передбачено, що застосування правил міжнародного податкового 

договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із 

джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або повернення 

різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити 

згідно з міжнародним податковим договором України. 

Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від 

оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним 

податковим договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо 

виконуються наступні дві умови: 
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1) Нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу. Застосування міжнародних податкових договорів з Україною в частині 

звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку 

дозволяється лише за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) 

документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 

ст. 103 Податкового кодексу України. 

Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей 

застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного 

податкового договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо 

нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, яка має право на 

отримання таких доходів. 

Для цілей оподаткування відповідно до міжнародного податкового договору 

нерезидент не може бути посередником. Він повинен бути безпосереднім власником 

такого доходу та в обов’язковому порядку надати резиденту України документ, що 

підтверджує статус податкового резидента. 

2) Нерезидент надав довідку, яка підтверджує його статус податкового 

резидента країни, з якою укладено міжнародний податковий договір України. Така 

довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, 

визначеним міжнародним податковим договором України, за формою, затвердженою 

згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином 

легалізована, перекладена згідно із законодавством України.  

За потреби така довідка може бути затребувана у нерезидента особою, яка 

виплачує йому доходи, або контролюючим органом під час розгляду питання про 

повернення сум надміру сплачених грошових зобов'язань на іншу дату, що передує 

даті виплати доходів [1]. 

Таким чином, використання міжнародних податкових договорів між країнами є 

самостійним та ефективним інститутом організаційно-правового механізму 

уникнення подвійного оподаткування в Україні та світі. Міжнародні договори, які 

укладені між Україною та іншими країнами щодо регулювання питання про усунення 

подвійного оподаткування сприяють підвищенню інвестиційної привабливості 

держави. Для України важливо не залишатися осторонь процесів міжнародного 

податкового співробітництва і надавати переваги вигодам, від участі в 

загальносвітових процесах, ніж враховувати втрати в разі неучасті в них. 
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Management deals with different kinds of problems and variables in both external 

(national economic, ecological, social and cultural, political, legal, technological) and 

internal surroundings (corporate culture, finances, scientific and technical progress, logistics 

etc.). Management sphere grows and adapts to modern world through different views, 

theories, methods, technologies, business models and entrepreneurship. Understandably, 

that business runs up with management and this interaction is essential of company’s 

sustainable functioning among other ones on the market. That fact proves the actuality of 

sustainability in innovative management research.  

Business sustainability is perceived as the company's ability to resist various negative 

both natural and economic impacts. This means not only overcoming adverse effects and 

adapting to them, but also wise using them with the greatest effect in business.  

Whereas other companies’ researches, manufacturing, innovations, conquering and 

promotion programs take vital roles in companies’ structures and strategies, exactly these 

companies loose the most important part which is able to perseveringly radicalize them in 

business structure, adapting all company, creating business and system more strong and 

flexible to internal and external variables. 

The main recommendations and practices, which change own expectation about 

profitable business, engaging sustainable character, are the following: 

- Stakeholder engagement: it is such kind of customers’, staff and external 

environment subjects’ feedback, like an outsider perspective view on the enterprise helping 

create objective oriented enterprise and its processes observation. 

- Environmental management systems: modern business includes prospect 

functioning in ecological frames according to the most widely recognized standard 

worldwide ISO 14001. Environmentally friendly production will get more profits and higher 

demand just because of social agreement (social responsibility), lower taxes pressure and 

waste harm absence on external habitat. 

- Reporting and disclosure: accounting, measurement and control are the most 

sensible in company’s system. That is why their analytic data and process of its analyzing 

must be entirely transparent both with internal and external environments. The Global 

Reporting is a great example of its practical realization. 

- Life cycle analysis: design, manufacturing, product maturity and its downturn are 

product life cycle stages. New product planning and existing product analysis must be 

analyzed with farsighted and wise view on its prospect position on the market and, of 

course, competitiveness among other substitutes. For the long-term success opportunities of 
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product and capital internationalization, R&D partnership development and application of 

product modernizing strategies should be taken into account. 

However, modern business requires more effective, profitable, suitable and creative 

activity also called as innovative management. Different kinds of entrepreneurships deny 

innovative view preferring classical functioning and running business [1; 2]. In most cases, 

that spirit of protectionism is able to bury company under modern competition pressure. 

It will be advisable to recommend four aspects of sustainable thinking that influence 

on innovative management: 

- Regulations make us more creative. Creating some frames around us, we 

encourage to its expanding and breaking, entering new market with new ideas and projects 

stirring country, region and the world. 

- Expanding the conception of the value chain. That stage includes new 

products planning and design with not only commercial purpose, but also thinking down the 

value chain in terms of processes are made to create and sell that product and, what is more 

important, its impact on customers, who buy them. 

- Considering business models. After having begun the process of looking for 

improvements, company starts observing opportunities of innovative management in any 

sphere and market evolving in something bigger, effective, more authoritative and just 

better than other ones. 

- The ability to connect everything. Critical and creative thinking allows 

managers to use information not only for one aim, but also for different another ways of 

entrepreneurship’s development via leading a new generation of methods, research, 

management and practice realization of that points. Right building aims’ connections and 

management between and over them is able to establish company as a sustainable subject of 

a market. It is also known as synergy effect. 

Thus, it was concluded that using these requirements of innovative management 

improving and adapting to variable surroundings, company will be able to make better 

situation analysis, research data and make more effective, suitable, and prospective 

decisions. 
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Модернізація сучасного суспільства завдяки стрімкому розвитку технологій та 

випереджувальний характер трансформаційних процесів призводить до зміни 

класичних принципів економічної діяльності, формування нових управлінських 

моделей та підвищення ролі індивіда у загальній системі економічного відтворення. 

Відтак, прогресивний економічний розвиток регіону дедалі більшою мірою залежить 

не від потенціалу самої території, а від якості та креативності людського фактора — а 

саме ефективності співпраці між людьми, продуктивності їх комунікацій, формування 

місцевих екосистем, розвитку бізнес мислення.  

Структурні трансформації регіонального ринку праці, тривала еволюція 

бізнесу, постійно зростаюча кількість самозайнятих, всі ці фактори призвели до 

виникнення якісно нової платформи для формування і розвитку креативного 

суспільного класу, — простору, де людина прагне розвиватися, працювати, вкладати 

кошти, відпочивати, налагоджувати нові знайомства, формувати команду фахівців-

однодумців, розвивати власну справу. Креативний простір пропонує компаніям та 

окремим підприємцям новітній підхід до організації своєї праці, простір, де вони 

можуть працювати творчо, невимушено та ініціативно, маючи комфортну атмосферу 

самоорганізації та внутрішньої мотивації.  

Креативні простори як явище відноситься до нових форм економіки та 

управління, які базуються на досягненнях інноваційного розвитку і передових 

інструментах діяльності людини. Поява подібних економіко-управлінських моделей 

зумовлена стрімкими трансформаціями класичних економічних умов організації 

підприємства. На думку багатьох авторів, економічні засади сучасного суспільства та 

суспільства найближчого майбутнього не відповідають класичним уявленням та 

підходам до організації діяльності компанії, натомість вони базуються на нових 

принципах — самоорганізації, трансформації ролі компанії та вирішальної ролі 

індивіда, подальшого зростання значення інтелектуальної праці, віртуалізації [1, 2]. 

Креативний простір — це багатофункціональний майданчик для підприємців, 

організацій та окремих індивідів, які працюють віддалено, найчастіше із замовниками 

послуг з інших країн. Це такий, свого роду «центр концентрації інтелекту» із 

притаманною йому культурою. Крім цього, такий інноваційний культурний простір 

також може поєднувати в собі безліч різноманітних проектів, як наприклад стартап-

бокси, коворкінги, антикафе, креативні ресторани, центри розвитку дітей, творчі 

майстерні, еко-парки, тощо. Окрім цього, креативний простір є також платформою 

для різноманітних культурних та освітніх подій, конференцій та фестивалів. 

Креативні простори є динамічними структурами, які орієнтуються на своїх 

резидентів, тобто постійних учасників, які бажають працювати, навчатись або просто 



Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Економічний потенціал як запорука сталого розвитку» 

 

33 

проводити час у цьому просторі. Резиденти приймають всі умови використання 

простору і здійснюють передоплату за користування послугами на місяць, півроку, 

рік або більше. В основному у креативних просторах відбувається міграція 

резидентів, які постійно то відпадають, то приєднуються. Спільнота резидентів, яка 

сформувалася у креативному просторі на певний період часу утворює екосистему 

даного простору. Відтак ці платформи дуже зацікавлені у розвитку ринків на свої 

послуги. 

Найбільш поширеним типом креативного простору, який сьогодні активно 

розвивається у світі, є коворкінг. Коворкінг (від англ. Co-working — спільно 

працювати) — це модель організації роботи людей, найчастіше фрілансерів, з різним 

типом зайнятості у єдиному робочому просторі. Іншими словами, коворкінг являє 

собою свого роду колективний офіс. 

Основна суть моделі коворкінгу — це територіальне об'єднання і організація 

спільноти для підвищення продуктивності праці її учасників, а також забезпечення 

постійного неперервного прибутку шляхом здійснення орендної плати її 

користувачами. 

У коворкінгу учасникам непотрібно витрачати кошти на меблі і оргтехніку, 

оскільки клієнтам надають у користування спеціально обладнані робочі місця та 

додають до цього супутні послуги й додаткові сервіси. Особливу увагу приділяють: 

 інтер’єру офісу (стильний і діловий),  

 наявності системи клімат-контролю повітря,  

 надійній службі внутрішньої охорони, 

 безперебійному забезпеченню комунікаційними послугами. 

Крім того, великою перевагою для роботи фрілансерів у цьому просторі є 

можливість обмінюватися замовленнями і досвідом, а також, що не менш важливо 

для них, це отримання робочого місця, яке є відділене від дому. Також робота у 

коворкінгу допомагає швидко формувати фріланс-команди для великих проектів. 

Плата за користування робочим місцем у коворкінгу є встановлена відповідно 

до низки чинників, а саме: 

 кількості робочих годин  

 кількості робочих днів, проведених у коворкінгу  

 укладення договіру на місяць або більше.  

Плата за користування послугами коворкінгу може бути: погодинна, подобова 

або щомісячна.  

Розмір оплати може залежати від: 

 тривалості перебування на робочому місці (довгостроковий договір 

передбачає знижену ціну)  

 закріпленості робочого місця за користувачем (або він використовує 

фіксоване робоче місце або вільне на момент приходу у коворкінг)  

 роботи в окремому офісі (відповідно дана послуга коштуватиме дорожче, 

аніж у загальній кімнаті поряд із іншими користувачами). 

Під егідою коворкінгу можуть проводитися: 

 семінари,  

 лекції,  
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 майстер-класи,  

 тренінги,  

 круглі столи,  

 бізнес-сніданки (обіди, ланчі) тощо 

Вартість таких заходів організатори переважно оплачують окремо. 

У коворкінгу поширена система пробного доступу (безкоштовний перший день 

роботи), система оплати зі знижкою, заснована на авансових внесках, а також інші 

маркетингові моделі монетизації послуг, що надаються для підвищення 

продуктивності праці учасників. 

Як і будь-яка інша модель, коворкінг має ряд переваг і недоліків. 

 

Таблиця 1. Переваги та недоліки роботи у коворкінгу 

Переваги Недоліки 

Доступність робочого місця (для 

резидентів) у цілодобовому режимі; 

Обмеженість годин роботи для 

нерезидентів, відсутність особистого 

кабінету та закріпленого робочого місця 

Покращення особистісного соціального 

статусу, позиціонування особи в 

суспільстві, а також підвищення 

продуктивності праці 

Втрата часу на дорогу, який можна 

витратити на виконання власних 

проектів, підвищення транспортних 

витрат та витрат на харчування 

Комунікація, уникнення «професійної 

ізоляції» для фрілансерів 

Громадське місце, важкість у 

зосередженні через шум і навколишні 

події 

Надає послуги з безпеки і деякий 

особистий простір 

Незахищеність від шахраїв, необхідність 

постійного контролю особистих речей  

Легкість у знаходженні корисних 

зв'язків, можливість набрати команду 

для нового проекту; 

Складність у пошуку 

висококваліфікованих спеціалістів, так 

як переважна аудиторія коворкінгів – 

стартапери та фрілансери-новачки 

Можливість обміну знаннями, ідеями та 

досвідом, взаємодопомога 

Конкуренція та дія людського фактору 

(проблема захисту інформації та 

резервного копіювання необхідних 

даних у зв’язку з непередбачуваністю 

поведінки окремих співробітників та 

нового колективу в цілому) 

Створює спільноту зацікавлених людей, 

через що багато хто перестає сприймати 

необхідність йти на роботу в 

негативному світлі. 

Часткове вирішення проблеми з 

безробіттям, виховання культури 

підприємництва у суспільстві 

 

Модель коворкінгу в основному базується на концепції відкритого офісу
 
[3], що 

у класичному розумінні являє собою організацію офісного простору таким чином, 

щоб значний обсяг вільного простору для працівників нижчої та середньої ланки 

розміщувався у центрі, а по периметру знаходились великі і просторі кабінети 
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керівництва. Також тут присутні спеціально обладнані кімнати для переговорів і зони 

відпочинку закритого типу. Робочі місця працівників нижчої і середньої ланок 

розділені перегородками середньої висоти, що в свою чергу створює ілюзію 

відокремленого кабінету. Стіни кабінетів керівництва, кімнат для переговорів та 

інших приміщень формують з прозорого скла, що створює відчуття відкритого 

простору і відсутності перешкод для будь-якої продуктивної діяльності. Культура 

офісів відкритого типу дуже різноманітна і активно використовується в бізнес 

середовищі уже більше 100 років. 

Висновки. Креативні простори, що нині активно розвиваються як у світі, так і у 

регіонах України, утворюють своєрідну платформу для формування креативного 

суспільного класу, який в свою чергу стає локомотивом економічного, 

технологічного, інноваційного та культурного прогресу. При цьому слід зазначити, 

що у розвинених країнах креативний клас займає домінуюче положення у суспільстві, 

без його експертних ініціатив та консультувань не обходиться підготовка жодної 

державної програми, незалежно від виду діяльності — економіка, право, ІТ, освіта, 

наука, культура, транспорт, будівництво, соціальна сфера. Численні дослідження 

виробничих потужностей у Європі показують неабиякий економічний потенціал 

культурних та креативних секторів, які виробляють більше доданої вартості, аніж 

операції з нерухомістю, хімічна промисловість, сфера послуг або інші традиційно 

прибуткові галузі. При цьому вони надають робочі місця 8,3 мільйонам громадян 

Європейського Союзу і мають сукупний прибуток у розмірі 558 мільярдів євро [4]. 

Тобто, розвиток світових креативних індустрій дозволяє людям заробити більше 

грошей і, відповідно, сплатити більше податків. В свою чергу, міжнародні компанії 

отримують своє представництво у відповідному регіоні, де можуть представити свої 

розробки. 

На сьогоднішній день регіони України налічують величезну кількість творчих 

талантів, більшість з яких ще є нереалізованими, що, в свою чергу, дає можливість 

розвинути сотні малих підприємств у потужну силу й мати з цього суттєвий 

прибуток. Аби досягти справді вагомих результатів, необхідно змінити сам спосіб 

мислення на користь інновацій, поєднавши творчу пристрасть з бізнес-мисленням. 

Передовий світ давно рухається в новому напрямі, а це новітня парадигма розвитку, 

яку ми повинні осягнути і до якої слід сьогодні пристосуватися. 
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Целью работы коммерческой организации является прибыль, которая равна 

разнице между доходами и расходами, поэтому для получения прибыли необходим 

постоянный приток доходов, которые определяют её деловую активность и 

конкурентоспособность. Важнейшей частью доходов является выручка от продажи 

товаров (продукции, работ, услуг), поэтому в ходе анализа доходов и финансовых 

результатов особое внимание уделяется анализу именно этого показателя. 

Для проведения анализа доходов организации используются данные 

статистической отчетности, в которых содержатся сведения о производстве 

продукции (работ, услуг), годовой бухгалтерской отчетности («Отчет о финансовых 

результатах» и «Отчет о движении денежных средств»), данные оперативного 

бухгалтерского учета, бизнес-план и планы-графики производства, другие 

дополнительные материалы [1, 4]. 

Основные задачи анализа доходов организации приведены на рис. 1 [2]. 

Необходимо оценить влияния внешних причин на сокращение выручки: 

- снижение натуральных объемов продаж, связанное со снижением спроса в 

результате уменьшения доходов покупателей или появлением на рынке более 

качественных или более дешевых аналогов; 

- снижение рыночного уровня цен на товары-заменители илив результате 

конкурентной борьбы.  

На основании анализа динамики доходов от обычных видов деятельности 

делаются выводы о выполнении плана по объему валовой, товарной, отгруженной и 

проданной продукции, о структурных сдвигах, которые оцениваются индексами 

объемов продукции в стоимостном и трудовом выражении, о влиянии на объемы 

продаж изменения запасов готовой продукции на начало и конец изучаемого периода. 
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Рисунок 1. Задачи анализа доходов организации 

 

Анализ выполнения плана производства и реализации продукции необходимо 

дополнить анализом выполнения договорных обязательств по поставкам, т.к. именно 

они определяют конкурентные преимущества организации [5]. Недовыполнение 

плана по договорам оборачивается для предприятия уменьшением выручки, прибыли, 

выплатой штрафных санкций. Основным оценочным показателем данного вида 

анализа является коэффициент выполнения договорных обязательств по поставкам 

продукции.  

Далее проводится анализ качества продукции по количеству полученных 

рекламаций и доле возвращенной покупателем некачаственной продукции в общем 

объеме выручки от продаж.  

расчет критического объема производства (продаж) по видам продукции и 
подразделениям 

определение влияния факторов на изменение прочих доходов (от 
инвестиционной и финансовой деятельности) 

анализ влияния доходов на финансовое состояние организации 

выявление резервов роста объема продаж, повышения конкурентоспособности 

товаров и рентабельности производственной деятельности 

разработка мероприятий по устранению недостатков и повышению 
эффективности хозяйственно-финансовой деятельности 

анализ динамики и структуры доходов по видам деятельности 

анализ выполнения плановых показателей продаж и прибыли от продаж 

анализ ритмичности производства и продаж 

анализ эффективности ассортиментной политики 

анализ эффективности ценовой политики 

оценка влияния на объем продаж обеспеченности материальными, трудовыми и 

финансовыми ресурсами и эффективности их использования 

(фондовооруженность, загруженность производственных мощностей, 

сменность, производительность труда, материалоемкость и др.)  

сезонность производства и продаж 

Задачи анализа доходов организации 
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Важное значение для планирования доходов и прибыли на следующие периоды 

имеет маржинальный анализ или анализ взаимосвязи «затраты — выручка-прибыль», 

в основе которого лежит изучение маржинального дохода. Он позволяет: рассчитать 

зависимость темпов роста прибыли от объема продаж и определить наиболее 

выгодные виды продукции. 

Одно из важнейших преимуществ маржинального метода состоит в том, что с 

его помощью можно определить так называемый критический объем реализации, при 

котором у организации не будет убытков. Условием уровня нулевой прибыли 

является ситуация, когда выручка от продаж равна переменным (ЗПЕР) и постоянным 

(ЗПОС) затратам: 

В = ЗПЕР + ЗПОС     (1) 

Объем реализации в натуральном выражении при уровне нулевой прибыли 

можно определить по следующей формуле: 

Q = ЗПОС / МДед,     (2) 

где Q - объем реализации в натуральном выражении; 

МДед- маржинальный доход на единицу продукции, который равен: 

МДед- = (В - ЗПЕР)/В).    (3) 

Для увеличения доходов организации в условиях ограниченности ресурсов 

важнейшим направлением экономического анализа является выявление 

существующих в организации хозяйственных резервов и оценка их возможного 

использования. Для практики поиска резервов основным классификационным 

признаком выступают факторы и условия экстенсивного и интенсивного развития 

производства. 

Примененные в производстве ресурсы определенного размера (стоимости) 

трансформируются в производственные затраты определенной величины. Степень 

отдачи этих затрат различна, т.е. на 1 рубль затрат может быть получено больше или 

меньше выручки. Прирост выпуска продукции и доходов от ее продажи может 

достигаться как за счет абсолютного увеличения затрат, так и за счет повышения их 

отдачи. В первом случае будет иметь место экстенсивное, во втором - интенсивное 

развитие. 

Экстенсивный способ развития производства предполагает увеличение выпуска 

продукции без повышения степени отдачи применяемых в производстве трудовых и 

материальных ресурсов (т.е. без повышения результативности), а только за счет их 

абсолютного увеличения. К резервам экстенсивного характера относятся резервы, 

которые связаны с использованием в производстве дополнительных материальных и 

трудовых ресурсов ( рис. 2).  

Интенсивный путь развития предполагает увеличение ресурсоотдачи, т.е. 

получение роста объема производства на основе того же количества ресурсов. 

Интенсификация - это процесс, особый способ развития, опирающийся на научно-

технический прогресс, целью и результатом которого является повышение 

результативности производства и увеличение на этой основе выпуска продукции. 
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Рисунок 2. Классификация резервов экстенсивного характера 

 

Резервами интенсивного характера считаются резервы, которые связаны с 

наиболее полным и рациональным использованием имеющегося производственного 

потенциала предприятия (рис. 3). 
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Рисунок 4. Классификация резервов интенсивного характера 

 

Экстенсивное использование факторов обусловливает более высокие темпы 

затрат по сравнению с темпами роста продукции. С ускорением НТП ослабевает роль 

резервов, связанных с экстенсивными факторами роста, и усиливается поиск резервов 

интенсификации производства.  

По оценкам специалистов, в настоящее время потенциал российских 

предприятий используется на 40-60%. Как показывают опросы экспертов в области 

промышленного производства основной недоиспользованный потенциал роста 

доходов и повышения эффективности функционирования производственных 

компаний находится в сфере капитальных вложений, финансового устройства, 

маркетинговых исследований [3, 6]. 
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Внутренний контроль является одной из основных функций менеджмента, при 

отсутствии которой невозможно эффективное управление экономическим субъектом. 

Именно внутренний контроль позволяет разрабатывать и вводить в действие решения 

по эффективному использованию ресурсов. Организация внутреннего контроля 

зависит от организационно-правовой формы фирмы в соответствии с действующим 

российским законодательством (табл. 1) [4]. 

Субъектами внутреннего контроля в организации являются: 

- органы управления (правление, совет директоров, директор); 

- ревизионная комиссия (ревизор), назначаемая собственниками; 

- главный бухгалтер или иное лицо, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета; 

- служба внутреннего аудита (внутренний аудитор); 

- иные уполномоченные подразделения и персонал. 

Для согласования контрольных действий названных субъектов необходимо 

разрабатывать специальный регламент, в котором будут закреплены их права и 

обязанности в части внутреннего контроля [3]. 
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Основные элементы внутреннего контроля экономического субъекта 

приведены в табл. 2.  

Контрольная среда отражает культуру управления экономическим субъектом и 

создает надлежащее отношение персонала к организации и осуществлению 

внутреннего контроля [5]. 

Оценка рисков является центральным элементом, предполагает определение 

вероятности и последствий недостижения организацией целей деятельности, а, 

следовательно, необходима для разработки и осуществления регулирующих. 

Основным риском, связанным с бухгалтерским учетом и отчетностью, является 

вероятность искажения учетных и отчетных данных.  

 

 
 

Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, направленные 

на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического субъекта. 

Таблица 1. Законодательное закрепление обязательности внутреннего контроля 

Законодательный акт Содержание 

Федеральный закон  

«О бухгалтерском учете» от 

6.12.12 г. № 402-ФЗ  

(статья 19) 

1.Экономический субъект обязан организовывать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которого подлежит обязательному аудиту, 

обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда 

его руководитель принял обязанность ведения 

бухгалтерского учета на себя) 

Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ 

(статья 85, п. 1) 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества общим собранием акционеров в 

соответствии с уставом общества избирается ревизионная 

комиссия (ревизор) общества 

Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ (статья 47, п. 1) 

Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается 

общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества 

Федеральный закон «О 

производственных 

кооперативах» от 08.05.1996 

№ 41-ФЗ 

(статья 18, п. 1) 

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кооператива общее собрание членов кооператива избирает 

ревизионную комиссию в составе не менее чем трех членов 

кооператива или ревизора, если число членов кооператива 

менее 20 

Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 

№ 193-ФЗ 

(статья 30, п. 1) 

Наблюдательный совет кооператива осуществляет контроль 

за деятельностью правления кооператива, председателя 

кооператива, проводит ревизию деятельности кооператива. 

 

garantf1://10005712.0/
garantf1://10005712.76000/
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Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее эффективными процедурами 

внутреннего контроля являются санкционирование (авторизация) сделок и операций, 

разграничение полномочий и ротация обязанностей, контроль фактического наличия 

и состояния объектов [5]. 

В процессе осуществления внутреннего контроля может применяться 

большинство процедур, которые описаны в аудиторских стандартах [2].  

В зависимости от времени проведения различают процедуры 

предварительного, текущего и последующего внутреннего контроля. 

Предварительный контроль позволяет предупредить появления ошибок и нарушений 

установленного порядка деятельности (контроль фактического наличия и состояния 

объектов, санкционирование (авторизация) сделок и операций, др.). Последующий 

контроль направлен на выявление ошибок и нарушений установленного порядка 

деятельности (инвентаризация, сверка, надзор и т.п.) [3, 6]. 

 

Таблица 2. Характеристика элементов системы внутреннего контроля 

организации 

Контрольная 

среда 

Оценка 

рисков 

Процедура 

внутреннего 

контроля 

Информация и 

коммуникация 

Оценка 

внутреннего 

контроля 

Наличие 

принципов и 

стандартов 

деятельности  

Процедуры 

обнаружени

я  и анализа 

рисков 

искажения 

учетных и 

отчетных 

данных  

Действия, 

направленные на 

минимизацию 

рисков, 

влияющих на 

достижение целей  

Обеспечивает 

функциониров

ание 

внутреннего 

контроля и 

возможность 

достижения 

поставленных 

целей 

Определение 

эффективнос

ти и 

результативн

ости 

контрольных 

действий 

Целенаправлен-

ность 

Своевременност

ь 

Действенность 

Объективность 

Системность 

Конфиденциаль-

ность 

Гибкость 

Простота 

Проверка 

соблюдения 

допущений: 

- возникно-

вение и 

существован

ие 

хозяйственн

ых фактов и 

объектов 

учёта; 

- полнота их 

отражения в 

учёте; 

- права и 

обязательств

а; 

Документальное 

оформление. 

Подтверждение 

соответствия 

между объектами. 

Санкционировани

е (авторизация) 

сделок и 

операций.  

Сверка данных. 

Разграничение 

полномочий и 

ротация 

обязанностей. 

Процедуры 

контроля 

фактического 

Применяемые 

системы 

получения и 

обработки и 

передачи 

информации 

(информацион

-ные онные 

системы)  

Мониторинг 

внутреннего 

контроля и 

его 

периодическ

ая оценка  
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- оценка и 

распределе-

ние затрат; 

- представле-

ние и 

раскрытие 

информации 

в учёте и 

отчётности 

наличия и 

состояния 

объектов. 

Оценка 

достижения 

поставленных 

целей или 

показателей. 

Процедуры, 

связанные с 

компьютерной 

обработкой 

информации и 

информационным

и системами 

 

Основным источником информации для принятия решений являются 

информационные системы, применяемые организацией, поэтому важным элементом 

внутреннего контроля является контроль правил хранения и обработки в них 

информации. Столь же важны и коммуникационные каналы передачи управленческой 

информации. Например, персонал экономического субъекта должен быть осведомлен 

о рисках, относящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и 

задачах по осуществлению внутреннего контроля и информированию руководства. 

Достаточно новым требованием к организации внутреннего контроля является 

обеспечение его непрерывного мониторинга. Он может осуществляться руководством 

организации в форме регулярного анализа результатов деятельности, проверки 

результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, постоянной оценки и 

уточнения внутренней организационно-распорядительной документации и других 

формах. Этим целям служит, в первую очередь, разработка показателей внутренней 

отчетности, её составление и анализ [7]. 

Правила осуществления внутреннего контроля необходимо оформить 

соответствующими распорядительными документами на бумажном носителе и (или) 

в электронном виде. Они являются частью учредительных и внутренних 

организационно-распорядительных документов экономического субъекта (приказов, 

распоряжений, положений, должностных и иных инструкций, регламентов, методик, 

стандартов бухгалтерского учета экономического субъекта). Организации 

рекомендуется не реже одного раза в год проводить оценку необходимости 

обновления документации [4].  

Таким образом, внутренний контроль и внутренняя отчетность организации 

являются неотьемлемым элементом каждой стадии процесса управления и требуют 

серьезной разработки и закрепления в учетной политике и других организационно-

распорядительных документах любой организации, вне зависимости от масштабов и 

характера ее деятельности. 
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УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
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викладач 

Правничий коледж 
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В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших факторів 

економічного розвитку є інноваційна діяльність, а застосування інновацій є 

підґрунтям забезпечення конкурентоспроможності. Кожна інноваційна діяльність 

потребує виділення певних фінансових коштів для свого здійснення. На сьогоднішній 

день як малі, так і великі підприємства стикаються з проблемою недостатнього 

фінансування інноваційних процесів. Пошук вирішення дефіциту фінансових коштів 

слід почати із вивчення наявних джерел фінансування інноваційної діяльності. 

В Україні основними джерелами фінансування інноваційної діяльності 

підприємств є власні кошти підприємства, кошти іноземних інвесторів, кошти 

держбюджету та інші джерела, не заборонені законодавством України (табл. 1). 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27365463
http://elibrary.ru/item.asp?id=27365463
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Таблиця 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності [3] 

  

Загальн

а сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних державного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 

інші джерела 

млн.грн

. 
% 

млн.грн

. 

% млн.грн

. 

% млн.грн. % 

2000 1757,1 1399,3 79,

6 

7,7 

0,4 

133,1 

7,6 

217,0 

12,4 

2001 1971,4 1654,0 83,

9 

55,8 

2,8 

58,5 

3,0 

203,1 

10,3 

2002 3013,8 2141,8 71,

1 

45,5 

1,5 

264,1 

8,8 

562,4 

18,7 

2003 3059,8 2148,4 70,

2 

93,0 

3,0 

130,0 

4,2 

688,4 

22,5 

2004 4534,6 3501,5 77,

2 

63,4 

1,4 

112,4 

2,5 

857,3 

18,9 

2005 5751,6 5045,4 87,

7 

28,1 

0,5 

157,9 

2,7 

520,2 

9,0 

2006 6160,0 5211,4 84,

6 

114,4 

1,9 

176,2 

2,9 

658,0 

10,7 

2007 10821,0 7969,7 73,

7 

144,8 

1,3 

321,8 

3,0 

2384,7 

22,0 

2008 11994,2 7264,0 60,

6 

336,9 

2,8 

115,4 

1,0 

4277,9 

35,7 

2009 7949,9 5169,4 65,

0 

127,0 

1,6 

1512,9 

19,0 

1140,6 

14,3 

2010 8045,5 4775,2 59,

4 

87,0 

1,1 

2411,4 

30,0 

771,9 

9,6 

2011 14333,9 7585,6 52,

9 

149,2 

1,0 

56,9 

0,4 

6542,2 

45,6 

2012 11480,6 7335,9 63,

9 

224,3 

2,0 

994,8 

8,7 

2925,6 

25,5 

2013 9562,6 6973,4 72,

9 

24,7 

0,3 

1253,2 

13,1 

1311,3 

13,7 

2014
*
 

7695,9 6540,3 85,

0 

344,1 

4,5 

138,7 

1,8 

672,8 

8,7 

2015
*
 

13813,7 13427,0 97,

2 

55,1 

0,4 

58,6 

0,4 

273,0 

2,0 

*
 
дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції. 

 

Так, у 2000 р. власні кошти складали 79,6% загальної суми витрат, кошти 

держбюджету — 0,4%, кошти іноземних інвесторів — 7,6% та інші джерела — 12,4%. 
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Однак, у 2010 р. це співвідношення становило відповідно 59,4%, 1,1%, 30%, 9,6%. 

Але у 2015 р. відбулися кардинальні зміни стосовно співвідношення витрат на 

фінансування інноваційної діяльності підприємств України до загальної суми витрат, 

а саме власні кошти склали 97,2%, кошти держбюджету — 0,4%, кошти іноземних 

інвесторів — 0,4% та інші джерела — 2% відповідно. З цього можна зробити 

висновок, що витрати на інноваційну діяльність підприємств України за різними 

джерелами фінансування мають нестабільний характер (рис. 1). 

 

 
*

 
дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції. 

Рис. 1. Структура фінансування інноваційної діяльності на підприємствах 

України за джерелами 

Джерело: розроблено автором на основі [3] 

 

Така ситуація негативно впливає на обсяги інноваційних розробок та 

інноваційних продуктів, що випускаються підприємствами внаслідок суттєвих 

коливань у обсягах фінансування інноваційної діяльності з тих чи інших джерел.  

Наведені вище дані про джерела фінансування інноваційної діяльності 

підприємств України за 2000-2015 рр. (див. табл. 1) свідчать про те, що перш за все 

витрати на інноваційну діяльність покриваються за рахунок власних коштів 

підприємств.  

Переважно вони формуються за рахунок прибутку підприємства, акціонерного 

капіталу, амортизаційних відрахувань, безоплатних інвестицій, страхових 

відшкодувань, внесків, нематеріальних активів та цільових надходжень [2]. 

Власні кошти, млн.грн. Кошти державного бюджету, млн.грн. 

Кошти іноземних інвесторів, млн.грн. Інші джерела, млн.грн. 
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Власні кошти підприємства переважно витрачаються на оплату праці, 

матеріальні витрати та інші поточні витрати, капітальні вкладення (за винятком 

амортизаційних відрахувань на повне оновлення основних засобів) [3]. 

Протягом 2000-2015 рр. спостерігається нестабільна ситуація із витратами на 

інноваційну діяльність за рахунок власних коштів підприємств (див. рис. 1). В період 

з 2000 по 2007 р. сума витрат мала тенденцію до зростання і складала 7969,7 млн. 

грн., що становило 73,7% від загальної суми фінансування інноваційної діяльності в 

Україні. Пізніше витрати за рахунок власних коштів почали зменшуватись і досягли 

своєї критичної точки у 2010 р. в сумі 4775,2 млн. грн., що склало 59,4% від загальної 

суми витрат. Можна припустити, що дана ситуація стала наслідком світової 

фінансово-економічної кризи у 2008 р. У 2011 р. підприємства понесли значні 

витрати інноваційного характеру в сумі 7585,6 млн. грн., але з 2010 р. знову 

спостерігалася тенденція на спад і обсяг витрат скоротився до 6540,3 млн. грн. у 2014 

р. 

У 2015 р. за рахунок власних коштів підприємств витрачено 13427,0 млн. грн., 

що становить 97,2% загального обсягу витрат на інновації. Такий показник джерел 

фінансування інноваційних процесів в Україні повністю дисонує з міжнародним 

досвідом. Адже дуже стрімка тенденція зростання частки власних фінансових коштів 

у загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність підприємств України свідчить 

про байдужість держави до зростання рівня інноваційності та недовіру підприємств 

щодо залучення інших джерел фінансування інноваційних процесів. 

Тому необхідно звернути увагу на те, що в даному випадку держава за 2000-

2015 рр. здійснювала фінансування інноваційної діяльності лише в межах 0,3-4,5% від 

загальних витрат. Хоча держава має достатньо можливих шляхів фінансування 

інноваційної діяльності підприємств України. Саме про них йдеться у Законі України 

“Про інноваційну діяльність”, який наголошує, що суб’єктам інноваційної діяльності 

для виконання ними інноваційних проектів може бути надана фінансова підтримка 

шляхом: 

- повного або часткового (до 50%) безвідсоткового кредитування пріоритетних 

інноваційних проектів; 

- повної чи часткової компенсації відсотків, сплачуваних суб’єктами 

інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним 

установам за кредитування інноваційних проектів; 

- надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють 

кредитування пріоритетних інноваційних проектів;  

- майнового страхування реалізації інноваційних проектів [1]. 

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності (табл. 1, рис. 1) свідчить і 

про критично низький рівень іноземних інвестицій. Так, у період з 2000 до 2008 року 

частка коштів іноземних інвесторів у загальних витратах на інноваційну діяльність 

коливалась від 58,5 млн. грн. до 321,8 млн. грн. На противагу цим мізерним 

показникам для здійснення інноваційної діяльності у 2009 році було залучено 1512,9 

млн. грн., а у 2010 — 2411,4 млн. грн. іноземних інвестицій. Проте, з 2011 року, 

судячи з обсягів іноземного фінансування, закордонні інвестори поступово втрачали 

заінтересованість до українського інноваційного ринку. У 2015 році в інноваційну 

діяльність було інвестовано всього 58,6 млн. грн. Це пов’язано, насамперед, із 



Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Економічний потенціал як запорука сталого розвитку» 

 

49 

повністю застарілою законодавчою базою у сфері інноваційної діяльності, що 

стримує інтенсивний інноваційний розвиток України. 

Ще одним вагомим джерелом фінансування інноваційної діяльності є інші 

джерела, які включають банківські кредити на інновації, випуск облігацій або акцій, 

венчурний капітал, отримані форвардні контракти на поставку продукції та ін. 

Найбільш активно цей вид фінансування був використаний у 2011 році і сягнув 

6542,2 млн. грн. У період з 2012 по 2015 р. відбулось різке скорочення до 273 млн. 

грн., що становить лише 2% у загальних витратах на інноваційну діяльність. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, про те, що в сучасних 

умовах основним джерелом фінансування інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств виступають в основному тільки власні фінансові джерела. Держава в 

цьому питанні є доволі пасивною, а іноземні інвестори не бажають в достатньому 

обсязі здійснювати фінансування інноваційної діяльності через високий ризик і 

нестабільну ситуацію в Україні. 

Тому актуальним на сьогодні є збільшення частки державної участі у 

фінансуванні інноваційної діяльності підприємств України, а також підвищення уваги 

держави та суспільства в цілому до рівня інноваційної діяльності, формування 

приватно-державного партнерства, формування інноваційної культури нації. 

Фінансове забезпечення розвитку інноваційної сфери повинно стати пріоритетним 

завданням інноваційної політики, що має ґрунтуватися на системі стратегічних 

пріоритетів інноваційного розвитку зі скороченням їхньої кількості та збереженням 

тих, в яких Україна має суттєвий науковий здобуток і перспективи. 
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что влечет за собой значительное снижение добычи сырья, его переработки и затрат 

энергии. В рамках экономической теории изучению структурных изменений, 

происходящих в экономике, уделялось большое внимание. в частности, Алленом 

Фишером, Жаном Фурастье, Маркусом Вольфом и Колином Кларком была 

предложена трехсекторная модель экономики, то есть ее деление на первичный, 

вторичный и третичный секторы. Согласно данной модели, влияние материально-

вещественной составляющей экономического роста последовательно уменьшается. 

Тенденции перенаправления общественного производства в сторону сферы услуг 

также соответствуют концепциям периодизации экономического развития, таким как: 

концепции У. Ростоу, Д. Белла, Э. Тоффлера.  

Ранее статистическими организациями некоторых восточноевропейских стран 

использовалась трехсекторная модель Саймона Кузнеца, в которой экономика 

разделена на сельское хозяйство, промышленность и услуги. Это во многом 

определялась желанием представить свои экономики менее сырьевыми и более 

индустриальными. [1, c. 98]. 

По мере развития национальных экономик происходят существенные 

изменения в соотношении роли и значимости ключевых секторов, формирующих 

структуру данных экономик, которые заключаются в следующем [2, с. 189]: 

- в доиндустриальную эпоху преобладает первичный сектор (преимущественно 

сельскохозяйственное производство), существуют некоторые виды вторичной 

деятельности (главным образом строительство) и почти никакой третичной 

деятельности; 

- в период индустриализации доля первичного сектора возрастает, но 

относительно медленнее, чем доля вторичного сектора, которая растет быстрее. 

Обслуживающие секторы также растут, особенно на этапе перехода к 

постиндустриальному обществу, когда они опережают темпы развития вторичного 

сектора; 

- в постиндустриальную эпоху доля первичного и вторичного секторов в 

производстве валового продукта заметно снижается по сравнению с третичным 

сектором. 

Производственная структура мировой экономики резко изменилась в 

последние десятилетия. В большинстве стран Западной Европы, США и Японии уже 

со второй половины XX века сфера услуг стала ведущим сектором экономики. В 1970 

году на долю сектора услуг приходилось 52% мирового ВВП. Данная тенденция 

сохранилась и в XXI веке. Так, 2005 году доля сектора услуг достигла 68%. [3, с. 14] 

Преимущественное развитие третичного сектора экономики — предоставление 

услуг, то есть ее «терциаризация» — приводит к существенному изменению 

удельного веса отдельных отраслей хозяйства в формировании валового внутреннего 

продукта.  

Аналогичные тенденции характерны и для глобального экспорта услуг. В 2013 

году он достиг 4,7 трлн. долл. США, что составляет 20% от совокупного экспорта 

товаров и услуг, и эта доля была довольно стабильной с начала 1990-х годов. [4, с. 38] 

Как правило, эволюция торговли услугами более стабильна, чем эволюция 

торговли товарами, поскольку она менее резко реагирует на экономическую 

ситуацию. Темпы ее роста, которые превышали темпы роста торговли товарами в 
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2012, 2013 годах, отчасти отражают ее устойчивость даже при замедлении роста 

мирового производства.  

В третичном секторе наибольшее развитие получили компьютерные и 

информационные услуги, персональные, культурные и рекреационные услуги.  

В развивающихся странах динамично развиваются финансовые и страховые 

услуги: среднегодовые темпы прироста в этих секторах составляли почти 11%. Стоит 

отметить и рост экспорта таких услуг и в наименее развитых странах. Так, с 2008 года 

в секторах компьютерных и информационных услуг, страховых услуг и 

строительства среднегодовые темпы прироста составили около 30%. [4, с. 38] 

Важнейшими составляющими мировой торговли услугами являются туризм и 

транспортные услуги. Несмотря на общемировое замедление темпов экономического 

роста, в 2013 году экспорт услуг туризма принес 1,4 трлн. долл. США. На Европу и 

Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось соответственно 42% и 31% всех 

поступлений от международного туризма. [4, с. 39] Это может свидетельствовать о 

том, что количество пользователей туристических услуг постоянно увеличивается, 

особенно за счет развивающихся стран, в которых происходит рост численности 

среднего класса.  

Темпы роста торговли международными транспортными услугами в 2013 году 

также были положительными, но снижались. Ранее для развивающихся стран была 

характерна тенденция превышения объемов погрузок товаров над объемами 

разгрузок по причине поставок ими сырьевых материалов в развитые страны. Но 

позже развивающиеся страны стали увеличивать объемы разгрузок и к 2013 году они 

практически сравнялись с объемами погрузок. Такие изменения происходят 

вследствие роста численности населения, увеличение доли среднего класса, 

урбанизации, а также включения в мировые производственно-сбытовые цепочки и 

производственные процессы. Но соотношение между объемами погруженных и 

разгруженных грузов на региональных уровнях остается неодинаковым, и в Африке, 

Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Западной Азии объемы 

погруженных грузов являются более значительными. 

Согласно теории М. Портера, конкурентное развитие страны может 

происходить на основе факторов производства, инвестиций, инноваций или 

благосостояния. Вклад инновационной составляющей в экономический рост, 

измеряемый темпами прироста ВВП, в последние десятилетия в развитых странах 

постоянно увеличивался. В США, например, доля этого фактора в обеспечении 

экономического роста увеличилась с 31,0% в 1980-е годы до 34,6% в начале нового 

столетия; в Японии соответственно с 30,6 до 42,3%. В странах Европы вклад 

«инновационного фактора» в среднем возрос с 45,5 до 50,0%, в том числе в Австрии и 

Германии в последние годы он составлял около 67%, Финляндии и Швеции — 63-

64%, Великобритании и Ирландии — 50-55% [5, с. 73]. 

Поэтому важнейшую роль в развитии мирового рынка услуг, его структуры 

играет научно-технический прогресс. Он, в частности, привел к тому, что произошло 

резкое снижение транспортных издержек, что увеличило степень мобильности 

производителей и потребителей услуг, ускорились темпы технологического прогресса 

в области телекоммуникаций и информатики, что повлекло за собой появление новых 

форм торговли услугами, технологический прогресс позволил увеличить спрос на те 
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виды услуг, которые и раньше имели товарную форму (финансовые, банковские, 

страховые услуги).  

Следует отметить, что ряд стран, которые не располагают научно-

технологическими ресурсами, необходимыми для индустриального прорыва, 

обеспечивают сегодня рост экономики за счет инновационного развития сектора 

услуг. На развитие сферы услуг также оказывает влияние и политика государства, 

тенденции бизнеса, степень развития научно-технического прогресса. 

Таким образом, начиная со второй половины прошлого столетия сфера услуг 

завоевывает все более устойчивые позиции в мировой экономике. Для многих стран 

характерны увеличение объемов производства услуг, возрастание доходов от 

сервисной деятельности, повышение занятости в этой сфере, расширение экспорта 

услуг.  
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ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РОБОТІ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Лисак Володимир Юрійович 

к.е.н., доцент, кафедри економіки підприємства 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

м. Кам’янець-Подільський 

 

На оцінку людського капіталу та його ролі в суспільному житті звертає увагу 

О.М. Бородіна: "Оскільки окрема людина є, образно кажучи, живою клітиною, 

інтегрованою за допомогою спілкування, обміну і спільної діяльності в єдиний 

суспільний організм, остільки вона виступає живим носієм сукупності суспільних 

властивостей і відносин. Задіяння творчих продуктивних сил людини відбувається 

завжди в конкретній соціально-економічній формі, відповідно до ступеня зрілості 

суспільства і рівня його системної організації" [ 1, с. 26]. 

На думку О.В. Риковської, на даний час не існує загальноприйнятої 

комплексної методики оцінки людського капіталу. При цьому досить складно 



Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Економічний потенціал як запорука сталого розвитку» 

 

53 

інтерпретувати значення великої кількості активів і оцінити їхній вплив на 

формування успішних моделей соціально-економічного розвитку. Запропонований 

нею підхід об’єднує чотири пріоритетних активи: вік, освіту, здоров'я і досвід роботи. 

Ці характеристики різні за структурою, за методами оцінки, тому приведення їх до 

єдиного вимірника вона використовує метод бальної оцінки [2, с. 134-135]. 

У процесі надання туристичних послуг, на початку третього тисячоліття, 

зростає роль організаторських, комунікативних здібностей людини, її економічного, 

креативного мислення, самостійного набуття знань шляхом пізнання з різних джерел 

через набуття досвіду, переконання і створення власних цінностей, продуктивного 

використання нових знань в професійній діяльності, моральних норм й цінностей, 

культури, націоналістичної самосвідомості.  

Аналіз досить  значного масиву літератури з проблем творчості, яка в останні 

десятиліття виокремилася в самостійний комплексний напрямок на межі психології, 

педагогіки, акемології, філософії, медицини, економіки та деяких інших наук (звісно, 

що психологія в цьому комплексі домінує) дозволяє зробити висновок про те, що 

соціально-економічні перетворення значною мірою стимулюють необхідність 

постійного розв’язання нових надзвичайно складних завдань: людині сьогоднішнього, 

а тим більше завтрашнього дня вже не лише бажано, а навіть необхідно оволодіти 

творчими вміннями, стратегіями та тактиками як інструментарієм у професійній та й 

у інших видах діяльності [3, с. 19-20].  

В рамках нашого дослідження необхідно з'ясувати яка роль працівників в 

діяльності туристичних підприємств для цього необхідно оцінити творчий 

(креативний) потенціал кожного окремого з них.  

Як зазначається в працях Г.С. Никифорова [4] людина, як об’єкт управління, 

відрізняється такими характеристиками як унікальність, змінність, незавершеність, 

суперечки самим з собою кожної миті. Завдання керівника при професійній роботі з 

людьми передбачає нестандартні дії і має носити творчий характер. Креативність, як 

здатність до конструктивного нестандартного мислення та поведінки, а також 

усвідомленню та розвитку свого досвіду, необхідна працівникам туристичних 

підприємств в діяльності та спілкуванні з клієнтами. Креативність допомагає 

працівникам знаходити оригінальні рішення організаційних, управлінських проблем. 

Організаційні і технологічні зміни проходять в теперішній час дуже швидко. За 

висловом П. Друкера, підприємство, яке не оновлюється, неминуче старіє та 

руйнується. За часів швидких змін, які притаманні теперішній ринковій економіці, 

руйнування відбувається за дуже короткий проміжок часу. Оновлення в організації, 

інноваційна діяльність вимагають від керівництва здатності перебороти різноманітні, 

насамперед професійні, стереотипи мислення і поведінки, тобто бути креативним [4, 

с. 203]. 

Отже, креативність тісно переплітається з різними аспектами особистості, у 

зв’язку з чим вона досліджується в різних проявах та різними науками.  

Зокрема, філософи, розглядаючи креативність, дають її таке трактування: буття 

традиції і раціональності немислиме без творчості, але творчість,  в свою чергу, не 

зводиться до них і не визначається ними. І традиція, і раціональність є просторами 

креативності, тим полем, на якому розігрується драма, звана творчим процесом. 

Оскільки сама по собі творчість невловима і примарна, її можна спостерігати тільки 
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на певному тлі, та досліджувати непрямими методами. Включення креативної 

установки породжує зміни в контексті; порівняння історично змінюваних один 

одного контекстів, що дозволяє судити про структуру і зміст творчого процесу. 

Зокрема, результати історичних протистоянь раціональності і традиції говорять про 

напрям творчого інтересу, про відношення соціуму та просторово-часові 

вимірювання креативності [5, с. 208]. 

Дещо іншої думки щодо цієї проблеми дотримуються соціологи — в їх 

дослідженнях креативність розглядається з трьох позицій. Зокрема, Йоас Ханс описує 

креативність переважно відносно суб'єктивного світу діючого індивіда. Ідея 

виробництва відносить креативність до об'єктивного світу, світу матеріальних 

об'єктів, що є умовами і засобами дії. І, нарешті, ідея революції припускає можливість 

креативності людини по відношенню до соціального світу, а саме: фундаментальне 

перевлаштування суспільних інститутів, регулюючих суспільне життя людей. Але 

жодна з цих ідей не укорінює креативність в значенні, який охоплює всі вище 

перелічені способи співвіднесеної з світом. Тільки в другій половині ХІХ ст. 

робляться перші спроби розгляду креативності на більш глибшому рівні, а не тільки 

як одного з типів людської дії, який явно не може охопити всі дії людини [ 6, с. 82]. 

Кожна людина є унікальною і неповторною та навіть при вирішенні однакових 

задач різні люди ведуть себе по-різному: відповідно до особистої оцінки чи 

поставленого перед ними завдання. Отже, працівники туристичних підприємств 

знаходяться в постійно змінних умовах, що спонукають їх до прийняття виробничих 

рішень, а, як відомо, основними компонентами, що впливають на вибір того чи 

іншого рішення, є креативний потенціал і креативні здібності працівника, що в 

кінцевому результаті дозволяє отримати більші прибутки. 
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Изучение экономических явлений, описываемых функциями одной и многих 

переменных, является базовой задачей экономического анализа. Для решения строят 

функциональные связи, которые затем изучаются с помощью методов 

дифференциального исчисления. В экономике очень часто требуется найти 

оптимальное значение того или иного показателя: наибольшую производительность 

труда, максимальные прибыль, минимальные издержки и т.д. Каждый показатель есть 

функция одного или нескольких аргументов.  

В статье представлены экономические задачи, которые можно использовать на 

занятиях по высшей математике при изучении темы «Функция двух переменных» как 

демонстрацию применения математического аппарата в прикладных вопросах [1-5].  

І. Как известно [1], линии уровня интерпретируют связь между переменными 

при фиксированных значениях функции. Рассмотрим двухфакторную 

производственную функцию Кобба-Дугласа:   1LаKF , где К — затраты 

овеществлённого  труда, L — затраты живого труда и функцию полезности ),( yxuu  , 

которая  является основным объектом исследования в теории потребления (она есть 

субъективная числовая оценка полезности набора из двух товаров) наиболее известны 

в экономической теории [3].  

Линии уровня производственной функции называются изоквантами (они 

позволяют иллюстрировать решение задачи об оптимальном распределении 

ресурсов), линии уровня функции полезности — кривыми безразличия [4]. 
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Задача 1. Найти уравнение изокванты производственной функции Кобба-

Дугласа 75,025,035 LKF  , соответствующей выпуску продукции 105 ед. 

Решение: подставляя заданное значение объема выпуска, получаем выражение 

75,025,035105 LK . Отсюда находим 
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L
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K ; тогда  уравнение 

искомой изокванты примет вид: К = 381 L . 

Задача 2. Пусть  функции выпуска 2

0xyaf  , а функция затрат на ресурсы х и у 

имеет вид 2121 ,где, PPyPxPTC  - соответствующие цены на эти факторы. Найти 

оптимально распределение ресурсов. 

Решение: в точке ( ); 00 yx линии уровня функций выпуска и затрат касаются.  
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Отсюда получаем, что оптимальное распределение ресурсов 00 ух  должно быть 

произведено в отношении .2: 12 PP  

Задача 3. Определить оптимальное распределение ресурсов для функции 

выпуска ,23Axyf   если затраты на ресурсы х и у линейны и задаются ценами 

.2естьто,2,1 21 yxTCpp   

Решение: в точке  00 ; yx , задающей оптимальное распределение ресурсов х и у, 

уравнение функции издержек TC=x+2y определяет прямую, которая касается 

изокванты .23

0 CxyA   В экономической области изокванта есть часть графика 

функции .3
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. То есть, ресурсы х и у 

следует распределить в соотношении 4:3, так как .3:4
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ІІ. Частные производные функции двух переменных также имеют и 

экономическую интерпретацию. Они называются предельными величинами. Для 

производственной функции Кобба-Дугласа LK FF  и  — это, соответственно, 

предельная фондоотдача и предельная производительность труда. KF  показывает, 

какой дополнительный выпуск приходится на 1 единицу изменения основных фондов 

 при постоянных затратах труда . LF   показывает, сколько дополнительных 

единиц продукции приносит дополнительная единица затраченного труда. Частные 

производные функции полезности называют предельными полезностями. 

0K 0L
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Эластичность [3] функции по одной из переменных приближённо показывает, на 

сколько процентов изменится выпуск, если затраты какого-либо одного ресурса 

увеличатся на 1% при неизменных объёмах другого. 

Предельной нормой замещения МRS (Marginal Rate Substitution) [3] фактора Х 

фактором Y есть количество фактора Y, которое должно быть сокращено "в обмен" 

на увеличение количества фактора X на единицу, с тем, чтобы значение функции 

было неизменным. Она вычисляется как отношение частных производных.  

Задача 4. Пусть 322 32 xxyyxz  — производственная функция, где х — 

затраты живого труда, у — затраты общественного труда. Найти Ex(z) и Ey(z) в точке 

(1;1). 

Решение: вычислим эластичность по х и у согласно формулам: 

322

2

322

22

32

)62(
)(,

32

)334(
)(

xxyyx

xyxy
zE

xxyyx

xyxyx
zE yx









 . В заданной точке 

33,1)(,67,0)(  zEzE yx .  Таким образом, с увеличением затрат живого труда на 1% 

объём производства увеличится на 0,67%, а с увеличением затрат овеществлённого 

труда на 1% объём производства увеличится на 1,33%. 

Задача 5. Дана производственная функция 6.04.02.2 LKF  . Найти предельную 

производительность труда и предельную фондоотдачу при K=12 , L=9. 

Решение: вычислим частные производные при K=12 , L=9: 

4.04.06,1
),( 




 LK

L

LKF
FK , 

6.06.08,1
),(

LK
K

LKF
FL





 .  

1,799126,1)9;12( 4.04.0  

L
F    1,519128,1)9;12( 6.06.0  

K
F  

Получим, что добавочная стоимость продукции приблизительно равна частной 

производной от производственной функции по объему. 

Задача 6 (нахождение предельной полезности товара). Предпочтения 

потребителя, приобретающего 10 литров молока и 2 тюбика зубной пасты в месяц, 

выражаются логарифмической функцией полезности )1ln()1ln(2  yxu Что 

полезнее: приобрести дополнительно 1 литр молока или 1 тюбик пасты? 

Решение: для ответа на вопрос потребителю нужно сравнить предельные 

полезности молока и пасты при данном объеме потребления этих товаров. Найдем 

предельные полезности  
1

1
;
1

2
21

















yy

u
MU

xx

u
MU . 

 Вычислим их значения в заданной точке и получим: 

зуб.пастытюбик

стиед.полезно
1)2(,

молокалитр

стиед.полезно
22,0)10( 21  MUMU . 

MU2>MU1, следовательно, выгоднее купить 1 тюбик зубной пасты. 

ІІІ. Одно из классических приложений дифференциального исчисления в 

экономической теории есть исследование экстремальных задач.  

Задача 7 [5]. Фирма имеет два филиала, издержки производства в которых 

описываются функциями ,112031,0)(,100021,0)( 2

2

2

1  yyyKxxxK

соответственно, где х и у — объёмы производимой продукции. Общий спрос на товар 

фирмы определяется ценой за единицу продукции, зависящей от объёма выпускаемой 
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продукции z=x+y и определяемой функцией z=1000-2,5p, где р — цена товара. 

Рассчитать оптимальный объём выпуска продукции, оптимальную цену в целом и 

распределение производственной программы по филиалам. 

Решение: оптимальный выпуск определяет максимальную прибыль:   

    

,21203973988,05,05,0212032

1,01,04,0400112031,0100021,0)(),(

22

2222





yxxyyxyx

yxyxyxyyxxyxpyxQ

где ),(4,0400 yxp  а произведение )( yxp   — доход фирмы от реализуемой 

продукции (х+у) по цене p. Для нахождения экстремума вычислим частные 

производные и приравняем к нулю: ;3978,0,3988,0 








yx

y

Q
yx

x

Q
 









03978,0

03988,0

yx

yx
. Стационарная точка: .218,223  yx  Характер экстремума 

определим согласно достаточному условию [1] и получим, что это точка максимума. 

Значит, если фирма в первом филиале произведёт 223 ед. продукции, а во втором — 

218 ед. продукции, то продав её по цене p=400-0,4(223+218)=223,6 ден.ед. за единицу, 

она получит 3,85662)218;223(max Q ден.ед. 

ІV. В экономике очень часто приходится решать задачи на нахождение 

экстремума функции при наличии ограничений на независимые переменные. 

Они сводятся к задаче на условный экстремум, которая решается методом 

множителей Лагранжа. Наиболее известна задача потребительского выбора (ЗПВ) [3]. 

Она заключается в выборе такого потребительского набора (x; y), который 

максимизирует его функцию полезности при заданном бюджетном ограничении: 

.0,0,max,),( 21  yxIypxpyxu Так как функция полезности является выпуклой, 

то на бюджетном множестве существует единственная точка максимума функции 

полезности. В ней кривая безразличия касается линии бюджетного ограничения. Эта 

точка называется точкой спроса. Следовательно, ЗПВ можно заменить задачей на 

условный экстремум [1] 

.0)(max,),( 21  ypxpIyxu  

Задача 8: Пусть задана функция полезности : 47,065,012,1 yxu  при ценах благ 

p1 = 50, p2 = 22 и бюджете I = 200. Найти оптимальный набор благ, его 

полезность и предельную норму замещения первого блага вторым. 

Решение: построим функцию Лагранжа: )2250200(12,1 47,065,0 yxyxL   . 

Получим оптимальный набор благ: x=2,32; y=3,82. Вычисляя полезность 

оптимального набора, имеем: 63,3)82,3;32,2( u . Найдём предельную норму замещения 

для оптимального набора благ: MRS = −0,44. 
Применение математических методов и моделей в экономике поставило перед 

экономической наукой ряд важных проблем, связанных с выяснением 

закономерностей оптимизации производства и его отдельных процессов и 

рационального поведения потребителя.  
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Розвиток багаторівневих ринкових систем характеризує процес, який включає 

періоди зростання і спаду. Тому результатом кількісно-якісних змін у системі може 

бути як її інтеграційний розвиток, так і дезінтеграційний, причому останній може 

сприяти збалансованому розвитку товарного ринку за умови співпадіння векторів 

дезінтеграції та економічних інтересів держави на певному ринку. На думку автора, 

природа категорії «потенціал інтеграційного розвитку» має дві складові: (1) 

ресурсний, що визначає наявність в географічних межах держави сировинних, 

виробничих, трудових, інвестиційних та інноваційних ресурсів для організації 

виробництва й реалізації конкурентоспроможної продукції з високою доданою 

вартістю; (2) управлінський, що реалізується через інтеграційну політику держави, 

скеровуючи стихійні процеси інтеграції й дезінтеграції в русло сталого розвитку. 

Перша складова потенціалу визначає умови його формування, а друга — умови його 
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ефективного використання. Розглянемо, як взаємодіють дві компоненти потенціалу на 

прикладі ринку макаронних виробів (далі — МВ). 

Динаміка валового збору зерна свідчить про наявність в Україні потужного 

сировинного потенціалу для розвитку ринків зернових і хлібних продуктів. У 2015 р. 

порівняно з 1990 р. обсяги зернового виробництва зросли на 17,9%, порівняно з 2008 

р. — на 12,8% (таблиця 1). У 1990 р. вітчизняні підприємства переробляли все 

вирощене зерно, виробляючи 7671 тис. т. борошна, 6701 хлібобулочних і 360 тис. т 

макаронних виробів. У 2015 р. порівняно з базовим 1990 р. обсяги виробництва 

борошна та МВ зменшилися на 73,6% і 73,8%, порівняно з 2008 р. — на 33,2% і 16,5% 

відповідно. 

 

Таблиця 1. Динаміка виробництва зернових культур, борошна та макаронних 

виробів в Україні, тис. тонн
*
 

Види 

продукції 

Роки 2015р. у % до: 

1990 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1990р. 2008р. 

1. Зернові 

культури, 

усього, 

млн. т. 

51,01 53,29 39,27 56,75 46,22 63,05 63,86 60,13 117,9 112,8 

у т.ч. 

пшениця 
30,38 25,89 16,85 22,32 15,76 22,28 24,11 26,53 87,4 102,5 

у % до 

зернових 
59,56 48,57 42,91 39,34 34,11 35,33 37,76 44,20 Х Х 

2. 

Борошно 
7671 3030 2632 2596 2605 2565 2346 2024 26,4 66,8 

3. 

Макаронні 

вироби 

(без 

начинки)  

360 113,0 116,0 134,0 106,0 102,0 102,0 94,4 26,2 83,5 

4. 

Макаронні 

вироби (з 

начинкою) 

н.д. 93,7 68,4 69,6 92,6 92,9 94,9 93,5 Х 99,8 

*
Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1] 

 

Основною сировиною для виробництва макаронної продукції є борошно із 

продовольчої пшениці вищого та першого ґатунку. Проведений динамічний аналіз 

валового збору пшениці свідчить про зменшення обсягів його виробництва в Україні. 

В 2015 р. валовий збір пшениці склав 26,5 млн. т, зменшившись порівняно з 1990 р. на 

12,6%. Частка пшениці у структурі валового зернового збору скоротилася з 59,6% у 

1990 р. до 44,2% у 2015 р. (див. табл. 1). Для аграрного сектору зернового ринку 

характерною є тенденція зменшення виробництва високоякісного продовольчого 

зерна для внутрішньої переробки та зростання валового збору експортоорієнтованих 
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фуражних культур (зокрема, кукурудзи) для зовнішньої реалізації. Існуючі структурні 

зміни в зерновому виробництві призводять до дефіциту певних видів культур 

(зокрема, пшениці твердих сортів, жита) на внутрішньому ринку, імпорту 

стратегічних видів зерна або зернопродуктів, обумовлюючи відтік доданої вартості та 

зменшення інтенсивності товарно-фінансових потоків між виробниками зерна та 

хлібопродуктів, що веде до латентної дезінтеграції в міжсуб’єктних відносинах у 

багаторівневій ринковій системі. 

Розвиток системи визначають інтеграційні зв’язки і форми міжсуб’єктної 

взаємодії. Необхідність оцінки їх інтенсивності актуалізує завдання розробки 

методичного підходу. За результатами проведених досліджень [2], автором 

обґрунтовано методичний підхід до оцінки інтенсивності міжринкового руху 

товарних потоків у системі вертикально суміжних ринків. Для оцінки інтенсивності 

міжринкових взаємодій запропоновано використати подвійну оціночну шкалу (якісну 

та кількісну) для внутрішніх і зовнішніх товарних потоків окремо. Конструювання 

кількісної оціночної шкали здійснювалося автором з позиції відповідності напрямів і 

обсягів товароруху в системі державним економічним інтересам, тому вона є різною 

для внутрішніх і зовнішніх потоків. У якості оціночного критерію використано 

співвідношення обсягів внутрішнього споживання, експорту або імпорту товару до 

обсягів його виробництва (у натуральному виразі) на суміжних ринках. Інтенсивність 

міжринкового руху внутрішніх товарних потоків може бути чотирьох видів (таблиця 

2). Для оцінки інтенсивності міжринкового руху зовнішніх товарних потоків 

використана п’ятиелементна шкала із кроком в 10%. Максимальний рівень 

інтенсивності обмежений критерієм в 40%, що корелює з граничним значенням 

ступеня відкритості ринку (СВР) щодо міжнародної торгівлі. 

 

Таблиця 2. Рівні інтенсивності міжринкового руху товарних потоків у системі 

вертикально суміжних ринків, у % до обсягів виробництва [авторська розробка] 

Інтенсивність внутрішніх 

товарних потоків у системі 

Інтенсивність зовнішніх 

товарних потоків у системі 

1. Низька (менше 30 %) 

2. Середня (30-60 %) 

3. Висока (60-90 %) 

4. Дуже висока (більше 90 %). 

1. Дуже низька (менше 10 %) 

2. Низька (10-20 %) 

3. Середня (20-30 %) 

4. Висока (30-40 %) 

5. Дуже висока (більше 40 %). 

 

Використовуючи запропоновану оціночну шкалу (див. табл. 2), проведемо 

оцінку інтенсивності міжринкових взаємодій у системі вертикально суміжних до 

макаронного ринків. Результати проведених розрахунків узагальнено в таблиці 3. 
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Таблиця 3. Оцінка інтенсивності міжринкового руху товарних потоків у 

системі вертикально суміжних до макаронного ринків у 2015 р.
* 

Суміжні ринки 

Внутрішні товаропотоки 
Зовнішні товаропотоки, 

експорт/імпорт 

Тис. т 
% до обсягів 

виробництва 
Тис. т 

% до обсягів 

виробництва 

1. Ринок зерна, 

всього 
25172 42,0 38338 / 190 42,0  / 0,4 

у т.ч. пшениця для 

виробництва МВ
** 200,4 0,9 13452 / 103,2 22,4  / 0,2 

2. Ринок борошна, 

всього 
1719 85,0 306,8 / 1,7 15,2 / 0,1 

у т. ч. борошно для 

виробництва МВ
** 150,3 7,5 Х Х 

3. Ринок 

макаронних 

виробів, усього 

179,4 95,5 23,5 / 15,0 12,5 / 8,0 

*
Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]; 

**
МВ — макаронні вироби без начинки та з начинкою, піддані тепловому 

обробленню. 

 

Проведені розрахунки визначають таку закономірність у динаміці обсягів 

товаропотоків: у міру зростання ступеня переробки продукції інтенсивність 

міжринкового руху внутрішніх потоків зростає (від 42% для зернового ринку до 85% і 

95,5% для ринків борошномельної й макаронної продукції), водночас інтенсивність 

експортних потоків зменшується (від 42% для ринку зерна до 15,2% й 12,5% для 

ринків борошна й МВ відповідно). Для зернового ринку характерним є середній 

рівень інтенсивності внутрішніх товаропотоків і дуже високий рівень інтенсивності 

експортних потоків. Для ринків борошна та МВ інтенсивність внутрішніх потоків є, 

відповідно, високою та дуже високою, що свідчить про домінуючу внутрішню 

орієнтацію ринків, експортних потоків — низькою, імпортних — дуже низькою (див. 

табл. 3).  

У системі вертикально суміжних до макаронного ринку інтенсивність 

внутрішніх міжсуб’єктних взаємодій є низькою. Так, у 2015 р. для виробництва 

187,9 тис. т МВ (включаючи вироби з начинкою, піддані тепловому обробленню) 

було використано всього 7,5% виробленого в країні борошна та 0,9% вирощеної 

пшениці. Водночас 13,45 млн. т української пшениці було експортовано, що склало 

22,4% від обсягів її валового збору та є свідченням середнього рівня інтенсивності 

експортних товаропотоків (див. табл. 3). 

Домінуюча експортна орієнтація зернового ринку забезпечує, з одного боку, 

активізацію зовнішніх міжсуб’єктних взаємодій, з іншого, латентне скорочення 

внутрішніх зв’язків у ринковій системі, проявом якого є дефіцит стратегічних видів 

культур для внутрішньої переробки. Некерованість напрямів руху та інтенсивності 

внутрішніх і зовнішніх товаропотоків у системі суміжних до макаронного ринків 
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обумовлює асиметричність її розвитку, що проявляється, зокрема, в експорті 

сировини та імпорті продуктів її переробки, необґрунтованих цінових різницях тощо.  

Так, у 2015 р. порівняно з 2014 р. обсяги експорту української пшениці до Італії 

зросли в чотири рази (з 156,11 до 618,1 тис. т) і склали 4,6% загального пшеничного 

експорту [1]. Експортна ціна вітчизняної пшениці зменшилася з 202,3 дол./т в 2014 р. 

до 173,6 дол./т в 2015 р. та 146,8 дол./т в 2016 р., що забезпечило зростаючий 

зовнішній попит. За даними аналітиків, Україна покриває близько 10% потреб 

італійських виробників макаронів у пшениці твердих і м’яких сортів. Україна є 

третьою країною за обсягами поставок пшениці в Італію — після Канади і Франції. 

Конкурентоспроможність українського зерна забезпечує, передусім, його низька ціна, 

відсутність імпортних мит, а також високі якісні параметри. Водночас для 

українського зернового ринку характерні значні цінові різниці, що мають зростаючий 

тренд. Так, у 2015 р. імпортна ціна пшениці (639,4 дол./т) перевищувала її експортну 

ціну в 3,7 рази, у 2016 р. — в 4,1 рази [1]. 

Італія посідає перше місце у світі за обсягами експорту МВ, займаючи 34,5% 

світового експорту; друге й треті місця посідають Туреччина й Китай із частками 12% 

і 8,7% відповідно (обсяги світового експорту макаронних виробів складають близько 

5,8 млн. т). У географічній структурі імпорту макаронної продукції до України 

питома вага поставок із Італії складає близько 43% [1]. Водночас експорт української 

пшениці за цінами, нижчими світових, за одночасного експорту МВ призводить до 

втрат доданої вартості у системі суміжних ринків, що не відповідає економічним 

інтересам держави та переробних підприємств, позбавляючи їх внутрішнього ресурсу 

розвитку. 

Проведене дослідження засвідчило існування латентної дезінтеграції у 

відносинах між українськими виробниками твердої пшениці, борошна й макаронних 

виробів групи А, головною причиною якої є відсутність активної інтеграційної 

політики держави. Ефективне використання ресурсної складової потенціалу 

інтеграційного розвитку ринку МВ передбачає активізацію його управлінської 

компоненти шляхом розробки й поетапного впровадження інтеграційного механізму 

взаємодії українських виробників насіння, твердої пшениці, борошна та МВ, 

зорієнтованого на підвищення інтенсивності внутрішніх товарно-фінансових потоків і 

зростання доданої вартості в системі. 
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Розвиток соціального підприємництва є запорукою сталого зростання 

потенціалу національного господарства регіонів України. Останнім часом у наукових 

дослідженнях ідеї соціального підприємництва набули великої популярності: 

обговорюються публікації із цієї тематики, проводяться науково-практичні 

конференції. Інтерес до такого явища став спонукальним мотивом до нашого 

дослідження. Ми намагалися знайти відповіді на такі питання: що ж таке соціальне 

підприємництво; які причини популярності соціального підприємництва; наскільки 

нова ідея соціального підприємництва. 

Ідея соціального підприємництва відповідає нашому часу, поєднуючи 

соціальну місію організації з властивою бізнесу дисципліною, інновацією і 

рішучістю. Наразі можливо вирішувати соціальні проблеми підприємницькими 

засобами. Тим більше, що добродійні організації виявилися далекими від 

передбачуваних стандартів їх функціонування, а більшість інститутів соціальної 

сфери все частіше розглядаються як нерезультативні, неефективні. Соціальні 

підприємці, на думку Г. Діза [1], потрібні для того, щоб створити нові моделі 

соціально значущої діяльності для нового століття. 

Окремі вчені, зокрема і Р. Діз, пропонують розширити трактування соціального 

підприємництва, при якому часто ігнорується розмежування, що склалося раніше, між 

прибутковою і неприбутковою діяльністю, оскільки розмивання міжсекторних меж є 

відмінною ознакою соціального підприємництва. У той же час це не означає 

ігнорування специфіки такого явища і віднесення до соціального підприємництва 
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будь-якої діяльності щодо реалізації соціальних проектів: добродійності чи так званої 

міжсекторальної взаємодії держави, бізнесу і некомерційних організацій. 

Час появи соціального підприємництва як практичної діяльності саме в другій 

половині XX ст. пояснюється тим, що в цей час соціальна сфера займає помітне місце 

в національних економіках. Цей процес не оминув і Україну. 

Соціальна сфера являє собою частину економічної системи, функціональним 

призначенням якої є надання послуг соціального призначення. У даному разі поняття 

сфера слід розглядати як сукупність видів економічної діяльності, що мають чітко 

виражену спільність функцій, особливе призначення в суспільному поділі праці та 

низку характеристик, які істотно відрізняють ці види економічної діяльності від 

матеріального виробництва, зокрема: здебільшого збіг стадій виробництва та 

споживання, наявність безпосереднього контакту зі споживачем, орієнтація на 

індивідуального споживача або суспільство в цілому, локальність споживання через 

неможливість транспортування та накопичення послуг. 

Складні завдання, які стоять перед економікою України в теперішній час, 

вимагають запровадження нових технологій обслуговування й удосконалення 

структури соціальної сфери, пошуку на цій основі шляхів підвищення ефективності її 

функціонування [2]. Компоненти соціальної сфери формують освітній рівень 

населення та забезпечують збереження і поліпшення стану здоров'я нації, збагачуючи 

тим самим людський ресурс держави. Водночас соціальна сфера стимулює зростання 

рівня споживання та вдосконалення його структури через розширення асортименту 

життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби 

кожної людини. Вона впливає на процес виробництва матеріально-речового багатства 

через прискорення науково-технічного прогресу, створення необхідних передумов 

для підвищення зайнятості в суспільному виробництві, раціоналізації використання 

трудових ресурсів, забезпечення розширеного відтворення робочої сили, 

удосконалення структури вільного часу працюючих, що в сукупності сприяє 

розв'язанню соціальних завдань формування гармонійно розвиненої особистості та 

ліквідації культурно-побутових розбіжностей (між містом і селом, регіонами країни, 

окремими соціальними групами населення). 

Поєднання ринкових механізмів функціонування економіки та регулюючої ролі 

держави відкриває широкі можливості для збільшення обсягів ресурсного 

забезпечення та підвищення ефективності функціонування соціальної сфери 

внаслідок розвитку і тісної взаємодії її державного і недержавного секторів при 

ключовому значенні першого в реалізації державних гарантій та соціальному захисті 

населення. Недержавні некомерційні заклади та організації соціальної сфери входять 

до так званого третього сектору економіки (перший представлений державою, другий 

— бізнесом) та, використовуючи головним чином позабюджетні джерела 

фінансування (зокрема, кошти населення, різних фондів, спонсорів, меценатів), 

функціонують згідно з уставом, який не передбачає отримання прибутку від основної 

діяльності з надання населенню послуг соціального призначення і ведення певних 

форм соціальної роботи відповідно до проблем, інтересів та вподобань різних 

прошарків суспільства. Доповнюючи один одного, державний і неприбутковий 

сектори соціальної сфери в складі високорозвиненого соціально орієнтованого 

ринкового господарства охоплюють увесь простір законодавчо встановлених гарантій 
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із соціально-культурного обслуговування населення. Залучення некомерційних 

закладів та організацій до виконання таких проектів і програм здійснюється органами 

влади як шляхом оголошення відкритих конкурсів, так і завдяки встановленню 

корпоративних позаринкових зв'язків, що підтримуються тривалий час у разі повного 

виконання двома сторонами умов контракту стосовно ресурсоємності, обсягів 

бюджетного фінансування, якості й термінів надання послуг. 

Ідея соціального підприємництва не така вже й нова, а причини популярності 

соціального підприємництва приховані у підвищенні значущості соціальної сфери в 

національних економіках. І саме це примушує підприємців замислитися над тим, 

яким чином забезпечити ефективне функціонування свого капіталу в галузі, що 

динамічно розвивається та має незаперечні позитивні трендові тенденції. Робота в 

соціальній сфері дає змогу бізнесу одержувати високі політичні дивіденди, 

покращити свій імідж і його оцінку з боку суспільства. Проте, незважаючи на 

переваги соціального підприємництва, які зрозумілі дуже багато кому, його реальне 

значення і специфіку недостатньо досліджено. В умовах популярності, що зростає, 

соціальне підприємництво означає різне для різних людей. Це обумовлено як 

відносною новизною терміна, так і різноманітністю соціальних ініціатив, що 

розрізняються за масштабами, цільовими групами і країнами. Для значної частини 

аудиторії соціальне підприємництво асоціюється виключно з неприбутковими 

організаціями, що відкрили які-небудь прибуткові підприємства. Інші розуміють під 

цим неодмінно неприбуткові організації. Треті вважають його різновидом соціальної 

відповідальності бізнесу, що реалізовує соціально значущі програми через незалежні 

організаційні структури. 

У зв'язку зі зростанням популярності термін соціальне підприємництво 

останніми роками набув в українській науці такого широкого значення, що став 

уживатися практично в будь-якому контексті, як тільки мова заходить про соціально 

корисну діяльність. Таке широке трактування шкодить цьому явищу, оскільки, якщо 

під вивіскою соціального підприємництва виявиться дуже багато непідприємницьких 

по суті й, можливо, неефективних організацій, явище виявиться дискредитованим. І 

тоді привабливість соціального підприємництва може бути загублено як для 

підприємців з погляду заниженої оцінки їх діяльності з боку суспільства, так і для 

споживачів послуг соціального підприємництва. На нашу думку, ключовим словом 

категорії соціального підприємництва є підприємництво, а соціальність відіграє лише 

модифікуючу роль. Визначальні властивості всякого підприємництва — створення 

цінності в результаті переміщення активів у сферу більш високої продуктивності, 

творча зміна як перетворююча діяльність, використання можливостей. Проте все це 

рівною мірою стосується як підприємництва, так і соціального підприємництва, 

кожне з яких пропонує нову цінність (благо), долаючи усталену рівновагу. 

Основна відмінність, ми вважаємо, лежить не в площині мотивації, а у сфері 

характеристик вироблюваної цінності (послуг). У разі звичайного підприємництва — 

це ринкова цінність, яка може бути виражена в категорії доходу і прибутку. У разі 

соціального підприємництва — це цінність, що виражається в перевазі, яку одержує 

значуща частина суспільства або суспільство в цілому від проведених соціальним 

підприємцем істотних змін. При цьому цільовими групами, яким призначена цінність, 

є переважно найменш захищені та благополучні верстви населення, що не мають 
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фінансових ресурсів для досягнення одержуваної в результаті змін цінності власними 

силами. 

Розвиток соціального підприємництва вимагає ґрунтовних наукових 

досліджень, оскільки вони виявляють чинники його розвитку й ефективності, 

обмеження, пов'язані як із невивченістю власне феномену соціального 

підприємництва, так і середовища, в якому воно здійснюється. 

У теперішній час близько 70 відсотків об'єктів соціальної інфраструктури 

передано на баланси міських, сільських і селищних рад. Основним джерелом 

надходження коштів до місцевого бюджету є різні податки і збори. Частина інших 

надходжень, наприклад, від приватизації або оренди комунального майна, вкрай 

незначна. Дуже часто суб'єкти місцевого самоврядування в Україні не мають у своїй 

комунальній власності високорентабельних комерційних підприємств. При цьому 

наявних бюджетних коштів катастрофічно не вистачає навіть для забезпечення 

поточної життєдіяльності населених пунктів, не кажучи вже про стабільний розвиток. 

У таких умовах саме органи місцевої влади мають відіграти ключову роль у 

налагоджені стабільного та ефективного зв'язку між бізнесом і громадою у вирішенні 

соціальних проблем останньої на засадах добровільності та взаємовигоди. У такому 

випадку бізнес отримує від виконання принципів соціальної відповідальності такі 

вигоди, як: забезпечення суспільної репутації організації; зростання довіри населення 

до діяльності компанії, ії товарів та послуг; підвищення професіоналізму та розвиток 

кадрового потенціалу на підприємстві; відповідність нормам і стандартам розвинутої 

економічної спільноти; можливість формування партнерських відносин із владними 

структурами, громадськістю та ЗМІ. Суспільство також отримує наступні переваги: 

можливість установлення партнерських відносин між бізнесом, владою і 

громадськістю; надання адресної екстреної допомоги громадянам, які її потребують; 

удосконалення та розвиток соціальної захищеності населення; залучення інвестицій у 

певні суспільні сфери; підтримка громадських ініціатив, інноваційних проектів, 

розвиток соціальної і творчої активності населення, збереження та використання 

інтелектуального ресурсу на потреби держави і регіону. 

Розвиток соціального підприємництва в такому випадку є важливим фактором 

зростання потенціалу господарського розвитку територій, національного 

господарства України в цілому. 
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Продолжение масштабных экономических реформ в Украине, осуществляемых 

на протяжении значительного периода времени, связано с использованием новых 

подходов к управлению социально-экономическим развитием. Это обусловлено 

общемировыми тенденциями развития, ростом глобализации, усилением 

международной конкуренции, повышением значимости человеческих ресурсов в 

новой экономике, а также демографической ситуацией, которая представляет собой 

сдерживающий фактор для экономического роста экономики Украины [1, с. 112]. В 

настоящее время по-прежнему ощущается острый дефицит качественных социальных 

услуг, предоставляемых населению. Решить данную важную народнохозяйственную 

и научную проблему не представляется возможным без активного вмешательства 

государства, без разработки новых подходов к государственному регулированию 

видов деятельности социальной сферы, что и предопределило выбор темы 

проведенного исследования. 

Системный подход к государственному регулированию социальной сферы 

позволяет выделить три основных функции государственного регулирования. 

Функция актуализации целей социального развития формирует 

прогностические перспективы и программно-целевые механизмы государственного 

регулирования социальной сферы. За счет этой функции государство получает 

возможность оценить пути трансформации существующих институтов социального 

развития. Именно с помощью данной функции обеспечиваются предпосылки для 

разработки стратегии социального развития государства, а анализ текущей ситуации в 

сфере социального развития закладывает фундамент также и для формирования 

социальной политики, являющейся одним из важнейших составных элементов 

системы государственного регулирования экономики. В современной рыночной 

экономике актуализация целей развития социальной сферы представляет собой 
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управляемый процесс, в который кроме государства вовлекаются также 

представители бизнес-сообщества и негосударственные некоммерческие 

организации. То есть частный сектор, и общество напрямую участвуют в выработке 

основ социальной политики на ближайшую и среднесрочную перспективу. Кроме 

того, актуализация целей позволяет задать направления социального развития, а это 

является, компетенцией государственных институтов, в то время как частный сектор 

и негосударственные некоммерческие организации характеризуются заведомо 

меньшими возможностями в отношении этого аспекта государственного 

регулирования. В то же время функция актуализации целей развития социальной 

сферы способствует учету ожиданий этих субъектов государственного 

регулирования, поскольку при актуализации целей происходит вовлечение частного 

сектора и негосударственных некоммерческих организаций в этот процесс. 

В настоящее время основной акцент государственного регулирования 

смещается в сторону организации коллективных действий, а государство все больше 

усилий прикладывает для наиболее точного и оптимального определения 

приоритетных направлений социального развития. В этих условиях при разработке 

стратегии социального развития увеличивается необходимость осуществлять более 

качественное стратегическое планирование процесса государственного 

регулирования, который должен объединять в себе следующее основные элементы: 

сформулированные и актуализированные цели, способы достижения этих целей, 

альтернативные способы и инструменты при осуществлении процесса 

государственного регулирования развития социальной сферы, организацию процесса 

государственного регулирования, требуемый объем ресурсов и механизмы их 

использования. 

В ходе проведения экономических реформ в Украине во многом была 

ослаблена инвестиционная составляющая, особенно при приватизации объектов 

социальной сферы. Осуществляемая инвестиционная политика проводилась при 

недостаточном воздействии государства на инвестиционные процессы, протекающие 

в социальной сфере. 

Проблемы инвестиционной деятельности выражались, во-первых, в 

противоречивости и несогласованности национальной инвестиционной политики и ее 

региональных составляющих с инвестиционной политикой, реализуемой в 

социальной сфере органами власти регионального и муниципального управления; во-

вторых, в недостаточном внимании к инвестициям в отдельные виды экономической 

деятельности социальной сферы; в-третьих, слабой научной обоснованностью 

предложений по привлечению инвестиций населения и институциональных 

инвесторов в социальные проекты. 

Отсутствие координации в действиях национальных, региональных и 

муниципальных уровней управления социальной сферой привели к потере 

согласованности в решении многих важных социальных проблем. В этих условиях 

становится актуальным поиск и построение методов и каналов привлечения и 

рационального использования инвестиций, основанных на сочетании национальных, 

региональных и муниципальных интересов, развивающих рыночные принципы с 

учетом проводимой в последнее время государственной политики социальной 

защиты населения. Это вызывает необходимость внесения существенных изменений 
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в содержание и порядок разработки региональных разделов общегосударственной 

инвестиционной политики. 

Формирование активной инвестиционной политики государства в социальной 

сфере обусловлено рядом причин: 1) обострением ответственности государства за 

социальную безопасность и социальную стабильность в обществе, необходимостью 

исправления последствий многолетней политики «остаточного» принципа в 

финансировании и инвестировании социальной сферы; 2) преодоление 

инвестиционного кризиса и развитие социальной сферы возможно только при 

участии государства, которое продолжает влиять и будет усиливать своё влияние на 

все стороны экономической жизни, в первую очередь, через законодательство, 

налоговую систему, бюджетные отношения, государственный сектор. 

Многочисленные экономические рычаги, имеющиеся у государства, будут делать его 

активным участником социальных процессов; 3) низкая окупаемость значительного 

числа социальных инвестиционных проектов, делающих их малопривлекательными 

для частных инвесторов. 

В условиях смены большинством государственных промышленных, 

строительных и других производственных предприятий формы собственности, 

появившиеся у них возможности привлечения частных инвестиций через различные 

механизмы, в том числе фондового рынка, социальная сфера, во многом оставшаяся в 

управлении государства, должна стать основным направлением целенаправленной 

комплексной государственной инвестиционной политики. 

В современной смешанной экономике социальная сфера представляет собой 

важнейший объект государственного регулирования с точки зрения социальной 

функции. Категория «социальная сфера» определяется нами как совокупность видов 

экономической деятельности, предприятий, организаций, формирующих образ и 

уровень жизни людей. В более широком смысле под социальной сферой понимают 

систему экономических отношений, которые складываются в сфере образования, 

культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального 

обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и в других видах экономической 

деятельности социальной сферы. 

Одним из существенных аспектов развития социальной сферы в современной 

смешанной экономике является порядок финансирования видов деятельности 

социальной сферы и производства социально значимых услуг. Отношения 

собственности, а также концепция социально значимых благ являются одними из 

важнейших факторов, в соответствии с которыми формируется порядок 

финансирования социальной сферы. Необходимо отметить, что финансирование 

социальной сферы зависит также от системы бюджетного устройства, выбранных 

приоритетов развития, от историко-культурных традиций и др. Однако на 

концептуальном уровне решающее значение для финансирования социальной сферы 

имеют отношения собственности в том или ином государстве и концепция социально 

значимых благ. 

Таким образом, существуют объективные причины для того, чтобы социальная 

сфера в современной смешанной экономике Украины функционировала на основе 

механизма многоканального финансирования. С одной стороны, государство может 

задавать направления развития и брать на себя определенную социальную 
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ответственность за социальное развитие общества. Это достигается с использованием 

канала бюджетного финансирования, когда общество с помощью государственных 

институтов выражает свои социальные предпочтения, а государство за счет 

государственного принуждения устанавливает своего рода аналог цены. Только в 

данном случае цена в виде налогов характеризует предпочтения в самом общем виде 

в отличие от метода нормативно-подушевого финансирования. Бюджетное 

финансирование позволяет государству выполнить взятые на себя социальные 

гарантии, однако, производство социальных услуг на основе бюджетного 

финансирования представляет собой в достаточной степени опосредованный 

механизм трансформации социальных предпочтений общества в социальные услуги. 

Выводы. В современной смешанной экономике специфика развития 

социальной сферы в значительной мере обусловлена многообразием форм 

собственности, от чего зависят также и возможности государства по регулированию 

видов деятельности социальной сферы. Следует принять во внимание, что 

зависимость функционирования социальной сферы от существующих в государстве 

отношений собственности особенно ярким образом проявляется при переходе от 

одного типа экономической системы к другому, а также во время проведения 

экономических реформ. Прежде всего, это связано с тем, что переход от одной 

системы экономического развития к другой, как правило, обусловлен, либо включает 

в себя трансформацию отношений собственности. При этом всегда возникают 

определенные социальные эффекты из-за той роли, которую социальная сфера играет 

в современном обществе. Во время перехода к другому типу экономического 

развития за счет трансформации, например, государственной собственности в 

частную или общественную собственность, зачастую возникает ситуация, когда 

проведение экономических реформ в социальной сфере сдерживается по отношению 

к реформам в экономике в целом. С другой стороны, специфика развития социальной 

сферы в современной смешанной экономике зависит от того, что государство берет на 

себя определенные социальные гарантии, связанные с социальным развитием 

общества. Эти социальные гарантии конкретизируются в нормативно-правовой базе, 

например, в Конституции. При этом некоторые социальные услуги, такие как услуги 

здравоохранения и образования, производство которых может осуществляться 

частным сектором, поскольку они обладают свойствами частных благ и фактически 

не являются общественными, представляют собой социально значимые блага, что 

означает, что их потребление вызывает положительный общественный эффект. 

Поэтому ответственность за производство таких благ берет на себя общественный 

сектор, так как государство заинтересовано не только в получении прибыли от 

экономической деятельности, но и в социальном развитии. 
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Реформування української економіки обумовило необхідність удосконалення 

механізму реалізації соціальної політики в умовах обмежених ресурсів, що 

відповідають умовам євроінтеграційного вектора розвитку. Соціальна політика, яка 

проводиться Кабінетом Міністрів, відображає основні особливості сучасного періоду, 

незавершеність політичних, соціальних та економічних перетворень, а також тяжкі 

наслідки економічного спаду і світової фінансової кризи. У таких умовах соціальна 

сфера, в тому числі на регіональному рівні, зазнає серйозних фінансових труднощів, 

що виявилося в погіршенні її структури, якості надання  різноманітних соціальних 

послуг. 

У 2016 році за Індексом людського капіталу Україна посіла 26 місце серед 130 

країн світу, покращивши за рік позицію на 5 пунктів [1]. Світовим лідером за рівнем 

розвитку людського капіталу, як і торік, стала Фінляндія. Перша десятка лідерів 

також не змінилася — Норвегія, Швейцарія, Японія, Нова Зеландія, Данія, 

Нідерланди, Канада та Бельгія. Останніми у рейтинговій оцінці є Малі, Нігерія, Чад, 

Ємен і Мавританія. 

Дослідження дозволяє зробити нам висновок про необхідність створення умов 

для підвищення міжнародних рейтингів України, зокрема індексу людського розвитку 

(ІЛР), з метою успішної євроінтеграції держави (рис. 1). 
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Рисунок 1. Напрямки соціальної політики щодо підвищення ІЛР 

 

Багато в чому відставання соціальної сфери пов'язане з відсутністю 

ефективного механізму реалізації соціальної політики й розвитку соціальної 

інфраструктури, недосконалістю методів одержання об'єктивних якісних і кількісних 

оцінок і відсутністю довгострокового планування показників як окремих структурних 

складових, так і соціальної сфери в цілому. Процес такого передбачення 

ускладнюється невизначеністю зовнішнього і внутрішнього середовищ, впливом 

негативних тенденцій законодавчо-правового, бюджетно-фінансового й іншого 

характеру. Ситуація що склалася, вимагає при формуванні шляхів і методів розвитку 

використовувати методологію та механізми стратегічного планування в єдиній 

системі формування соціальної сфери.  

Створення раціональної системи стратегічного планування соціально-

економічного розвитку соціальної сфери, її таких основних структурних складових, 

як система освіти й охорони здоров'я, сфера культури, ЖКГ,  транспортне 

обслуговування населення,  торгівля й ресторанне господарство, туризм і рекреаційна 

діяльність, їх орієнтація на досягнення необхідних результатів в умовах зростаючої 

непередбачуваності, інноваційності, складності і раптовості змін макросередовища в 

часі, підвищення рівня соціального споживання громадянами пов'язані з труднощами 

фінансового, нормативно-правового забезпечення розвитку основних структурних 

складових соціальної сфери, відсутністю системності в планово-розрахункових, 

програмно-цільових обґрунтуваннях досягнення необхідних темпів економічного 

зростання в перспективному і стратегічному періодах часу [2, с. 121]. 

Формування стратегічного напряму розвитку соціальної сфери передбачає 

вирішення питання координації діяльності всіх її ланок. Розвиток соціальної 

інфраструктури потребує невідкладної державної підтримки, завдання якої необхідно 

реалізовувати й на рівні регіону. Це особливо актуалізується в сучасних умовах, коли 

розвиток соціальної сфери регіону необхідно розглядати як складову соціальної 

Соціальна політика щодо підвищення ІЛР 

Визначення стратегії на певний період щодо тих чи інших напрямів 
покращення системи зазначених показників людського розвитку 

Унормування дій держави щодо конкретних заходів і механізмів їх реалізації у 
законодавчо-нормативних актах і державних національній і регіональних 
програмах 

Організація ефективної взаємодії державних інституцій, які володіли б 
механізмами впливу на вирішення визначених напрямів соціальної політики 

Формування механізмів, які спонукали б членів суспільства до покращення 
індексу людського розвитку у співпраці з органами державної влади 

Розвиток соціальної інфраструктури в умовах обмежених ресурсів 
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держави. 

Формування методологічних основ і концептуальних положень удосконалення 

механізму реалізації соціальної політики та розвитку соціальної інфраструктури, 

визначення стратегічних орієнтирів розвитку соціальної сфери та її структурних 

складових виступають основною умовою наукової обґрунтованості й реальності 

досягнення соціальної сферою, її структурними складниками, встановлених або 

необхідних орієнтирів результативності соціально-економічного розвитку, що 

визначають такі рівні розвитку соціальної сфери, які могли б подолати наявні і 

запобігти виникненню можливих негативних тенденцій у соціальній сфері в 

перспективному і стратегічному періодах часу і дозволили б зайняти основним 

структурним складовим (комплексам) соціальної сфери на ринку соціальних послуг 

пріоритетне або лідируюче місце. 

На тлі соціальних змін відбувається трансформація соціальних практик у 

секторі соціальних послуг, нерідко вони розширюються, набувають 

найрізноманітнішого характеру і стають органічною частиною нових громадських 

інститутів України. Постійне відтворення цього процесу свідчить про те, що в його 

основі лежить певний соціальний механізм.  

Надзвичайно важливою для поточного, перспективного і стратегічного 

розвитку національної економіки, її соціальної сфери є діалектичний взаємозв'язок 

між економічною і соціальною політикою. Соціальна політика держави в 

національній економіці повинна формуватися на принципах, що дозволяють: по-

перше, забезпечити зростання доходів громадян відповідно до його трудового внеску; 

по-друге, запобігти соціальному утриманству шляхом підвищення економічної і 

соціальної відповідальності всіх членів суспільства; по-третє, створити ефективно 

функціонуючий механізм соціального захисту громадян. 

У методичному відношенні механізм стратегічного розвитку конкретної 

структурної складової (системи освіти й охорони здоров'я, сфера культури, ЖКГ, 

транспортне обслуговування населення, торгівля й ресторанне господарство, туризм і 

рекреаційна діяльність) соціальної сфери представлений у вигляді комплексу таких 

його елементів, як здійснювані заходи різної спрямованості (соціально-економічної, 

фінансово-інвестиційної, структурно-організаційної, нормативно-правової, науково-

інноваційної, навчально-методичної, маркетингової), методи, способи і стратегії 

(узагальнювальна і функціональні) планування, що взаємодіють між собою для 

досягнення необхідних стратегічних орієнтирів результативності установ, організацій 

і підприємств структурної складової соціальної сфери. 

У механізм стратегічного планування розвитку соціальної сфери мають бути 

також включені завдання з розширення ринку і підвищення якості надаваних 

соціальних послуг, децентралізації системи соціальних служб, подальшому розвитку 

недержавного сектора соціальних послуг. У поточному, перспективному і 

стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери необхідно передбачати 

конкурсні механізми фінансування діяльності щодо надання громадянам соціальних 

послуг з метою забезпечення рівного доступу до державного фінансування для 

державних і недержавних установ, що надають соціальні послуги. 

На нашу думку, в механізмі реалізації стратегії розвитку соціальної сфери 

основною метою повинні виступати не міра інфляції або дефіцит бюджету, а рівень 
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зайнятості, зростання індивідуальних доходів і заощаджень, показники розвитку 

охорони здоров'я й освіти. При цьому доцільно використати три категорії рівня 

життя, із яких перший рівень — бідність, другий — соціально-зрівняльний рівень, 

третій — соціально перевершуючий рівень життя. Використання цих категорій при 

визначенні пріоритетів стратегії розвитку соціальної сфери обґрунтовано з точки зору 

закономірності нерівномірності розподілу соціальних благ. Виходячи з певних 

параметрів рівня життя можна виділити ключові цілі, що обумовлюють соціальну 

спрямованість реформування соціальної сфери й економіки регіону. До таких цілей 

можна віднести: орієнтацію економічного розвитку регіону на вирішення соціальних 

завдань, формування сприйнятливої до нововведень соціально орієнтованої 

економіки, що поєднує механізм ринкового саморегулювання з активною державною 

дією на соціальні процеси; врахування загальносвітових тенденцій і досвіду регіонів, 

які досягли певного прогресу в соціально-економічному розвитку, що поєднується з 

соціокультурними особливостями населення, яке проживає в регіоні. 

Визначення стратегічних орієнтирів результативності розвитку структурних 

складових соціальної сфери тісно пов'язане з темпами росту будівництва об'єктів 

соціально-культурної сфери, наданням усім громадянам країни мінімального 

стандарту житлових умов. Проте базовим початковим положенням стратегії розвитку 

соціальної сфери повинно виступати безкоштовне надання послуг основними 

установами й організаціями соціальної інфраструктури хоч би на рівні науково 

обґрунтованих і в законодавчому порядку зафіксованих гарантованих соціальних 

стандартів. Стратегічна орієнтація на досягнення високої результативності в галузі 

медичного обслуговування громадян повинна передбачати умови для реалізації прав 

громадян в отриманні необхідного обсягу і якості медико-діагностичних послуг. 

Технологія здійснення стратегічної орієнтації визначає передумови, спрямовані на 

отримання медичної допомоги в межах національної програми обов'язкового 

медичного страхування, забезпечуючи при цьому соціальні гарантії держави 

громадянам України. У цілому ми вважаємо, що досягнення стратегічних орієнтирів 

результативності розвитку соціальної сфери можливе на основі ринкової економіки з 

державним контролем і виконання державою перед суспільством усіх своїх 

соціальних зобов'язань. При цьому соціальні зобов'язання держави повинні 

забезпечувати кожному громадянинові України гідний рівень і якість життя. 

Досягнення стратегічної мети розвитку соціальної сфери (високого рівня і 

якості життя громадян) ми пов'язуємо зі стратегічною спрямованістю створення 

соціальної й одночасно правової держави, що забезпечує поступовий перехід до 

рівності, справедливості та моральності, — важливий елемент моделі сучасного 

суспільства, яке має бути сформоване в Україні. 

Першочерговими завданнями держави щодо забезпечення соціальної 

стабільності в суспільстві ми вважаємо: ліквідацію і недопущення виникнення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій і допомог; формування ефективної і 

реалістичної (досяжної з точки зору можливостей держави) системи мінімальних 

соціальних стандартів (соціальних нормативів); законодавче закріплення механізму 

розрахунку і використання величини прожиткового мінімуму; вдосконалення системи 

оподаткування з точки зору забезпечення нормальних умов для підприємницької 

діяльності суб'єктів господарювання (підприємств і підприємців) і виконання 
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останніми перед працівниками і державою своїх соціальних зобов'язань. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 

ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

 

Пастернак Олена Іванівна 

к.е.н., науковий співробітник 

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» 

м. Львів, Україна 

 

Досліджуючи розвиток прикордонних регіонів України, доцільно звернути 

увагу на структуру доходів населення. Грошові доходи населення — складаються із 

суми грошових та натуральних (у грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами 

домогосподарства у вигляді оплати праці (за виключенням прибуткового податку та 

обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, 

доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних 

паперів, надходжень від продажу худоби, продукції особистого підсобного 

господарства та продуктів, отриманих у порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, 

соціальних допомог (пільг та субсидій готівкою на оплату житлово-комунальних 

послуг, електроенергії та палива, компенсаційних виплат за невикористане право на 

санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

тощо), грошових допомог від родичів та інших осіб, а також інших грошових доходів. 

Максимальні доходи населення серед 6 прикордонних областей 

спостерігаються у Одеській та Львівській областях із значним відривом від інших. 

Так в 2015 році доходи населення Одещини становили 99071 млн.грн., Львівщини — 

96133 млн.грн., тоді як у Чернівецькій області цей показник всього лиш 28004 

млн.грн. Тобто можна констатувати, що лідери перевищують показники аутсайдерів 

більше ніж в три рази. Івано-Франківська область знаходиться на третьому місці. 

Найгірший показник спостерігається у Чернівецькій та Волинській областях. Загалом 

можна сказати, що доходи зростають поступово протягом періоду 2000-2015 рр. і в 

принципі симетрично у всіх областях.  

Що стосується наявного доходу у розрахунку на 1 особу, можна констатувати, 

що доходи зростають симетрично по всіх областях. Лідерами є Одеська та Львівська 

області, аутсайдером — Закарпатська. Показник наявного доходу у розрахунку на 1 
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особу загалом по Україні є значно вищим порівняно із всіма прикордонними 

областями, лише в 2015 р. Одеська область має значення вище на 485 грн. В 2014 році 

спостерігається спад, пов'язаний із економічною кризою, однак одразу після нього 

розпочалось активне зростання.  

Протягом досліджуваного періоду Одеська область у всі роки, крім 2015 р. 

мала найнижчі показники частки населення із середньодушовими еквівалентними 

грошовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму, що пояснюється 

торговою спеціалізацією регіону, яка забезпечує вищий рівень життя в області 

порівняно із «біднішими» областями. 

Структура грошових доходів 6 прикордонних областей виглядає наступним 

чином: найменший відсоток грошових доходів у 2000 році був у Волинській області 

(51%), а найбільший в Одеській (70%). 

Найвищі показники грошових доходів домогосподарств протягом 

досліджуваного періоду в Одеській області (окрім 2005 року, коли показник був на 

передостанньому місці), що можна пояснити наявністю Одеського морського порту 

та найкрупнішого в Україні та Європі оптово-роздрібного ринку «7 кілометр». Дані 

показники перевищують також середній показник грошових доходів по Україні. 

Наступною по лідерству за даним показником є Львівська область, що можна 

пояснити найбільшою активністю серед прикордонних областей і найтіснішими 

зв’язками з Європейським Союзом, зокрема з Польщею. В 2012 і 2014 роках 

Львівщина за грошовими доходами перевищила середні показники по Україні. На 

графіку видно, що показники Львівщини і середній показник по Україні знаходяться 

дуже близько і фактично із невеликим відхиленням повторюють один одного.  

Цікавою тенденцією є те, що протягом періоду 2000-2014 р. аутсайдером була 

Волинська область, а в 2015 році вона різко вибилася в лідери з максимальним 

показником 98,6%. 

Домінуючі позиції в структурі оплати праці посідали оплата праці та соціальні 

виплати (пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою). 

Що стосується оплати праці, то лідерами знову ж є Одеська та Львівська 

області. Одеська область є на першому місці у всі роки, крім 2005 і 2015, коли перші 

позиції займає Львівська область, однак розрив між ними є досить малий і 

коливається в межах 1,4-0,7%. Лідери перевищують також середній показник оплати 

праці по Україні. 

Найгірші показники оплати праці у 2000 і 2005 рр. спостерігалися у Волинській 

області, а протягом 2010-2015 рр. у Закарпатській області. Розрив між лідерами і 

аутсайдерами є досить значний (в межах 17% у 2000 і 2005 р, 20-28% протягом 2010-

2015 рр.). 

Протягом 2013-2014 рр. спостерігається спад, пов'язаний із економічною 

кризою в країні, однак в 2015 р. спостерігається певне зростання і наближення до 

рівня 2013 р., що можна пов’язати певним чином із підписанням Угоди про 

Асоціацію між Україною і ЄС. Найкраще використали свої можливості у 2015 році 

Львівська область, яка сягнула максимального показника 58,1% (найвищого протягом 

періоду 2000-2014 р.), а також Одеська — 57,4%. У всіх інших прикордонних 

областях в 2015 році є зниження рівня оплати праці в структурі доходів населення.  
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В 2014 р. у зв’язку із економічною кризою у всіх шести прикордонних областях 

спостерігається підвищення доходів від підприємницької діяльності та 

самозайнятості, причому у Закарпатській, Чернівецькій, Волинській та Львівській 

областях даний показник є максимальним за період 2000-2014 рр. Найвищі показники 

протягом досліджуваного періоду демонструють Закарпатська, Івано-Франківська та 

Чернівецька області, що можна пояснити активністю у сфері туризму (зелений, 

сільський туризм) та народних промислів (лозоплетіння, тестиль). Львівська область 

має найнижчі показники, що свідчить про небажання населення займатися 

підприємницькою діяльністю, а також про підробітки в Польщі, Росії, Італії.  

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції за період 2000-2015 рр. 

максимальними серед шести областей є у Волинській області (за винятком 2014 р.) 

зважаючи на аграрну спеціалізацію регіону (виробництво цукрового буряку, зерна, 

картоплі та льону). В 2000 і 2005 роках доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції у всіх областях є вищими, ніж у період 2010-2015 рр. Цікавим є те, що у 

кризові 2013-2014 роки не спостерігалося їх підвищення, що демонструє небажання 

мешканців займатися сільським господарством і орієнтацію на інші види підробітків, 

зокрема підприємницьку діяльність, що підтверджує вищеописаний аналіз. Загалом 

протягом даного досліджуваного періоду показники по всіх областях (крім 

Волинської області) є досить низькими і коливаються в межах 1,9-4,3%. Тобто можна 

стверджувати про зростання готовності населення займатися власним бізнесом 

порівняно із 2000-2005 рр.  

Пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою найвищими є у 

Волинській (2005, 2010, 2013-2015 рр.) та Івано-Франківській областях (2011-2012 

рр.), найнижчими у Закарпатській (2000, 2005, 2011, 2014, 2015 рр.) та Одеській (2010, 

2012, 2013 рр.) областях.  

Найменшу грошову допомогу від родичів за 2000, 2005, 2010 рр. отримували 

мешканці Волинської області, а у 2011-2014 рр. — Львівської області. Лідерами в 

різні роки є Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська області.  

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства 

та від самозаготівель в 2000 і 2005 рр. є максимальною, а починаючи з 2010 р. 

поступово спадає до 2012 р, після якого знову починає зростати. Зростання протягом 

2013-2015 рр. можна пояснити економічною кризою, під час якої мешканці 

намагаються вирощувати продукцію для особистого споживання. Максимальна 

вартість спожитої продукції спостерігається у Волинській області, а мінімальна в 

Одеській області протягом всього досліджуваного періоду, що обґрунтовується 

відповідно аграрною та торговою спеціалізаціями регіонів. Розрив між лідером і 

аутсайдером є значний: він фактично в три рази перевищує мінімальний показник.   

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг 

максимальних показників досягали в 2000 р. Протягом 2005-2014 рр. залишалися 

приблизно на одному рівні, а в 2015 р. зросли в 3-4,5 рази, що обумовлене тривалою 

економічною кризою, різким зростання курсу іноземних валют і зубожінням 

населення України. Серед шести областей найменші значення пільг і субсидій 

спостерігаються в Одеській та Закарпатській областях, найвищі в Івано-Франківській, 

Волинській областях. 
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Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, 

туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, 

зв’язку є досить низькими і коливаються в межах 0,7-0,1%. В 2000 і 2005 році дані 

показники були вищими в 2 рази порівняно із 2010-2015 рр. Необхідно відзначити, що 

середні значення по Україні переважно є вищими, ніж у прикордонних областях (за 

виключенням 2005 р., коли лідером була Львівська область і 2013 р., коли лідером 

була Волинська область). В кризові 2014-2015 рр. показники в переважній більшості 

областей зменшились. 

Інші надходження у структурі грошових доходів домогосподарств найвищими 

є у 2000 і 2005 рр. У 2010-2015 рр. спостерігається спад порівняно із попередніми 

роками. Лідера виділити важко протягом досліджуваного періоду, так як в різні роки 

це різні області, а от найменші значення надходжень спостерігаються в Одеській 

області (за виключенням 2000 року). Наявність цієї статті доходів та її величина 

можуть також відображати "тіньові" доходи населення.  

Підсумовуючи аналіз структури доходів прикордонних областей України, 

можна зробити наступні висновки: 

 доходи прикордонних областей є нижчими порівняно із середніми 

показниками по Україні, що підтверджує твердження про те, що прикордонні регіони 

є менш розвиненими порівняно із іншими; 

 рівень доходів середньомісячної номінальної заробітної плати 

працівників прикордонних областей загалом можна охарактеризувати як низький; 

 серед прикордонних областей Одеська має найкращі показники рівня 

доходів мешканців, що можна пояснити наявністю Одеського морського порту та 

найкрупнішого в Україні та Європі оптово-роздрібного ринку «7 кілометр», який 

забезпечує мешканців стабільною робою із вищими доходами, ніж в інших 

прикордонних регіонах; 

 Волинська область характеризується найгіршими показниками рівня 

доходів населення та їх структури і середньомісячної номінальної заробітної плати, 

що частково можна пояснити аграрною спеціалізацією регіону, яка на даний час не є 

розвинутою на належному рівні в Україні та не приносить значних прибутків; 

 позитивною тенденцією є зростання готовності мешканців прикордонних 

областей займатися підприємницькою діяльністю і самозайнятістю і навпаки 

зменшення бажання займатися сільським господарством. 
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У міру розвитку сучасного виробництва з його масштабністю і темпами 

зростання все більшої актуальності набувають проблеми розробки та впровадження 

мало- і безвідходних технологій. Вирішення таких проблем в ряді країн розглядається 

як стратегічний напрям раціонального використання природних ресурсів і охорони 

навколишнього середовища. 

Безвідходні виробництва, що створюються на базі досягнень науково-

технічного прогресу, відкривають необмежені можливості для оздоровлення 

навколишнього середовища. У той же час, існує безліч діючих підприємств, які через 

застарілі технологічні рішення не можуть бути переведені на безвідходні технології 

виготовлення, і єдиний шлях зменшити їх навантаження на навколишнє середовище 

— створювати системи уловлювання, утилізації та переробки відходів в корисні 

продукти [1]. 

На шляху вдосконалення існуючих і розробки принципово нових 

технологічних процесів необхідне дотримання ряду загальних вимог: 

- здійснення виробничих процесів при мінімально можливому числі 

технологічних стадій (апаратів), оскільки на кожній з них утворюються відходи, і 

втрачається сировина; 

- застосування безперервних процесів, що дозволяють найбільш ефективно 

використовувати сировину і енергію; 

- збільшення (до оптимуму) одиничної потужності агрегатів; 

- інтенсифікація виробничих процесів, їх оптимізація та автоматизація; 

- створення енерготехнологічних процесів [2].  

Аналіз вітчизняних і зарубіжних матеріалів показує, що безвідходна технологія 

може розвиватися в чотирьох основних напрямках: 

- створення різних видів безстічних технологічних систем на базі існуючих, 

впроваджуваних і перспективних способів очищення. При цьому досягається різке 

зменшення споживання води, але, як правило, утворюється вторинне забруднення у 

вигляді твердих опадів або насичених розчинів; 

- розробка і впровадження систем переробки відходів виробництва і 

споживання, які слід розглядати не як екологічне навантаження, а як BMP. Необхідно 

враховувати, що при експлуатації сучасних систем водо- і газоочистки утворюються 

тверді відходи, що представляють собою складну концентровану суміш 

забруднюючих речовин; 
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- організація принципово нових процесів отримання традиційних видів 

продукції, що дозволяють виключити або скоротити етапи переробки або 

технологічні стадії, на яких утворюється основна кількість відходів; 

- розробка і створення територіально-промислових комплексів (ТПК) з 

замкнутою структурою матеріальних потоків сировини та відходів всередині ТПК, що 

мають мінімум викидів. 

У процесі проектування комбінатів, які будуть займатися переробкою 

кольорових і чорних металів, використовується найбільш широкий діапазон засобів 

забезпечення безвідходності. Наприклад, в переробку можуть залучатися рідкі, 

газоподібні і тверді відходи. В якості базового інструменту мінімізації продуктів 

переробки застосовують також засоби очищення. Крім того, маловідходні та 

безвідходні технології можуть діяти не тільки в рамках безпосередньо металургійного 

підприємства. Гірські і збагачувальні комбінати, де відбувається розробка 

багатотоннажних відвальних відходів, займаються випуском готових будматеріалів. 

Зокрема, з відходів роблять закладки для шахт, формують стінові блоки і кладуть 

дорожні покриття [3]. 

Сфера господарської діяльності найбільш гнучка в плані використання коштів, 

що забезпечують вторинну переробку ресурсів. Пов'язано це з тим, що в основі 

більшої частини відходів сільського господарства містяться продукти органічного 

походження. Наприклад, безвідходні технології можуть з'являтися у вигляді 

повторного використання компосту, гною, тирси, листя і інших матеріалів. Далі з цих 

відходів формується сировинна база для добрива, що економить витрати. 

Незважаючи на скорочення обсягів виробництва в умовах кризи, шкідливий 

вплив промислових підприємств на навколишнє середовище залишається на 

колишньому рівні (у кращому випадку). Пояснюється це тим, що керівники прагнуть 

економити, у тому числі і на природоохоронних витратах. Проте, безвідходні 

ресурсозберігаючі технології дозволяють вирішувати і проблеми такого роду, 

пропонуючи засоби більш раціонального споживання вихідної сировинної бази. 

Іншими словами, заходи по скороченню відходів вступають в дію вже на перших 

етапах технологічного процесу. Це дає можливість не тільки оптимізувати обсяги 

кінцевого випуску вторинного продукту, але і економити на початкових витратах, 

пов'язаних із закупівлею ресурсів для виробництва. 

У сучасній енергетиці фахівці орієнтуються на широке застосування 

технологічних методів спалювання палива. Це може бути використання киплячого 

шару, який сприяє мінімізації забруднюючих речовин. Також безвідходна технологія 

виробництва в енергетичній сфері проявляється у вигляді освоєння розробок, 

спрямованих на очищення газових викидів від азоту і оксидів сірки. 
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Ринок споживчих товарів регіону становить собою територіальну організацію 

сфери обігу, що забезпечує на основі розвинених товарно-грошових відносин 

задоволення потреб населення при мінімальних витратах. За питомою вагою ринок 

споживчих товарів, що забезпечує життєдіяльність населення, займає провідне місце 

в системі ринків регіону. Він функціонує тим краще, чим більше виробництво і 

ввезення товарів з інших територій відповідає потребам і платоспроможному попиту 

населення. Адже в нього складна просторово-економічна система, що складається з 

численних елементів і зв’язків між ними, тому важливого значення набуває розгляд 

саме форм організації кластерів як інноваційної складової його розвитку.  

Світовий досвід показує багато прикладів розвитку кластерів у різних 

сегментах регіональної економіки. Особливу значущість формування кластерів 

набуває на регіональному рівні. Саме в регіоні необхідно розробляти заходи 

стимулювання розвитку кластерної моделі і підтримки малих форм господарювання, 

які є основними у функціонуванні споживчого ринку. 

Кластери сприяють масовому залученню суб’єктів малого бізнесу в 

господарську діяльність. Сучасні конкурентні переваги багато в чому досягаються 

шляхом нововведень у технологіях виробництва, управління, просування товарів. 

Формування конкурентоспроможності малих підприємств можливо при 

комплексному використанні кластерного підходу та сучасних концепцій 

інноваційного розвитку. 
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Відповідно до європейської практики, кластер — конкретна, чітка система 

організації та консолідації виробничого потенціалу задля підвищення через інновації 

конкурентоспроможності виду діяльності та території загалом [1]. 

Кластер становить собою групу локалізованих підприємств, об’єднаних 

територіально і пов’язаних спільними економічними інтересами. Основними цілями 

цих підприємств є скорочення витрат і мінімізація ризиків спільними зусиллями, а 

також підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється і послуг, що 

надаються на ринку споживчих товарів. Кластери безпосередньо впливають на 

конкурентні переваги майна підприємств. Тобто кластерна політика є тільки одним з 

кількох підходів до підвищення конкурентоспроможності економіки і найбільший 

позитивний ефект від її реалізації може бути досягнуто при її узгодженому 

застосуванні з комплексом інших заходів. 

Порівняно з іншими формами об’єднання і інтеграції малих підприємств, 

кластери відрізняються досить високим ступенем динамічності. Поєднуючи в собі 

маневреність і гнучкість, властиві малому бізнесу, вони з часом, поряд з формуванням 

і розширенням, здатні звужуватися і розпадатися, не приносячи істотного збитку 

підприємствам, що входять у нього. 

Отже, кластери сприяють масовому залученню суб’єктів малого бізнесу до 

конкурентних умов і наповнення ринку споживчих товарів якісною продукцією. 

Сучасні конкурентні переваги багато в чому досягаються шляхом нововведень у 

технологіях виробництва, управління, просування товарів. Формування 

конкурентоспроможності малих підприємств можливо при комплексному 

використанні кластерного підходу та сучасних концепцій інноваційного розвитку. 
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Одной из особенностей современной России является то, что экономический 

рост в стране поддерживается в основном за счет энергосырьевого экспорта, 

вследствие чего развитию банковской сферы не уделяется должного внимания. 

Российской модели присущ низкий уровень монетизации экономики, что тормозит 

развитие банков и страны в целом [1].  

Роль банковского сектора в современном мире чрезвычайно высока: 

коммерческие банки выполняют множество операций для удовлетворения 

финансовых потребностей всех типов клиентов от мелкого вкладчика до крупной 

компании. Деятельность банков жестко регламентирована, информация о доходности 

депозитов и стоимости кредитов доступна широкому кругу пользователей, условия 

банковских договоров и методики начисления процентов прозрачны и достаточно 

разнообразны [2]. 

Для сегодняшней России характерны гигантская концентрация и централизация 

банковского капитала, в том числе, за счет операций M&A; возникновение и рост 

банковских монополий; укрепление банковского кредита, удлинение его сроков и 

превращение кредита в орудие господства монополистического капитала; выход 

банков за рамки чисто кредитных операций и сращивание банковского и 

промышленного капитала. 

Активы банковской системы РФ за последнее десятилетие росли достаточно 

высокими темпами: с 7 136,9 млрд руб. на 01.01.2005 года до 78 123,1 млрд. руб. на 

01.01.2015 года, то есть, почти в 11 раз. За это же время банковский капитал 

увеличился с 946,6 до 8 823,5 млрд. руб., более чем в 9 раз. 

За это время по разным причинам количество банков уменьшилось почти 

вдвое: с 1299 до 757. Центральный Банк отзывал в 2005-2014 году порядка 36 

лицензий ежегодно, ужесточение контроля за банками привело к резкому росту 

показателей: 86 лицензий отозвано в 2014 и 89 — в 2015 году. Такая «зачистка» 

банков существенно улучшила ситуацию на рынке. 
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Согласно информации ЦБ РФ по тридцати крупнейшим банкам за январь-

ноябрь 2016 года прибыль выросла в 4,2 раза: 847,7 млрд руб. по сравнению с 202,5 

млрд руб. годом ранее. В их  активах состояло 64 трлн 140,4 млрд руб., из них 

кредиты и прочие ссуды составили 45 трлн 478,4 млрд руб.. В том числе кредиты 

клиентам — физическим лицам — 8 трлн 743,4 млрд руб. Только за месяц объем 

кредитов, выданных этими банками физическим лицам подрос на 0,9%. В частности, 

несмотря на общее неустойчивое состояние среднее значение показателя 

достаточности капитала в процентах от активов этих банков составило на 1 декабря 

12,88% по сравнению с 12,83% месяцем ранее. 

Отметим, что на стыке веков банковские системы, развитых и развивающихся 

стран добровольно либо же принудительно вовлекались в процессы реструктуризации 

и консолидации, что сильно изменило природу банковского бизнеса. Изменения в 

регулировании банковского бизнеса и технологические достижения открыли для 

экспансии новые рынки, резко усилив и так достаточно высокую конкуренцию в 

банковской деятельности. 

Основной причиной активного продвижения банков на рынки других стран 

является в основном следование за клиентом. Стремление сохранить клиента 

сочетается с возможностью максимизировать прибыль и укрепить свои позиции на 

отечественном рынке. Заметим, что направления и формы международной экспансии 

банков определяются реализацией конкурентных преимуществ на зарубежных 

рынках [4]. 

Важную роль в активизации международных операций M&A сыграли 

изменения в инфраструктуре, основными факторами, стимулирующими банки к 

участию в международных слияниях и поглощениях, выступают конкуренция и 

необходимость осуществления процессов трансграничной кооперации. В динамично 

развивающейся конкурентной среде слияния и поглощения помогают банку быстро 

проникать и внедряться на более перспективные зарубежные рынки в условиях, когда 

развитие за счет собственных ресурсов грозит потерей стратегических возможностей, 

а приемлемые источники роста внутри страны по разным причинам практически 

исчерпаны [2].   

Новый тренд 2016 года — рост количества сделок, совершенных в счет 

погашения долга. Так, банк «Российский капитал» стал санатором крупнейшего 

застройщика «СУ-155» (сделка оценена по размеру обязательств в $4,9 млрд.). 

Сбербанк стал владельцем московского бизнес-центра President Plaza в счет 

погашения долгов собственника объекта. К группе ВТБ в рамках исполнения 

кредитных обязательств бывшего владельца перешла башня «Евразия» в деловом 

центре «Москва-сити». В обмен на обслуживание долга перешли к новому 

собственнику и доли в угольной компании «Заречная». 

Разумеется, ведущим мотивом проведения подобных сделок является 

получение синергетического эффекта, создающего дополнительные преимущества из-

за лучшей комбинации ресурсов, возможностей и компетенций объединяющихся 

банков. При этом несомненно, что конечная цель состоит в приросте стоимости 

акционерного капитала, путем повышения эффективности деятельности и общей 

конкурентоспособности бизнеса [3] .  
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В большинстве стран банковские кризисы или банкротства крупнейших 

системообразующих банков смогли дать дополнительный импульс реструктуризации 

и процессу местных и международных слияний и поглощений банков. Широкое 

развитие информационных технологий, глобализация рынков капитала и процесса 

управления рисками вызвали массовые консолидации в инвестиционном банковском 

и страховом бизнесах.  

Вследствие увеличения доли международных слияний вынужденно растет 

влияние регулирующих органов на процессы консолидации финансового сектора, 

стремящихся разработать нормативные документы для ограничения негативных 

последствий слияний либо выработать меры по стимулированию слияний. При этом, 

резкий рост объемов и количества сделок по слияниям и поглощениям коммерческих 

и инвестиционных банков и страховых компаний в первую очередь в США, взрывное 

расширение этих процессов в Европе и Азии прямым и весьма жестким образом 

отразились и на России.  

Несмотря на сегодняшний экономический спад, сделки по слияниям и 

поглощениям (M&A) были и остаются мощным инструментом развития банковского 

бизнеса и изменения его структуры. После кризиса сложившиеся условия, 

обязательно вынудят банки укрупнять капитал ради более эффективного его 

использования и дальнейшего развития. Уже сейчас в России под влиянием 

глобализации наблюдается активная консолидация финансового капитала, по разным 

причинам сокращается количество кредитных и финансовых организаций при 

одновременном расширении географической и функциональной экспансии банков. 

Реструктуризация банковского сектора сопровождается пусть недостаточной из-за 

санкций, но неуклонно продолжающейся интернационализацией бизнеса, 

диверсификацией и расширением линейки банковских продуктов, интеграцией 

банков с небанковскими организациями.  

Мы считаем, что это связано с особенностями конкуренции на российском 

рынке банковских услуг: 

- конкурентная борьба на осуществляется на фоне отсутствия надежных 

гарантий беспрепятственного осуществления прав собственности; 

- серьезнейшей проблемой, осложняющей состояние конкуренции на рынке 

банковских услуг, является массовое неисполнение судебных решений; 

- в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования право является не 

независимым бастионом, а податливым инструментом, которым могут пользоваться в 

полной мере исключительно те, кто владеет властью;  

- ведение конкурсной борьбы осложняется своеобразными методами, которые 

применяют уполномоченные органы власти, осуществляя антимонопольное 

регулирование; 

- в отличие от запада, где общая тенденция состоит в замене длительных 

отношений обезличенными операциями, на постсоветском пространстве кредит 

обычно выдают не на основании анализа финансового положения заемщика, а либо в 

силу наличия личных доверительных отношений между кредитором и заемщиком, 

либо по рекомендации (протекции) тех, кому кредитор доверяет. 

В России Банк России вправе требовать реорганизации кредитной организации 

в следующих случаях: 
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 кредитная организация не удовлетворяет требования кредиторов по 

денежным обязательствам и не исполняет обязанность по уплате обязательных 

платежей в сроки, превышающие семь дней и более с момента наступления даты их 

исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на 

корреспондентских счетах кредитной организации; 

 кредитная организация допускает снижение собственных средств 

(капитала) по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за последние 12 

месяцев, более чем на 30% при одновременном нарушении одного из обязательных 

нормативов, установленных Банком России; 

 кредитная организация нарушает норматив текущей ликвидности, 

установленный Банком России, в течение последнего месяца более чем на 20%. 

Отметим, что при этом в большинстве стран постсоветского пространства 

отсутствие элементарных основ финансовой грамотности со стороны большей части 

населения создает благоприятную среду для появления и развития ростовщичества, 

различных финансовых пирамид и сомнительных структур. Снижению риска попасть 

в долговую яму, быть обманутым, потерять свое имущество и сбережения 

способствует рост финансовой компетентности населения в области банковских 

операций при наличии трех элементов: 

- владение информацией о банковских продуктах, операциях банков и каналах 

получения этой информации и консультационных услуг; 

- способность использовать эту информацию в процессе принятия решения: 

при осуществлении расчетов, оценке риска, сопоставлении сравнительных 

преимуществ и недостатков той или иной финансовой услуги; 

- применяя полученные знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач финансирования потребностей и 

инвестирования временно свободных средств. 
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кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції 

факультет соціально-психологічних наук та управління 
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м. Київ, Україна 

 

Просування інформаційної діяльності є необхідним компонентом для 

визначення напрямку комерційної науково-інформаційної діяльності, видів продуктів 

і послуг, штату і кваліфікації працівників. Особливо важливе ретельне маркетингове 

дослідження у вже існуючих підвідомчих інформаційних підрозділах з невеликою 

кількістю працівників. Воно дасть змогу звільнитися від зайвої, нікому не потрібної 

продукції, збалансувати свої ресурсні можливості з потребами споживачів, ввійти у 

керівні органи з пропозиціями щодо покращання становища установи та її бізнесових 

можливостей. 

Інформаційним продуктам (послугам) притаманні всі проблеми життєвого 

циклу "товару" — виробництво, впровадження, ріст попиту і його спад, — а тому по 

відношенню до них можуть бути успішно використані майже всі прийоми 

просування. 

Основний принцип просування інформаційних продуктів полягає в 

двоєдиному, взаємодоповнюючому підході. З одного боку, це — ретельне і всебічне 

вивчення ринку, попиту, смаків і потреб споживачів; орієнтація виробництва з огляду 

на ці складові; адресність інформаційної продукції. З іншого — активний вплив на 

ринок і існуючий попит, на формування потреб і купівельних переваг. Це положення 

визначає основу просування, зміст його головних елементів і функцій.  

Перш за все, необхідно вивчити взаємодію інформаційного органу з 

середовищем потенційних споживачів комерційної інформаційної продукції. 

Зовнішнє інформаційне середовище — це суспільство в цілому або сфера 

суспільної діяльності, або ланки народного господарства, які розглядаються з 

інформаційного боку як цілеспрямовані системи, життєдіяльність яких забезпечується 

інформаційними зв'язками, підсиленими посередництвом електронної-

обчислювальної техніки, а також економічне становище, яке зумовлює вироблення 

певної кількості інформаційних ресурсів і інформаційної продукції. 

Далі потрібно вивчити внутрішнє середовище — зробити комплексний 

експертний аналіз діяльності базової установи і безпосередньо її науково-

інформаційної діяльності. Цей аналіз ставить своєю метою виявити сильні і слабкі 

місця в діяльності, які можуть впливати на конкурентоспроможність товару на ринку. 

Наступне завдання — виявлення спектру асортименту інформаційної продукції 

за яку споживач згоден платити, і зіставлення його з можливостями інформаційного 

органу. Це можна зробити через особисту бесіду-інтерв'ю з наявними чи 

потенційними споживачами інформаційного продукту, або через анкету. 
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Останній етап — діяльність з реклами і пропаганди своїх можливостей і 

інформаційної продукції, — повинно займати одне з провідних місць у формуванні 

аудиторії споживачів і реалізації продукції. Він реалізується через різні програми по 

зв'язкам з громадськістю. Це можуть бути: оперативні бюлетені, інформаційні 

листівки, буклети, брошури, проспекти, каталоги, рекламні листівки, співробітництво 

з ЗМІ, презентації, виставки-продажі тощо. 

Отже, просування інформаційних продуктів — це процес вивчення і виявлення 

реальних і потенційних споживачів певних інформаційних продуктів і послуг, які 

здатний надавати виробник споживачеві для взаємної користі. Коротко кажучи — це 

вивчення ринку інформаційної продукції, її рентабельності, конкурентоспроможності 

і дієвості. 
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Важливим аспектом у стабільності функціонування вітчизняної економіки є 

золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви є частиною національного багатства, 

якими оперує НБУ. Якщо держава має у своєму розпорядженні значні обсяги 

резервів, вона зможе локалізувати дію будь-яких чинників, що спричиняють 

порушення рівноваги на фінансовому ринку. Золотовалютні резерви в складаються з 
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чотирьох компонентів — золотий запас, резервні позиції, спеціальні права 

запозичення та вільно конвертована валюта. 

Головною метою запасів золота на початку становлення системи резервів було 

виконання функції еквівалента національної валюти вираженого у золоті. Але 

економіка постійно розвивається і на сьогодні золоті резерви виконують роль резерву, 

який при потребі можна використати на стабілізацію економічних процесів. Золото в 

окремих випадках використовують як засіб оплати. Тож коли в державі є велика 

кількість золота, це свідчить про її більшу економічну незалежність. 

Резервні позиції — це частка валютного резерву в МВФ, розмір якої відповідає 

розміру установчого внеску, як правило квота на такий внесок становить 25% від 

загального резерву. Установчий внесок сплачується не у національні валюті, а у 

валютах інших країн учасниць МВФ, або у СПЗ. Якщо МВФ використовує внесену 

валюту на кредити іншим країнам учасницям тоді резервна позиція країни (валюта 

якої була витрачена на кредит) зростає. Отже резервна позиція країни визначається як 

перевищення норми квоти над сумою яка знаходиться у розпорядженні МВФ. 

СПЗ являють собою резервний або платіжний засіб який випущений МВФ і 

розподілений між країнами учасницями відповідно до квот. СПЗ існують лише у 

безготівкові формі і виражені у формі запасів на рахунках в банку. СПЗ 

функціонують лише на Міжнародному рівні де вони виступають специфічною 

валютою МВФ. На сучасному етапі розвитку основі золотовалютних резервів 

становлять запаси іноземних вільноконвертованих валют. Резерви іноземних валют 

виступають грошовими інструментами, які відіграють важливу роль у сплаті 

міжнародних зобов’язань. Тож міжнародні резерви виступають важливим фактором у 

визначенні економічної міці та допомогають меншою мірою переживати спади в 

економіці. 

Міжнародні резерви — це високоліквідні запаси якими оперують фінансові 

установи і вони мають дві основних функції: 

Трансакційна, полягає у оперуванні достатнім обсягом іноземних платіжних 

засобів (зокрема іноземної валюти) задня швидкого погашення міжнародних 

зобов’язань на всіх рівнях. 

Інтервенційна, полягає у втручанні центрального банку в операції на 

валютному ринку з метою регулювання курсу національної валюти через операції з 

купівлі-продажу іноземних валют. 

Функції міжнародних резервів між собою тісно пов’язані та спрямовані на 

забезпечення позитивного платіжного балансу. Платіжний баланс держави 

складається на основі грошових надходжень, які держава отримала, і платежів, які 

сплатила протягом певного періоду часу. Платіжний баланс ведеться задля аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності за місяць, квартал, рік. 

Щоб визначити вагомий вплив платіжного балансу на кількість 

золотовалютних резервів потрібно зрозуміти як його вираховують. Задля цього 

потрібно підбити підсумок по зовнішній торгівлі, іншими словами визначити сальдо 

торгового балансу. У випадку коли вартість експорту перевищує вартість імпорту 

сальдо торгового балансу є додатнім. В таких умовах важелі впливу які спрямовані на 

підтримку національного виробника працюють правильно. Як результат збільшується 

притік іноземної валюти як в державний так і у підприємницький сектор. Що у свою 



Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Економічний потенціал як запорука сталого розвитку» 

 

91 

чергу сприяє збільшенню іноземних валют в резервах держави. Вищезгадані фактори 

мають вагомий вплив на нарощення міжнародних резервів держави. 

Коли ж розглядати ситуацію при якій сальдо торгового балансу має від’ємний 

характер, тобто вартість імпортних товарів переважає вартість експортних. При таких 

обставинах держава змушена здійснювати закупівлю іноземної валюти задля 

можливості швидкої оплати міжнародних платежів. При покупці сплачується 

відсоток, який на рівні держави відіграє велику роль. При такій ситуації 

золотовалютні резерви виступають у ролі регулятора, тобто із резервів черпають 

ресурси на подолання проблем даного роду. Також золотовалютні резерви на 

сьогоднішній день беруть на себе роль регулятора і в наступних економічних 

процесах. До них відносяться: 

- фінансування від'ємного сальдо балансу поточних операцій країни; 

- обслуговування валютних зобов'язань, в тому числі державного зовнішнього 

боргу; 

- проведення валютної політики, насамперед регулювання рівня обмінного 

курсу національної валюти; 

- забезпечення ліквідності на фінансових ринках у процесі виникнення криз; 

- формування заощаджень держави, запасу її ліквідності. 

Забезпечення вирішення проблем даного характеру виснажує резерви, адже за 

часів незалежності Україна не раз переживала часи скрути. Економічні кризи, що 

пережила Україна продемонстрували що національна фінансова система не була 

готова до нових економічних викликів, які проявилися у прискорених темпах 

інфляції, скороченням пропозиції іноземної валюти, виникненню нових проблем з 

ліквідністю. Як наслідок скорочення золотовалютних резервів, адже при таких 

обставинах саме з резервів беруться ресурси на подолання таких явищ. Тенденцію до 

зменшення кількості золотовалютних резервів наведено в таблиці. 

 

Таблиця 1. Золотовалютні резерви України, та їх динаміка (в млн. дол. США) 

(станом на 1січня) 

Рік Кількість Коливання 

2010р. 26505,0  

2011р. 34576,0 8071.0 > 

2012р. 31794,6 2781.4 < 

2013р. 24546,2 7248.4 < 

2014р. 20415,7 4130.5 < 

2015р. 7533,3 12882.4 < 

2016р. 13300,0 5766.7 > 

2017р. 15539,3 2239.3 > 

 

В таблиці чітко простежується систематичне зменшення кількості резервів 

починаючи із 2010 і закінчуючи 2015. Збільшення кількості резервів протягом двох 

наступних років здебільшого пов’язане із наданням кредитів від МВФ. На зменшення 

кількості золотовалютних резервів впливає низка факторів, зокрема, напружена 

ситуація на сході країни. Для подолання даних негативних тенденцій потрібна 
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розробка нової стратегії, та механізмів впливу на економічні процеси. Ефективна 

стратегія має бути орієнтована на максимально широкий розподіл ефекту від 

економічного зростання на усі верстви суспільства та економічні групи, що дозволить 

об'єднати їхні інтереси навколо загальнонаціональних цілей. 

Для економічного аналізу та визначення критеріїв достатності чи дефіцитності 

рівня золотовалютних резервів використовують індивідуальні показники. Як показує 

практика достатнім є обсяг резервних активів, який відповідає вартості імпорту 

товарів та послуг за три місяці. Також важливою є структура золотовалютних 

резервів, існує проблема вибору співвідношення між окремими компонентами 

резерву. Оскільки резервна позиція у МВФ та запас СПЗ становлять невелику частку 

у загальному обсязі резервів та їхні розміри визначаються Міжнародним валютним 

фондом, ця проблема фактично зводиться до фіксації співвідношення між іноземною 

валютою та золотом. На сьогоднішньому етапі раціональніше зміцнювати частку 

міжнародних запасів валют перед золотом. Золото на відміну від валютних активів не 

приносить прибутку у вигляді процентів, а навпаки, його утримання потребує певних 

витрат. Крім того коли одна держава продає іншій державі золото у великих обсягах, 

то це може призвести до падіння ціни на золото, що спричиняє відчутні втрати країна 

у яких золото складає велику частку резервів. 

В світовій економіці багато країн по всьому світу проводить політику щодо 

збільшення своїх золотовалютних резервів навіть якщо економічний стан держави не 

знаходиться на вершині своїх можливостей. Але на практиці одинакова кількість 

золотовалютних резервів не свідчить про одинаковий рівень економічних 

можливостей. 
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Медичне страхування є формою соціального захисту населення щодо охорони 

здоров’я, воно пов’язане з компенсацією витрат громадян на медичне 

обслуговування. Це система організаційних і фінансових заходів щодо забезпечення 

діяльності страхової медицини.  

Медичне страхування (Medical Insurance) — це форма особового страхування, 

що гарантує громадянам отримання медичної допомоги при настанні страхової події 

за рахунок нагромаджених страхових фондів [1]. 
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Українці відмовляються від медичних страховок, вважаючи їх непосильним 

навантаженням для сімейного бюджету. Щоб утримати клієнта, страхові компанії 

змушені чіткіше сегментувати продукти, вводити ліміти і франшизи. 

Основними завданнями медичного страхування є: 

1) посередницька діяльність в організації та фінансуванні страхових програм 

через надання медичної допомоги населенню; 

2) контроль за обсягом та якістю виконання страхових медичних програм 

лікувально-профілактичними, соціальними закладами і окремими приватними 

лікарями; 

3) розрахунок з медичними, соціальними установами та приватними лікарями 

за виконану роботу згідно з угодою через страхові фонди, які формуються за рахунок 

грошових внесків підприємств, закладів, організацій, громадян [2, с. 14]. 

Фінансове забезпечення охорони здоров’я здійснюється з різних джерел: 

державного бюджету, коштів підприємств і внесків приватних осіб. Базуючись на 

цьому, виділяють наступні моделі фінансування охорони здоров’я [3, с. 84-85]. 

1. Державна модель фінансується переважно (до 90%) із бюджетних джерел 

(Великобританія, Канада). На наш погляд, основним недоліком цієї моделі є проблема 

залучення в охорону здоров’я коштів із позабюджетних джерел (кошти підприємств, 

фірм, компаній, працівникам яких установи охорони здоров’я можуть надавати 

додаткову медичну допомогу на договірній основі). 

2. Бюджетно-страхова модель фінансується за рахунок цільових внесків 

підприємців; працездатних громадян у фонд охорони здоров’я і субсидій держави. 

Фінансування з позабюджетних фондів медичного страхування переважає в 

Німеччині (78%), Італії (87%), Франції (71%), Швеції (91%), Японії (73%) та ін. 

3. Приватнопідприємницька модель фінансується за рахунок реалізації платних 

медичних послуг, а також за рахунок коштів добровільного медичного страхування 

(США, Південна Корея, Нідерланди). 

На сьогодні пропонується перспективна система медичного страхування в 

Україні. Зразком для неї може стати ізраїльська система, яка, на думку фахівців, є 

однією з найефективніших в світі. Наслідування саме цієї схеми є передумовою 

створення в Україні комплексної, ефективної, загальнодоступної і справедливої 

системи медичного страхування. 

Фінансування охорони здоров’я потребує значного поліпшення, бо 

здійснюється, як правило, за методом залишкового фінансування цієї галузі. Це 

призвело до відсталої матеріальної бази, низького рівня медичного обслуговування, 

дефіциту лікарських препаратів і, як результат — стан здоров'я населення в Україні 

незадовільний [4, с. 40]. 

Медичне страхування поділяється за формами на обов’язкове медичне 

страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування (ДМС). Обов'язкове медичне 

страхування реалізується через програми обов'язкового медичного обслуговування. 

Воно має особливе значення, оскільки воно є всеохопним і всезагальним. Це 

надзвичайно важливо у зв'язку з тим, що будь-яка людина має право на отримання 

допомоги у разі втрати здоров'я, незважаючи на те, чи може вона оплатити цю 

допомогу. Але в такий спосіб суспільство не може забезпечити надання допомоги у 

разі захворювання, лікування якого вимагає надто великих затрат, обто надання 
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надання висококомфортних умов лікування. Саме тому систему ОМС доповнює 

система добровільного медичного страхування (ДМС). 

Добровільне медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у разі 

втрати ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією 

громадянами витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших витрат, 

пов'язаних із підтримкою здоров'я: відвідуванням лікарів та амбулаторним 

лікуванням; придбанням медикаментів; лікуванням у стаціонарі; отриманням 

стоматологічної допомоги, зубним протезуванням; проведенням профілактичних та 

оздоровчих заходів тощо. 

Зараз розвиток системи охорони здоров’я в Україні відбувається в умовах 

внутрішніх протиріч соціально-економічного розвитку держави. Галузь потерпає від 

непослідовної соціально-економічної політики, нерівних умов для ведення медичної 

практики різними суб’єктами господарювання та несприятливого інвестиційного 

клімату в галузі охорони здоров’я. 

Україна на сьогодні перебуває на стадії впровадження загальнообов'язкового 

державного соціального медичного страхування. Незважаючи на помітні переваги, 

його введення в Україні гальмується немає однорідного підходу до законопроекту 

про ОМС [5, с. 98]. 

Існує ціла низка проблем, які стримують розвиток медичного страхування в 

Україні. Серед них можна виділити: 

- відсутність системи підготовки спеціалістів; 

- низький рівень зарплат та надходжень премій; 

- безвідповідальність страховиків перед страхувальниками; 

- відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування, 

недостатню інформованість населення щодо переваг і недоліків медичного 

страхування. 

Поряд з тим, обов’язкове медичне страхування має забезпечити всім 

громадянам нашої країни незалежно від статі, віку, соціального стану, рівня доходів і 

т.п. рівні можливості в отриманні певного рівня медичної допомоги. Перспективи 

України від введення обов’язкового медичного страхування полягають у створенні 

медичного обслуговування європейського рівня, збільшенні фінансування охорони 

здоров’я, зниженні витрат населення на медичну допомогу, незалежності медичних 

установ, благоустрою та покращенні оснащення медичних установ, збільшенні 

заробітної плати медичних працівників. Фонд обов’язкового медичного страхування 

повинен перебувати під управлінням Міністерства охорони здоров’я, завдяки чому 

буде здійснюватися жорсткий контроль над виконанням страхових зобов’язань. 

Для досягнення реальної цілісності української системи охорони здоров’я 

необхідний час та значні інвестиції. Оскільки система державного медичного 

соціального страхування є важливою і стратегічною для держави. До її впровадження 

необхідно підійти зважено і конструктивно: розробити і у встановленому порядку 

затвердити закони та підзаконні акти про медичне страхування громадян; розробити 

положення про національний і територіальні Фонди медичного страхування і 

здійснити їх формування, а також захист прав пацієнта на отримання своєчасної і 

якісної медичної допомоги. 
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Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від вітчизняних 

підприємств активних дій з підвищення ефективності їх функціонування. З початку 

розвитку економічної науки проблема ефективного функціонування підприємств 

вийшла на перший план і залишається актуальною й сьогодні. 

Успішна діяльність та реалізація стратегії розвитку підприємства передбачає 

здійснення не лише результативної, а й ефективної господарської діяльності. 

Передумовами виникнення потреби в ефективному, раціональному веденні 

господарської діяльності підприємства є проблема обмеженості ресурсів, з одного 

боку, і постійне прагнення до зростання результатів його діяльності — з іншого. Саме 

ефективне використання наявних ресурсів дає змогу задовольнити максимум потреб 

підприємства й отримати бажаний результат. 

Ефективність — одна з основних категорій економіки, яка безпосередньо 

пов'язана з досягненням цілковитого результату розвитку підприємства. На 

сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні підприємства повинні активно 

діяти з метою підвищення ефективності їх діяльності. Ефективність діяльності 

підприємства є дуже важливою, так як розкриває такі характеристики, як якість, 
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доцільність, результативність та корисність, а також це співвідношення ефекту від 

усіх видів його діяльності і сукупність витрат на досягнення цього ефекту. Поряд з 

тим, ефективність — це досягнення стратегічного прибутку на кожному етапі 

розвитку підприємства при забезпеченні фінансової сталості та платоспроможності, 

оптимального співвідношення рентабельності та ризику. 

Ефективність діяльності та досягнення її максимальних значень — основна та 

функціональна ціль, що формує необхідні структуроутворюючі елементи та загальну 

схему організації фінансово-економічної безпеки підприємства. Фінансово-

економічна безпека підприємства є складною системою, яка включає певний набір 

внутрішніх характеристик, спрямованих на забезпечення ефективності використання 

фінансових ресурсів за кожним напрямом діяльності. 

Складність та багатогранність поняття фінансово-економічної безпеки 

обумовлює необхідність застосування у процесі дослідження її організаційних засад 

системного підходу. Системний підхід до аналізу фінансово-економічної безпеки 

передбачає розгляд діяльності підприємства як багаторівневої структурної системи та 

базується на принципах цілісності об’єкта дослідження, що забезпечує можливість 

виявлення взаємозв’язків між елементами системи та розробки рекомендацій щодо їх 

раціонального використання на основі синергетичного ефекту. 

Вперше поняття «фінансово-економічна безпека» почало застосовуватися на 

Заході у зв'язку зі зростанням проблеми обмеженості ресурсів [1, с. 251]. 

Сутність фінансово-економічної безпеки полягає у наявності такого його 

фінансового стану, який характеризується: збалансованістю і якістю фінансових 

інструментів, технологій і послуг; стійкістю до загроз; здатністю підприємства 

забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, а також місії і завдань достатніми 

обсягами фінансових ресурсів; а також спрямованістю на ефективний і сталий 

розвиток [2, с. 167]. 

Головні підходи до визначення поняття «фінансово-економічна безпека 

підприємства» наведені на рис. 1 мають місце і сьогодні.  

Головна мета забезпечення фінансово-економічної безпеки — найефективніше 

функціонування, найпродуктивніша роботи підприємства та економічне 

використання ресурсів, забезпечення високого рівня роботи персоналу та якості 

господарських процесів підприємства, а також постійного стимулювання 

нарощування наявного потенціалу та його стабільного розвитку. 
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Рис. 1. Теоретичні підходи щодо визначення поняття «фінансово-економічна 

безпека підприємства» 

Джерело: складено на основі [3] 

 

Правильна оцінка фінансово-економічних результатів діяльності та фінансово-

економічного стану підприємства за сучасних умов господарювання необхідна як для 

його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних 

органів. Фінансово-економічний стан підприємства цікавить і його конкурентів, але 

вже в іншому аспекті — негативному; вони зацікавлені в ослабленні позицій 

конкурентів на ринку. 

Про ослаблення фінансової складової фінансово-економічної безпеки свідчать 

зниження ефективності, ліквідності підприємства, підвищення кредиторської та 

дебіторської заборгованості, зниження фінансової стійкості тощо. 

Схема забезпечення фінансової складової фінансово-економічної безпеки 

відображено на рис. 2. 
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найефективнішому використанні корпоративних ресурсів 
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Рис. 2. Схема забезпечення фінансової складової фінансово-економічної безпеки 

підприємства 

Джерело: складено на основі [4] 

 

Ефективність можна вважати індикатором розвитку підприємства та його 

фінансово-економічної безпеки, а також найважливішим стимулом господарської 

діяльності. 

Отже, ефективність діяльності підприємства є одним з найважливіших 

інструментів його вдосконалення. Ця обставина надзвичай важлива. оскільки 

досягнення відповідного рівня фінансово-економічної ефективності підприємства 

забезпечить його фінансово-економічну безпеку, виживання та функціонування на 

ринку серед конкурентів. 
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У країнах зі сталою економікою державне фінансування установ документної 

консолідованої інформації, або архівів і бібліотек, у відсотковому значенні щорічно 

зростає, втім не відповідає потребам глобалізованого світу у зв’язку інфляцією і 

необхідністю витрат на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 

Архіви і бібліотеки скорочують видатки на виконання своїх класичних функцій, що 

не є прогресом діяльності, тому питання з надання платних послуг — актуальний 

сегмент професійної діяльності фахових працівників і менеджменту загалом. 

«Бібліотека та Архів Канади» (англ. Library and Archives Canada, фр. 

Bibliothèque et Archives Canada) констатують, що збереження в 2001 р. бюджету в 

тому ж обсязі, що і в 1984 р., призвів до того, що бібліотека не могла виконувати свої 

основні функції, передбачені законом, тому платні послуги є не лише економічно 

обґрунтованою вимогою часу, а й соціокультурною складовою її діяльності, що у 

2016 р. четверту частину свого річного бюджету формула за рахунок платних послуг 

[3]. 

«Королівська бібліотека, Національна бібліотека і бібліотека Копенгагенського 

університету» (дан. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns 
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Universitetsbibliotek), або Королівська бібліотека Данії (дан. Det Kongelige Bibliotek) 

[4] у 2000 р. відмовилась від перевірки фондів, випуску паперової версії внутрішнього 

інформаційного бюлетеня, скоротила купівлю книг та інших матеріалів та поступово 

розширила перелік платних послуг, зокрема: різнопланові управлінські курси; 

англійської мови; курси з мистецтвознавства; освітянські курси на базі 

фармацевтичної бібліотеки; замовлення фотокопій; замовлення копіювання у PDF 

форматі документних ресурсів, що видані до 1900 р.; статті з недавніх наукових 

журналах; ресторан/кафе, що окрім класичних функцій індустрії гостинності (обід, 

вечеря) влаштовують прийоми, вечірки і конференц-обслуговування у співпраці з 

працівниками бібліотеки та ін. [2, с. 103-115] 

Архіви республіки Словенія та Національна й університетська бібліотека 

Словенії (словен. Narodna in univerzitetna knjižnica, словен. NUK) також надають 

широкий сегмент платних послуг: міжархівне і міжбібліотечне обслуговування; всі 

види матеріалів для навчання та наукових цілей; копіювання, оцифрування 

матеріалів; державні курси з архівної і бібліотечної освіти та ін. [1, 5]. 

Національна бібліотека Ірландії (англ. National Library of Ireland) надає 

наступні платні послуги: різноманітні курси на основі бібліотечних і архівних 

колекцій для всіх учнів, студентів та дорослих з ірландської історії та культури; 

надання консультацій для тих, хто займається історичними дослідженнями; 

копіювання, оцифрування; ряд послуг для вчителів, інших бібліотек і видавців; існує 

цілий ряд різних видів робіт через самообслуговування користувачів [6]. 

Маркетинговий підхід до постановки платних послуг у бібліотеці передбачає 

використання різних ознак для їх класифікації. На думку дослідниці Семесько В.О. 

українські бібліотеки мають коригуватись світовим досвідом і «впроваджувати та 

розвивати платні послуги по таким видам діяльності як видання, розповсюдження та 

реалізація наукових, видань, надання поліграфічних послуг; розроблення 

програмного продукту, впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і 

продуктів; проведення робіт з технічного захисту інформації, роботи з комп’ютерною 

технікою та методик статистичної обробки інформації; організація навчання 

іноземних мов, перекладацькі послуги; надання юридичних послуг фізичним та 

юридичним особам, створення платних навчальних студій, курсів» [11]. 

Для розвитку платних послуг у бібліотеці необхідно: вивчити та коригуватись 

нормативно-правовою базою, на підставі якої буде здійснюватися діяльність з 

надання додаткових платних послуг; провести комплексні маркетингові дослідження, 

для того щоб відповісти на питання: Які послуги слід вводити в бібліотеці? Хто 

повинен виконувати роботу по наданню послуг? На кого орієнтовані кінцеві 

результати і т.д.; проаналізувати матеріально-технічну базу і оцінити кадровий 

потенціал; прорахувати вартість тієї чи іншої додаткової платної послуги; розробити 

відповідні документи і затвердити їх; провести рекламу власних послуг; постійно 

аналізувати роботу з метою виявлення недоліків та пошуку шляхів її вдосконалення 

[12]. 

Необхідно пам’ятати, що в Україні національні статистичні класифікації видів 

економічної діяльності, продукції, товарів створювали, використовуючи європейські 

класифікації в незмінному вигляді. Класифікація видів економічної діяльності 

(КВЕД) [7] установлює основи для підготовлення та поширення статистичної 
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інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в 

об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або 

використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг , у групи і на основі 

нормативно-правової бази [9, 10, 12]. 

У межах Європейського статистичного простору, з 1993 р. статистичні 

відомості вперше почали збирати та розробляти за Класифікацією видів економічної 

діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією продукції за 

видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA) [7]. 

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) установлює основи для 

підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної 

діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що 

виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для 

створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або 

технології), у групи [ 2, с. 107-110]. 

КВЕД — це статистичний інструмент для впорядкування економічної 

інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання 

в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, 

ліцензуванні, системі тарифі), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою 

[7]. 

Згідно КВЕД-2016 розділ 91 «Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та 

інших закладів культури» підрозділ 91.01 «Функціонування бібліотек і архівів» 

включає діяльність бібліотек та архівів, роботу музеїв будь-якого типу, ботанічних та 

зоологічних садів, роботу історичних місць та природних заповідників та передбачає: 

послуги, пов’язані з документацією та інформацією, які надаються бібліотеками усіх 

видів, діяльність читальних залів, залів для прослуховування та перегляду, що 

надають послуги суспільству або окремим категоріям користувачів, таким як 

студенти, науковці, члени організацій, управління державними архівами: організація 

збирання інформації, спеціалізованої та неспеціалізованої; складання каталогів; 

надання в тимчасове користування книг, карт, періодики, фільмів, записів, плівок, 

творів мистецтва; підбір інформації відповідно до інформаційних запитів; ведення 

бібліотек фотографій і кіно та інші послуги бібліотек (мова документа збережена) [8]. 

Нарешті, глобалізоване інформаційне суспільство ХХІ ст. має пам’ятати вислів 

славетного Оскара Уайльда, що всякі правила щодо того, що слід і чого не слід 

читати, просто безглузді. Сучасна культура більш ніж наполовину грунтується на 

тому, чого не слід читати, а отже, архівні і бібліотечні установи України крім вище 

зазначеного, мають пам’ятати ці пророчі слова, щоб не перетворитись в музей до 

якого ніхто не ходить. 
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В умовах висококонкурентного середовища одним із вагомих чинників 

успішності функціонування підприємства є лідерство, оскільки воно виступає як 

потужний фактор результативності діяльності робочої групи та підприємства в 

цілому. Розвиток лідерства у контексті реалізації управлінських функцій на 

підприємстві є стратегічною умовою належного функціонування підприємства, 

адекватно до змін факторів зовнішнього середовища. Актуальним напрямком 

дослідження є проведення аналізу напрямків розвитку лідерства, як ефективного 

способу підвищення ефективності використання потенціалу людських ресурсів та 

досягнення економічних результатів в умовах високої конкуренції. 

Досліджено, що лідерство — це тип управлінської взаємодії, націлений на 

спонукання людей до певних дій, шляхом застосування різних джерел влади та впливу. 

В основу лідерства покладені людські ідеали та особисті якості, такі як: знання, вміння, 

компетенції, стратегічне мислення, довіра та повага, особисті симпатії, високий рівень 

кваліфікації і авторитет тощо. Лідерство базується на ефективності цілеспрямованої 

зміни поведінки іншої особи, що визначається поняттями «вплив» та «влада». Вплив — 

це цілеспрямована дія на іншу особу для зміни її поведінки. Влада — це форма 

соціальних відносин, що визначає можливість впливу на інших людей з використанням 

економічних, соціальних і організаційно-правових механізмів, що є запорукою в 

досягненні цілей організації.  

Проаналізовано, що реалізація низки комплексних програм розвитку лідерства 

є необхідною умовою суспільної трансформації та економічного розвитку організації, 

що спрямовано на вдосконалення системи і процедур управління людським капіталом 

для забезпечення відповідної реакції на вимоги зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства. Необхідність розвитку лідерства в організації є основою 

для підвищення компетенцій менеджера відповідно до вимог часу, ефективного і 

продуктивного досягнення її цілей, формування конкурентних переваг за рахунок 

підвищення ефективності використання потенціалу людських ресурсів підприємства. 

Визначено, що з 2014 року в Україні діє програма розвитку лідерства, в ході 

якої було визначено основні критерії ефективного лідера, а саме: ініціативність, 
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генерація ідей, організаторські здібності, вміння контролювати себе та свої емоції, 

прояв поваги до людей, утримання від надмірного контролю, відсутність тиску на 

підлеглих, чітке формулювання завдань, вміння швидко зорієнтуватись у ситуації, не 

перекладання провини на своїх підлеглих тощо [1]. Справжній лідер повинний бути 

сприйнятливим до нових ідей, змін, бути адаптивним і гнучким, вміти передбачати 

розвиток подій і формувати на основі цього сценарії майбутнього, мати прагнення до 

постійного самоудосконалення і розвитку, маючи необхідну підтримку з боку 

керівництва підприємства.  

Важливим інструментом розвитку лідерства в організації є зміна управлінських 

підходів, необхідних для суспільних трансформацій, які б відповідали цінностям і 

потребам організації, необхідних для належного функціонування та подальшого 

розвитку.  

Для безперервного навчання і розвитку лідерства необхідно розробити 

методологію оцінки потреб в організації, визначити основних претендентів на 

навчання, розробити план навчальних програм, розробити стратегію навчання, 

включаючи формальні та неформальні тренінги, необхідні для розвитку як лідерських 

якостей, так і особистісних. При цьому розвиток лідерства повинен включати не тільки 

навчання осіб керівного складу, але й рядових працівників та претендентів на 

управлінські посади, що дозволить організації стимулювати працівників до розвитку, 

просуваючи їх по службі.  

Для успішного навчання лідерським якостям працівники проходять ряд 

тренінгів, в залежності від потреб організації або для покращення тих чи інших 

якостей. Існують різні форми та сфери навчання, направлені на розвиток лідерства, до 

яких відносять: розвиток лідерства державних службовців, інноваційні навчання 

творчим підходам, розвиток емоційного інтелекту, ситуативний підхід до лідерства, 

мистецтво управління змінами, управління конфліктами, мистецтво ведення 

переговорів, розвиток комунікативних навичок, управління стресом та ефективною 

взаємодією із засобами масової інформації [1]. Опановуючи актуальні вміння, 

навички та компетенції можна забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток лідерства в організації, оскільки це можливе тільки за наявності належних 

умов, що не гальмують розвиток підприємства. 

Зроблено висновок, що для ефективного функціонування організацій в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища необхідною є реалізація концепції розвитку 

лідерства, що забезпечить сталий розвиток організації, необхідний для досягнення 

цілей та стабільності діяльності, завдяки вдосконаленню процедур управління 

людськими ресурсами. 
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Податки і збори — це основні джерела доходів держави, найважливіші 

фінансові категорії. Податки являють собою встановлені вищим органом 

законодавчої влади обов’язкові платежі до бюджетів та державних цільових фондів, 

які сплачують юридичні та фізичні особи в порядку і на умовах, передбачених 

чинним законодавством. Саме податкові платежі забезпечують фінансове підґрунтя 

існуванню держави, а також виконують роль найефективнішого інструменту впливу 

держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і 

техніки та  надання соціальних гарантій населенню. 

Сьогодні невідповідність податкових надходжень до бюджетів фінансовим 

потребам держави посилює проблему підвищення ефективності адміністрування 

податків і зборів в Україні. Під системою адміністрування податків розуміємо 

сукупність взаємопов'язаних елементів, зокрема фіскальних та інших центральних 

органів виконавчої влади, спрямованих на організацію податкового процесу та 

здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю 

обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджету податків, зборів, платежів.  

Система адміністрування податків в Україні виконує фіскальну функцію, що 

забезпечує формування та мобілізацію надходжень до бюджетів різних рівнів і 

державних цільових фондів, а згодом використання цих коштів для добробуту 

населення. Наступною функцією є стимулююча, яка, з одного боку, полягає у 

створенні таких умов оподаткування, які сприятимуть розвитку економічних процесів 

і явищ, а з іншого — підвищенню ступеня добровільності сплати податків у країні. 

Контрольна функція даної системи передбачає контроль з боку держави за фінансово-

господарською діяльністю суб'єктів господарювання, зокрема за джерелами 

прибутків і витрат, з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі 

надходження платежів податкового характеру до бюджетів і державних цільових 

фондів [1]. 

Прогрес у сфері адміністрування податків можливий тільки за умови 

збалансованої взаємодії її суб’єктів. З одного боку, це є уповноважені державою 

фіскальні органи, а з іншого — платники податків, зборів та платежів до бюджетів і 

державних цільових фондів, а також інші суб'єкти, які впливають на формування та 

функціонування системи адміністрування податків. Під об'єктом адміністрування 

податків слід розуміти те, на що спрямована діяльність фіскальних органів, тобто 

процес мобілізації податкових платежів у бюджет. 

Ефективність функціонування системи адміністрування податків залежить від 
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належного нормативно-правового забезпечення, зокрема стабільного податкового 

законодавства. На практиці податкове законодавство забезпечує регламентацію 

податкових відносин, тобто відносин, які в процесі оподаткування виникають між 

суб’єктами: законодавчими та виконавчими органами, що здійснюють 

адміністрування податків, фіскальними органами та платниками податків, 

фіскальними органами та податковими агентами, центральними органами влади та 

органами місцевого самоврядування з приводу обчислення, нарахування та сплати 

податків, зборів і платежів, формування і подання відповідної звітності. 

Основним законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у сфері 

оподаткування, є Податковий кодекс України. Оскільки упродовж останніх років 

податкові надходження в Україні становлять 70-80% доходів державного бюджету, 

особливої актуальності набуває визначення факторів, що на них впливають. 

Зазначимо, що на обсяг податкових надходжень до бюджетів впливає:  

 динаміка валового внутрішнього продукту, адже між обсягом ВВП та 

величиною податкових надходжень спостерігається пряма залежність, тобто якщо 

ВВП у країні зростає, податкові надходження будуть наповнювати державну казну; 

 темпи інфляції (залежно від економічної ситуації у країні податкові 

надходження можуть як збільшуватися, так і зменшуватися); 

 розвиток підприємницької діяльності. Залежність обсягу податкових 

надходжень від кількості суб'єктів підприємництва є прямою. Зі зростанням кількості 

суб'єктів підприємницької діяльності підвищується рівень добробуту населення і 

збільшуються податкові надходження до бюджету;   

 курс гривні до долара США та євро. У випадку девальвації національної 

грошової одиниці доходи Державного бюджету зменшуються; 

 платоспроможність населення. Збільшення частки податкових платежів у 

структурі видатків населення спонукає громадян до ухиляння від сплати податків [3]. 

Теоретичний аналіз системи адміністрування податків дає змогу сформулювати 

загальні вимоги щодо поліпшення її основних функцій. До них належить 

налагодження партнерських взаємовідносин між фіскальними органами та 

платниками податків, що повинні ґрунтуються на якісно новій філософії розуміння 

місця громадянина в державі й у податковому адмініструванні, повазі до його прав та 

інтересів. Також важливим є посилення відповідальності як платників податків, так і 

фіскальних органів за порушення податкової та службової дисциплін та зниження 

рівня корупції у країні шляхом активного використання новітніх комп'ютерних 

технологій у процесі адміністрування податків. 

Отже, процес адміністрування податків в Україні нерозривно пов'язаний із 

наявністю низки проблемних аспектів, тому очевидним є той факт, що вітчизняна 

система адміністрування податків, як і податкове законодавство, потребує 

вдосконалення. Стратегія такого вдосконалення полягає у створенні ефективніших 

механізмів адміністрування податків, недопущенні проявів корупції у податкових 

відносинах, сприянні підвищенню добровільності сплати податків, формуванні 

партнерських взаємовідносин між фіскальними органами та платниками податків, 

створенні справедливих умов оподаткування для всіх платників податків і 

забезпеченні мобілізації фінансових ресурсів до бюджетів різних рівнів у 

достатньому обсязі. У цьому аспекті доцільно враховувати досвід країн-членів ЄС.  
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В умовах динамічних змін, нестабільності економічної ситуації та низького 

рівня податкової дисципліни в Україні особливого значення набуває створення такої 

системи адміністрування податків, яка відповідала б вимогам соціально-економічного 

розвитку держави, забезпечила зниження податкового навантаження на платників, 

ініціювала пожвавлення ділової активності суб'єктів підприємництва, стимулювала 

інвестиційно-інноваційну діяльність та заохочувала платників до своєчасної сплати 

податків повною мірою. 
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Банковский капитал обеспечивает ресурсы, необходимые для создания и 

функционирования банка, защищает банк от банкротства, компенсируя потери от 

разных рисков, поддерживает доверие клиентов к банку и не дает поводов усомнится 

в его финансовой устойчивости, является регулятором роста банка и его работы на 

рынке финансовых услуг, обеспечивает инструменты для расширения деятельности 

банка и финансирования новых видов услуг и продуктов. С этой точки зрения 

“…проблема капитализации — это проблема формирования финансового фундамента 

банковской системы. От его качества зависит надежность всей экономической 

системы и динамика дальнейшего развития” [1, c. 157]. 

Проблема капитализации сопровождает функционирование коммерческих 

банков Украины с первых этапов развития ее банковской системы. В 1993 г. банки 

ставали банкротами, не успев даже полностью сформировать капитал. С 1995 г. 

Национальный банк Украины усилил требования к размеру капитала банков, а с 2000 

г. ввел класификацию банков за уровнем капитализации, поделив банки на пять 

групп: хорошо капитализированы, достаточно капитализированы, 

недокапитализированы, значительно и критически недокапитализированы. В 2006 г. 
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проблема капитализации была обострена внесением изменений в Закон Украины “О 

банках и банковской деятельности”, которым было установлено, что минимальный 

размер статутного капитала банка на момент регистрации не может быть менее 10 

млн.евро. В 2009 г. минимальный размер статутного капитала был установлен на 

уровне 75 млн.гривен, а с 2012 г. даный показатель установлен на уровне 120 

млн.гривен. С 4 февраля 2016 г. Постановлением Правления НБУ предусмотрено 

повышение статутного капитала коммерческих банков до 500 млн.грн. в 2024 г.: 300 

млн.грн. — до 11 января 2017 г.; 400 млн.грн. — до 11 января 2018 г.; 450 млн.грн. — 

до 11 января 2019 г.; 500 млн.грн. — до 11 июля 2024 г., т.е. на протяжении восьми 

лет объем капитала коммерческих банков Украины должен увеличится более чем в 

четыре раза. Таким образом, проблема капитализации банковской системы Украины 

является актуальной и крайне важной. 

Важную роль капитализации банков подчеркивают Коваленко В.В. и 

Черкашина К.Ф.: “…ведущие финансовые центры мира значительное внимание 

уделяют определению оптимального размера банковского капитала как для 

отдельного банка, так и для системы в целом. Ведь именно достаточный размер 

банковского капитала дает возможность эффективно функционировать не только 

банковской системе, но и экономике в целом, поскольку  неоспоримым является тот 

факт, что финансовая система способствует укреплению конкурентных позиций 

каждой страны на мировой арене” [2, c. 38]. 

Осадчий С.Е. также обосновывает важность капитализации банковского 

сектора в современных условиях глобализации: “…сегодня практически все страны с 

активными рынками финансово-кредитных услуг стали предъявлять банкам и 

кредитным учреждениям требования к их капитализации, которая должна быть  

адекватной принимать риски и обеспечивать способность компенсировать 

непредвиденные убытки. Как известно, эффективно управляемые финансово-

кредитные учреждения с адекватной капитализацией наиболее устойчивые 

относительно издержек и в большей мере способны в сравнении с 

недокапитализированными финансово-кредитными учреждениями кредитировать 

физических лиц и субъектов бизнеса на протяжении всего цикла деловой активности, 

в том числе и в периоды ее спадов” [3, с. 674].  

Капитализация банков среди ученых рассматривается со следующих позиций: 

1) процесс увеличения капитала банка, в первую очередь, за счет 

внутренних источников; 

2) направление части прибыли на увеличение собственного капитала банка 

(реинвестирование прибыли); 

3) способ увеличения уставного капитала банка путем перераспределения 

собственного; 

4) увеличение капитала банка с целью его экономической эффективности 

(т.е. достаточности, прибыльности, финансовой устойчивости). 

На наш взгляд, капитализация банка — это процесс увеличения капитала банка 

за счет реинвестирования прибыли, а также привлеченных источников с целью 

повышения его экономической эффективности. Решение о капитализации 

коммерческого банка принимается его руководством с целью укрепления финансовой 
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устойчивости банка, а также расширения его деятельности путем увеличения 

финансового потенциала.  

Более сложным понятием является капитализация банковской системы. В 

частности, Терешкова Г.Е [4, с. 13] и Осадчий Е.С [3, с. 671] капитализацию 

банковского сектора предлагают определять совокупной величиной собственного 

капитала всех кредитных организаций, представленных в данном секторе. На наш 

взгляд, данное толкование не определяет особенностей капитализации банковского 

сектора на макроуровне, а подразумевает сумму капитала кредитных организаций как 

составляющих кредитной системы страны. 

Международный опыт свидетельствует о взаимосвязи между уровнем 

капитализации банковской системы и уровнем экономического развития страны. В 

начале 2011 г. капитализация банков США составила 496 млрд.евро, Франции — 390 

млрд.евро, Германии — 354 млрд.евро, Великобритании — 350 млрд.евро, Испании 

— 210 млрд.евро, Голландии — 112 млрд.евро, Швейцарии — 100 млрд.евро [5, c. 

224]. Зарубежный опыт повышения капитализации банковских систем 

свидетельствует о том, что рост капитала банков является положительным фактором, 

который соответствующим образом влияет на экономическую систему страны, 

финансово поддерживая ее функционирование. У банков с высоким уровнем 

капитализации значительные инвестиционные возможности, они более эффективно 

исполняют функцию перераспределения финансовых ресурсов в национальной 

экономике за счет экономии на масштабах, для них характерна устойчивость к 

проявлениям экономической нестабильности. И наоборот, недокапитализированные 

банки подвержены значительно большим рискам банкротства в случае ухудшения 

макроэкономических условий в рыночной экономике. Низкая капитализация 

банковского сектора страны ограничивает ее возможности устойчивого и стабильного 

развития. Таким образом, капитализация банковской системы, по существу, является 

не количественной, а качественной проблемой. При этом ее цели следующие:  

1) достижение величины капитала, необходимой для противостояния 

кризисным явлениям в экономической сфере, а также обеспечение стабильности и 

надежности банковского сектора; 

2) соблюдение требований центрального банка; 

3) усиление конкурентоспособности банков, развитие рынка банковских 

услуг и повышение доверия клиентов; 

4) способность эффективного взаимодействия с субъектами экономики и 

стимулирование социально-экономического развития страны. 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, целесообразно выделить 

следующие функции капитализации банковской системы: 

1) мобилизационная — обеспечение банковского капитала, необходимого 

для релизации кредитно-инвестиционной деятельности коммерческими банками; 

2) защитная — соблюдение требований центрального банка, а также защита 

интересов вкладчиков и кредиторов банковских учреждений; 

3) стабилизационная — способность банковской системы противостоять 

кризисным потрясениям; 

4) стимулирующая — содействие развитию экономических субъектов и 

социально-экономическому развитию страны в целом.  
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Таким образом, капитализация банковской системы — это процесс увеличения 

совокупного капитала коммерческих банков в соответствии с установленными 

требованиями центрального банка с целью противостояния кризисным явлениям, 

усиления конкурентоспособности, а также стимулирования социально-

экономического развития страны в целом. 
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На сучасному етапі економічного розвитку не втрачають актуальності підходи 

до управління підприємством та окремими його елементами на основі формування 

відповідних механізмів. Механізм управління — це складна, відносно самостійна 

структурно-логічна система, що складається з елементів, які мають певні 

взаємозв’язки. Чисельні напрацювання теоретиків та практиків призвели до 

нагромадження в науковій літературі великої кількості різних за призначенням, 

цілями, методами, впливом на стан системи механізмів управління.  

Ґрунтуючись на узагальнені представлених у наукових джерелах підходів до 

формування механізмів управління було сформовано власне бачення механізму 

управління іміджем підприємств сфери послуг, з урахуванням галузевої специфіки та 
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особливостей іміджу як об’єкту управління [1]. Основною метою формування 

механізму управління іміджем підприємства сфери послуг можна вважати створення 

іміджу, який сприятиме отриманню конкурентних переваг, додаткових цінностей та 

підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Механізм управління іміджем підприємств сфери послуг запропоновано 

формувати на основі двох блоків: процесу управління іміджем та управлінської 

діяльності з виокремленням суб’єкта та об’єкта управління.  

Важливим елементом запропонованого механізму є фундаментальний блок, 

який включає концепцію, функції, складові елементи іміджу та фактори, що 

впливають на його створення. Концепцію можна розглядати як фундамент 

моделювання іміджу підприємства, що відбиває уявлення управлінців та власників 

про те як вони хотіли б щоб підприємство уявляли різні суб’єкти взаємодії з ним. 

Побудова концепції іміджу повинна узгоджуватись зі стратегією розвитку 

підприємства у конкурентному середовищі. Особливістю побудови механізму 

управління  іміджем підприємств сфери послуг є розподілення факторів, що 

впливають на формування іміджу на два види: фактори, на які підприємство не має 

впливу, або має обмежений вплив (фактори, що не піддаються змінам) та фактори, які 

мають мінливий характер, (на які спрямовують управлінські дії). Перший вид 

факторів пропонується розглядати як обмеження при формуванні стратегії розвитку 

бізнесу.  

Імідж підприємства сфери послуг — це «відносно стійке, емоційно забарвлене, 

уявлення образу підприємства, сформоване на основі особистого досвіду та отриманої 

інформації про його реальні, декларовані та очікувані якості, характеристики та 

показники, які мають економічну, соціальну та іншу значимість для суб’єктів 

взаємодії» [2]. Враховуючи специфіку формування іміджу підприємств сфери послуг 

в межах різних груп суб’єктів взаємодії, доцільно іміджеутворюючі фактори також 

групувати за різними суб’єктами взаємодії з підприємством, враховуючи інтереси 

представників різних груп.  

Ще одним важливим елементом механізму управління іміджем підприємств 

сфери послуг є методи управління, які зазвичай розподіляють на економічні, 

адміністративні, соціально-психологічні. Особливістю управління іміджем 

підприємства сфери послуг є обмежені можливості застосування адміністративних 

методів та переважне використання соціально-психологічних. 

Значущим елементом механізму, який сприяє ефективності його формування є 

принципи, загальні (актуальність, системність, відповідність стратегії розвитку, 

об’єктивність, тощо) та специфічні, які відображають особливість об’єкту управління, 

в тому числі галузеву приналежність. До принципів другої групи в механізмі 

формування іміджу підприємств сфери послуг можна віднести адресність, 

правдивість, обґрунтованість, та постійність, повторення, інші. 

Процес управління іміджем в межах запропонованого механізму складається із 

взаємопов’язаних послідовних етапів: 

1. Розробка концепції іміджу. 

2. Моделювання іміджу. 

3. Формування іміджу. 

4. Моніторинг іміджу. 
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5. Оцінка іміджу. 

6. Коректування іміджу. 

При цьому управлінські дії здійснюються з урахуванням стану конкурентного 

середовища, інформації отриманої у вигляді зворотного зв’язку із суб’єктами 

взаємодії, через опосередкований вплив на них. Основним результатом процесу 

управління є формування іміджу підприємства, який сприяє збільшенню кількості 

лояльних та постійних споживачів послуг та забезпечує отримання певних 

конкурентних переваг. 

Отже, забезпечення ефективності управління іміджем підприємств сфери 

послуг потребує формування науково обґрунтованого механізму, який необхідно 

розглядати як самостійну економічну категорію, що потребує подальших наукових 

досліджень та розробок. 
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Глобалізація світової економіки, інтеграційні фінансово-виробничі процеси, 

створення єдиного інформаційного простору за допомогою всесвітньої мережі 

Internet, набуття інформацією форм, доступних і зручних для користування 

споживачами розширюють національні кордони та створюють додаткові зовнішні 

умови для зростання ефективності функціонування організацій. За цих умов 

інформація стає основним ресурсом у всіх галузях економіки, успішна діяльність 

підприємства насамперед залежить від забезпечення інформацією як безпосередньо 

пов’язаною з його фінансово-господарською діяльністю, так і про загальну 

економічну, соціальну та політичну ситуацію в країні. Інформаційне забезпечення 

при розробці та впровадженні систем управління організації є ефективним методом 

подолання економічного ризику, тобто зниження його ступеня. Успішно функціонує в 

ситуації, яка постійно змінюється, та система управління, яка враховує не лише зміни, 

але й дії використовуючи найновішу інформацію для коректування поставлених 

завдань та цілей, а також методів та інструментів їхньої реалізації.  

Відомо, що для ефективного функціонування систем управління підприємства 

важливо не тільки підібрати найкращий склад елементів системи, а й сформувати 

ефективні зв’язки між нею та зовнішнім середовищем. Саме впровадження 

інформаційної бази при формуванні систем управління та ризик-менеджменту за 

реально існуючої невизначеності сприятиме розробці оптимальних елементів та 

налагодженню ефективних зв’язків між ними, а також стане опорою в подальшій 

роботі підприємства у напрямі послаблення територіальних та часових обмежень, 

подолання невизначеності, налагодження добрих стосунків з постачальниками і 

споживачами, розвитку існуючих й нових видів діяльності. Знову ж таки, навіть 

найефективніше інформаційне забезпечення не дає змогу підприємствам уникнути 

невизначеності та ризику, усіх організаційних труднощів. Упровадження 
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інформаційної системи не тільки не відміняє необхідність ефективного управління 

економічним ризиком, а навпаки, посилює його значення. Крім того, сама система 

інформаційного забезпечення вимагає складної підготовки, значних первинних витрат 

та відповідної техніки для збору, обробки і зберігання даних, тобто виникає 

необхідність у комплексному підході до створення прикладної інформаційної 

системи.  

Розвиток сучасної світової економіки зробив з інформації товар, на купівлю 

якого організації та підприємці витрачають великі кошти. Економічна діяльність, 

особливо управлінська, за своєю суттю побудована та реалізується на певній 

інформаційній базі, яка породжує додаткову інформацію; тобто це інформаційна 

діяльність відносно середовища функціонування. Спеціалісти в галузі інформаційних 

технологій та інформаційних систем стверджують, що інформаційний ринок за 

масштабами та темпами зростання у розвинених країнах випередив ринок 

матеріальних товарів та послуг. Упроваджуються нові технології інформаційного 

забезпечення управлінських систем, які зумовили створення більш досконалого 

ринку, тобто ринку з мінімальною кількістю проміжних ланок між продавцем та 

покупцем. Водночас український ринок інформаційних товарів та послуг не 

наповнений, що є перешкодою у розробці та прийнятті оптимальних рішень. Для 

об’єктивної оцінки ситуації на ринку підприємства та інформаційні посередники 

змушені збирати інформацію самостійно, тому що суб’єкти цього ринку надають про 

себе обмежені та деколи недостовірні відомості. Як уже зазначалось, це є однією з 

причин виникнення невизначеності та конфліктності в ситуації вибору, що необхідно 

враховувати в процесі формування та функціонування систем менеджменту. 

Потрібними є інформаційні продукти та послуги лише відповідної якості, від 

яких залежатиме ефективність діяльності споживача. Інтенсифікація інформаційних 

потоків вимагає детального та якісного аналізу, що дасть змогу отримати багато 

варіантів вирішення проблеми, яка постала перед користувачем в умовах реального 

існування економічного ризику. Програму створення інформаційного забезпечення  

управління економічним ризиком можна розглядати як проект, поділений на декілька 

етапів: визначення потреби в інформації, проведення системного аналізу, створення 

та підготовка програм з урахуванням методів ефективного використання інформації, 

застосування комп’ютерної техніки. Саме ступінь складності систем управління та 

ефективність управління економічними ризиками залежатиме від побудови 

раціональних потоків, яке опирається на такі принципи: 

- виявлення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх 

забезпечення; 

- відображення об’єктивності процесів зовнішнього і внутрішнього середовищ; 

- забезпечення єдності інформації, яка надходить з різних джерел, а також 

планових даних; уникнення дублювання в первинній інформації; 

- досягнення оперативності інформації завдяки використанню сучасних засобів 

зв’язку; 

- всебічна обробка первинної інформації на ЕОМ з виділенням на її основі 

необхідних показників; 

- можливе обмеження обсягу первинної інформації та підвищення коефіцієнта 

її використання; 
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- кодування первинних даних з метою ефективного використання каналів 

зв’язку; 

- розробка програм використання та аналізу первинної інформації для 

планування та управління [1]. 

Тенденція до зростання складності систем менеджменту, з одного боку, 

ускладнює побудову та реалізацію проектів інформаційного забезпечення, а з другого 

- суттєво підвищує роль самої інформації як одного із видів ресурсів, вартість якого 

постійно зростає. Як і будь-який ресурс, інформація вимагає вдосконалення 

технології збору, оцінки, передання, обробки, зберігання та використання. При цьому 

даний ресурс має свої особливості, які необхідно врахувати при побудові 

інформаційних систем, а саме: вірогідність, однозначність, своєчасність, корисність, 

повнота, періодичність тощо. 

Функціонування системи менеджменту може бути представлене у вигляді 

цілісної системи інформаційної взаємодії персоналу управління підприємством. Чим 

кращим є інформаційне забезпечення процесу формування систем управління 

економічним ризиком та менеджменту, тим вищі за якістю результати їхньої 

діяльності. Водночас інформаційна система управління економічним ризиком 

підприємства відіграє лише допоміжну роль. Інформація знижує ступінь 

невизначеності, але не ліквідує необхідності прийняття оптимальних та ефективних 

рішень щодо елементів системи та взаємозв’язків поміж ними.  

Існує два основних канали інформаційного забезпечення управлінців [2]: 

формалізований (по ньому циркулює регламентована за формою, змістом та часом 

інформація з достатнім ступенем достовірності) і стихійний (по ньому менеджерам 

без первинної обробки поступає велика кількість різних відомостей. Вони далеко не 

завжди об’єктивно відображають реальне становище речей: дзвінки по телефону, усні 

звернення чи відповіді, службові записки, інформація багатьох нарад). 

Високоефективне інформаційне забезпечення керівництва досягається шляхом 

створення управлінських інформаційних систем, які охоплюють усі рівні управління.  

Удосконалювати управлінські інформаційні технології необхідно зважаючи на 

постійну експансію нових інформаційних технологій. Застосування нових 

інформаційно-управлінських технологій у створенні системи управління економічним 

ризиком та менеджменту сприяє досягненню таких цілей:  

- провести активні та цілеспрямовані маркетингові дослідження з ґрунтовним 

вивченням потреб ринку, оцінкою його соціально-економічних умов, вибором видів 

діяльності та обґрунтуванням функціональних стратегій, виходячи з оцінки 

можливостей підприємства на ринку; 

- сформувати конкретні функції управління та вибрати пріоритетні для 

підприємства з урахуванням економічного ризику; 

- забезпечити оптимальну кількість рівнів й пов’язаних з ними управлінських 

органів та ланок, виключивши потребу у підрозділах адміністративного апарату, які 

були б зайняті рутинною обробкою інформації; 

- систематизувати та стандартизувати документопотоки, а також створити 

раціональні маршрути інформаційних потоків; 

- забезпечити планування своєчасною, достовірною та повною інформацією; 
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- проводити у стислі терміни та якісно контроль фінансово-господарської 

діяльності підприємства, а також налагодити якісний зворотний зв’язок; 

- використовувати спеціальні програми для ризик-менеджменту, оцінки втрат 

та збитків, виробничого та ризикового планування; 

- раціонально використовувати матеріальні, людські та інші види ресурсів 

тощо. 

Враховуючи тенденцію зростання складності систем управління організацій, а 

також поглиблення невизначеності та економічних ризиків, які безпосередньо 

впливають на даний процес, необхідно висувати  більш високі вимоги до архітектури 

інформаційних з метою успішного вирішення завдань як систем управління 

підприємством загалом, так і ризик-менеджменту зокрема. 
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Анализ рынка труда с позиций институциональной теории предполагает его 

рассмотрение как систему формальных и неформальных институтов, создающих 

самоуправляющийся и одновременно регулируемый механизм, обеспечивающий 

формирование спроса, предложения и цены труда, а также воспроизводство 

человеческого капитала. 

Для рынка труда как составного элемента национальной экономики характерно 

наличие специфических институтов и соответственно — институциональной среды, 

которая постоянно взаимодействует с его внешней средой, влияя на нее, а также 

трансформируясь под ее влиянием. 

Институциональная среда рынка труда — это совокупность взаимосвязанных 

социально-экономических институтов, устойчиво воспроизводящих социальные, 

трудовые, политические, правовые, экономические и другие отношения и влияющие 

на экономику страны в целом, а также организаций, обеспечивающих 

функционирование механизма по реализации формальных и неформальных правил в 

социально-трудовой сфере. 

Основными функциями институциональной среды и институтов рынка труда 

являются:  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%9E$


Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Економічний потенціал як запорука сталого розвитку» 

 

117 

– структурирование взаимоотношений между работодателями и наемными 

работниками; 

– уменьшение неопределенности, случайности в сфере занятости [1]; 

– стабилизация высокой степени занятости населения и преодоление 

безработицы; 

– сбалансированность рынка труда;  

– обеспечение выполнения установленных правил в трудовой сфере [2]; 

– стимулирование роста производительности труда;  

– гарантия дохода; 

– защита имущественных прав [1]. 

Можно выделить следующие элементы институциональной среды рынка труда: 

1) институты; 

1.1) неформальные правила (традиции, обычаи, ценности и др.); 

1.2) формальные правила (законодательство о труде и занятости и др.); 

1.3) механизм, обеспечивающий выполнение формальных и неформальных 

правил; 

2) институциональные организации, обеспечивающие функционирование 

механизма, поддерживающего соблюдение формальных и неформальных правил [3; 

4]. 

Формальные институты, регулирующие функционирование рынка труда, 

представлены следующими формами:  

1.1) политические институты — политика государства как главного субъекта 

экономических и политических отношений в сфере труда и занятости; 

законодательные нормы, регламентирующие порядок приема и увольнения с работы, 

права и обязанности работодателя и работника и устанавливающие ответственность 

за нарушение и неисполнение указанных норм; инструкции и правила трудовой 

дисциплины и т.д.;  

1.2) экономические институты — обмен; спрос на труд и предложение труда; 

заработная плата и механизм ее распределения; институт минимальной заработной 

платы; институт собственности, найма; 

1.3) системы контрактации — способы и порядок заключения индивидуальных 

и коллективных договоров, регулируемые правовыми нормами и законами, а также 

арбитражные или судебные процедуры [1]. 

Д.А. Безруков объединяет различные институты рынка труда в две группы в 

зависимости от их социально-экономической функции: 

а) совершенствующие труд, улучшающие его производительность и условия;  

б) гарантирующие доход, защищающие имущественные права [1]. 

На основе исследований О.В. Сенокосовой, Л.О. Оганесяна и Н.В. Кучковской 

можно классифицировать институты, характерные для рынка труда [5], по признаку 

их функционального назначения следующим образом (табл. 1):  

 

Таблица 1. Классификация институтов рынка труда 

Наименование институтов Примеры 

Институты определения и 

распределения прав собственности на 

трудовое законодательство, традиции, 

нормы, ценности, определяющие трудовое 
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услуги труда поведение, практика заключения и 

содержание формальных и неформальных 

трудовых контрактов 

Институты контроля за соблюдением 

трудовых соглашений, ведения 

переговоров 

коллективный договор, законодательство об 

охране труда, трудовые контракты 

Институты поиска контрагентов 

контрагента (работы или работника) и 

сбора информации, отбора 

информационные базы данных, службы 

занятости, образовательные сигналы, 

репутация, формальные государственные и 

негосударственные структуры трудового 

посредничества, корпоративные и 

неформальные связи, контакты, каналы 

информации, рекомендации 

Институты, влияющие на механизм 

функционирования рынка труда 

конкуренция, антимонопольная политика, 

спрос на труд, качество рабочих мест 

Институты, влияющие на качество 

рабочей силы и 

конкурентоспособность работника 

инвестиции в человеческий капитал, 

система образования, мобильность 

работников, трудовая дискриминация 

Институты, влияющие на трудовую 

активность граждан 

военная служба, пенсионная система, 

домашнее хозяйство, медицинская и 

социальная помощь 

Институты внутрифирменного, 

административного распределения 

ресурсов 

правила, процедуры, нормы, традиции 

внутреннего рынка труда 

Институты социального партнерства нормы и правила, регламентирующие 

деятельность профсоюзов и союзов 

нанимателей, трехсторонние соглашения 

Институты государственного 

регулирования рынка труда, 

компенсирующие «провалы» рынка в 

сфере труда 

организация работы службы занятости, 

система страхования по безработице, органы 

контроля за условиями труда 

Институты, определяющие 

мобильность и трансакционные 

барьеры на рынке труда 

нормы дискриминации, установки на 

территориальную мобильность, 

законодательные ограничения на 

мобильность, нормы престижности и 

статуса рабочих мест и т.д. 

Примечание – Источник: составлено по [5; 6] 

 

Интеграция компонентов институциональной среды рынка труда обеспечивает 

результативное функционирование современного рынка труда и регулирует занятость 

в экономике. Институциональная среда рынка труда модифицируется во времени и в 

пространстве под действием трансформирования неформальных и формальных 

институтов. Причиной институциональных изменений являются видоизменения в 

относительных ценах на рабочую силу и информацию, трудового законодательства, 

отраслевой структуры рынка труда, поведения и предпочтения предпринимателей 



Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

«Економічний потенціал як запорука сталого розвитку» 

 

119 

относительно нанимаемых работников, видоизменения стереотипов общественного 

сознания и др. [7]. 

Таким образом, исследование теоретических подходов к анализу институтов и 

институциональной среды рынка труда позволяет заключить, что институт — это 

устойчивая система формальных и неформальных норм (правил), а также механизмов 

их поддержания, которая обеспечивает координацию взаимодействий экономических 

субъектов в ходе их совместной деятельности в определенной сфере хозяйствования. 

Организация не является институтом, о только обеспечивает выполнение формальных 

и неформальных правил. Институциональная среда рынка труда — это совокупность 

взаимосвязанных социально-экономических институтов, устойчиво воспроизводящих 

социальные, трудовые, политические, правовые, экономические и другие отношения 

и влияющие на экономику страны в целом, а также организаций, обеспечивающих 

функционирование механизма по реализации формальных и неформальных правил в 

социально-трудовой сфере. 

Можно выделить следующие элементы институциональной среды рынка труда: 

1) институты (неформальные правила, формальные правила, механизм, 

обеспечивающий выполнение формальных и неформальных правил); 2) 

институциональные организации, обеспечивающие функционирование механизма, 

поддерживающего соблюдение формальных и неформальных правил. 
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У статті розглядаються ознаки стабільності українського суспільства; 

визначається соціально-психологічна сутність та специфіка прояву монетарної 

культури як однієї з детермінант його функціонування. Розглядаються основні 

наукові підходи до визначення монетарної культури. Розкривається стан та специфіка 

української монетарної культури в сучасних умовах соціального розвитку. Монетарна 

культура розглядається як особлива сфера культури, яка представлена як в 

інституційній системі, так і поза неї. Виділяються напрями розвитку монетарної 

культури як чинника стабільності українського соціуму. Аналізуються характерні 

риси поняття «стабільність суспільства». 

Ключові слова: культура, економічна культура, монетарна культура, 

детермінанти монетарної культури, стабільність. 

 

В статье рассматриваются признаки стабильности украинского общества; 

определяется социально-психологическая сущность и специфика проявления 

монетарной культуры как одной из детерминант его функционирования. 

Рассматриваются основные научные подходы к определению монетарной культуры. 

Раскрывается состояние и специфика украинской монетарной культуры в 

современных условиях социального развития. Монетарная культура рассматривается 

как особенная сфера культуры, представленная как в институциональной системе, так 

и вне ее. Выделяются направления развития монетарной культуры как фактора 
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стабильности украинского социума. Анализируются характерные черты понятия 

«стабильность общества». 

Ключевые слова: культура, экономическая культура, монетарная культура, 

детерминанты монетарной культуры, стабильность, экономическая деятельность, 

формирование монетарной культуры, социализация.   

 

Постановка проблеми. Монетарна культура, як і культура взагалі, постійно 

змінюється та розвивається. В складних сучасних умовах фінансово-економічна 

політика української держави, яка націлена на підвищення рівня доходів членів 

суспільства, на можливість пристосуватися до мінливих умов, вижити в умовах 

кризи, незмінно викликає зміну цінностей (політичних, економічних, моральних), 

норм, правил поведінки та взаємин громадян, особливо молоді. У зв’язку з цим існує 

гостра об’єктивна потреба у соціально-психологічному осмисленні та узагальненні 

змін, що відбуваються, визначенні та виявленні негативних напрямів розвитку 

монетарної культури. Це сприятиме більш чітким соціально-економічним прогнозам, 

пошуку нових шляхів підвищення ефективної діяльності держави та стабільності 

суспільства в цілому.   

Аналіз останніх досліджень. Концептуальні основи вивчення культури як 

фактору стабільності суспільства представлені в працях зарубіжних та вітчизняних 

вчених: філософів (В. Біблєр, І. Войтов, Г. Гегель, Е. Дюркгейм, Т. Кампанелла, І. 

Кант, Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Парсонс, В. Садовський, П. Сорокін, А. Уйомов); 

класиків економічної науки та соціально-економічного аналізу (М. Вебер, Т. Веблен, 

А. Маршалл, А. Сміт, Ф. Фукуяма, І. Шумпетер); фактори економічної культури 

вивчали сучасні економісти (О. Ананьїн, М. Боєнко, Я. Кузьмінов, В. Усоскін).  

При безумовній важливості цих досліджень проблема впливу монетарної 

культури на стабільність суспільства потребує соціально-психологічного осмислення. 

Необхідно уточнити її зміст та особливості на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Мета статті — в результаті теоретичного аналізу наукових джерел виявити та 

обґрунтувати соціально-психологічні особливості змісту та специфіки монетарної 

культури, її впливу на стабільність сучасного українського суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Поняття культури є багатогранним, а її прояви — 

нескінченні. Вчені розмірковують про культуру людства, про культури різних епох, 

етносів та країн, про релігійні культури, культури різних соціальних, професійних 

груп, а також про культуру окремих особистостей. Кожен науковій підхід відображає 

місце та роль культури в суспільному розвитку. Дослідники виділяють чотири 

основних підходи у визначенні культури: антропологічний, онтологічний, 

соціологічний, філософський. 

Будь-яка культура є унікальною та неповторною як будь-яка людина або 

суспільство. Наприклад, за А. Кребером [7], культура — це уся повнота діяльності 

суспільної людини (антропологічний підхід). 

Інші трактують культуру як соціальну пам'ять суспільства, яка є особливим 

соціальним механізмом. Т. Заславська та Р. Ривкіна [ 6;11] вважають таке розуміння 

культури одностороннім, оскільки в ньому не фіксується друга сторона культури – 

оновлення її цінностей та норм, витиснення застарілих цінностей новими 

(соціологічний підхід). 
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Треті вважають, що культура — це зміст або спосіб буття суспільства. Згідно з 

З. Фрейдом [12], термін «культура» означає сукупність досягнень та інституцій, які 

відрізняють наше життя від життя наших предків та тваринного світу і слугують двом 

цілям: захисту людини від природи та регулюванню відносин між людьми. Цей підхід 

дослідники умовно називають онтологічним.  

У подібному руслі розглядається культура в працях К. Бердяєва, Е. Кассірера, 

О. Шпенглера та деяких інших філософів. 

З точки зору соціальних психологів (В. Москаленко) культура особистості є 

результатом процесу соціалізації, в якому детермінуючу функцію виконує 

нормативний образ, який відповідає певному типу культури суспільства [10].  

Дослідники підрозділяють культуру на певні види та роди, основою для 

подібного розподілу є багатогранність людської діяльності, з якої виділяється 

матеріальна та духовна культура. Але цей розподіл часто є умовним, оскільки в 

реальному житті ці види культури тісно взаємопов’язані. На думку деяких 

культурологів, окремі види культури пронизують всю її систему. Це економічна, 

політична, естетична культура та інші. В нашому дослідженні акцент буде зроблено 

на вивченні монетарної культури [3; 8].  

Монетарна культура особистості є штучним середовищем, яку створює вона 

сама в процесі економіко-соціального життя. Термін «монетарна культура» охоплює 

компоненти соціальних відносин, досвіду, світогляду та практичної діяльності 

людини, пов’язані з монетарними відносинами суспільства. Монетарна культура, 

зокрема, виражається у сукупності теоретичних та практичних знань, отриманих 

суб’єктом у сім’ї, школі, вищому навчальному закладі та подальшої практичної 

діяльності, а також в його активності у монетарному середовищі.  

Монетарна культура — це частина загальної культури, якщо загальна культура 

представляє собою рівень соціального розвитку, то монетарна культура сприяє цьому 

розвитку. В наш час монетарна культура — складний соціальний феномен, який 

потребує ретельного вивчення та аналізу. У монетарній культурі інтегруються суттєві 

ознаки грошей та культури. В результаті історично створюється їх синтез, який 

відображає якість фінансово-економічної діяльності суб’єктів у їх взаємодії та 

розвитку.  

Монетарна культура — спеціальний вид загальної культури, який виступає як 

прояв культури у монетарної сфері. Монетарна культура пояснює сутність та 

механізми функціонування монетарної сфери, перш за все, через її суб’єкти та 

взаємодію. Такий підхід дозволяє уявити весь фінансово-економічний процес у 

культурному вимірі.  

У зв’язку з цим монетарна культура відіграє виключну роль, оскільки заключає 

у собі основні стереотипи суспільної свідомості та поведінки, які сприяють 

становленню фінансової сфери держави. Вона безпосередньо включається в процеси 

управління, надаючи особливі засоби для регулювання фінансово-економічної 

життєдіяльності та взаємодії людей. 

Однак деякі дослідники вважають, що монетарна культура немає 

універсального характеру і не може постійно функціонувати на всіх етапах 

фінансово-економічного розвитку. У фінансовому житті завжди існують ніши, які не 
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пронизані культурними формами. Різного роду деформації та незрілість суспільної 

свідомості окремих груп населення означають відсутність монетарної культури [3]. 

Монетарна культура представлена як в інституційної, перш за все державної 

системі, так і поза неї. Як і суспільство в цілому, державна монетарна культура 

постійно розвивається та змінюється. З її розвитком змінюються й цілі. До основних 

цілей слід віднести створення нормативних рамок економічної діяльності, фінансових 

інститутів, систем інформації та зв’язку. 

Історично поступово створюється особлива, спеціалізована монетарна 

культура, яка має своїх суб’єктів. У сучасному суспільстві носіями спеціалізованої 

монетарної культури виступають, з одного боку, підприємці, менеджери та інші 

наймані працівники, з іншого — вчені (економісти, соціологи, психологи, юристи 

тощо). 

Діяльність людей за межами цієї інституційної системи пов’язана з буденною 

монетарною культурою громадян, яка характеризує їх повсякденні знання, 

світоглядні настанови та відповідну поведінку. 

У результаті аналізу наукових джерел можна визначити, що монетарна 

культура в широкому розумінні представляє собою складний соціокультурний 

феномен, що проявляється через сукупність світоглядно-фінансових поглядів, норм, 

цінностей, фінансово-економічних відносин, інститутів, фінансової поведінки різних 

суб’єктів суспільства (індивідів, соціальних груп, прошарків суспільства) та уявлень в 

результатах матеріальної, духовної праці та грає важливу роль у забезпеченні 

стабільності суспільства.  

Якщо розглядати соціальну характеристику та прояв монетарної культури у 

системі держави, суспільства, то потрібно зазначити, що розвиток будь-якого соціуму 

пов’язаний з процесом створення матеріальних благ, потрібних для життя людей. На 

думку вчених [2; 3], від рівня монетарної культури будь-якого соціально активного 

представника ринку праці залежить стабільність всієї соціальної системи в цілому. 

Система не може бути стабільною, якщо її представники є недостатньо 

грамотними, не розуміють своєї ролі в суспільному виробництві та не мають 

культури ділових стосунків. На думку вчених, людина відчуває стабільність 

суспільної системи у тому випадку, коли її потреби (матеріальні, духовні, соціальні 

тощо) задоволені.   

Монетарна складова культури (монетарна культура) взаємодіє зі всім 

«культурним полем» суспільства (включаючи науку, мистецтво, релігію, мораль, 

виробництво та інші прояви специфічної людської діяльності). Виходячи з цього 

можна припустити, що якісними характеристиками монетарної культури обумовлено 

стан важливих параметрів соціальної системи, що монетарна культура впливає на 

стабільність суспільства. Аналіз монетарної культури в якості чинника стабільності 

соціуму передбачає необхідність сутнісного аналізу стабільності суспільства, 

виявлення його характерних рис. Важливо зрозуміти, в чому полягає сутність та зміст 

стабільності українського суспільства в цілому. 

Стабільність суспільства як соціальний феномен представляє собою 

динамічний стан соціальної системи, яка розвивається і характеризується здібністю 

протистояти внутрішнім та зовнішнім впливам завдяки  високому адаптивному 

потенціалу творчо діючих суб’єктів, зберігаючи при цьому стійкість та ідентичність. 
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У сучасній соціальній філософії існує думка, що стабільність соціальної 

системи відображає стан соціальної системи, що динамічно розвивається та володіє 

адаптивними здібностями, певним ступенем стійкості, конструктивно реалізує 

інтереси та потреби людей (окремої особистості та соціальних груп ). Дослідники 

вважають, що стабільність суспільства — не соціальний ідеал, а реально існуючий 

стан соціальної системи, у якої не вирішені проблеми, але є чітке уявлення про 

причини та сутність основних з них, є достатньо дієві інструменти для їх поступового 

розв’язання та відбувається процес своєрідного моніторингу і розвитку цих проблем 

[2].  

У 20 та на початку 21 сторіччя ця проблема знайшла своє відображення у 

працях Е. Гідденса, К. Дойча, Н. Лумана, Т. Парсонса, Н. Смелзера, П. Сорокіна, Ф. 

Фукуями та ін., які в якості критеріїв та чинників соціальної стабільності називають: 

соціальний порядок, високий рівень соціальної допомоги, високі темпи економічного 

розвитку, наявність соціального контролю. Стабільність суспільства детермінована 

сутністю, змістом культури. Будь-яке суспільство цементується культурою як єдиним 

стабільним зв’язком, який є продуктом сумісної діяльності. В результаті всі прошарки 

суспільства співпрацюють у загальнодоступній сфері культури, яка і об’єднує, і 

створює єдиний соціокультурний простір, у якому кожен відчуває себе причетним  до 

загального і посідає у цьому суспільстві нішу, яка визначається рівнем його освіти, 

культури, талантів, власних амбіцій. 

Отже, культурою детерміновані процеси і стан соціальної системи. Монетарна 

культура є одним з важливих чинників стабільності суспільства. 

У низці факторів соціальної стабільності монетарна культура грає особливу 

роль. Зміст та особливості прояву монетарної культури як чинника стабілізації 

українського суспільства продуктивно розглядати, використовуючи структурні 

компоненти в ментальному, структурно-функціональному, аксіологічному та 

поведінковому аспектах. 

Важливою рисою, яка визначає функціонування монетарної культури в 

ментальному аспекті, виступають особливості менталітету населення держави. В 

основі формування українського менталітету лежить православне християнство, що 

відображається в монетарній культурі українців, в особливостях монетарної 

поведінки особистості. Потрібно підкреслити міркування Т. Архіпової [1] про те, що 

православ’я потребує особистісної відповідальності за стан дій у суспільстві. Тому в 

основі української монетарної культури лежить мислення, пов’язане зі включеністю  

індивідуальної свідомості в структуру суспільної свідомості та ієрархічністю, 

залежністю від держави. 

Менталітет українців в останні роки принципово змінюється від кризи до 

кризи. Менталітет влади, як стверджує О. Дугін, відстає від менталітету мас [5]. 

Неузгодженість ментальних полей народу та влади, безумовно, виступає одним із 

дестабілізуючих суспільство чинників. 

Важливим структурно-функціональним показником монетарної культури 

суспільства є конкурентоздатність країни. У числі об’єктивних та суб’єктивних 

характеристик конкурентоздатності економіки основу складає розвиток людського та 

інноваційного потенціалу. При цьому об’єктивно зростає роль держави, яка 

функціонально забезпечує безпеку громадян, дотримання соціальних гарантій, 
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ефективну зайнятість. Однак за роки реформ держава проявляє нездатність 

виконувати ці функції, спрямовані на забезпечення стабільності країни. 

Підвищення рівня монетарної культури є необхідною умовою, яка дозволить 

подолати негативні тенденції сучасного розвитку українського суспільства. При 

цьому важливим представляється зміст аксіологічного аспекту монетарної культури, 

який у нашому суспільстві має свої особливості. Ми є свідками поглиблення 

диференціації цінностей за трьома площинами : матеріальні – нематеріальні,  

колективні – індивідуальні, традиційні – інноваційні цінності.  

У змістовному відношенні більш за все змінилися роль та значення у 

суспільстві морально-етичних цінностей. У становленні ринкової реальності мораль 

для багатьох членів суспільства стала зайвим елементом, важливою стала 

ефективність економічних механізмів, але не моральних. Отже, низький рівень 

моральних цінностей в українському суспільстві не дозволяє стверджувати про 

розвинену монетарну культуру.  

Важливою соціально-стабілізаційною характеристикою у ціннісній структурі 

монетарної культури виступає соціальне самопочуття населення. У числі основних 

показників соціального самопочуття можна назвати задоволеність життям, рівень 

занепокоєності економікою, фінансовою та політичною нестабільністю. 

Соціальне самопочуття громадян є важливим критерієм соціальної 

стабільності, асоціюється переважно з матеріальними умовами життєдіяльності та 

детерміновано у певній мірі монетарною культурою. 

Основною проблемою сучасної монетарної культури нашої країни в 

аксіологічному аспекті є відсутність загальносоціальної бази ринкової ідеології. 

Потрібно, щоб ідеї фінансової ефективності, свободи, рівної можливості суспільної, 

колективної та приватної власності об’єднали більшість членів суспільства, що 

дозволить створити нову монетарну культуру.  

Серед характеристик монетарної культури особистості, потрібних для 

успішного розвитку монетарної культури, відмітимо: повагу до приватної власності, 

особисту фінансово-економічну активність, ініціативу, гнучкість, адаптивність, 

підприємливість, готовність діяти в умовах конкуренції. Крім того, важливими є такі 

загальнокультурні цінності, як повага до людини, увага до її потреб, відповідальність 

за прийняти рішення (у даному випадку, у сфері фінансів ). 

Поведінковий аспект монетарної культури проявляється безпосередньо через 

структуру потреб, розподіл благ, поведінку суб’єктів монетарних відносин, але і 

безпосередньо відображається на стабільності (нестабільності) розвитку сучасного 

суспільства. У сучасній Україні монетарну поведінку більшості громадян можна 

назвати адаптивною, що обумовлено змінами умов існування та соціально-

економічного механізму розвитку суспільства.   

Дослідники зазначають, що люди на пострадянському просторі (у тому числі й 

українці) виявилися непідготовленими до умов ринкової економіки. Відсутність у 

людей зрілої, сформованої монетарної культури, досвіду існування в умовах ринку 

доповнились відсутністю «ділового мислення», від якого людей відучали  у СРСР 

протягом декілька поколінь. 

За даними американського соціолога С. Липсета [9], високий рівень 

економічної (на нашу думку, і монетарної) культури сприяє і демократії, і 
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стабільності. Отже, в основі успішного розвитку та фінансово-економічної 

стабільності суспільства лежить монетарна культура суспільства. Монетарна 

культура, як компонент культури, фінансової сфери суспільства, соціальної системи в 

цілому знаходиться у важливих функціональних відносинах зі всіма елементами та 

компонентами суспільства, впливає на характер та спрямованість розвитку соціальної 

системи, на стабільність суспільства. 

Висновки. Монетарна культура — складний соціокультурний феномен, що 

проявляється через сукупність світоглядно-фінансових поглядів, норм, цінностей, 

фінансово-економічних відносин, інститутів, фінансової поведінки різних суб’єктів 

суспільства (індивідів, соціальних груп, прошарків суспільства) і який представлений 

в результатах матеріальної, духовної праці та грає важливу роль у забезпеченні 

стабільності суспільства.  

Стабільність суспільства як соціальний феномен представляє собою 

динамічний стан соціальної системи, яка розвивається і характеризується здібністю 

протистояти внутрішнім та зовнішнім впливам завдяки високому адаптивному 

потенціалу творчо діючих суб’єктів, зберігаючи при цьому стійкість та ідентичність. 

Монетарна культура, як компонент культури, соціальної системи у цілому, 

знаходиться у важливих функціональних відносинах зі всіма елементами і 

компонентами суспільства та впливає на характер, спрямованість розвитку соціальної 

системи, на стабільність суспільства. 
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