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Ю. А. Абара (обліково-економічний ф-т, ІІ курс)

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Проблема розвитку тренінгових форм навчання була предме-
том досліджень багатьох науковців. Важливість розробки тренін-
гових методів є однією із пріоритетних цілей професійної підго-
товки. Над розробкою цих методів працювали Є. Бондаревська,
О. Гребенюк, В. Загвязінський, Н. Кузьміна, А. Маркова, А. Ніко-
нова, В. Серикова, В. Сластенін, І. Якиманська.

Сьогодні тренінг пронизує різні сфери людської діяльності.
Вивченням концептуальних положень тренінгу займалися нау-
ковці А. Власова, В. Захаров, Л. Петровська, Н. Тамарська,
В. Федорчук, В. Ясвін.

Тренінг сприяє підвищенню зацікавленості студентів, форму-
ванню у них практичних умінь, навичок розв’язання психолого-
педагогічних задач і ситуацій.

Тренінг — це процес спілкування, пізнання себе та інших;
ефективна форма опанування знань; інструмент для формування
умінь і навичок; форма розширення досвіду.

Так само, як і будь-яке навчальне заняття, тренінг має певну
мету. Нею можуть бути:

 набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та
вмінь;

 опанування нових технологій у професійній сфері;
 зменшення чогось небажаного (проявів поведінки, стилю

неефективного спілкування, особливостей реагування тощо);
 зміна погляду на проблему.

Соціально-психологічні тренінги. Як відомо, тренінги особис-
тісного зростання та комунікативні тренінги дуже схожі за своєю
природою і їх об’єднують в один комплексний — соціально-
психологічний тренінг (СПТ), який спрямовується на розвиток ко-
мунікативних здібностей, міжособистісних відносин і набув попу-
ляризації на теренах вітчизняної психологічної практики.

Мета соціально-психологічного тренінгу визначається вирі-
шенням відповідних завдань:

• оволодіння психологічними знаннями;
• формування умінь і навичок у сфері спілкування;
• корекція, формування і розвиток установок, потрібних для

успішного спілкування;
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• розвиток здібностей адекватного і повного пізнання себе та
інших людей.

Професійні тренінги. А. Маркова переконливо доводить, що
професійний тренінг може виконувати різні функції, такі як фор-
мування цілісної особистості суб’єкта праці, де людині дозволя-
ють побачити її працю цілісно з урахуванням нових запитів су-
спільства, та формування окремих видів професійної діяльності
або професійного спілкування. Вона підкреслює, що професійний
тренінг — це розвиток професійних здібностей, поповнення про-
фесійних умінь.

З метою проаналізувати розповсюдженість та ефективне ви-
користання тренінгових технологій навчання у вищих навчаль-
них закладах мною було проведено дослідження серед студентів
трьох відомих університетів міста Києва: Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський
національний університет ім. Т. Шевченка, Київський національ-
ний медичний університет ім. О. Богомольця.

За результатами дослідження можна зробити висновок, що
тренінгові технології сьогодні використовуються досить широко.
Майже всі студенти з різних вузів відповіли, що викладачі звер-
таються до такого методу навчання.

Для початку, студентам було задано питання про розуміння
ними тренінгів. В анкеті було запропоновано два правильні твер-
дження і два неповні. Правильні відповіді надали більшість сту-
дентів — 75 % від загальної вибірки, хоча 25 % опитаних віддали
перевагу неточним визначенням (переважно студенти медичного
університету ім. О. Богомольця).

Не менш важливим було дізнатися про ставлення студентів до
процесу впровадження тренінгових технологій у навчальний
процес. 55 % респондентів дали позитивну відповідь, 38 % ви-
явили байдужість і 7 % не налаштовані на тренінгові технології.

Цікавим виявилося спостереження, що стосувалося предметів,
на яких краще використовувати тренінги. КНЕУ віддав перевагу
менеджменту (55 %), університет ім. Т. Шевченка та університет
ім. О. Богомольця (майже рівні результати) обрали предмети гу-
манітарного циклу (філософія, психологія, література, етика та
інші) — 65 % і 62 %.

Отже, більшість опитаних студентів віддають перевагу тренін-
говим формам навчання. Проте деякі студенти (КНЕУ — 12 %,
КНУ — 15 %, КНМУ — 26 %) відчувають незручність під час
проведення тренінгів і вважають, що немає суттєвої різниці між
простим практичним заняттям і тренінговим.
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Наступне питання було про вміння, які формуються під час
тренінгових занять. Це питання було досить цікавим, усі студен-
ти з різних вузів відповіли по-різному: КНЕУ обрали відповідь:
«вміння працювати в команді» — 40 %, КНУ — «вміння форму-
лювати та відстоювати свої думки» — 40 %, КНМУ — «вміння
ефективно виступати перед аудиторією» — 50 %.

Отже, дане дослідження підтверджує те, що тренінгові техно-
логії досить популярні в сьогоднішньому навчальному процесі.
Студенти ефективніше засвоюють матеріал, якщо він супрово-
джується практичними навичками. Це не тільки продуктивно, а
ще й цікаво.

Література
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А. В. Андрющенко (ф-т міжнародної економіки
і менеджменту, IV курс)

ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Біржова торгівля за останнє десятиліття зазнала суттєвих
трансформаційних перетворень. Рівень капіталізації найбільших
фондових бірж є дзеркальним відображенням усіх економічних
тенденцій у світі. Так, процеси глобалізації та регіоналізації
знайшли своє відображення в системі біржової торгівлі.

В організації біржової торгівлі намітилися структурні пере-
творення в системі власності. Зокрема виділяється тенденція до
злиття та поглинання бірж. Прослідковуючи логіку цього проце-
су, можна виділити об’єктивні мотиви, що перш за все продикто-
вані ринком. Так, злиття бірж відбувається за географічною або
секторною приналежністю. Шукаючи нові перспективи об’єднан-
ня, фондові біржі намагаються розширити межі географічного
впливу або ж утворити монополію в певній галузі.

Другим мотивом до злиття є приваблення емітентів. Об’єдну-
ючись, біржі мають змогу збільшити ліквідність і максимально
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диверсифікувати пропозицію фінансових інструментів. У резуль-
таті, інвестор може швидко перевести свій капітал в інший актив
при несприятливій кон’юктурі ринку.

Наступним мотивом є жорстка боротьба за емітентів. Біржа з
великою кількістю потенційних інвесторів є більш привабливою
для емітента, адже дає ширші можливості щодо збільшення капі-
талізації.

Показовим прикладом є об’єднання американської біржі
NYSE та європейської Euronext у 2006 р. Головним поштовхом
до цієї трансформації став закон Сарбанеса—Окслі, прийнятий у
2002 р. Відповідно до цього закону було встановлене жорстке ре-
гулювання діяльності компаній, які котируються на американських
біржах. Зокрема компанія мала регулярно розкривати фінансову
звітність і генеральний директор ніс кримінальну відповідальність
за її недостовірність. У результаті багато компаній відмовилися
від послуг NYSE, і в період з 2002 по 2005 рр. спостерігалася тен-
денція до зменшення кількості компаній, що котируються: з 2400
в 2002 р. до 2270 у 2005 р. [1].

Об’єднання з Euronext дозволило NYSE збільшити біржовий
день, розширити спектр фінансових інструментів, в основному за
рахунок деривативів європейської біржі, і, як наслідок, збільшити
ліквідність. Загальна капіталізація двох бірж досягла рівня 20
трлн дол.

Географічне розширення в бік європейського ринку проводила
інша американська фондова біржа, NASDAQ. Після двох невда-
лих спроб об’єднатися з найбільшою європейською біржею
London Stock Exchange, NASDAQ все ж вдається поглинути свого
головного конкурента, шведську біржу ОМХ у 2007 році. На сьо-
годнішній день 77 % високотехнологічних компаній США коти-
руються на цій біржі [2]. Злиття з ОМХ допомогло отримати
NASDAQ лістинг таких компаній, як Volvo, Nokia та Microsoft.
Таким чином, першопричиною даного злиття було розширення
свого впливу на компанії, що працюють у сфері високих техно-
логій..

Говорячи про ефект синергії, який отримують біржі під час
об’єднання, можна навести приклад біржі NASDAQ OMX Nordic
Exchange. У 2005 році до фінансового концерну OMX приєдна-
лися Copenhagen SE, Helsinki SE, Stockholm SE. Цікавою особли-
вістю є те, що з 2000 р. лістинг цих бірж поступово зменшувався.
Наприклад, на Стокгольмській фондовій біржі відбулося змен-
шення з 311 компаній у 2000 р. до 276 компаній у 2004 р. Почи-
наючи з 2005 року, після їх інтеграції до концерну, сукупний ліс-
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тинг всієї групи невпинно зростав (678 у 2005 р. і 824 у 2008).
Протягом 2009—2011 рр. спостерігається зменшення, що
пов’язано зі світовою економічною кризою [1].

Процеси монополізації біржової торгівлі торкнулися і країн
СНД. Зокрема відбулося злиття найбільших російських бірж
ММВБ і РТС. І вже з початку 2012 року вони діють як одна біржа
ММВБ-РТС. До загальної цінності ММВР внесла найвищі показ-
ники обороту серед конкурентів, а РТС — високу частку торгівлі
деривативами.

Початок ХХ століття ознаменувався монополізацією світового
виробництва, а початок ХХІ — монополізацією фінансового рин-
ку. Тенденції до об’єднання та посилення впливу є об’єктивною
умовою функціонування ринкової економіки. Зокрема фондові
біржі, поглинаючи одна одну, розширюють спектр послуг, ство-
рюють сприятливі умови як для емітентів, так і для інвесторів. З
іншого ж боку, відбувається зосередження контролю над певни-
ми галузями в руках окремих бірж, що може мати негативні на-
слідки в майбутньому.

Саме тому є актуальним питання про посилення контролю над ді-
яльністю бірж. У цьому напрямку вже робляться певні кроки. Зокре-
ма Єврокомісією було заборонене об’єднання NYSE EURONEXT і
Deutsche Börse System через можливе утворення монополії на ринку
деривативів. За умови посилення даної тенденції можна буде гово-
рити про введення нормативно-правового регулювання трансфор-
маційних перетворень у системі власності фондових бірж.
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ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ

Повільне впровадження суттєвих змін до українського зако-
нодавства щодо оцінки кредитного ризику відповідно до вимог
Базеля ІІ свідчить про актуальність дослідження та визначення
можливих шляхів удосконалення методів і систем оцінки креди-
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тоспроможності українськими банками. Розвиток банківської си-
стеми країни та орієнтація на ринковий характер економіки вима-
гають більш обґрунтованих підходів до проблем оцінки устано-
вами банків кредитоспроможності позичальника. Для вітчизня-
них банків ця діяльність набуває особливого значення, оскільки
їх кредитні портфелі характеризуються значним рівнем про-
строченої, пролонгованої і безнадійної заборгованості.

Слід зазначити, що серед вчених-економістів немає однознач-
ного трактування сутності кредитоспроможності. Існують різні
підходи щодо визначення даного поняття, які базуються на пев-
них критеріях, що формують сутність кредитоспроможності, а
саме: платоспроможність; дієздатність і правоздатність позичаль-
ника при здійсненні кредитної операції; його ділова репутація;
наявність забезпечення кредиту; здатність позичальника генеру-
вати грошові потоки.

Відповідно до чинного законодавства, кредитоспроможність —
наявність у боржника (контрагента банку) передумов для проведен-
ня кредитної операції і його спроможність повернути борг у повно-
му обсязі та в обумовлені договором строки. Порядок визначення
кредитоспроможності позичальників в Україні нині регламентуєть-
ся Постановою Правління НБУ від 25 січня 2012 року № 23.

Дана постанова має стати передумовою для подолання низки
таких типових недоліків в оцінці кредитних ризиків вітчизняни-
ми банками, як: ігнорування галузевих специфікацій позичальни-
ків; довільність визначення нормативних значень окремих показ-
ників; ігнорування (або суб’єктивність врахування) чинника
різної вагомості впливу окремих показників на загальні результа-
ти аналізу; деякі параметри фінансового стану визначаються за
допомогою різної кількості показників, що викривляє результати
аналізу; недостатній рівень об’єктивності показників звітності
тощо. Логічним наслідком низької якості методик оцінки кредит-
них ризиків є значна питома вага проблемних кредитів у кредит-
ному портфелі українських банків.

Для об’єктивної кількісної оцінки кредитних ризиків слід пі-
дібрати адекватний економетричний апарат обробки відповідної
інформації. Результати емпіричних досліджень дають змогу ствер-
джувати, що найефективнішою для досягнення цілей є методоло-
гія дискримінантного аналізу, яка ґрунтується на емпірично-
індуктивному способі дослідження та широкому застосуванні
елементів економетричного моделювання.

Головне завдання багатофакторного дискримінантного аналізу
в контексті оцінювання кредитних ризиків полягає у побудові
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дискримінантної моделі, за допомогою якої з високим рівнем
імовірності можна здійснювати класифікацію підприємств за рів-
нем їх кредитоспроможності. Базовий алгоритм багатофакторної
дискримінантної моделі для розрахунку інтегрального показника
фінансового стану позичальника є таким:

Z = а1К1 + а2К2 + а3К3 +  а4К4 + а5К5 + аnКn – a0,
де Z — базовий інтегральний показник фінансового стану борж-
ника — юридичної особи; К1, К2 ... Кп — фінансові коефіцієнти,
що розраховуються на базі фінансової звітності боржника; а1,
а2.... ап — параметри, що визначаються з урахуванням вагомості
та розрядності фінансових коефіцієнтів на підставі даних фінан-
сової звітності боржників — юридичних осіб; а0 — вільний член
дискримінантної моделі.

Саме такий підхід мають застосовувати при оцінці кредито-
спроможності вітчизняні банки відповідно до Постанови Прав-
ління НБУ від 25 січня 2012 року № 23. Не зважаючи на цей і ряд
інших позитивних моментів, можна відзначити наявність певних
«підводних каменів» в оновленому законодавстві.

Так, наприклад, значний рівень універсалізації та стандарти-
зації у новому положенні НБУ може розглядатися як у позитив-
ному аспекті (відносне спрощення процедури оцінки кредито-
спроможності та полегшення контролю за її здійсненням), так і в
негативному (відсутність окремого механізму оцінки кредито-
спроможності при так званих «перших кредитах» створює не-
сприятливі передумови для розвитку підприємництва).

Також ми вважаємо необхідною мінімізацію транспарентності
даних дискримінантної моделі, адже загальна доступність зна-
чень коефіцієнтів є підґрунтям для здійснення маніпуляцій з боку
потенційних позичальників. Користувачами такої інформації ма-
ють бути виключно банки.

Для повного використання методу розрахунку кредитних ри-
зиків на основі внутрішнього рейтингу необхідно розробити по-
рядок розрахунку та інтеграції до системи розрахунку резервів і
величини власного капіталу банків показників питомої ваги збит-
ків у разі дефолту (Loss Given Default, LGD), очікуваної частки
повернення коштів після можливого дефолту позичальника
(Recovery Rate, RR), очікуваних кредитних зобов’язань позича-
льника на момент дефолту (Exposure at Default, EAD).

Отже, запровадження нового методичного підходу створює
умови для внутрішнього об’єктивного рейтингування позичаль-
ників банками. Однак, це не означає повний перехід на вимоги
європейського законодавства та Базеля ІІ, а є лише одним із кро-
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ків у цьому напрямі, який зорієнтований на підвищення
об’єктивності визначення показника вірогідності дефолту
(Probability of Default, PD).
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МАНІПУЛЯЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Кожна людина намагається контролювати будь-яку ситуацію і
тому у своїй професійній діяльності та особистому житті вдаєть-
ся до різних механізмів маніпулювання. Маніпуляції активно
впливають на свідомість людини, вносять в її життя нестабільні,
неприємні моменти.

Актуальність роботи полягає у її важливому значенні для су-
часного індивіда, який живе у суспільстві, насиченому інформа-
ційними маніпуляторами, суспільстві, де оточуючі використову-
ють будь-які методи для досягнення своєї мети.

Маніпуляція — це вид психологічного впливу, майстерне вико-
нання якого веде до прихованого порушення в іншої людини намі-
рів, які не збігаються з його актуально існуючими бажаннями [1].

Чому ми дозволяємо собою маніпулювати?
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Це може бути занижена самооцінка; страх втратити, образити
або стати не потрібним; страх бути (стати) поганим в очах ото-
чуючих; виховання сім’ї; ілюзія того, що він / вона не може ста-
витися так до вас; почуття обов’язку; схильність до самопожерт-
ви, мазохізму [4].

Ефективність же маніпуляції залежить від уміння маніпулято-
ра використовувати психологічно уразливі позиції людини. От-
же, розглядаючи маніпуляцію під кутом зору мотиваційного й
когнітивного аспектів, зупинимося на негативних наслідках у
стосунках між партнерами: у маніпулятора формується уявлення
про людину як про засіб досягнення цілей; партнер сприймається
не як найвища цінність, а як носій певних, потрібних маніпулято-
рові властивостей; у маніпулятора виникає егоцентризм [2].

Тепер згадаємо, які існують маніпулятивні системи.
Е. Шостром виділив 4 стратегії досягнення своєї цілі:
1. Активний маніпулятор. Основне завдання людини є пану-

вання над іншими людьми. Він намагається керувати іншими
людьми, чого б це йому не коштувало.

2. Пасивний маніпулятор. Сутність свого спілкування він
вбачає в тому, щоб не викликати роздратування у інших людей.

3. Маніпулятор, який весь час змагається. Своє життя він
бачить, як ланцюжок, в якому переплетені його виграші та про-
граші. Собі він відводить роль бійця у спікуванні, і для нього
життя — це постійна битва, а люди, з якими він зустрічається, —
це суперники, або навіть, вороги.

4. Байдужий манінулятор. Він виявляє у спілкуванні байдужість
до всього, що відбувається. Його девіз: «Мені на все начхати» [2].

Спостерігаючи за навчальним процесом, я впевнено можу ска-
зати, що маніпуляція проявляється як у площині «учень—учень»,
так і площині «учень—викладач».

Основні види маніпуляцій, які зустрічаються в навчальному
процесі:

1. «Казанська сирота» — маніпулятор не виконує ніякої робо-
ти, а під виглядом виправдань посилається на те, що ніхто не ска-
зав, ніхто не допоміг.

2. «Мене рвуть на шматки» — під видимістю надмірної заван-
таженості не виконувати ніяких доручень.

3. «Дитя на роботі (навчанні)» — прикидаючись нездарою,
змушує своїх колег (однокласників, однокурсників) виконувати
їхню роботу.

4. «Образився» — завдяки незначному охолодженню відносин
ухилитися від виконання будь-якого завдання.
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5. «Якби не було тебе». Мета: розбудити почуття провини у
співрозмовника, щоб легше було ним керувати.

6. «Шкода». Мета: викликати жалість і співчуття в співрозмов-
ника.

7. «Мавпа на шиї». Мета: перекласти свої обов’язки на плечі
іншої людини, використовуючи такі слабкості, як бажання відчу-
вати свою перевагу та значимість.

8. «А тобі під силу». Мета: вирішувати свої проблеми, експлуату-
ючи небажання співрозмовника здаватися нерішучим і слабким [3].

Існує список певних висловів, що мають на меті залучення
підвищеної уваги і прив’язування однієї хорошої людини
(об’єкта маніпуляції) до іншого (маніпулятора).

1. Я вперше зустрічаю таку людину, як ти!
2. Дай я тобі допоможу!
3. Та не слухай ти їх, ти така гарна!
4. Мені з тобою так легко і просто!
5. Все буде так, як ти захочеш!
6. Я тебе так розумію!
Тепер хотілося б дати практичні поради, як відповідати на

ті види маніпуляцій, які найчастіше зустрічаються в навчаль-
ному процесі. Пасивний спосіб полягає в такому: переведенні
розмови на іншу тему; не казати нічого, зробити вигляд, що не
почули чи не зрозуміли слів співрозмовника. До активних спо-
собів належать такі: розставити крапки над «і», сказати, що вас
турбує у пропозиції співрозмовника; використати контрмані-
пуляції.

Таким чином, маніпуляція є невід’ємною частиною поведінки
багатьох людей, без якої не можливе подальше існування, тому
що саме вона допомагає їм досягнути мети, реалізувавши страте-
гію маніпулювання. Маніпуляція існувала і буде існувати, від неї
не можливо позбавитись. Але її можливо зробити позитивною,
без негативних наслідків для інших особистостей. Для цього слід
діяти згідно зі знаменитим висловленням відомого класика І. Кан-
та: «Розглядай людину як ціль, а не тільки як засіб!»
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

З використанням Excel розглянуто проблеми оптимізації бю-
джету рекламної кампанії, а також розподілу коштів між реклам-
ними носіями. При складанні математичної моделі будемо вихо-
дити з такого: на кожного споживача реклами в тій чи іншій мірі
впливають усі види реклами (i = 1,…,n), а саме: розповсюдження
буклетів з рекламою; телевізійна реклама; рекламна афіша на
транспорті; реклама на сайті школи; реклама на радіо; друк рек-
лами в газетах і журналах. Усіх покупців договорів розіб’ємо на 5
цільових груп (j = 1,…,m): учні школи, при якій працюють курси
англійської мови; батьки учнів цієї школи; учні інших шкіл; сту-
денти; усі інші (дорослі, пенсіонери).

Курси англійської мови вже кілька років на ринку, тому з ми-
нулого досвіду відомо, під впливом якого виду реклами покупець
прийняв рішення про купівлю договору. Усі покупці купують до-
говір, але ряд з них (учні школи, при якій працюють курси, та їх
батьки) мають певну знижку. Позначимо через аij — питомі ви-
трати на одного покупця j-ї групи i-го виду реклами; bi (грн) —
загальні витрати кожного виду реклами в окремій рекламній кам-
панії; с (грн) — вартість покупки договору і дорівнює 1200 грн; xj
— кількість осіб у кожній цільовій групі, що зробили покупку; kj
— пільговий ціновий коефіцієнт на покупку для j-ї цільової гру-
пи споживачів і дорівнює 10 %. Складемо цільову функцію:

max
1

→∑
=

j

m

j
j xkc . (1)

Обмеження описуються сукупністю n нерівностей

;
1

ij

m

j
ij bxa ≤∑

=
 ,...,,1 ni = (2)
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у кожному з яких i — фіксоване, а j —  варіюється.
Будемо вважати, що з минулого року відомі коефіцієнти аij.

Використовуючи систему (1)—(2), можна підрахувати виручку за
минулий рік: 171 600 грн.
Задача 1. Визначимо оптимальну кількість покупців у кожній

цільовій групі xj та максимальну виручку на цей рік при фіксова-
ному розподілі рекламних коштів. При b1 = 7000 грн; b2 = 4000
грн; b3 = 8400 грн; b4 = 2500 грн; b5 = 2500 грн; b6 = 2000 грн.
( )∑ = грн90023ib  оптимальна кількість покупців по цільовим
групам: х1 = 93, х2 = 26, х3 = 15, х4 = 23, х5 = 103; максимальна ви-
ручка становитиме 302 520 грн. Отже, при збільшенні витрат на
рекламу на 38 %, максимальна виручка збільшиться на 76 % по
відношенню до минулорічного доходу.
Задача 2. Визначимо оптимальний розподіл загальної суми

коштів V~ , з урахуванням максимальної кількості покупців.

Для цього доповнюємо систему (1)—(2) обмеженням: Vb
n

i
i

~~
1

≤∑
=

,

де V~  − загальна сума виділених грошей на всі види реклами,
і знайдемо оптимальний розподіл витрат між рекламними
носіями. Рішення системи проводимо на максимізацію вируч-
ки, при цьому варіюємо параметрами xi (чол.) та ib

~  (грн):
7928

~
1 =b ; 4244

~
2 =b  6684

~
3 =b  3246

~
4 =b  3034

~
5 =b  1262

~
6 =b . Опти-

мальна кількість слухачів при цьому за цільовими групами:
x1 = 119; x2 = 12; x3 = 12; x4 = 17; x5 = 150. Максимальна вируч-
ка: 356 280 грн. Результати задачі 2 на 17,7 % ефективніші, ніж
задачі 1.
Системний аналіз рекламної кампанії.
З минулого року відомі дані (графік 1 і 2). Аналіз двох дина-

мічних послідовностей будемо проводити з 8-го по 18-й тиждень
(табл. 1).



21

Таблиця 1
НАДХОДЖЕННЯ ПОКУПЦІВ ПО БУКЛЕТАХ І КІЛЬКІСТЬ TВ РЕКЛАМИ

Покупці по буклетах 2 0 1 3 5 5 4 2 2 1 0 Xi

Кіл-ть TВ реклами 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0 Yi

Тижні 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 n = 11

Дослідимо вид зв’язку між кількістю покупців по буклетам (Х)
і кількістю ТВ реклами (Y). Вибірковий коефіцієнт кореляції rв є
оцінкою коефіцієнта кореляції Гr  генеральної сукупності і дорів-
нює rв = 0,751. Так як вибірка відібрана випадково, виникає необ-
хідність при заданому рівні значущості (наприклад, 05,0=α ) пе-
ревірити нульову гіпотезу H0: 0=Гr , при конкуруючій гіпотезі
H1: 0≠Гr . У якості критерію перевірки нульової гіпотези при-
ймемо випадкову величину Т, яка має розподіл Стьюдента:

212 вв rnrT −−= . Спостережуване значення критерію дорівнює
41,3. =спТ . За таблицею критичних точок розподілу Стьюдента

знаходимо критичну точку ( )ktt ,α=кр  для двосторонньої критич-
ної області: ( ) 2622,29;05,0 ===α= kttкр . Оскільки крсп tT > , то
нульову гіпотезу відхиляємо. Таким чином, між Х і Y існує ліній-
ний зв’язок.
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ПОРІВНЯННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОБІТНИКА У ПРАЦЯХ
ЕРНСТА ЮНГЕРА ТА КАРЛА МАРКСА

Доба інформаційного суспільства спонукає до перегляду кате-
горій і понять, що наразі набувають іншого значення за умови
тих самих назв. Упродовж історичного розвитку різноманітність
підходів і наукових доктрин формували різне розуміння окремих
загальновживаних слів, що були звичними та якими користува-
лись повсякчас. Так, соціально-економічний розвиток зумовив
актуальність з’ясування достеменної сутності такої категорії, як
робітник. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, Карл Шмідт та Ернст
Юнгер, Ернст Нікіш і Ханс Фраєру в своїх працях науково об-
ґрунтовували вірність того чи іншого підходу, протиставляючи
ідеалізм матеріалізмові чи, навпаки, створюючи уніфікований
метод до розуміння цього поняття. Відтак, вдаючись до аналізу
праць Маркса та Юнгера, можна сміливо казати про встановлен-
ня доцільного поняття робітника для інформаційного суспільства
та доби постмодерну.

Отже, класичне для марксизму визначення робітника у пра-
ці «Принципи комунізму» дав Ф. Енгельс. На його думку, ро-
бітником є той представник суспільного класу, який здобуває
засоби для життя винятково шляхом продажу своєї праці та не
живе за рахунок отримання прибутку з якого-небудь капіталу.
Дане визначення всебічно набуло обґрунтування у працях К.
Маркса. Зокрема у праці «Наймана праця і капітал» він зазна-
чає, що «вільний робітник сам продає себе, до того ж продає
частинами» [1, Т. 1, С. 155]. А у «Маніфесті Комуністичної
партії» підтверджує дане Ф. Енгельсом визначення тезою про
те, що пролетар не має нічого власного, тобто того, що він
прагнув би захистити, що робить його ворогом приватної вла-
сності.

Також Маркс у своїх працях послідовно виокремлює ознаки
цього поняття робітника. «Маніфест Комуністичної партії» мі-
стить усі ознаки, які з точки зору марксизму є характерними
для концепції робітництва та поняття робітника зокрема. Робіт-
ник на виробництві є прямою аналогією солдата у війську, за
виконанням ним своїх функцій і засобами нагляду за ним. В
абсолютній більшості випадків представники робітництва здат-
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ні до об’єднання лише за умови захисту власної заробітної
плати, за таких умов утворюються робітничі об’єднання. Та-
кож для робітника стать, вік та інші подібні ознаки втрачають
будь-яке соціальне значення, робітник втрачає саму потребу їх
наявності, через такі ж причини закони, мораль та релігія ви-
знаються забобонами, які лише шкодять захисту інтересів ро-
бітника [1, Т. 1, с. 117—118].

Тобто К. Маркс персоніфікує робітника суто з матеріалістич-
них позицій як продукт розвитку економічних відносин та пред-
ставника класу, який може отримувати засоби для життя лише
продаючи свою працю та не маючи у власності засобів виробни-
цтва.

На противагу концепції Маркса, Е. Юнгер пропонує інший
підхід до розуміння робітника. Він пропонує поєднати ідеалізм та
матеріалізм у розумінні цього поняття. За його твердженням, лю-
дина, не здатна зрозуміти сутність духу, так само далека від пі-
знання та бачення повноцінної картини світу, як і така, що не усві-
домлює значення об’єктивної матерії.

Е. Юнгер зазначає, що постановка робітника на позицію
представника нової верстви та нового інструменту господарю-
вання, яка набула такого частого вжитку у ХІХ сторіччі, є од-
нозначно невірною [4, с. 84]. У своїх працях Юнгер висуває
три основні помилкові елементи, через які інші автори нама-
гаються зрозуміти концепцію робітника: ототожнення робіт-
ників із четвертим станом, фронтальне протиставляння верств
бюргерів і робітників, основоположність економічних власти-
востей робітника.

Як продукт модерну робітник наділяється принципово но-
вими ознаками, що й формують саме поняття. Отже, робітник
здатний на категорично інший рівень свободи, порівняно із
бюргерами, має зовсім інше відношення до стихійних сил,
проста наявність яких не відчувалась бюргером, та має зовсім
інші претензії на розвиток суспільства, що є колосальними за
своїм змістом [4, с. 68—69].

Загалом із праць Е. Юнгера випливає таке розуміння термі-
на: робітник — це представник принципово нової для модерну
суспільної верстви, наділений іншим рівнем реалізації свободи
та духовно-економічними властивостями. Дане визначення
знаходиться на перетині ідеалізму та матеріалізму як методів
пізнання об’єктивної суспільної реальності. Керуючись праця-
ми Юнгера, можна стверджувати, що робітник має більшу
спроможність для власної індивідуалізації через суспільство,
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разом із повноцінним вираженням колективних інтересів своєї
соціальної верстви, та відображає дух доби. Для робітника ха-
рактеризуючими є не ознаки його як засобу ведення господар-
ства, а його ставлення до праці та наявність колективних інте-
ресів суспільної верстви.

Тобто Юнгер висуває поняття робітника, яке можна охаракте-
ризувати такими рисами: по-перше, робітник є людиною праці, і
це основна його ознака; по-друге, визначальними для робітника є
не економічні показники та відношення до засобів виробництва, а
його ставлення до праці та соціальне становище; по-третє, харак-
терним для робітника є кількісний показник, його домінуюча чи-
сельність у суспільстві.

Отже, доба постмодерну та інформаційного суспільства дик-
тує актуальність розуміння поняття робітника не лише з позицій
його класових ознак, оскільки з часу написання Марксом своїх
праць відбулось значне переформатування загальної соціально-
економічної структури та виокремлення принципово нових
верств. Е. Юнгер дає можливість для коригування концепції ро-
бітництва відповідно до суспільних вимог різних часів через ви-
значення базисних ознак робітника без їх догматизації та катего-
ричності їх викладення. Наразі поняття робітника, дане
Юнгером, можна вважати кращим за поняття Маркса, оскільки
зараз функції робітництва розширені. Робітник вже виступає учас-
ником політичних процесів, може виражати свої інтереси через
профспілки; в окремих випадках робітничі колективи виступають
власниками засобів виробництва, що ставить їх поза марксистсь-
ким визначенням. Тобто визначення Е. Юнгера для сучасності є
більш вдалим за аналогічне визначення К. Маркса з огляду на йо-
го розуміння робітника не лише як елемента виробничого проце-
су, а й як людини праці.
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ЕКОНОМІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ
ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Різні наукові праці досліджували зв’язки між культурою і люд-
ським прогресом під різними кутами зору. Хочеться дослідити
окрему ділянку цієї теорії — роль так званої «економічної культу-
ри» в економічному прогресі. Економічна культура визначається
як вірування, настанови і цінності, що стосуються економічної ак-
тивності окремих людей, організацій та інших інституцій.

Хоча роль культури в економічному прогресі є незаперечною,
інтерпретація її ролі в контексті інших впливів і виокремлення її
незалежного впливу викликають труднощі. Трактування ролі
культури в економічному процвітанні має тенденцію зосереджу-
ватися на загальних, бажаних культурних ознаках, як-от наполег-
лива праця, ініціатива, віра в цінність освіти, а також такі факто-
ри макроекономіки, як схильність до заощадження та
інвестування. Усе це, без сумніву, стосується добробуту, проте
жоден з цих загальних атрибутів не можна беззастережно спів-
віднести з економічним прогресом. Справді, одна і та ж культур-
на ознака може мати принципово відмінні наслідки для економі-
чного прогресу в різних суспільствах і навіть у тому ж
суспільстві, проте у різні часи [3, с. 201].

Чому нації мають непродуктивні культури?
Все більшого поширення набуває консенсус щодо вірувань,

ставлень і цінностей, які сприяють економічному прогресу. Чому
ж тоді ми маємо непродуктивні економічні культури? Чому вони
продовжують існувати в деяких суспільства? Чи окремі люди і
компанії свідомо протидіють власному економічному інтересу?

Відповіді на ці запитання є складним і великим полем для до-
сліджень і перевірки на практиці. Очевидно, що індивідуальні та
суспільні інтереси можуть розходитися, і короткотермінові стра-
тегії можуть призводити до рішень і поведінки, що працюють
проти довготермінових інтересів. Однак дозвольте мені запропо-
нувати кілька узагальнюючих відповідей.

Перше. На економічну культуру нації істотно впливає паную-
ча ідея чи парадигма економіки. У ХХ столітті існували численні
альтернативні теорії добробуту, як от: централізоване плануван-
ня, заміна імпорту, накопичення ресурсів. Ці ідеї глибоко засіли в
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суспільствах завдяки системі освіти, впливу інтелігенції, держав-
них лідерів та іншим чинникам, яким немає ліку. Непродуктивна
економічна культура часто постає не з глибоко вкорінених суспіль-
них рис, а більше через помилкову теорію, яка, на нещастя, керу-
вала цією культурою. Інколи прийняття помилкової теорії — це
справа чистої ідеології, проте інколи — це зручність, яка
пов’язана зі зручністю бажаної моделі політичного контролю.
Військові режими часто полюбляють, наприклад, практику замі-
ни імпорту та політику самодостатності, тому що вони зміцню-
ють свою владу і контроль над громадянами.

Друге. Економічна культура, як виявляється, значною мірою
походить з минулого і теперішнього мікроекономічного контекс-
ту. Спосіб поведінки людей у суспільстві має багато спільного з
сигналами та стимулами, створеними в економічній системі, в
якій вони живуть.

Наприклад, часто можна почути скарги на робітників з країн,
що розвиваються, щодо їх низької етики праці. А що, коли у них
немає винагород за тяжку працю? А що, коли у них немає
кар’єрного зростання, навіть якщо людина тяжко працює? Націо-
нальну етику праці не можна розглядати окремо від загальної си-
стеми стимулів в економіці.

Національні риси характеру, приписані культурі, часто мають
економічні корені. Хорошим прикладом є японська система по-
життєвого працевлаштування та високий рівень заощаджень.
Пожиттєве працевлаштування до Другої світової війни не було
нормою в Японії і було запроваджене для контролю над супереч-
ками за трудові ресурси у перший післявоєнний період. Широко
визнається, що значною мірою високий рівень заощаджень зав-
дячує пам’яті про скруту часів війни та всьому, що з цього ви-
пливало [2].

Третє. Вибір соціальної політики може мати сильний вплив на
економічну культуру, оскільки вона впливає на економічний кон-
текст. Добрим прикладом є політика щодо системи соціальної
безпеки. Це безпосередньо впливає на роботу, поведінку щодо
особистих заощаджень і бажання інвестувати в самоосвіту, тоді
як вони, у свою чергу, опосередковано впливають на багато ін-
ших аспектів економічної політики нації. Справді, економічна і
соціальна політика нерозривно переплетені [4, с. 42].

Економічна культура є необхідною складовою становлення
економічно сильної та розвинутої держави. Тому дослідження
механізму впливу економічної культури на економічний розвиток
національної економіки повинні стати органічною складовою рин-
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кового реформування, що сприятиме подоланню негативних зра-
зків економічної поведінки господарських суб’єктів і відроджен-
ню культурно-господарській цілісності національного господарс-
тва України.
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ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
НА РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Історія тіньової економіки, її окремі ознаки починаються з ви-
никненням держави. У XX ст. для країн, що переживають систем-
ну кризу, проблеми тіньової економіки набули великого значен-
ня. З 70-х років тема тіньової економіки стає популярною у захі-
дних економістів, а з 80-х років — й у Радянському Союзі.

Розвиток доіндустріального суспільства і його перехід в інду-
стріальне сприяв тіньовій діловій активності у різноманітних її
проявах.

 Так, деякі форми капіталістичного виробництва (наприклад,
«розпорошена» мануфактура) становили «підпільну» противагу
легальному цеховому ремеслу,

 Піратство поширювалося в ХVI—ХVIII ст. у Середземному
та Карибському морях, Індійському океані, завдаючи чималої
шкоди морським перевезенням, казнокрадство та корупція були
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присутні в усіх абсолютистських державах. Певною мірою тіньо-
ва ділова активність була реакцією на наступ влади вельмож, яка
ще не мала належного інституційного оформлення.

 Капіталізм у власному розумінні слова міцно вкоренився
лише після того, як «протестантська етика» санкціонувала гонит-
ву за багатством у формі «чесного бізнесу», що допускала конку-
ренцію і не заперечувала насильства.

 Епоха нового часу завершується узаконенням одних форм
тіньового бізнесу (наприклад, банківської діяльності — колишнє
лихварство) і посиленням боротьби з найбільш кримінальними
його формами (комп’ютерним піратством, корупцією тощо) [2].

Але не варто забувати, що за рахунок тіньової економіки деякі
країни розвивались і багатіли. Чудовим прикладом є Англія та
англійський пірат Френсіс Дрейк.

Тіньова економіка — господарська діяльність, яка розвиваєть-
ся поза державним обліком і контролем, а тому не відображаєть-
ся в офіційній статистиці. Підприємства, котрі функціонують у
тіньовому секторі економіки, не перерозподіляють власних дохо-
дів до бюджетів і державних цільових фондів, вони не сплачують
податків, і цим самим максимізують власні прибутки.

Виділяють три види тіньової економіки :
«Інша» тіньова економіка — це заборонена законом економіч-

на діяльність працівників «білої» (офіційної) економіки, яка при-
водить до прихованого перерозподілу раніше створеного націо-
нального доходу.

«Сіра» тіньова економіка — економічна діяльність по виготов-
ленню та реалізації звичайних товарів і послуг, яка дозволена за-
коном, але не реєструється (переважно дрібний бізнес).

«Чорна» тіньова економіка (економіка організованої злочин-
ності) — заборонена законом економічна діяльність, яка
пов’язана з виробництвом і реалізацією заборонених та дефіцит-
них товарів і послуг [3].

Прикладом тіньової діяльності в наш час є:
• медичні послуги. Зареєстровані як безкоштовні, до 40 % з

них оплачуються готівкою;
• уникає оподаткування до 80 % обігу побутових послуг;
• не реєструється 70—75 % послуг з ремонту квартир і будів-

ництва будинків;
• 60 % — з ремонту автомобілів;
• 40 % — ремонту побутової техніки й меблів;
• у державних торговельних підприємствах 50 % товарообо-

роту «не показується».
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За даними Центру економічного розвитку, «неофіційний обіг» у
машинобудуванні — 5—10 % (незареєстровані замовлення), нафто-
переробці — до 10 % (більш глибока переробка сировини), паса-
жирських перевезеннях — 15—20 % (незареєстровані пасажири).

Обсяг неофіційної зовнішньоекономічної діяльності можна
оцінити, порівнявши офіційну статистику імпорту/експорту
України та відповідної країни — партнера України. Практично не
буває такого, щоб дані співпадали. Чи варто дивуватися, що, за
деякими підрахунками, з країни вивезено більше $ 20 млрд [1].

Щодо тінізації українського агросектору, то в Україні 63 %
хлібопекарської галузі працює в тіні. За офіційними даними, сьо-
годні в Україні виробляється 101 г хліба на людину в день. На-
віть у блокадному Ленінграді людям видавали більше — по
150—200 г. Насправді хліба виробляють набагато більше. Просто
63 % галузі працює в тіні.

Зареєстровані договори оренди сільськогосподарських земель
на 17,2 млн га, а реально розпайованих — 27 млн га. Про що це
говорить? Близько 10 млн га обробляються в «тіні», і з них дер-
жава нічого не має. У результаті виходить, що в »тіні» мало не
третина розпайованої землі! [4].

Отже, тіньову економіку прийнято розглядати в якості підрив-
ного елементу, котрий живиться за рахунок економіки офіційної,
відбираючи у неї продуктивні ресурси та створюючи конкуренцію
офіційно діючим компаніям. Але не потрібно так однозначно від-
носитись до цього явища. У кожній країні на тому чи іншому рівні
існує тіньова економіка. Коли підприємці змушені купувати ліцен-
зію у посадовця-корупціонера для того, аби відкрити магазин, що
працюватиме потім у рамках офіційної економки-це також тіньова
економіка. Ми всі чудово розуміємо, що не можна однією поста-
новою чи законом вивести економіку з тіні. Це все відбувається в
середині суспільства і потрібно починати з себе. Адже «чисто не
там, де прибирають, а там, де не смітять.
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КОНЦЕПЦІЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА:
СУТНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В АПК

У сучасних умовах виробнича система суспільства стикається
з низкою нових проблем, на які раніше звертали недостатньо ува-
ги. Сучасні масштаби й динамізм суспільного виробництва вису-
нули на перший план питання достатності ресурсного забезпе-
чення, розширення можливостей існуючої ресурсної бази
виробництва, постійного технологічного оновлення виробничих
процесів, адаптації виробничої системи суспільства до природно-
го навколишнього середовища. В даний момент ці питання мож-
на розв’язати лише за допомоги науково-інноваційної діяльності,
здатної кардинально змінити не тільки зміст і результати вироб-
ничих процесів, але й умови існування суспільства.

Відтак аграрний сектор за визначених обставин повинен брати
на себе не тільки виконання традиційних функцій, але й вважати
пріоритетними такі функції, як ресурсозберігаюча, екологічна,
ресурсопродукуюча.

Проблемним питанням щодо можливостей упровадження та
ведення ощадливого виробництва присвятили свої праці такі
вчені, як Коваль П. В., Омельяненко Т. В., Щербіна О. В., Бара-
бань Д. О., Вумер Дж., Левінсон У., Масаакі І., Подуста С. Ф.

Особливу значущість дане питання набирає при врахуванні
аграрного потенціалу України, враховуючи стратегічні прогнози
щодо подальшого загострення світової продовольчої кризи. Та-
ким чином, перед економічною наукою постає завдання допомог-
ти суб’єктам агробізнесу чітко зорієнтуватися та отримати необ-
хідний інструментарій задля впровадження даної концепції в
життя аграрних підприємств, що приносило б максимальну ко-
ристь.

На сьогодні концепцію ощадливого виробництва застосову-
ють майже всі японські компанії, 72 % компаній США, у Вели-
кобританії — 56 %, у Бразилії — 55 %, у Мексиці — 42 % [9], у
той час як в Україні ощадливим виробництвом займаються тільки
кілька компаній.

Все, що не додає цінності для споживача, з точки зору ощад-
ливого виробництва класифікується як витрати і має бути усуне-
не. Основоположними питаннями ощадливого виробництва є
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«цінність» і «потік створення цінності». «Цінність» у даному ви-
падку розуміють як корисність, притаманну продукту з позицій
клієнта, що дістає своє відображення у ціні продажу та у ринко-
вому попиті. Цінність продукту створюється виробником у ре-
зультаті виконання низки дій, деякі з яких справді створюють
цінність і є дійсно необхідними через специфіку технології та ор-
ганізації виробництва. Але потік створення цінності охоплює не
лише ці, а й усі без винятку дії, в результаті яких продукт прохо-
дить усі стадії та процеси — від розробки його концепції до запус-
ку у виробництво і від прийняття замовлення на продукт до його
доставки клієнту. А це означає, що реальний потік створення
цінності включає велику кількість дій, що споживають ресурси,
але не додають, з погляду клієнта, цінності продукту. Саме на
вилучення цих дій, які в ощадливому виробництві інтерпрету-
ються як втрати, і спрямовані перетворення виробничої діяльнос-
ті підприємства [6].

За допомоги перебудови основної виробничої діяльності та
систем і процесів її обслуговування підприємство, яке діє за стра-
тегією ощадливого виробництва, домагається конкурентних пе-
реваг у стратегічній тріаді «ціна — якість — час».

Концепція ощадливого виробництва надзвичайно актуальна
ще й тому, що вона дозволяє забезпечити збереження та відтво-
рення такого основного засобу виробництва у сільському госпо-
дарстві, як земля. Площа деградованих ґрунтів щорічно зростає
на 80 тис. га; 32,8 % орних земель зазнали водної, а 54,2 % — віт-
рової ерозії. Щорічні втрати ґрунту в Україні становлять прибли-
зно 600 млн т, з них втрати гумусу — 20 млн т. [7].

У наш час сільському господарству наука пропонує різні варіан-
ти ощадливого обробітку ґрунту, серед яких можна виокремити
безполицевий, поверхневий і нульовий. Вибір і впровадження тієї
чи іншої системи обробітку ґрунту визначаються багатьма чинни-
ками, а саме: ґрунтово-кліматичними умовами, рівнем родючості та
розвитку ерозійних процесів, фінансовим забезпеченням господарс-
тва й рівнем обізнаності та підготовки агрономічної служби щодо
освоєння сучасних технологій. Особливий інтерес викликає ресур-
созберігаюча технологія нульового обробітку ґрунту — No-till, яку
починають застосовувати і в Україні. Вітчизняних землеробів при-
ваблюють такі переваги цієї технології, як безпосередній висів у
ґрунт через рослинну масу, накопичення вологи у землі, створення
умов для збереження ґрунтової мікрофлори, необхідної для розкла-
дання органічних і мінеральних речовин, що потрібні для розвитку
рослин. Дослідження свідчать про значну економію коштів на опла-
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ту праці та витрат на амортизацію техніки. Останні зменшуються за
рахунок того, що машини та обладнання для безплужного обробітку
ґрунту зношуються повільно [8].

Тенденція до мінімізації обробітку ґрунту нині посилюється
та відіграє важливу роль при пошуку шляхів зменшення викидів
вуглекислого газу в умовах розвитку глобального потепління.

Таким чином, поєднавши ощадливі технології, систему управ-
ління та менталітет персоналу в одне єдине русло, сформувавши
ефективний, безперервний потік цінності, підприємство зможе
гарантувати собі вагому конкурентоспроможність не лише на
внутрішньому, а й на світовому ринку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНОЮ
ПОЗИЦІЄЮ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розвиток економіки в сучасних умовах вимагає використання
нових методів управління ліквідністю банків. Цій темі, як відомо,
присвячено багато наукових праць [1; 2], які спрямовані на впро-
вадження механізмів ефективного управління ліквідною позиці-
єю банків. Важливим питанням є прогнозування ліквідності бан-
ків, але йому, на жаль, приділено занадто мало уваги. Практично
не досліджений вплив циклічності процесів на ліквідність бан-
ківської системи.

В даній роботі обґрунтовується можливість прогнозування лік-
відності на основі теорії циклів та прийняття оперативних і стра-
тегічних рішень управління ліквідною позицією комерційного
банку.

Базою даного дослідження є побудова синтетичної чистої лік-
відної позиції банківської системи, як різниці між залишками на
кореспондентських рахунках комерційних банків і сальдо опера-
цій з управління ліквідністю НБУ (рис. 1, 2). Загальний стан про-
позиції ліквідності за той самий період часу представлено як різ-
ницю між обсягами операцій на ринку міжбанківського
кредитування (МБК) та сальдо операцій з управління ліквідністю
НБУ (рис. 1, 2).

Дані (рис. 1 і 2) подано як квартальні абсолютні значення та
середньоквартальні (протягом трьох останніх кварталів). Серед-
ньоквартальні значення зображені у вигляді суцільної чорної лі-
нії. Якщо абсолютні значення перевищують середньоквартальні,
то це свідчить про відсутність негативних тенденцій і навпаки.

Побудовані діаграми в сукупності характеризують певну си-
туацію з ліквідністю у банківській системі. При цьому можна ви-
ділити 4 можливі ситуації:

1) ліквідна позиція (ЛП+) і пропозиція ліквідності (ПЛ+) пе-
ревищують середньоквартальне значення. Це період розвитку:
зростають обсяги залучення депозитів та обсяги кредитування
як на міжбанку, так і поза ним. Очікувань погіршення ситуації
немає;

2) ліквідна позиція менша за середньоквартальне значення
(ЛП-), а пропозиція ліквідності більша за середню (ПЛ+). Спо-
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стерігається нестача ліквідних коштів у деяких банків і їх актив-
не залучення на ринку МБК;

3) ліквідна позиція (ЛП-) і пропозиція ліквідності (ПЛ-) є ниж-
чими за середньоквартальне значення. Це ситуація кризи ліквід-
ності. У банків не вистачає ліквідних коштів. Навіть системні ба-
нки обмежують кредити на міжбанківському ринку. Через це об-
сяг операцій падає, кошти залучити важко;

4) ліквідна позиція перевищує середньоквартальні показники
(ЛП+), в той час як пропозиція ліквідності є нижчою за середнє
значення (ПЛ-). Ситуація спостерігається в той час, коли криза
вже минає, але банки ще бояться нарощувати обсяги активних
операцій.

Аналізуючи динаміку зміни чистої ліквідної позиції банків-
ської системи та загальної пропозиції ліквідності, нами була
виявлена циклічність змін вищезазначених стадій. А саме, згід-
но даних рис. 1 та 2 протягом 2007 року — початку 2012 року
спостерігалось два цикли: один повний (з початку 2007 по 3-й
квартал 2009 р.) і один неповний — з 4-го кварталу 2010 і по
1-й квартал 2012 р. Оскільки зміна фаз стану ліквідності відбу-
вається у чіткій послідовності, це дає нам можливість прогно-
зувати майбутню ситуацію з ліквідністю в банківській системі.
З великою імовірністю можна сказати, що у 2-му кварталі 2012
р. ситуація з третьої стадії перейде на четверту. Знаючи це,
банк наперед може прийняти певні важливі оперативні і стра-
тегічні рішення та вжити конкретних заходів, щоб уникнути
кризи ліквідності.

Орієнтовний план дій банку може бути таким:
На першій стадії: оперативні дії — проводити рекламні акції

та всіляко залучати депозити, доки це ще можливо; стратегічні дії
— вже зараз шукати шляхи залучення ресурсів на ринку МБК.

На другій стадії: оперативні дії — якщо є проблеми з ліквід-
ністю — залучати кошти на міжбанку; стратегічні дії — розробка
моделі можливого рефінансування з боку центрального банку.

На третій стадії: оперативні дії — у випадку проблем з ліквід-
ністю залучати ресурси шляхом отримання рефінансування від
НБУ, а також, якщо це можливо, використовувати інші шляхи за-
лучення коштів. Додаткові дії (у випадку, коли рефінансування
виявляється замало) — швидко скорочувати обсяги активних
операцій.

На четвертій стадії потрібно поступово нарощувати обсяги
активних операцій і не накопичувати зайвої надлишкової ліквід-
ності у вигляді «подушки безпеки».
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Таким чином, проведене дослідження дає змогу прогнозувати
зміни в ліквідності банківської системи. На основі виявленої цик-
лічності можна передбачити майбутню ситуацію і заздалегідь
підготуватися до неї. Зважаючи на те, що кожна стадія циклу має
свої особливості, автором були розроблені конкретні дії банків на
кожному з етапів циклу, які залежать від специфіки діяльності
кожного окремого банку.
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НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ

Процес управління економічним суб’єктом в ринкових умовах
вимагає принципово нових підходів до формування інформації,
зокрема, обліково-економічної. Тому сучасні інформаційні сис-
теми (ІС) повинні вирішувати комплекси задач, що виникають на
всіх стадіях обліку та управління об’єктами господарювання. Це
зумовлює необхідність використання новітніх інформаційних
технологій (НІТ) для обробки і підготовки управлінських рішень.
Визначення сутності НІТ, принципів їх застосування, характеру
взаємодії в обліковому процесі та управлінні об’єктами є важли-
вим науковим і практичним завданням. За даними Міжнародної
федерації з обробки інформації (IFIP), різні країни знаходяться на
різних стадіях розвитку ІТ: автоматизації, інформатизації та ко-
мунікації [4]. За останні 60 років бухгалтерський облік в Україні
у своєму розвитку пройшов усі стадії застосування інформацій-
них технологій.
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Застосування НІТ в обліковому процесі має певні ознаки: розпо-
дільне використання комп’ютерних ресурсів; озвинені комунікації;
діалоговий режим спілкування користувача (облікового працівника)
з комп’ютером; робота користувача в режимі маніпулювання облі-
ковими даними; наскрізна інформаційна підтримка на основі інтег-
рованої бази даних обліку; безпаперовий процес електронного до-
кументування з фіксацією лише кінцевого варіанту.
Впровадження НІТ при створенні ІС економічного об’єкта

можливе за такими напрямками: персоналізація розрахунків на
базі ПК; інтелектуальний інтерфейс користувача з системою; за-
стосування електронних мереж передачі даних (локальних і гло-
бальних).

Основні чинники, які мають безпосередній вплив на викорис-
тання ІТ в бухгалтерському обліку і управлінні, класифікують за
такими ознаками: ступінь централізації технологічного процесу
діяльності; тип предметної області застосування ІТ (торговельна,
виробнича, облікова, аналітична); ступінь охоплення завдань бух-
галтерського обліку і управління (повна автоматизація чи частко-
ва); клас технологічних операцій, які реалізуються (системи
управління технологічними процесами, базами даних); тип інтер-
фейсу користувача; спосіб побудови мережі (локальна, глобальна);
інструментарій (ручні, механічні, електричні, електронні); тип
носія інформації (паперові, непаперові); тип операції (поопера-
ційні, попредметні).

Властивостями НІТ, що формують відповідні принципи їх за-
стосування у бухгалтерському обліку, є: інтерфейс кінцевого ко-
ристувача (бухгалтера, комірника, економіста та ін.) з системою;
забезпечення можливості вирішення завдань обліку, контролю та
аналізу; створення умов для активного діалогу з ПК.

Бурхливий розвиток ІТ проявляється у виникненні таких по-
нять, як «стара» (традиційна) та «нова» (високотехнологічна)
економіка. Друга значною мірою пов’язана із поширенням інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій, зокрема, мережевих: ін-
тернет, інтранет, естранет. На думку фахівців, основним критері-
єм, яким слід керуватися при виборі інформаційної системи,
повинен бути критерій задоволення потреб підприємництва.

Типовими завданнями для досягнення цілей бізнесу за до-
помогою ІТ є: скорочення операційних витрат; здатність збере-
гти конкурентоспроможність; можливість підвищити прибут-
ковість поточних операцій; можливість збільшити свою частку
ринку; скорочення тривалості основних виробничих циклів;
поліпшення внутрішнього контролю; відповідність заздалегідь
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встановленим фінансовим показникам; можливість ввести нові
напрями бізнесу. Тому, обрана інформаційна система має від-
повідати потребам бізнесу, сформульованим у відповідних те-
рмінах: функціональні можливості; сукупна вартість володін-
ня; перспективи розвитку, підтримки і інтеграції; технічні
характеристики.

Розробка та експлуатація сучасних інформаційних систем,
зокрема, в обліку і аудиті, вимагає певних витрат для їх замов-
ників. У зв’язку з цим, майбутній користувач ІС має прийняти
відповідне рішення: розробити власними силами; адаптувати
готову розробку чи замовити індивідуальний проект [7]. Аргу-
ментами вибору самостійної розробки можуть слугувати: від-
повідність поточним вимогам підприємства; наявність поперед-
ніх напрацювань. Готова (адаптована) система забезпечує під-
тримку і оновлення версій; відповідність національним і між-
народним стандартам), але водночас вона може мати високу
вартість готових систем (середнього і особливо вищого класу)
та залежати від специфіки фірми-розробника. Одним із зруч-
них методів розробки ІС власними силами є використання про-
грамного середовища Visual Basic for Applications (VBA). Пе-
реваги VBA: висока швидкість створення програм із графічним
інтерфейсом для MS Windows; простий синтаксис, що дозволяє
дуже швидко освоїти мову. Програма, створена в середовищі
VBA, проста у використанні і не потребує особливих знань від
користувача [3].

Вищезазначене підтверджує наведена динаміка обсягів науко-
вих і науково-технічних робіт, виконаних власними силами під-
приємств України за 2000—2010 pp. За вказаний період даний
обсяг зріс майже в 10 разів (тобто, до 10 млрд грн).

Використання НІТ в обліку зумовило потребу використання
відповідного програмного забезпечення і для аудиторських
процедур. Слід виокремити необхідність автоматизації як діяль-
ності самої аудиторської фірми, так і надання аудиторських
послуг клієнтам. Випадками використання ІТ на основі новіт-
ньої комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та засо-
бів комунікації в діяльності аудитора є: планування аудиту,
ведення обліку і контролю виконаних робіт для автоматизації
управлінських функцій в аудиторській фірмі; застосування
комп’ютерної техніки в ході аудиту суб’єктів господарської
діяльності; перевірка звітності, взаємоув’язка показників звіт-
них форм, розрахунки фінансових коефіцієнтів і аналіз фінан-
сового стану тощо.
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Доречно зазначити такі визначальні тенденції розвитку ІТ, які
матимуть істотний вплив на використання ІС в обліку і аудиті:
відокремлення інформаційного продукту від фізичних носіїв;
здатність до взаємодії різноманітних інформаційних технологій;
оптимізація та раціоналізація структури взаємозв’язків обміну
інформацією; географічне розширення дій інформаційних сис-
тем; конвергенція та інтеграція.

Слід зауважити, що з кожним роком підвищуються вимоги до
фахівців з обліку і аудиту, що знайшло своє відображення в бага-
тьох нормативних документах, зокрема, і в Міжнародних стандар-
тах аудиту (МСА), розроблених Міжнародною федерацією бух-
галтерів [5, c. 194]. Отже, НІТ є основою побудови ефективної
системи обліку й аудиту.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

В умовах розвитку постіндустріального суспільства світова
економіка все більше потребує поінформованості, адже ознайом-
лення із ринковими умовами, потребами, інтересами та можливо-
стями теперішніх і потенційних споживачів надає виробникові
послуг якісну перевагу. За таких тенденцій постає питання: чим
зумовлена висока ціна інформаційного продукту на сьогодні та
чи виправдана вона?

Вивченню інформаційних ресурсів та їх впливу на соціально-
економічний розвиток людства приділяється увага в працях таких
учених, як Г. Беккер, К. Свейбі, Т. Стюарт, М. Фішер,
О. Грішнова, Л. Єжова, І. Івченко та ін. Зокрема, питання ціноут-
ворення в галузях інформаційної економіки вивчають
О. М. Антіпіна, Х. Веріан, Л. Кабраль, М. Кац, К. Шапіро та ін.

Метою цієї роботи є розгляд факторів впливу на формування
ринкової ціни інформаційного продукту з позицій мікроекономі-
ки, де питання ціноутворення розглядаються в контексті пошуку
рівноваги на ринку.

Свідомо уникаючи полеміки з приводу різноманіття дефініцій
поняття інформаційного продукту, в представленому дослідженні
під даним терміном ми будемо розуміти сукупність певних інфор-
маційних відомостей і фактичних знань.

Перший принцип утворення ціни на інформаційний товар —
«за витратами», сформовано відповідно до методичних розро-
бок Л. Єжової [2] і в його основу було покладено поняття первіс-
ної та справедливої вартості. Первісна вартість інформаційного
продукту являє собою витрати на її обробку, систематизацію та
збереження; однак одночасно не включає до свого складу низку
витрат, характерних для забезпечення інших благ. Вона не міс-
тить витрат на підготовку, освоєння та обслуговування виробни-
цтва, охорону й безпеку праці, вона не потребує великих витрат
на перевезення, вона є рухливою, тобто не має постійного місця
«виробництва» (лише може мати постійного посередника-
реалізатора), окрім цього первісна вартість не оподатковується та
на неї не накладаються акцизні збори. Первісна вартість інфор-
мації є змінною, однак за рахунок меншої кількості елементів, що
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її формують, вона змінює свою величину повільніше. Тобто фак-
тично первісна вартість інформаційного продукту повністю за-
лежить від вартості засобів обробки, систематизації та збережен-
ня інформації. На ринку інформаційного продукту інформація
продається за справедливою вартістю, яка перевищує первісну.

У контексті виробничого ресурсу інформація має свою вар-
тість і термін використання, її можна віднести як до пасивів
(джерел) підприємства, так і до оборотних активів. Особливість
даного ресурсу — в його універсальності, він не має абсолют-
них/жорстких субститутів [3, с. 141], тобто попит на інформацію
є величиною постійною. Тож тенденція розвитку сукупного по-
питу на інформаційні відомості є одним з головних чинників фор-
мування ринкової ціни інформації, тому другий принцип ціноутво-
рення на ринку інформації дістав назву «вплив попиту».

У короткостроковому періоді врівноваження ринку інформа-
ційного товару здійснюється завдяки збільшенню обсягу пропо-
зиції, тобто відповідно до потреб споживача збільшується пропо-
зиція інформації доти, доки можливості постачальника не
досягають своїх меж витрат (за потенційного обсягу виробницт-
ва, за нестачі фінансового забезпечення та ін. ресурсних забезпе-
чень), надалі ж регулювання ринку відбувається за принципом
довгострокового періоду. Відповідно до нього сукупну пропози-
цію інформаційного продукту обмежують можливості постачаль-
ників («виробників»), однак не в контексті обмеженості «вироб-
ничих потужностей», а в розмірності операційних витрат з вже
готовим інформаційним продуктом. Постачальник, який майже
завжди є фактичним «виробником», максимально використовує
свої можливості, і коли «виробництво» готового інформаційного
продукту досягає потенційного рівня, врівноваження ринку відбу-
вається за рахунок збільшення його ціни. Як наслідок — попит
зменшується як похідна від платоспроможності споживачів.

Третім і найбільш зрозумілим принципом є встановлення ціни
інформаційного продукту на основі врахування цінової політики
конкурентів.

Узагальнимо: ринкова ціна інформаційних відомостей визна-
чається за трьома головними принципами — «попиту», «витрат»
і «конкурентних цін». Наголосимо, що інформація є невідчуджу-
ваним товаром, тобто її покупець стає лише ще одним її влас-
ником і користувачем, що сприяє збільшенню прибутку первин-
ного власника. Купівля інформації може бути закріплена догово-
ром про її нерозголошення, в такому разі даний товар (до якого
додалась послуга конфіденційності) коштуватиме більше. Про-
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даючи його, слід зважувати два альтернативних варіанти: прибу-
ток за разового продажу чи сумарний прибуток за кількаразової
реалізації.
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ КРЕДИТУ
 У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В умовах глобальних змін у світовій економіці, проблема за-
безпечення населення планети продовольством та іншими проду-
ктами сільського господарства, у тому числі енергетичного хара-
ктеру, залишається однією з найгостріших. Від ефективної
роботи агропромислового комплексу залежить вирішення бага-
тьох соціальних та економічних питань, в тому числі, підвищення
рівня життя населення, зниження соціальної напруги в суспільст-
ві, поліпшення екологічної ситуації. Сільське господарство було і
залишається пріоритетним і стратегічним напрямом розвитку
економіки.

Світовий досвід сільського господарства дозволяє характери-
зувати галузь як кредитозалежну. Ефективний розвиток сільсько-
го господарства в сучасних умовах неможливий без кредитуван-
ня аграрного сектора. Гостро проблема стоїть в Україні, де банки
традиційно уникають кредитування аграрних підприємств по ря-
ду об’єктивних і суб’єктивних причин. За період незалежності
значних якісних змін у галузі не відбулося. Аналіз стану аграрно-
го сектора свідчить про зростання потреби у фінансових вливан-
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нях в його розвиток. У 2011 році виробництво валової продукції
сільського господарства збільшилось у порівнянні з 2010 р. на
19 % [4].

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції є по-
зитивною тенденцією, проте масштаби кредитування сільськогос-
подарських підприємств останніми роками значно не змінилися.
У 2009 р. обсяги кредитів були утричі менші, ніж у попередньо-
му році, що стало наслідком глибокої кризи банківської системи.
У 2011 р. умови кредитування дещо поліпшилися і підприємства
агропромислового комплексу залучили 10,7 млрд грн кредитних
ресурсів, що в 1,6 разу перевищило обсяги попереднього року.
Третину цих обсягів становлять середньо- та довгострокові кре-
дити, які використовуються як джерело інвестицій.

Незначне зростання обсягів виробництва сільського господар-
ства в Україні в останні роки все ще не відповідає зростаючій по-
требі світової спільноти в аграрній продукції. Ситуація, що скла-
лася на світових ринках продовольства та енергоресурсів, є
сприятливою для розвитку аграрного сектора та інвестицій в ньо-
го, але за умови вирішення існуючих проблем.

Глобальні тенденції світової урбанізації вимагають підвищен-
ня інтенсивності ведення сільського господарства. Переважаю-
чий сьогодні в Україні екстенсивний характер ведення сільсько-
господарської діяльності навряд чи сприятиме розвитку і
просуванню галузі на світових ринках, навіть враховуючи природ-
ній аграрний потенціал України. Без істотних змін у системі фі-
нансування (кредитування) галузі, очікувати позитивного ефекту
в майбутньому не доводиться. Значних кредитно-інвестиційних
вливань вимагають і морально застарілі, зношені основні фонди
аграріїв, і фінансування оборотного капіталу. При вирішенні цьо-
го завдання стержневим є питання збалансування рівня рентабель-
ності та загального розвитку сільського господарства з доступні-
стю банківських кредитів.

Постійна потреба в ресурсах для оборотних та основних засо-
бів складно компенсується за рахунок власних накопичень. Од-
наково гостро стоїть проблема створення ефективного механізму
як поточного, так і інвестиційного кредитування. Банки неохоче
направляють свої ресурси в кредитування сільського господарст-
ва, особливо в умовах кризи ліквідності, коли привабливими є
напрямки короткострокових, нехай часто ризикованих, але і ви-
сокоприбуткових активів, що не характерно для кредитування
сільського господарства. Кредитування галузі також характери-
зується проблемою ресурсів, ціни кредитів, високих специфічних
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ризиків, обмеження видів і форм забезпечення, подвійних стан-
дартів з боку державного регулювання.

Бюджетне фінансування галузі часто здійснюється за залиш-
ковим принципом, діючі державні програми за своїми масштаба-
ми не відповідають існуючим стримуючим чинникам розвитку
сільського господарства, таким як фіксовані ціни на основні про-
дукти, обмеження рівня рентабельності тощо. З одного боку,
сільське господарство є стратегічною галуззю, яка потребує дер-
жавної підтримці, з іншого — держава, з метою урівноваження
соціально-економічних пропорцій, не може допустити вільного
зростання рентабельності аграріїв в умовах зростаючого попиту
на їх продукцію.

Для вирішення проблем існує необхідність розробки ефектив-
ного механізму взаємодії держави, кредитних інститутів та агра-
ріїв. Вирішити ситуацію, що склалася, можна шляхом створення
цільових державних проектів, розробки максимально зручних та
ефективних форм і видів кредитування з урахуванням інтересів
усіх зацікавлених сторін. Реалізація конкретних програм підтрим-
ки аграріїв дозволить врегулювати питання встановлення квот,
організації збуту, підвищення рентабельності сільськогосподар-
ського виробника, гармонізації відносин з кредитними інститу-
тами.

Стратегічною необхідністю є розробка стандартів кредиту-
вання агропромислового комплексу, які повинні знайти відобра-
ження в основних положеннях кредитної політики банків.

Зниженню рівня ризиків кредитування сільського господарст-
ва сприяє розвиток інфраструктури кредитного та фондового рин-
ку, форм та інструментів кредитування, страхування, забезпечен-
ня кредитів.

Однією з пріоритетних форм інвестиційного кредитування є
лізинг. Використання імпортного лізингу може частково виріши-
ти проблему залучення іноземних інвестицій за рахунок фінансу-
вання проектів іноземними банками.

Дискусійне питання про створення спеціалізованого держав-
ного аграрного банку слід розглядати в розрізі пріоритетного
кредитування ним проектів інвестиційно-інноваційного характе-
ру, з причин їх значимості та високої ризикованості. Вирішувати
інші проблеми кредитування аграріїв доцільно шляхом удоско-
налення існуючих кредитних взаємин та механізмів.

На наш погляд, реалізація запропонованого дозволить вирі-
шити не тільки тривалі економічні проблеми, підвищити ефектив-
ність сільського господарства, а й розв’язати проблеми соціальні,
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такі як зайнятість у сільській місцевості, зниження міграції в міс-
та, підвищення рівня життя, зниження соціальної напруги.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Переробні підприємства відповідно до особливостей своєї діяль-
ності згідно з п. 1 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу
України (далі ПКУ) ведуть окремий облік операцій з постачання
власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молоч-
них продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки
тварин — шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготов-
леної з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками і фізичними особами, які самостій-
но вирощують, розводять, відгодовують таку продукцію. Норми
цього пункту не поширюються на операції з постачання продукції,
виготовленої переробними підприємствами з імпортованої сиро-
вини, сировини, поставленої не в живій вазі, сировини, що не є си-
ровиною власного виробництва сільськогосподарських товарови-
робників і фізичних осіб, які самостійно вирощують, розводять,
відгодовують продукцію тваринництва.

Основним первинним документом для обліку ПДВ є податко-
ва накладна. Порядок її заповнення та форму затверджено Нака-
зом Міністерства фінансів від 01.11.2011 р. № 1379. Згідно з та-
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ким порядком переробні підприємства при здійсненні операцій з
реалізації продукції переробки, які відповідають вимогам вище-
зазначеного пункту, складають податкові накладні, в номері яких
проставляють код виду діяльності «4».

На підставі первинних документів переробні підприємства
складають окремий Реєстр виданих та отриманих податкових на-
кладних для обліку операцій з постачання продукції переробки. В
такому реєстрі у службовому полі ставиться позначка «х» для
відмітки про форму податкової декларації переробного підпри-
ємства.

На підставі даних обліку платники ПДВ — переробні підпри-
ємства кожного звітного місяця складають і подають протягом 20
календарних днів місяця, наступного за звітним, до органу ДПІ,
крім податкової декларації з ПДВ загальної, декларацію
з ПДВ (переробного підприємства), форма та порядок складання
якої затверджений наказом Міністерства фінансів від
25.11.2011 р. № 1492. У складі декларації подаються додатки (у
разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії
записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Сума ПДВ за декларацією, що має сплачуватися до бюджету,
переробні підприємства сплачують до спеціального фонду Держав-
ного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в
органі Державної казначейської служби, у таких пропорціях:

• у 2012 році — до спеціального фонду Державного бюджету
України — 30 %, а на спеціальний рахунок — 70 %;

• у 2013 році — 40 % і 60 % відповідно;
• у 2014 році — 50 % та 50 %.
Суму, призначену для перерахування на спеціальний рахунок,

необхідно перерахувати на такий рахунок до 15 числа місяця, на-
ступного за звітним. Переробні підприємства використовують ці
кошти виключно для виплати компенсації сільськогосподарським
товаровиробникам за поставлену ними сировину власного вироб-
ництва.

Сума компенсації розподіляється щомісяця згідно з Розрахун-
ком розподілу суми компенсації, форма та порядок складання
якого затверджені наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 02.03.2012 № 101. Компенсацію необ-
хідно виплатити до 20 числа місяця наступного за звітним.

Протягом 10 календарних днів після граничного строку по-
дання декларації переробне підприємство має перерахувати дру-
гу частину суми ПДВ (30 % у 2012 році) до спеціального фонду
Державного бюджету.
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Бухгалтерський облік розрахунків за податком на додану вар-
тість ведуть на балансовому рахунку 641 «Розрахунки за подат-
ками». На переробних підприємствах аналітичний облік ПДВ ве-
дуть у розрізі двох аналітичних рахунків 6412  «ПДВ» і 6415
«ПДВ переробного підприємства». Кореспонденцію рахунків об-
ліку розрахунків за ПДВ на переробних підприємствах наведено
в табл 1.

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ

ЗА ПДВ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Дата Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн

Оприбутковано молочну сировину від
іноземного постачальника 201 632 50 000,00

05.Бер
Нараховано податковий кредит з ПДВ 6412 377 10 000,00

Нараховано виручку за молочну продук-
цію відвантажену вітчизняному покупцю 361 701 75 000,00

20.Бер
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 701 6412 12 500,00

Оприбутковано молочну сировину від
вітчизняного постачальника 201 631 50 000,00

06.Бер
Нараховано податковий кредит з ПДВ 6415 631 10 000,00

Нараховано виручку за молочну продук-
цію відвантажену вітчизняному покупцю 361 701 75 000,00

13.Бер
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 701 6415 12 500,00

14.Бер Перераховано з поточного рахунку на
спецрахунок суму компенсації 313 311 1750,00

18.Бер Перераховано зі спецрахунку компенса-
цію постачальнику 631 313 1750,00

18.Бер Зараховано суму ПДВ 70 % у рахунок
компенсації 6415 631 1750,00

25.Бер Перераховано з поточного рахунку до
спеціального фонду суму ПДВ 30 % 6415 311 750,00
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тва аграрної політики та продовольства України від 02.03.2012 №101.

О. І. Гафинець
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНФЕДЕРАЦІЇ
ЯК СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

Актуальність теми зумовлена її важливим практичним значен-
ням. Від правового статусу суб’єкта залежить обсяг його право-
суб’єктності. Тобто, вивчення даного питання дасть змогу вста-
новити, яким обсягом прав та обов’язків наділені конфедерації у
міжнародних економічних відносинах. У зв’язку з цим вважаємо,
що тема потребує ґрунтовних досліджень.

Дослідженням питання правового статусу конфедерації як
суб’єкта міжнародного права займалися Л. Оппенгейм, П. Лабанд,
Д. Фельдман, С. Михайлова, І. Лукашук, І. Тимошенко, Н. Уша-
ков, Ю. Плахтій та ін. В силу того, що міжнародне економічне
право є галуззю міжнародного публічного права, проведені цими
науковцями дослідження мають суттєве значення для розвитку
міжнародного економічного права.

Проблема правового статусу конфедерації як суб’єкта міжна-
родного економічного права виражається в кількох аспектах.
Перш за все, в контексті даної теми слід розглянути питання, чи
можна вважати конфедерацію формою державного устрою та
окремою державою. Серед науковців немає єдиної думки щодо ці-
єї проблеми. Так, Н. М. Пархоменко [1, с. 135, 138], М. С. Кельман
та О. Г. Мурашин [2, с. 105] визначають конфедерацію як союз
держав і відносять її до форм державного устрою. При цьому Н.
М. Пархоменко визначає конфедерацію як складну державу [1,
с. 135].

Проф. О.Ф. Скакун розглядає конфедерацію як форму міждер-
жавного союзу, але не вважає її формою державного устрою [3,
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с. 78, 81]. Професор І. І. Котюк зазначає, що конфедерація — це
не держава, а тимчасове об’єднання суверенних держав для спі-
льного вирішення ними окремих питань [4, с. 71].

На нашу думку, конфедерацію не слід розглядати як форму дер-
жавного устрою та як окрему державу. Вважаємо, що конфедерація
являє собою особливу форму міждержавної співпраці, в деяких ви-
падках — етап інтеграції, який завершується створенням федерати-
вної держави шляхом об’єднання держав-членів конфедерації.

У зв’язку з цим виникає ще одне питання: чи можна вважати
конфедерацію суб’єктом міжнародного економічного права, і
якщо можна, то якою правосуб’єктністю наділений цей суб’єкт?

Щодо цього питання думки науковців також різняться. Так,
проф. Н. Ушаков зазначає, що конфедерація володіє спеціальною
правосуб’єктністю [5, с. 45]. Натомість, проф. М. Баймуратов
стверджує, що в конфедеративному союзі будь-яка з держав-
учасниць не перестає бути самостійним суб’єктом міжнародного
права і новий єдиний суб’єкт міжнародного права у виді конфе-
дерації не утвориться [6, с. 76].

На нашу думку, конфедерацію варто вважати суб’єктом між-
народного економічного права. Проте в силу того, що конфеде-
рація не є державою, а виступає союзом держав, який створюєть-
ся для спільного вирішення окремих питань, вважаємо, що
конфедерація є похідним суб’єктом міжнародного економічного
права. Відповідно обсяг її правосуб’єктності залежатиме від волі
первинних суб’єктів міжнародного економічного права — дер-
жав, які створюють конфедерацію.

У зв’язку з усім вищезазначеним не варто розглядати конфе-
дерацію як складну державу, адже держава ipso facto є первин-
ним суб’єктом міжнародного економічного права, на відміну від
конфедерації, яка, на нашу думку, є похідним суб’єктом.

З нашої точки зору, можна виділити два основні шляхи розвит-
ку конфедеративного об’єднання:

1. Конфедерація розпадається після того, як мета, з якою вона
була створена, є досягнутою (або відпала необхідність в її реалі-
зації) чи з інших причин. Правосуб’єктність конфедерації в тако-
му разі втрачається з моменту її розпаду.

2. Конфедерація виступає перехідним етапом інтеграції і з ча-
сом трансформується у федерацію. В такому випадку держави-
суб’єкти відмовляються від своїх суверенних прав на користь но-
вої федеративної держави, яка стає суб’єктом міжнародного еко-
номічного права, а всі держави, які увійшли до федерації, втра-
чають міжнародну економічну правосуб’єктність.
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Серед прикладів типових конфедерацій варто назвати Сполу-
чені Штати Америки (1781—1787 рр.); Сенегамбію (1982—
1989 р.); Швейцарську конфедерацію (до 1848 року).

Сучасною конфедерацією вважаємо Європейський Союз.
Проте варто сказати, що питання правового статусу ЄС є досить
спірним серед науковців, тому доцільно буде розглянути різні
погляди щодо даної проблеми.

Н. Ушаков відносить ЄС до конфедерацій [5, с. 50—58]. На-
томість М. Костенко, І. Лаврєньова вважають ЄС міжнародною
організацією [7, с. 73]. В. Муравйов стверджує, що ЄС має особ-
ливу правову природу, яка відрізняє його як від міжнародних
міжурядових організацій, так і від держав [8, с. 55].

На користь позиції науковців, які вважають Європейський
Союз конфедерацією, наведемо кілька тез:

— для Європейського Союзу характерним є поступове розши-
рення його компетенції, посилення його самостійності, незалеж-
ності від держав членів, що є характерною ознакою конфедерації;

— органи Європейського Союзу можуть приймати рішення,
які мають обов’язковий характер. На відміну від ЄС, організацій-
ні структури міжнародних організацій в основному приймають
акти, які мають рекомендаційний, а не обов’язковий характер;

— акти органів ЄС адресовані не тільки державам — членам ЄС,
а й підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам;

— Європейський Союз має власні бюджет і валюту. Дана риса
не є притаманною для міжнародних організацій, а більшою мі-
рою характерна для держав, що свідчить про високий рівень інте-
граційних процесів у межах ЄС.

Отже, Європейський Союз є доволі стійким об’єднання дер-
жав, яке володіє ознаками конфедерації і є якісно новим ступе-
нем розвитку інтеграційних процесів.

Підсумовуючи, наголосимо, що конфедерація є різновидом
співробітництва держав, державним об’єднанням, що є похідним
суб’єктом міжнародного економічного права, обсяг право-
суб’єктності якого залежить від волі держав-членів конфедерації.
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ВПЛИВ ІМІДЖУ ТОВАРУ
НА ЗДОБУТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Актуальність роботи пов’язана з необхідністю дослідження
іміджу товару як складової частини іміджу підприємства загалом.
Коли йде мова про формування іміджу на підприємствах, то най-
частіше всі дії спрямовані на формування загального іміджу ор-
ганізації або іміджу керівників, оминаючи поняття іміджу товару.
Це може завдати певної шкоди при формуванні загального імі-
джу підприємства. У наукових працях і дослідженнях поняття
іміджу товару також недостатньо висвітлене.

Мета роботи — дослідження іміджу товару та його значення
для здобуття конкурентних переваг. Завдання полягало в оціню-
ванні іміджу товару; дослідженні шляхів і проблем формування
іміджу товару на підприємстві; розробленні власних рекоменда-
цій щодо підвищення ефективності формування та управління
іміджем на підприємстві і, нарешті, у визначенні впливу іміджу
товару на здобуття конкурентних переваг.

Імідж товару розглядається на прикладі плиткового шоко-
ладу ТМ «ROSHEN» [1]. Для оцінки іміджу товару було обра-
но чорний плитковий шоколад. Здійснено розрахунки показни-
ків технологічної якості, споживчої якості, цінової
конкурентоспроможності та інтегрального показника оцінки
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іміджу товару в уяві споживачів за методикою, описаною в [2].
Так, в якості оцінюваного товару обрано шоколад ТМ
«ROSHEN» і ТМ «Dolci», а в якості базового — ТМ «Корона»,
оскільки саме остання ТМ є лідером на вітчизняному ринку
плиткового шоколаду.

За результатами проведених розрахунків на основі даних [3; 4]
шоколад ТМ «ROSHEN» є більш конкурентоспроможним (імідж
в уявленні споживачів є більш значимим), ніж шоколад ТМ
«Dolci». Так, шоколад ТМ «ROSHEN» значною мірою переважає
в показниках технологічної та споживчої якості, але значно від-
стає від ТМ «Корона» у показниках споживчої якості.

Для більшого ефекту взаємовпливу іміджевих параметрів
один на одного, для їхньої гармонії, слід звернути увагу на те,
що шоколад, незважаючи на загальне позитивне візуальне
сприйняття (етикетки та самої шоколадної плитки), програє у
кінестетичних параметрах. Так, плитка шоколаду може стати
зручнішою у відламуванні шматочків. При цьому необхідно,
щоб шматочки зберігали або зображення товарного знаку, або
хоча б фірмову назву. Також «ROSHEN» необхідно змінити
фольгу, яка є і незручною, і непривабливою візуально (срібля-
ста на фоні золотистих тонів етикетки). Так, можна запропону-
вати зробити фольгу золотистого кольору, більш міцною та
цупкою.

Виведення шоколадної плитки на ринок у 2008 році підкріп-
лювалося в рекламних кампаніях слоганом «ROSHEN — перший
справжній шоколад». Так, поява рекламного ролика шоколадної
плитки з цим слоганом викликала негативну реакцію конкурен-
тів. Компанія «Nestle Україна» навіть збиралася судитися з
«ROSHEN» з приводу «несумлінної конкуренції» [5].

«ROSHEN» згодом вирішила замінити цей слоган на інші
(«Абсолютно якісний», «Справжній чорний шоколад»). Завдяки
зміні слогану та іншому висвітленню шоколаду у текстових по-
відомленнях у ЗМІ (згодом вже не ставився наголос на «першо-
сті»), компанія зуміла призупинити дещо негативне ставлення не
лише конкурентів, а й споживачів.

У квітні 2012 року «ROSHEN» запустила нову рекламну кам-
панію зі своїм першим слоганом «Перший справжній шоколад»
при демонстрації чорного шоколаду і молочного — зі слоганом
«Перший молочний шоколад». Такі вербальні іміджеві парамет-
ри можуть підірвати імідж не тільки самого товару, а й вироб-
ника. Споживачі сприймають компанію як соціально відповіда-
льну, як власне українську, як лідера кондитерського ринку
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України. У своїх слоганах іншої кондитерської продукції ком-
панія не наголошує на своїй «першості». Так, слоганом є на цей
час: «Солодкий знак якості».

При бажанні виробника зайняти лідерство на ринку плитково-
го шоколаду доцільно буде замінити відповідні слогани, напри-
клад на: «Справжній чорний шоколад», «Справжній молочний
шоколад», «Абсолютно якісний» тощо.

Компанія «ROSHEN» має потужну загальнокорпоративну ПР-
кампанію, але необхідно звернути увагу на проведенні продума-
ної ПР-кампанії і плиткового шоколаду. Компанія має продумати
таку ПР-кампанію, що буде формувати загальне позитивне став-
лення до товару, вказувати на натуральність шоколаду, на особ-
ливості застосовуваних інноваційних технологій, формувати
імідж товару як престижного. Слід вести активну пропаганду
здорового харчування, зокрема, вказувати рекомендовані, допус-
тимі норми споживання шоколаду.

Зроблено висновки, що вплив іміджу плиткового шокола-
ду «ROSHEN» на здобуття конкурентних переваг полягає в та-
кому:

— сформований імідж товару зумів приховати певні недоліки
товару, а саме з приводу кінестетичних іміджевих параметрів то-
вару;

— імідж шоколаду, що сприймається як справжній, якісний,
інноваційний, додав до іміджу корпорації нове забарвлення;

— імідж товару доповнив, підсилив загальне позитивне став-
лення, загальнокорпоративний уже сформований імідж кор-
порації.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ефективно проведена аудиторська перевірка податкового об-
ліку, а, відповідно, і правильно організована, з одного боку, за-
безпечить і надасть гарантії правильності розрахунку та сплати
податків, платежів і зборів до бюджету для підприємств, а з ін-
шого — зменшить аудиторський ризик. Тому є пряма необхід-
ність для удосконалення організації, методики та проведення по-
даткового аудиту.

Метою цього матеріалу є визначення шляхів удосконалення ор-
ганізації, методики та проведення аудиту, оскільки це забезпечить
правдиве та неупереджене відображення в бухгалтерському та по-
датковому обліку розрахунків з бюджетом за податками та плате-
жами, зменшить приховування отриманих доходів і понесених ви-
трат, а, відповідно, і правильність сплати податків і платежів.

Організація і методика проведення аудиту такої ділянки, як
розрахунки з бюджетом за податками і платежами, є однією із
найскладніших, найбільш трудомістких і найвідповідальніших.
Ця ділянка обліку найбільш громіздка, вона потребує перегляду
усіх нормативно-законодавчих актів, пов’язаних із усією діяльні-
стю підприємства. Податковий облік пов’язаний із усіма іншими
сферами обліку — розрахунки з дебіторами, розрахунки з креди-
торами, необоротні та оборотні активи, амортизація, виробницт-
во, реалізація, а відповідно, доходи і витрати звітного періоду.

Не дивлячись на наявність ряду методичних рекомендацій по-
даткової служби із проведення перевірок того чи іншого виду по-
датку чи збору, питання формування ефективної організації, по-
рядок застосування способів і прийомів перевірки, використання
різних методик перевірки аудиту, джерела інформації тощо ли-
шаються поза увагою як законодавців, так і науковців [3, с. 46].

Вирішення вказаного питання врегульовується Генеральною
угодою між АПУ та ДПС. Співробітництво і взаємодія даних
служб має запровадити єдину систему контролю через проведен-
ня аудиту податкової звітності аудиторськими компаніями і, від-
повідно, встановлення єдиних методологічних засад при прове-
денні перевірок органами ДПС і здійсненні аудиту податкової
звітності аудиторськими фірмами [1].
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Наразі немає однієї досконалої моделі організації аудиту по-
даткових зобов’язань. Проте в більшості країн існують дві чіткі
позиції:

1) «функціональна» модель організації;
2) модель «сегментів оподаткування».
Під «функціональною» моделлю розуміється, що штат аудиторів

розподіляється на функціональні групи, які займаються досліджен-
ням певної ділянки по всіх податках і зборах (наприклад, реєстрація,
облік, звітність, інформаційна обробка, перевірка).

Модель «сегментів оподаткування» спрямована на розмежу-
вання податків і зборів, які сплачує різноманітна кількість
суб’єктів господарювання (тобто визначення переліку податків і
зборів, які даний суб’єкт господарювання може сплачувати від-
повідно до законодавства), а також аудиту податкових платежів
відповідно до окремого податку чи збору [3].

Також для ефективного проведення аудиту податкових зо-
бов’язань можна використати досвід американської внутрішньої
податкової служби (IRS). Ця служба при здійсненні податкового
аудиту будь-яких підприємств використовує особисте ін-
терв’ювання (тобто виїзд аудиторів на підприємство), а також
проведення аудиту через використання електронної пошти [4].

Уряд США все більше уваги приділяє податковому аудиту че-
рез електронну пошту, відтак 78 % складає податковий аудит із
використанням електронної пошти, і лише 22 % — без її викори-
стання [5].

Підсумовуючи вищезазначене, треба сказати, що цей досвід не
завадив би і Україні. Адже можна сформувати такий штат ауди-
торів, де б одна частина була б «виїзна», тобто здійснювала аудит
безпосередньо до досліджуваному підприємстві, а друга частина
— «невиїзна», що через електронну пошту одержувала б за дору-
ченням виїзних аудиторів документи щодо податкового обліку,
які потребують перевірки. Відтак, дані з бухгалтерських програм
вивантажуються, пересилаються по електронній пошті до офісу
аудиторської компанії та завантажуються в аудиторську програ-
му і використовуються з метою: розподілу рівня істотності по ра-
хунках бухгалтерського обліку; опису господарських операцій
клієнта; проведення вибіркового дослідження; автоматичного за-
повнення робочих документів аудитора.

При такому розподілі роботи аудит буде більш ефективним і
продуктивним, затрати часу на його проведення знизяться, а
якість через подвійний контроль підвищиться. Відповідно, ауди-
торський ризик має зменшитись.
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Проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податками і
платежами є найбільш складною ділянкою для проведення ауди-
торської перевірки, тому запропоновані шляхи удосконалення
організації та методики проведення аудиту мають саме практич-
ний характер, що допоможе ефективно провести аудит та скласти
грамотний та об’єктивний аудиторський звіт.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став
домінуючим у провідних країнах світу. Проте за кількістю малих
підприємств, їхнім внеском у загальний обсяг виробництва, за-
йнятістю працівників та іншими показниками Україна відстає від
розвинутих країн світу. Головною проблемою на шляху до ефек-
тивного функціонування малого бізнесу в Україні є фінансове за-
безпечення його розвитку.

Для того, щоб цей факт аргументувати, Міжнародна фінан-
сова корпорація провела опитування. На думку підприємців,
одним із головних факторів стримання діяльності та розвитку
малого бізнесу в Україні є складність отримання кредиту —
36 % опитаних [2, с. 116].
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В економічно розвинених країнах питома вага кредиту в
структурі джерел фінансування малого бізнесу становить
не менше, ніж 60 %. Зовсім іншою є структура джерел фінан-
сового забезпечення малого бізнесу в Україні, де на початку
2011 року 60 % коштів, за рахунок яких фінансувався малий
бізнес, були власними коштами підприємств, банківський кре-
дит становив 16 %, а фінансування з боку держави лише 6 %.
[3, с. 87].

Залучення банківського кредиту є класичною технологією за-
лучення необхідної кількості фінансових ресурсів для малого біз-
несу. В Україні середньорічні обсяги позик, наданих банками ма-
лому підприємництву, у кризовий 2008 р. знизились на 48,7 % у
порівняні з 2006 р., сягнувши 57 325,9 млн грн, а у посткризовий
2010 р. — зросли на 12,7 % порівняно з 2008 р.

Банківські установи дуже обережно ставляться до видачі
кредитів суб’єктам малого бізнесу. Питома вага кредитування
малого бізнесу не перевищує 14 %. Якщо у 2008 р. малий і се-
редній бізнес отримував позикові кошти за рахунок споживчих
кредитів (питома вага кредитів, наданих українськими банками
малому бізнесу у загальному обсязі кредитного портфеля бан-
ків, становила 13,7 %), то у період кризи банки майже припи-
нили надання кредитів малому та середньому бізнесу, або ж
значно збільшили кредитні ставки за діючими програмами (пи-
тома вага 9,8 %).

Для фінансової підтримки малого підприємництва в Україні
функціонують: 176 банків і 1369 їхніх філій; 1740 небанківських
фінансово-кредитних установ, у тому числі 1441 кредитна спілка
[4, с. 51]. До найбільших банків в Україні, які кредитують малий
бізнес, можна віднести такі банки, як ЗАТ «ПриватБанк» (він збіль-
шив обсяги виданих позичок на 21,2 млрд грн. або на 43,5 % про-
тягом 2010 р.), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ «Укрексім-
банк», ВАТ «Ощадбанк» та ін.

Проблема високих відсотків завжди була характерна для
української економіки. Вартість кредитів, які надаються
суб’єктам підприємницької діяльності, в Україні майже в 7 ра-
зів вища, ніж в Японії, та в 3 рази більша, ніж у Великобрита-
нії. Порівняно з пострадянськими країнами-сусідами України,
в Білорусі вартість кредитів в 1,5 разу менша, ніж в Україні.

Протягом 2008 р. в умовах тривалого зменшення вільної лік-
відності банківської системи та з метою покриття зростаючих
кредитних ризиків, через погіршення платоспроможності позичаль-
ників спостерігалась тенденція до поступового зростання вартос-
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ті кредитів. У 2010 р. ряд банків заявили про відновлення про-
грам кредитування малого бізнесу, а його вартість помітно зни-
зилася. За оцінками фінансистів, якщо на початку 2010-го ставки
коливалися на рівні 25—30 % річних у національній валюті, то на
початку цього року вони опустилися до 20—25 % (у середньому
по ринку зниження становило 6—7 %).

За оцінками експертів, потреба малого бізнесу в позикових
коштах задовольняється лише на 17—20 %.

Поліпшенням ситуації, яка склалася на даному етапі розвит-
ку країни, може стати узгодження інтересів кредиторів і пози-
чальників, перегляд обома сторонами ставлення один до одно-
го, пошук компромісних рішень, участь держави у вирішенні
складних питань, підтримка державою як банків, так і підпри-
ємців. Необхідно удосконалювати законодавчу та нормативно-
правову базу України, адже зараз українські банки не наважу-
ються кредитувати суб’єкти підприємницької діяльності через
недостатню захищеність своїх прав та інтересів, високий сту-
пінь ризиків і значну вартість фінансових ресурсів, які є доро-
жчими, ніж при кредитування великих підприємств. Держава
має взяти участь у забезпеченні кредитів за рахунок державних
коштів.

Якщо цей механізм запрацює, то ситуація на ринку креди-
тування малого бізнесу значно поліпшиться — зросте приваб-
ливість даного сектору економіки для банків, поліпшиться
платоспроможність позичальників, тобто суб’єктів малого біз-
несу [5].
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Українська термінологія уже впродовж двох століть привертає
до себе увагу багатьох учених, фахівців, ентузіастів національного
відродження. Адже українська мова є рівноправню серед інших
мов і є цілком придатною для використання в науковому стилі.
Інша справа, що через історичні обставини та політичні спекуляції
вона не завжди мала право вільно й беззастережно виконувати свої
основні функції, обслуговуючи різні сфери людського життя. Спе-
ціальна лексика економічної галузі поєднує у своєму складі не
лише терміни, а й номенклатурні одиниці. Саме тому одним із пи-
тань, актуальних для загального термінознавства, є виявлення тих
параметрів, за якими названі одиниці можна розмежовувати, вияв-
ляючи стрижневі для терміносистеми, тобто власне терміни.

Економічні терміни привертають увагу й інтерес кожного, по-
чинаючи від пересічної особистості, яка щоденно отримує значну
кількість інформації економічного змісту, часто з використанням
запозичених понять, і закінчуючи фахівцями, професійно
пов’язаними з цією термінолексикою. Багато літераторів, пись-
менників використовують економічну термінологію у своїх тво-
рах. Метою моєї роботи є висвітлення використання кредитно-
економічної термінології у творах української літератури. Сучас-
на українська економічна термінологія почала формуватися ще в
період Київської Русі з розвитком торговельних відносин, прой-
шовши шлях від понять ремесел, цехових майстерень до одиниць
сучасних міжнародних торговельних відносин: вено, выкоупати,
гостьба (виїзна торгівля), гривьна, грошь, добытъкъ, доходъ,
дългъ, заимъ, заимодавьць, закладъ, казна, коупити, кγпець. За-
слуговує на увагу той факт, що вже в пам’ятках XVIII ст. трап-
ляються терміни з додаванням демінутивних суфіксів, які нада-
ють спеціальній одиниці виразного емоційно-експресивного
забарвлення. За такої умови лексеми набувають якісно нового
функціонального навантаження з вираженням позитиву чи нега-
тиву (залежно від контексту): дєнєжкі, грошики, монєтки. У тер-
мінах закріплюються результати пізнавальної діяльності людини,
а наявність термінології свідчить про завершальний етап науко-
вого дослідження певного об’єкта.
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На основі існуючих у лінгвістиці підходів до вивчення струк-
турно-семантичної системи мови ми зробили спробу охарактери-
зувати економічну термінологію за допомогою наведених нижче
класифікацій.

1. Лексико-семантична класифікація фінансово-економічної
термінології.

На сучасному етапі розвитку економічну термінологію можна
поділити на такі лексико-тематичні групи:

а) назви осіб, що займаються економічною діяльністю: акціо-
нер, маклер, менеджер, брокер, хелпер, хеджер, чартист, фінан-
сист, чекодавець, чекотримач, цедент, форфейтер, трейдер, інвес-
тор, кредитор, комівояжер; економічні слова, які застосовував
Іван Франко: власник, робітничий класс, фабрикант, підневільні
робітники, торговець, купець, ремісник, агент, перепродувач, ка-
сієр, майстер. Приклади: «Власник маєтків, фабрикант, Підпри-
ємець завжди ніби щось робить», «Писарі, машинники, касієри, а
то й самі предприємці та майстри стараються всякими можливи-
ми способами урвати робітникові на кожнім кроці хоч цента два з
його нужденного зарібку» (Іван Франко). Панас Мирний: «Зако-
нодавчим актами закріпаченим селянам надавалися права купів-
лі-продал нерухомого майна, ведення торгівлі» (Панас Мирний
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»), «Після введення уставних
грамот поміщицькі лани лишалися у панській власності, а та зем-
ля, якою користувалися кріпаки, продавалася їм примусово. «Пу-
зир погоджується приховати в себе за виногороду двадцять тисяч
овець злісного банкрута Михайлова» (Іван Карпенко-Карий, ко-
медія «Хазяїн»);

б) назви економічних показників: коефіцієнт придатності ос-
новних фондів, коефіцієнт покриття, коефіцієнт використання
обладнання тощо;

г) назви економічних процесів: інфляція, інвестування, креди-
тування, інкасація, тарифікація, індексація, інкасо, холдинг, фак-
торинг, трейдинг; економічні слова, які застосовував Іван Фран-
ко: виробництво, конкуренція, пропонування, попит, заробкуван-
ня, продаж, купівля, обмін, вжиток, лихварство. Наприклад: «Ці
речі є предметом купівлі і продажу, або обміну, і тому кажемо,
що вони мають обмінну вартість, яка і є вартістю в точному нау-
ковому розумінні» (Іван Франко);

ґ) назви фінансових паперів: вексель, акція, облігація, ваучер,
акредитив, кошторис, баланс; економічні слова, які застосовував
Іван Франко: зарплата, облігації, банковий кредит, позичка. При-
клади: «Він витворив надвишку вартості, понадвартість своєї
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плати — тота надвишка, це зиск капіталіста, — вона побільшує
його капітал», «Товари обмінюються лише на товари рівної вар-
тості» (Іван Франко);

д) назви банківських і фінансових політик і систем: дефляцій-
на політика, валютна політика, дисконтна політика, кредитно-
грошова політика тощо;

е) назви грошових одиниць країн світу: гривня (Україна), ат
(Лаос), бир (Ефіопія) тощо.

Отже, можна зробити висновок про те, що з інтенсивним розвит-
ком новітніх інформаційних технологій економічна термінологія
перебуває в стані постійного розвитку й вдосконалення і з огляду на
це вимагає систематичного й детального опрацювання. Економічна
термінологія широко застосовується в художній літературі.
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ
ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

У ринкових умовах ціна є одним із важливих інструментів, що
суттєво впливає на ефективність діяльності підприємства. Зумов-
лено це тим, що головною метою будь-якого підприємства є
отримання прибутку. Окрім того, ціна залишається засобом кон-
курентної боротьби, перерозподілу ресурсів, часто показником
якості продукції (чи послуги), одним з основних чинників, що
визначають кон’юнктуру ринку.

Основні аспекти та процедури ціноутворення детально висвіт-
ленні в наукових працях зарубіжних і вітчизняних науковців, а
саме: Артуса М., Білобловського С., Васильєвої Н., Гальпери-
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на В., Денисова І., Долана Є.Дж., Корнієва В., Макконела К., Ну-
реєва Р., Павлова І., Пиндайка Р., Салимжанова І., Тормоси Ю.,
Уткіна Є., Фокіна М., Хаймана Д. та ін. Відзначаючи ґрунтов-
ність проведених наукових досліджень, варто зазначити, що деякі
аспекти розроблення цінової політики потребують подальшого
наукового опрацювання і таким чином зумовлюють актуальність
обраної теми.

Успішне функціонування підприємства в динамічних ринко-
вих умовах певною мірою залежить від цінової політики, яку во-
но формує і впроваджує. Як показують дослідження, далеко не на
всіх підприємствах при формуванні ціни на продукцію врахову-
ється поведінка споживача (рівень попиту, його залежність від
ціни продукції, доходів споживачів тощо). Тому метою цієї статті
є дослідження і обґрунтування важливості використання концеп-
ції еластичності попиту при формуванні цінової політики підпри-
ємства, а також розроблення рекомендацій щодо удосконалення
його цінової політики, що в кінцевому рахунку сприятиме зміц-
ненню конкурентних позицій підприємства.

Варто зазначити, що сьогодні існує велика кількість теоретич-
них підходів до визначення факторів, які впливають на цінову
політику підприємства. Результати дослідження цих підходів свід-
чать про те, що увага підприємств має бути зосереджена на вияв-
ленні та оцінці такого фактора ціноутворення, як попит спожива-
чів та еластичність попиту.

Проведені американськими вченими дослідження показали,
що рівень цінової еластичності попиту в короткостроковому і
тривалому періодах має розбіжності. Так, коефіцієнт еластичнос-
ті попиту, наприклад, на канцелярські товари в короткостроко-
вому періоді становить 0,47, а у тривалому — 0,56, на побутове
споживання електроенергії, відповідно, 0,13 і 1,89, на міжнародні
залізничні перевезення — 1,4 і 3,19, а на послуги кінотеатрів —
0,87 і 3,67. Наведені дані свідчать, що у тривалому періоді по всіх
товарах еластичність вища, ніж у короткостроковому. При цьому
попит на канцелярські товари майже не змінюється в часі і зали-
шається нееластичним.

Вплив вищезазначених чинників на рівень попиту визначає певні
його стани. Різноманітні стани попиту споживачів обумовлюють
багатоваріантність управлінських рішень щодо встановлення цін на
продукцію. Відповідно до найбільш поширеної класифікації видів
попиту виділяють: негативний попит; відсутній попит; потенційний
попит; попит, який знижується; попит, який коливається; повний
попит; надмірний попит; ірраціональний попит.



63

За результатами дослідження рейтингового агентства «Кре-
дит-Рейтинг» в українських фармацевтичних компаніях у 2011
році спостерігалося збереження та поступове зростання обсягів
виторгу від реалізації продукції. Це зумовлено належністю лікар-
ських засобів до групи товарів з низькою еластичністю попиту,
тобто попит на продукцію залишився стійким навіть при знижен-
ні купівельної спроможності або істотному підвищення цін.

Еластичність попиту є важливим фактором, що впливає на ці-
нову політику фірми. Припустимо, що деяка фірма побудувала
стоквартирний будинок і вирішує питання, за якою ціною слід
пропонувати квартири. Витрати на будівництво та експлуатацію
фактично не залежать від того, скільки квартир буде здано. Якщо
фірма знає попит на квартири та його еластичність, вона може
визначити, за якою ціною слід здавати ці квартири, щоб забезпе-
чити максимальний виторг. При цьому максимальний виторг
може досягатися навіть у тому випадку, якщо частина квартир
залишиться порожніми.

Концепція еластичності попиту також має практичне застосу-
вання і в сільському господарстві. Дослідження показують, що
попит на велику частину сільськогосподарської продукції вкрай
нееластичний, близько 0,2 або 0,25. У силу чого збільшення ви-
робництва сільськогосподарської продукції завдяки гарним погод-
ним умовам або зростанню ефективності виробництва одночасно
знижує як ціни сільськогосподарської продукції, так і сумарний
виторг фермерів. Для фермерів як соціальної групи нееластичний
характер попиту на їхню продукцію означає, що збір дуже вели-
кого врожаю може бути небажаним.

Ефективна цінова політика підприємства залежить від ретель-
ного аналізу інформації про витрати виробництва і реалізації
продукції, поведінку покупців, дії конкурентів. Так, якщо попит
еластичний, доцільно використовувати методи цінової конкурен-
ції, оскільки зниження ціни приведе до збільшення обсягу про-
дажу товару і загального доходу підприємства. При нееластич-
ному попиті ефективнішими виявляються поліпшення якості
товару, рівня сервісу, інтенсифікація рекламної діяльності.
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ГРАФІТІ КОМЕРЦІЙНОГО ЗМІСТУ В СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

Комерційна реклама має важливе значення для ефективного
провадження бізнесу. Деякі люди навіть вважають, що робити біз-
нес без реклами — те ж саме, що робити його усліпу. І тому ще з
давніх-давен висвітлення інформації про ділові наміри мало важ-
ливе значення для успішного провадження справи.

Так, цікавими зразками комерційної реклами в часи Київської
Русі стають графіті на мурованих стінах культових споруд. Слід
гадати, що вони траплялися і на палацових спорудах, але оскіль-
ки таких практично не збереглося, то й судити про це не можемо.
Треба сказати, що робити написи на стінах церков було суворо
заборонено: за це могли засудити навіть на смерть. Однак цим не
гребували не лише міщани, купці, князі, а й ченці та єпископи.
Серед найкраще досліджених графіті Софії Київської написи ко-
мерційного змісту становлять зовсім малий відсоток і входять до
так званої «групи написів на соціально-побутову тематику» (істот-
но переважала духовна). Серед них можна згадати тогочасне ого-
лошення — напис про бажання купити землю за 700 грн (в екві-
валенті соболиних шкурок), якоїсь визначеної площі у певній мі-
сцевості за зазначену ціну. До речі, серед софійських графіті цей
напис займає найбільшу площу й написаний згідно з прийнятими
тоді негласними правилами — жодним чином не перекривати фі-
гури святих. Зараз подібні написи («Куплю квартиру» «Про-
дам...» тощо) часто-густо зустрічаємо на ліхтарних стовпах, ав-
тобусних зупинках, дверях під’їздів; можна провести аналогію й
з оголошеннями в спеціальних періодичних виданнях (напри-
клад, «Aviso»). Дослідники знаходять також на внутрішніх стінах
Софії чимало написів (графіті), надряпаних поважними миряна-
ми, які в такий спосіб помічали свої місця в церкві або лишали
згадку про себе. Завдяки цим записам ми можемо дізнатися і про
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імена парафіян (прихожан), і про їх досить вільне ставлення до
релігійних заборон. На софійських графіті збереглося викарбува-
не ним самим ім’я легендарного співця Бояна, згаданого у «Слові
о полку Ігоревім», а також надзвичайно цікавий зразок давнього
алфавіту на основі алфавіту грецького із суто слов’янськими лі-
терами б, ш, ж, який, як припускають, міг передувати кирилиці й
був зафіксований для нащадків кимось із місцевих консервативно
налаштованих киян.

Отже, комерційна реклама має досить давню історію. Це ми
бачимо на прикладах археологічних знахідок у Софії Київській.
Вона була поширена та презентувалась у настінних графіті різно-
го змісту. Це був найлегший і, можливо, найефективніший спосіб
донести інформацію до тих, кому вона була адресована. Тому і
дотепер такий спосіб «реклами» посідає чи не найвагоміше місце.
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ЗБИТКИ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Дослідження юридичної природи збитків, як категорії цивіль-
ного права України вбачається можливим з огляду на різнопла-
новість і неоднозначність тлумачення цієї юридичної дефініції.
Також з огляду на неоднозначність поглядів деяких науковців,
які визначають збитки як міру відповідальності за порушення до-
говірних і позадоговірних зобов’язань та на противагу цьому по-
ложення Цивільного кодексу України який визначає збитки як
один із способів судового захисту порушених прав.

Метою даної роботи є окреслення юридичної природи катего-
рії збитків в цивільному праві України.

Розпочинаючи дослідження будь-якої категорії юридичної нау-
ки, тим більше такої широкої та на сьогодні актуальної категорії як
збитки, перш за все потрібно дослідити поняття даного інституту.
Першоджерелом, на яке слід опиратися під час дослідження юриди-
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чної природи збитків, буде стаття 16 Цивільного кодексу України
(далі — ЦК України), яка зазначає про те, що: «Кожна особа має
право звернутися до суду за захистом свого особистого немайново-
го або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних
прав та інтересів можуть бути: відшкодування збитків та інші спо-
соби відшкодування майнової шкоди». Отже, законодавець пішов
тим шляхом, що визнав у нормах цивільного законодавства збитки,
як: по-перше, спосіб захисту цивільних прав та інтересів; по-друге,
як спосіб відшкодування майнової шкоди.

ЦК України надає законодавче визначення поняття збитки.
Згідно статті 22 кодексу, збитками є:

1) витрати, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або по-
шкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить
зробити для відновлення свого порушеного права (так звані реальні
збитки).

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода) [1,
ст. 16].

Також, не можна не звернути увагу на проблеми, що подекуди
виникають із правозастосуванням юридичної дефініції збитків на
сьогодні. Так, деякі вченні ототожнюють такі поняття, як «шко-
да», «втрати» включаючи їх до категорії збитків. Авторами під-
тримується думка щодо того, що дані поняття не можна ототож-
нювати. Категорія збитків буде виступати родовим поняттям
щодо витрат і шкоди.

Під шкодою слід розуміти зменшення або знищення майнової,
немайнової або іншої сфери потерпілого. ЦК України розрізняє
поняття і моральної (немайнової) шкоди. При чому під майновою
шкодою слід розуміти будь-яке зменшення чи знищення майно-
вого суб’єкта права, охоронюваного законом інтересу чи майно-
вого блага, що спричиняє втрати у потерпілого [7, с. 500].

Доволі цікавим є думка О. Іоффе, який вказує на те, що збитки
являються самостійним поняттям щодо поняття шкода, яке засто-
совується в речовому або соціальному значенні [9, с. 872].

Отже, не слід вважати поняття збитки та шкода як одним ці-
лим. Збитки є вужчими, щодо поняття шкоди і включають у себе
реальні збитки та упущену вигоду [1, с. 188].

Також намагаючись внести ясність у це спірне питання та за-
дати єдиний вектор судовій практиці, Президія Вищого арбітраж-
ного суду України ще 01.04.1994 р. видала роз’яснення № 02-
5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних
з відшкодуванням шкоди» (згодом змінене та доповнене), в п. 1
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якого зазначила: «Слід розрізняти обов’язок боржника відшко-
дувати збитки, завдані невиконанням або неналежним виконан-
ням зобов’язання, що випливає з договору (ст. 623 ЦК Украї-
ни) від позадоговірної шкоди, тобто від зобов’язання, що
виникає внаслідок заподіяння шкоди (глава 82 ЦК України)» [8].
Вказане роз’яснення не втратило чинності, а отже продовжує за-
стосовуватись господарськими судами при вирішенні спорів,
пов’язаних із стягненням збитків та відшкодуванням шкоди.

Аналізуючи норми ЦК України, а також саму назву ст. 22 ЦК
України — «Відшкодування збитків та інші способи відшкоду-
вання майнової шкоди» — можна дійти висновку, що, по-перше,
відшкодування збитків — це один із способів відшкодування
майнової шкоди; по-друге, підставою для відшкодування збит-
ків і шкоди є порушення цивільного права особи. При цьому, як
права, що випливає із договору (право на отримання товару, ре-
зультату виконаної роботи тощо), так і абсолютного права особи
— тобто права, якому протистоїть обов’язок усіх та кожного
утримуватися від дій, які порушують це право (право власності,
право господарського віддання тощо). Іншими словами, як при
порушенні права, встановленого правочином, так і при по-
рушенні права, наданого та гарантованого законом (абсолют-
не право), особа має підстави вимагати відшкодування збит-
ків, завданих таким порушенням.

А отже, деяка невизначеність і відсутність чіткого розмежу-
вання щодо підстав виникнення збитків і шкоди дають змогу вес-
ти мову про саме право потерпілій сторони вимагати стягнен-
ня збитків у вигляді упущеної вигоди (неодержаного прибутку)
в деліктних правовідносинах.

Таким чином, на основі проведеної наукової розвідки можна
сформулювати визначення збитків в сучасному цивільному праві
України.

Отже, збитки — це міра цивільно-правової відповідальності,
негативні наслідки грошового вираження майнової шкоди завда-
ної порушенням цивільному майновому благу та/або інтересу,
основною метою яких є відновлення порушеного права.
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ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ — ОСНОВА ОЦІНКИ РИЗИКУ
ТА ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Теорія ймовірностей є математичною наукою, яка вивчає кіль-
кісні закономірності випадкових масових явищ. Вона є також те-
оретичною основою математичної та прикладної статистики. У
зв’язку з розвитком масових процесів у виробництві і в економі-
ці, а також через необхідність більш тонкого аналізу результатів
експерименту, математичного моделювання і розв’язання опти-
мізаційних задач, імовірнісні і статистичні методи широко про-
никли в економічні, технічні і технологічні науки.

У повсякденному житті нам постійно доводиться зустрічатися
з випадковістю, і теорія ймовірностей вчить нас, як діяти раціо-
нально з урахуванням ризику, пов’язаного з прийняттям окремих
рішень. Гарним прикладом застосування теорії ймовірностей у
повсякденному житті може слугувати вибір найбільш доцільної
форми страхування. При плануванні сімейного бюджету або по-
дорожі за кордон часто доводиться оцінювати витрати, які, у пев-
ній мірі, мають випадковий характер. Ці приклади показують, що
ознайомлення на тому чи іншому рівні із законами випадку необ-
хідні кожному.

На даному етапі розвитку економіки і бізнесу, отримати прибу-
ток можна від різних сфер: і виробництво товарів, і надання по-
слуг, і торгівля з націнкою. Проте найбільш ефективним методом
отримання прибутку є можливість здійснювати інвестиційні внес-
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ки в різні галузі і сфери діяльності. Інвестиційні вклади досить точ-
но характеризує вираз «робити гроші за допомогою грошей». Здій-
снювати інвестиційні внески можна абсолютно в будь-яку діяль-
ність і бізнес; їх роблять з метою отримання доходу в довгостро-
ковій перспективі. Однак прогнозувати майбутні доходи від інвес-
тиційних проектів дуже непросто. У цій роботі ми розглянемо за-
стосування теорії ймовірностей при оцінці інвестиційних проектів,
що є актуальним економічним питанням сьогодення.

Мета нашого дослідження — допомогти інвестору вирішити,
в який із двох інвестиційних проектів (А чи В) вигідніше вкласти
кошти на основі вибіркових даних річного прибутку від аналогіч-
них проектів.

Перший крок — це знаходження числових характеристик ви-
бірок, таких як: середній вибірковий прибуток, дисперсія вибір-
ки, середньоквадратичне відхилення, асиметрія, а також побудова
гістограм, які в подальшому будуть використані для дослідження
перспектив від даних проектів.

Другий крок — аналіз. Оскільки вибірка була здійснена випад-
ково, аналіз значень середніх прибутків вибірок не може бути ва-
гомим показником прибутковості проектів. Тому нами було пере-
вірено гіпотезу про рівність генеральних середніх [1, с. 311—313].
Спостережуване значення тестової статистики не потрапило в
критичну область, що не дало нам підстав відхилити основну гі-
потезу (про рівність генеральних середніх). Таким чином, ми по-
рівняли середні річні прибутки в генеральній сукупності проектів
А і В. Виявилось, що ці значення несуттєво відрізняються. Це
означає, що з точки зору середнього очікуваного прибутку не
можна надати перевагу одному з проектів.

Наступним було дослідження міри ризику. Для цього потрібно
перевірити гіпотезу про рівність дисперсій. Оскільки, взагалі ка-
жучи, немає підстав припускати, що випадкові величини (прибу-
тки від проектів) розподілені нормально, ми використали крите-
рій Саміуддіна [2, с. 423]. Цей критерій є нечутливим до
відхилень закону розподілу ознаки генеральної сукупності від
нормального. Спостережуване значення тестової статистики не
потрапило в критичну область, а отже, немає підстав відхилити
гіпотезу про рівність дисперсій. Можна вважати, що дисперсія
прибутку від проекту А не значимо відрізняється від дисперсії
прибутку від проекту В. Тому з точки зору ризику, який вираже-
ний величиною дисперсії, проекти А і В є однаковими.

Далі було проведено аналіз асиметрії розподілів випадкових
величин. З побудованих гістограм можна зробити висновок, що
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розподіл проекту А є асиметричним, а розподіл В має форму
більш близьку до симетричного. Шляхом знаходження стандарт-
ного відхилення асиметрії було доведено (див. [3, с. 114—116]),
що розподіл розміру прибутку від проекту А має лівосторонню
асиметрію, а прибутку від проекту В — симетричний. Таким чи-
ном, ймовірність отримання прибутку від проекту А, більшого за
середнє очікуване значення, є більшою ніж 0,5. Тоді як для при-
бутку від проекту В ця ймовірність приблизно рівна 0,5. Отже, на
основі порівняння форми розподілів випадкових величин можна
стверджувати, що перевагу слід надати проекту А.
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КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ

Ефективне повітряно-транспортне обслуговування створює рин-
кову основу для розвитку нових галузей промисловості та забезпе-
чує можливість більш широкого використання переваг від нових
технологій. Роль повітряного транспорту в світовому економічному
розвитку зростає, тому необхідно визначати та використовувати ви-
годи повітряного транспорту та намагатися усунути негативні фак-
тори впливу на нього. Оскільки важливе місце в системі повітряно-
го транспорту займають авіаційні альянси, значною частиною
членів яких є саме європейські авіакомпанії, дослідження конкурен-
тних позицій цих компаній є актуальним на сьогодні, особливо з
урахуванням європейського вектора розвитку України.
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Крім того, діяльність авіакомпаній (навіть конкурентоспромож-
них європейських) відбувається в умовах нестабільності, жорсткої
конкуренції, а отже ускладнюється. Підтвердженням є, наприклад,
припинення діяльності угорською авіакомпанією «Malev» 3 люто-
го 2012 р. або іспанською авіакомпанією «Spanair» 27 січня
2012 р. Тому дослідження конкурентних позицій європейсь-
ких авіакомпаній і факторів впливу на них є актуальним на сьо-
годні.

Для аналізу конкурентних позицій авіакомпаній, а також фак-
торів, які впливають на їх діяльність, доцільно використати один
із найбільш поширених методів — SWOT-аналіз. Даний метод
враховує також аналіз зовнішнього середовища і його зіставлен-
ня з можливостями досліджуваних авіакомпаній. Результатами
аналізу є визначення сильних сторін (strengths); слабких сторін
(weaknesses); можливостей (оpportunities); загроз (threats). Таким
чином, виявляються ключові чинники успіху компаній, пробле-
ми, а також вплив конкурентів.

Отже, до сильних сторін європейських авіакомпаній можна
віднести:

— новий парк повітряних суден. Європейські авіакомпанії
мають досить новий парк повітряних суден (наприклад, компанія
«Deutsche Lufthansa AG» має в розпорядженні такі судна як Ае-
робус-А340, Аеробус-А380. Боїнг-747);

— наявність розгалуженої організаційної структури. Офіси єв-
ропейських авіакомпаній знаходяться переважно у Європі, а Ге-
неральні Агенції в усьому світі та пропонують клієнтам послуги
найвищого гатунку для планування маршруту і подорожей;

— посилення компаніями позицій та активне застосування но-
вих способів і методів заохочення клієнтів і спрощення обслуго-
вування, зокрема за рахунок введення електронних автоматів ре-
єстрації та покращення обслуговування на борту. Наприклад,
компанії Lufthansa Group інвестують у місця преміум-класу, щоб
залишатися конкурентоспроможними для найвигідніших турис-
тів. Крім того, запускаються нові економ-класи та бізнес-класи з
додатковими зручностями;

— участь компаній в авіаційних альянсах. По мірі розвитку
європейського ринку повітряних перевезень авіакомпанії ЄС на-
дають великого значення покращенню та удосконаленню комер-
ційної співпраці з іншими авіакомпаніями в межах альянсів. Так,
на сьогодні в світі існують 3 провідні авіаційні альянси: Star
Alliance, SkyTeam, OneWorld, в кожному з яких значна частина
учасників є авіакомпаніями ЄС. Без такої співпраці дуже важко
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забезпечити успішну експлуатацію багатьох авіаліній, особливо
міжнародних, що проходять через території різних держав.

Слабкими сторонами європейських авіакомпаній є:
— невизначеність у Європі. Економічні заходи жорсткої еко-

номії, авіаційні податки і жорстка конкуренція з боку бюджетних
авіакомпаній і залізничного та автобусного транспорту, швидше
за все, стримають зростання авіатранспорту в Європі, що, відпо-
відно, викличе уповільнення зростання для авіакомпаній;

— недовіра працівників. Страйки є серйозною загрозою для
операцій і репутації багатьох авіакомпаній. Якщо не вирішити
дану проблему наразі, в майбутньому руйнівний вплив буде дуже
помітним. Новини про чергові страйки з’являються досить часто.
Так, наприклад, до відомих страйків належить страйк у лютому,
проведений працівниками компанії Air France, яка через страйки
скасувала 40 % дальніх рейсів. 9 квітня повідомили, що іспанська
авіакомпанія Iberia Group скасувала понад 150 рейсів через
страйк, який проводили пілоти авіакомпанії на знак протесту
проти запуску низькобюджетного перевізника Iberia Express.

До можливостей європейських авіакомпаній належать:
— використання нових технологій. Наприклад, із поширенням

смартфонів компанія може виграти, користуючися цією тенден-
цією з метою поліпшення мобільного сайту, який дозволяє манд-
рівникам реєструватися та здійснювати бронювання;

— загальне покращення ситуації на світовому ринку авіапере-
везень, що значною мірою пов’язане з післякризовим відновлен-
ням;

— міжконтинентальні злиття. Продовження придбання компа-
ній допоможе авіакомпанії усунути конкуренцію та отримати
цінні аеропорти;

— розширення інвестиційних можливостей, зокрема для інно-
ваційних проектів.

До загроз європейських авіакомпаній можна віднести:
— сильні конкуренти на Близькому Сході. Економічне зрос-

тання на Близькому Сході призвело до збільшення продажів для
багатьох регіональних перевізників, таких як Еmirates та Eithad.
Їх агресивна експансія загрожує європейським компаніям, які
протидіють цьому впливові придбаннями та альянсами;

— посилення жорсткої конкуренції, в тому числі серед євро-
пейських авіакомпаній. Так, саме жорстка конкуренція зумовила
в 2001 році банкрутство авіакомпанії «Sabena» (Бельгія), яке на-
зивали найбільшим банкрутством бельгійської компанії; розпад
потужного авіаційного альянсу «Qualiflyer Group». Ця проблема
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має місце і на сьогодні. Так, 3 лютого 2012 року угорська авіаком-
панія «Malev» оголосила про припинення діяльності; крім того,
27 січня 2012 року припинила діяльність іспанська компанія
«Spanair»;

— ціни на паливо. Зростання цін на нафту та їх нестабільність
може призвести до збільшення витрат в авіації і зменшення по-
питу.

Отже, європейські авіакомпанії є конкурентоспроможними на
світових ринках, проте також мають слабкі сторони та загрози,
своєчасне виявлення і боротьба з якими допоможе мінімізувати
їх вплив і таким чином утримати і покращити наявні конкурентні
позиції.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО–МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

Птахівництво в усьому світі розвивається швидкими темпами
і є одним з основних, порівняно недорогих джерел надходження
білкових продуктів харчування для населення. Проте український
внутрішній ринок тривалий час заповнювався імпортними проду-
ктами птахівництва через те, що власне виробництво було значно
скорочене.
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Ефективний розвиток м’ясного птахівництва в Україні має ве-
лике соціально-економічне значення, що полягає у широкому по-
питі на м’ясо птиці серед населення, оскільки воно є найдоступ-
нішим за ціною, а за своїми смаковими властивостями не
поступається іншим видам м’яса.

Тенденції, виробництва м’яса у господарствах різних категорії та
показники його споживання населенням представлено на рис. 1 і 2.
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Рис. 1. Виробництво м’яса птиці [2]
Як свідчать дані, такий напрямок тваринництва є досить перс-

пективним, а діяльність з виробництва потребує аналізу як у пер-
спективному, так і в ретроспективних розрізах.

Зростання споживання м’яса в Україні відбувається разом із
зростанням рівня доходів населення. Основне зростання спожи-
вання м’яса за останні роки відбувалося за рахунок зростання
споживання м’яса птиці [1, с. 35].
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Рис. 2. Споживання м’яса в Україні, кг/рік на душу населення [2]
Серед факторів зростання виробництва продукції птахівництва:
1) зростання доходів населення впродовж сприяє збільшенню

платоспроможного попиту на продукцію птахофабрик;
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2) світова тенденція часткового заміщення свинини і яловичи-
ни птицею, що спостерігається і в Україні;

3) обмеженість внутрішньої пропозиції з боку виробників сви-
нини і скорочення промислового виробництва яловичини.

Методика аналізу виробництва продукції птахівництва охоп-
лює ряд етапів:

1. Встановлення насиченості ринку та перспектив розширення
сегменту продажу продукції.

2. Аналіз обсягів і динаміки виробництва.
3. Оцінка впливу факторів на виробництво і собівартість про-

дукції.
4. Виявлення резервів підвищення ефективності господарської

діяльності, збільшення обсягів виробництва продукції та підви-
щення її якості

Результатом аналізу виробництва і собівартості продукції пта-
хівництва є прийняття управлінських рішень, які спрямовані на:

 поліпшення використання виробничих ресурсів;
 зниження собівартості продукції;
 збільшення прибутку господарства;
 підвищення рентабельності.

Агропромислове виробництво курятини потребує макроеко-
номічного регулювання ринку продукції птахівництва під впли-
вом механізму державного аграрного протекціонізму, яке повин-
но полягати в наступних напрямках:

 державне регулювання цін на основні стабілізуючі фактори
виробництва;

 дотаційна підтримка комбікормової промисловості;
 розробка та реалізація програми розвитку птахівничої галузі з

використанням централізованих та місцевих бюджетних коштів;
 пряма фінансова допомога суб’єктам діяльності, які займа-

ються виробництвом продукції птахівництва;
 державна підтримка товаровиробників через відшкодування

процентних ставок за кредити;
 обґрунтований фінансовий механізм і механізм фінансової

політики;
 щорічне визначення в державних програмах видів і розмірів

квот на продукцію птахівництва та ін.
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Органи державної влади мають низку типових завдань: забез-
печувати професійне, надійне, неупереджене й політично нейт-
ральне виконання державних функцій.

Актуальність теми полягає в тому, що нині в Україні відсутня
система, яка б давала можливість здійснювати економічну оцінку
ефективності діяльності державних органів виконавчої влади і на
цій підставі приймати обґрунтовані управлінські рішення. Така
система має спиратися на певну методику, затверджену встанов-
леним порядком.

Діяльність органу влади може оцінюватися у двох аспектах, а
саме: оцінка досягнення цілей функціонування органу та оцінка
ефективності його діяльності. В даній статті ми розглядаємо саме
оцінку ефективності діяльності органу державної виконавчої влади.

Об’єктом аналізу є результати діяльності органу управління.
Останній можна розглядати як організаційну структуру, що за-
безпечує одержання запланованого результату під час своєї діяль-
ності.

При цьому доцільно оцінювати ефективність діяльності орга-
ну на всіх стадіях управління: при формуванні цілей державної
політики; при здійсненні нормотворчої діяльності; при плануван-
ні потреб у трудових, матеріальних і фінансових ресурсах; при
наданні послуг або організації й стимулюванні виробництва то-
варів; при оцінюванні досягнення визначених цілей. Фактично
ефективність має оцінюватися протягом усього циклу: «мета —
випуск».

Можна висловити припущення, що цей цикл має такий ви-
гляд: визначення цілей і їх правове закріплення → формування
ресурсно-витратної складової → трудовитрати → процес досяг-
нення необхідних результатів → оцінка досягнення кінцевих ре-
зультатів.
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Необхідно застосовувати такі показники, які б давали можли-
вість оцінювати діяльність органів державної влади з позицій
підвищення добробуту суспільства. Пропонується оцінювати
економічну ефективність функціонування органів державної вла-
ди за таким напрямками: розвиток економіки; рівень доходів на-
селення; політика в сфері безпеки, охорони здоров’я, освіти,
культури, фізичної культури і спорту; розвиток житлово-
комунального господарства, доступність і якість житла; державне
управління.

З метою висвітлення суті ідеї пропонується розглянути еко-
номічну ефективність функціонування органів державної влади
на прикладі одного з вищенаведених напрямків, а саме розвитку
економіки. Він характеризується показниками, які дають можли-
вість оцінити ефективність діяльності органів державної влади, а
саме: 1) обсяг валового регіонального продукту (на душу насе-
лення); 2) обсяг інвестицій в основний капітал (в розрахунку на
душу населення); 3) видатки державного або місцевого бюджету
на розвиток сільського господарства; 4) питома вага прибуткових
великих і середніх сільськогосподарських підприємств у їхній за-
гальній кількості; 5) частка працівників малих підприємств у за-
гальній чисельності працівників усіх підприємств і організацій;
6) частка продукції, виготовленої малими підприємствами, у за-
гальному обсязі валового регіонального продукту; 7) видатки
бюджету на підтримку й розвиток малого підприємництва; 8) ди-
наміка податкових і неподаткових доходів державного або місце-
вого бюджету; 9) видатки бюджету на капітальні вкладення; 10)
площа земельних ділянок, наданих для будівництва (у тому числі
для житлового будівництва та комплексного освоєння з метою
житлового будівництва).

Пропонується, щоб оцінку діяльності владних органів надава-
ли незалежні експерти. Окрім цього, є пряма необхідність при
оцінюванні враховувати результати опитування громадян з пи-
тань задоволеності населення діяльністю владних органів. За до-
помогою соціологічних обстежень можна оцінити: ступінь вико-
нання поставлених перед органом завдань; адекватність якості
наданих послуг потребам громадян, їх готовність оплачувати ці
послуги; ступінь задоволеності громадян діяльністю відповідного
органу.

Розглядаючи проблеми оцінки ефективності діяльності орга-
нів державної влади, необхідно враховувати певну ступінь неви-
значеності цільових завдань, що відображається як на самій діяль-
ності органу, так і на характері оцінки ефективності. При цьому
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жорстко запрограмовані завдання мають низький ступінь неви-
значеності, добре підлягають унормуванню та стандартизації.
Інша крайність полягає в тому, що завдання, які характеризують-
ся високим ступенем невизначеності, можуть бути оцінені лише
загальними рисами.
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СЕКТОРАЛЬНІ НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ ЗВТ+
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Одним з найактуальніших питань сучасного етапу розвитку
відносин між Україною та Європейським Союзом є підписання
Угоди про асоціацію, яка має прийти на заміну Угоді про парт-
нерство та співробітництво. Важливою складовою частиною цієї
Угоди має стати створення поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі (ЗВТ+) з масштабним наближенням регуляторно-
го законодавства України до стандартів ЄС.

Метою даного дослідження було визначення наслідків ство-
рення ЗВТ+ для металургійної промисловості України, ключово-
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го сектору національної економіки, який забезпечує 34 % загаль-
ного експорту вітчизняної продукції.

Концепція «поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгів-
лі» або «ЗВТ+» набуває все більшої уваги в наукових колах
останніх років. У той час як традиційна ЗВТ є формою економіч-
ної інтеграції, яка передбачає лише тарифну лібералізацію та віль-
ний рух товарів між країнами-учасниками угоди, ЗВТ+ характе-
ризується: вищим ступенем лібералізації торгівлі — усуненням
не лише тарифних, але й нетарифних бар’єрів у міжнародній тор-
гівлі; розширенням сфер дії угод ЗВТ на сектор послуг, режими
прямих іноземних інвестицій, державні закупівлі та ін.; інститу-
ціональними та законодавчими змінами у галузі міжнародної тор-
гівлі товарами та послугами.

Впровадження будь-яких реформ державної економічної полі-
тики передбачає детальне прогнозування наслідків від їх імпле-
ментації. Якщо оцінка економічних результатів створення тради-
ційної ЗВТ обмежувалася лише оцінкою наслідків усунення
тарифів і квот, тобто кількісним аналізом, то при оцінці результа-
тів створення поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ доцільним є
проведення ґрунтовного якісного аналізу, спроможного оцінити
результати усунення ширших категорій торговельних обмежень,
таких як несумісні технічні норми, стандарти якості, поліпшення
регуляторного середовища, які не піддаються кількісній оцінці.

Аналіз металургійної галузі України дозволив виокремити на-
ступні характерні риси та тенденції її розвитку:

— технологічно застаріле виробництво, зношеність основних
фондів, висока енергоємність виробництва, низька якість сиро-
вини та продуктивність праці;

— скорочення обсягів інвестування у процеси модернізації та
технічного переоснащення металургійних підприємств;

— обмежене споживання металургійної продукції на внутріш-
ньому ринку (21,2 % від загального обсягу реалізації), значна орі-
єнтованість галузі на експорт (79 % від загального обсягу реалі-
зації), проте характер експорту переважно сировинний (42 %
загального експорту);

— одними з найбільших країн-споживачів української металур-
гійної продукції залишаються країни Близького Сходу та СНД.

Для здійснення аналізу, нами було визначено головних
суб’єктів металургійної галузі та об’єднано їх в основні групи ін-
тересів: постачальники ресурсів, виробники металопродукції, тор-
говельні посередники, споживачі та держава. До кожної з груп
інтересів був застосований окремий SWOT-аналіз.
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Дослідження показало, що вплив створення ЗВТ+ на кожну з
груп інтересів металургійного сектору не можна охарактеризува-
ти як однозначний, адже негативні наслідки (загрози), в переваж-
ній більшості, компенсуються позитивними (можливостями).
Найбільші позитивні наслідки від створення ЗВТ+ у коротко-
строковому періоді отримають торговельні посередники, перед
якими буде усунуто бар’єри на шляху до європейського ринку,
проте вони не нестимуть значних витрат щодо адаптації техніч-
них норм та якості продукції, а також регуляторного законодав-
ства України до стандартів ЄС.

Негативні наслідки створення ЗВТ+ для металургійного сек-
тору носять короткостроковий характер. Ними є витрати на адап-
тацію технічних норм і стандартів, реформування митних про-
цедур, витрати на природоохоронні заходи в рамках дотримання
високих екологічних стандартів ЄС, а також на інституціональні
та законодавчі зміни у галузі міжнародної торгівлі тощо. Тоді як
до очікуваних позитивних наслідків належать збільшення обсягів
реалізації вітчизняної металопродукції на ринку ЄС, техніко-
технологічне реформування галузі, підвищення якості продук-
ції, приведення українських стандартів готової продукції у від-
повідність із європейськими, гармонізація національного зако-
нодавства у сфері торгової політики. В разі реалізації вони
матимуть довгостроковий ефект і, найголовніше, створять пере-
думови для досягнення стратегічних євроінтеграційних цілей
України.

Для максимізації позитивних наслідків від створення ЗВТ+
нами було розроблено такі пропозиції:

1) переорієнтація географічної структури експорту металур-
гійної продукції у сторону збільшення його обсягів до країн ЄС
та товарної структури у довгостроковій перспективі у бік збіль-
шення частки готової продукції в загальній структурі експорту;

2) техніко-технологічне реформування сектора шляхом залу-
чення інвестицій та державної допомоги (податкових пільг, сти-
мулювання внутрішнього попиту);

3) удосконалення законодавчого регулювання українського
експорту;

4) приведення українського законодавства та практики у від-
повідність до норм і положень ЄС;

5) гармонізація національних стандартів якості та технічних
характеристик з європейськими нормами і правилами у рамках
Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової
продукції (АСАА).
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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Проблема економічної активності населення є однією з актуаль-
них проблем України. Соціально-економічні трансформації, які
сьогодні відбуваються в Україні, найяскравіше віддзеркалюються
на ринку праці та впливають на процеси відтворення робочої си-
ли. Cтворення необхідних умов для ефективного використання
робочої сили та досягнення продуктивної зайнятості населення є
вирішальною передумовою соціально-економічної стабілізації і
розвитку національної економіки.

Основними тенденціями, які впливають на відтворення еко-
номічно активного населення в демографічній структурі України,
залишається скорочення його чисельності в поєднанні зі старін-
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ням і погіршенням здоров’я, що у майбутньому спричинить знач-
ний дефіцит робочої сили.

Найбільшу чисельність економічно активного населення ма-
ють відповідно ті області, які мають найбільшу кількість насе-
лення і високу частку працездатних людей.

Рівень економічної активності населення в Україні у 2010 році
становив 63,7 %. Найнижчий рівень економічної активності спо-
стерігався в Івано-Франківській області (57,0 %); найвищий в об-
ластях Житомирській (65,9 %) і Чернігівській (66,2 %), у містах
Києві (67,5 %) та Севастополі (66,0 %).

Рівень зайнятості населення України в 2010 році становив
58,5 %. Найнижчий рівень зайнятості спостерігався в Івано-
Франківській (52,3 %) і Тернопільській областях (54,2 %). Най-
вищий рівень був в Автономній Республіці Крим (60,5 %), у міс-
тах Києві (63,6 %) і Севастополі (62,0 %).

Рівень безробіття населення України за методологією МОП у
2010 році становив 8,1 %. Високий рівень безробіття спостерігав-
ся в областях Рівненській (11,4 %), Сумській (10,6 %), Тернопіль-
ській (10,5 %) і Чернігівській (10,5 %). Найнижчий рівень безро-
біття був в Одеській області (6,1 %), у містах Києві (5,8 %) і
Севастополі (6,0 %).

Ситуація, що склалася, вимагає розроблення науково обґрун-
тованого бачення подальшого розвитку трудового потенціалу.
Необхідним є державне регулювання в таких галузях: поліпшен-
ня природної бази, розвитку освітньої бази, у сфері зайнятості,
регулювання соціально-трудових відносин, політики доходів,
охорони праці тощо.

Стан ринку праці як в Україні, так і в окремих її регіонах не мо-
же бути охарактеризований за допомогою тільки одного окремого
показника. Для того, щоб комплексно оцінити ситуацію в сфері со-
ціально-трудових відносин і порівняти окремі регіони країни за рів-
нем розвитку цих відносин, доцільно використовувати багатовимір-
ні узагальнюючі оцінки, наприклад, таксономічний показник.

За своєю суттю таксономічний показник — це синтетична ве-
личина, яка при визначенні стану розвитку певної системи врахо-
вує вплив значень всіх індивідуальних показників, які всебічно її
характеризують, тобто приводить багатовимірні елементи до од-
новимірного вигляду.

Кластеризація була проведена за допомогою таких показників:
чисельність зайнятих у регіоні, кількість безробітних, попит на
робочу силу, працевлаштування незайнятих громадян і вивіль-
нення працівників у регіоні.
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Результатами кластеризації є виділення трьох макрорегіонів з
високим, середнім і низьким рівнем розвитку ринку праці. Аналіз
показав, що до макрорегіону з високим рівнем розвитку належить
лише місто Київ. До макрорегіону з середнім рівнем розвиту на-
лежать Донецька, Дніпропетровська та Харківська області. Вони
складають 11 % у загальній кількості областей України. Крім то-
го, за даними проведеного дослідження можна зробити висновок
про те, що до складу макрорегіонів з високим і середнім рівнем
розвитку ринку праці входять на 70 % промислово розвинені об-
ласті країни. 23 регіони України мають низький рівень розвитку
ринку праці, що становить 85 %.

До пріоритетів реформування ринку праці та зайнятості насе-
лення необхідно віднести: удосконалення трудового законодав-
ства та законодавства про зайнятість населення; удосконалення
системи моніторингу та прогнозування ситуації на ринку праці;
забезпечення збалансованого співвідношення попиту та пропози-
ції кваліфікованої робочої сили на ринку праці; підвищення якос-
ті робочих місць.
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МОЛОДІЖНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ:
СУЧАСНІ АСПЕКТИ В УКРАЇНІ

Сьогодення диктує нові правила життя для цілого світу. На-
прикінці ХХ ст. міграція стала одним із наслідків прояву проце-
сів глобалізації світової економіки. Міграція охоплює практично
всі країни і навіть континенти, «поглинає» всі соціальні прошар-
ки населення. Україна не є виключенням. Дослідженням різних
аспектів міграції присвятили свої роботи такі вітчизняні та зару-
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біжні науковці, як М. Денисенко, П. Дорінгер, В. Євтух, О. Мали-
новська, В. Монастирська, Г.Федоренко, Ю. Римаренко, І. При-
биткова, О. Старк, О. Хомра та ін. Проблема міграції молоді в
Україні є особливо актуальною в наш час. Сьогодні за кордоном
працює значна чисельність молодих українців, які залишають
Україну в пошуках кращих умов праці, пов’язуючи негативний
імідж країни зі своїми власними перспективами в ній — профе-
сійними, кар’єрними, культурними, освітніми.

Для з’ясування причин відтоку молоді з України було прове-
дено соціологічне дослідження, яке охопило 75 студентів різних
вузів України. Основною метою опитування було оцінювання на-
строїв студентів стосовно міграції. Одержані нами відповіді —
сумна перспектива для нашої країни. Держава, громадяни якої
перебувають у стані пакування валіз, навряд матиме шанси при-
скореного економічного розвитку, як і держава, мешканці якої
втратили віру в майбутнє на батьківщині. Так, 72 % респондентів
виявили бажання мігрувати, 28 % — ні. Основними причинами,
які утримують 28 % опитуваних в Україні, стали: 46 % — віра у
можливість гарно жити вдома, 24 % — тримає сім’я, 21 % — від-
чуття незахищеності за кордоном, 6 % — відданість Батьківщині,
3 % — неможливість працювати за кордоном за фахом. Тож біль-
шість студентів серед цієї групи вірять у себе і в свою країну.
Недарма видатний український філософ Григорій Сковорода ска-
зав: «Людина — коваль свого щастя». Бажаючі мігрувати (72 %)
серед причин назвали такі: 32 % — навчання, 29 % — кращі умо-
ви життя, 22 % — кар’єра, 13 % — заробітки, 3 % — мовні курси,
1 % — неможливість працювати за фахом.

Тож, чи насправді за кордоном більш гідні умови життя? По-
рівняємо українські реалії зі світовою статистикою. Існування се-
реднього класу — гарантія стабільного розвитку суспільства,
адже він виступає «буфером» взаємовідносин бідного та багатого
класу. У 2010 році частка середнього класу в Україні становила
10—12 %, а заробітна плата цього класу сягала $ 300—600, у Ні-
меччині 60—70 % і більше $ 5000, у США 95 % і більше $ 1500
відповідно. За даними Світового банку, до середнього класу на-
лежать особи, що отримують більше $ 3500 щомісяця. Щодо се-
редньої тривалості життя Україна обіймала у 2010 році 150 місце
із показником 68,5 років. Наші «горе»-сусіди: 151 місце — Беліз,
152 — Казахстан, 153 — Туркменія. Попереду України за цим
показником: Киргистан, Гондурас, Гватемала. Не менш важли-
вим індикатором можливостей гідного життя в країні є рівень
безробіття, за яким ми посідаємо 98 місце в світі [2]. Третина



85

безробітних (35,2 %) у межах України у 2010 році припадала са-
ме на молодь [4]. За рівнем корупції у 2010 році Україна обійма-
ла 132 місце, отримавши 2,3 бали із можливих 10-и балів [3].
Звичайно хотілося б, щоб рівень життя в України був кращим.

Варто звернути увагу на те, що 32 % респондентів зазначили
бажання виїхати за кордон з метою навчання. При всіх перевагах
Болонської системи (модульна система підготовки, можливість
навчання в різних вузах, надання переваги самостійній підготов-
ці), в ній є «троянський кінь» для України, який називають освіт-
ньою мобільністю. Так, найбільш здібні студенти мають можли-
вість у процесі навчання чи після закінчення вузу переїхати жити
і працювати в будь-які європейські країни. Для молоді з багатих
європейських країн це нічого, крім користі, не приносить: вони
залишаться на Батьківщині або повернуться туди після недовгих
стажувань. Зовсім інша справа, коли йдеться про такі держави, як
Україна. Існує ризик, що в цій ситуації Україна може втратити
тих, хто міг би творити її майбутнє [1].

Західний напрям міграції обрали 96 % респондентів, а решта
— східний. Бажаними країнами призначення стали: Англія, Ні-
меччина, США, Італія, Польща. Найбільше лякає той факт, що
43 % студентів навіть не мають уявлення, про те, яких правил
слід дотримуватися перед виїздом.

Так, на питання, що змусило залишитися студентів на Батьків-
щині, відповіді розподілилися таким чином: 36 % — впевнені у
завтрашньому дні, 26 % — вірять у можливість побудувати
кар’єру вдома, 18 % — прагнуть безпеки сім’ї, 16 % — вищого
рівня заробітної плати, решта — зміни політичної ситуації, зміни
моральних цінностей українців.

Згідно з опитуванням, лише 8 % студентів відмовилися б від
можливості безкоштовного навчання за кордоном. Зважаючи на
внутрішні мотиви студентів, багато країн ще «розпалюють» їх
бажання мігрувати, надаючи пільги. В цьому році Росія збільшує
кількість квот на безкоштовне навчання українців. Також нашим
студентам буде надано безкоштовне житло, проїзд і виплачува-
тиметься стипендія «триїшникам».

Отже, основні заходи державного регулювання полягають у:
забезпеченні стабільної зайнятості молоді, особливо розробленні
програм працевлаштування випускників; наданні повної інфор-
мації про всі переваги та недоліки виїзду до певної країни.

А що ж робити безпосередньо студентам? Молодь може поки
що сумлінно вчитися та розвиватися, щоб у майбутньому стати
висококваліфікованими фахівцями, професіоналами своєї справи,
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і, таким чином, вести країну до успіху. У будь-якому разі, яким
би не був вибір: виїжджати за кордон чи залишатися вдома, — в
цілому світі буде одне-єдине місце, куди думки будуть поверта-
тися знову і знову, не дивлячись на тисячі кілометрів.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАРТЕЛЬНИХ ЗМОВ

З переходом до ринкової економіки в Україні з’явилось та ак-
тивно розвивається антимонопольне (конкурентне) законодавст-
во. Спеціально створений антимонопольний орган (Антимоно-
польний комітет України, АМКУ) покликаний забезпечувати до-
держання цього законодавства суб’єктами господарювання. До
того ж, інші органи державної влади, місцевого самоврядування,
адміністративно-господарського управління та контролю зобов’я-
зані сприяти цьому [1, ст. 4].

Однак, як свідчить вітчизняна та міжнародна практика, кон-
курентне законодавство не дає змогу ефективно протистояти
всім проявам монополізму. Як приклад можна привести пері-
одичне одночасне підвищення цін по всій країні на цукор,
олію, нафтопродукти, метал тощо. Викладене викликає підозру
про існування таємних змов між конкурентами стосовно вста-
новлення вигідних для учасників ринку цін, про виникнення
картелів.

Законом України «Про основи національної безпеки України»
встановлено, що одним із факторів, що є загрозою для національ-
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ної безпеки в економічній сфері, є неефективність антимонополь-
ної (конкурентної) політики, що ускладнює створення конкурен-
тного середовища в країні [2, ст. 7]. Все це свідчить про актуаль-
ність обраної теми даної статті, мета якої полягає в дослідженні
правової природи картельних змов.

Дослідженню картелів приділили увагу багато вітчизняних і
зарубіжних науковців, серед яких: З. Борисенко, С. Валітов,
О. Костусєв, А. Медведєв, О. Мельниченко, Н. Саніахметова,
К. Тотьєв, Т. Удалов, Ф. Хайєк та ін.

Під картельними змовами слід розуміти узгоджені дії, які по-
лягають в укладенні угод у будь-якій формі, прийнятті
об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша
узгоджена поведінка суб’єктів господарювання, що призводить
чи може призвести до недопущення, усунення чи обмеження
конкуренції на ринку. Вітчизняне законодавство іменує картельні
змови антиконкурентними узгодженими діями [1, ст. 6].

На сьогодні на рівні державного управління склалася аксіома,
що спрямованість картелів проти конкуренції очевидна. Вони
найбільшою мірою руйнують ринкові механізми, оскільки при-
зводять до необґрунтованого підвищення цін, завдають шкоду спо-
живачам та економіці в цілому.

У багатьох країнах світу (Російська Федерація, США, Фран-
ція) картелі заборонені та підпадають під дію конкурентного за-
конодавства. В той же час, у Німеччині та Японії дозволяється
створення картелів з метою раціоналізації та на період кризи або
економічного спаду, причому очікується, що такі картелі будуть
розформовані після зникнення причини, яка стала підставою для
видачі відповідного дозволу. В деяких інших країнах створення
картелів заохочується в цілях реструктуризації промисловості,
стандартизації матеріалів і комплектуючих, обмеження конкуре-
нції між дрібними фірмами.

Більшість науковців дотримуються погляду, що картельні
змови є одним із найнебезпечніших порушень у конкурентному
праві [4]. Світовий досвід свідчить, що монополізація знищує
прогрес і гальмує зростання добробуту суспільства. Тому неви-
падково, що в умовах глобалізації однією із основних тенденцій
розвитку міжнародної конкурентної політики є посилення жорст-
кості норм стосовно картелів.

Вітчизняний законодавець також дотримується цієї думки. Як
наслідок, в Україні вчинення антиконкурентних узгоджених дій
забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до за-
конодавства [1, ст. 6].
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Статистика показує, що кількість картельних змов в Украї-
ні неспинно зростає. Так, в 2011 р. АМКУ було припинено
346 порушень даного виду (7,7 % із загальної кількості припи-
нених порушень) та накладено штрафів на суму 17,5 млн грн,
що на 86 % перевищує суму штрафів, накладених у 2010 р.
(9,4 млн грн). Серед цих порушень понад 70 % стосували-
ся спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тенде-
рів [6].

Найбільше порушень було припинено в таких галузях еконо-
міки, як агропромисловий (27,3 %) і паливно-енергетичний ком-
плекс (15,2 %) [6].

Все це свідчить про те, що боротьба з картелями в Україні є
неефективною. Ті міри, що може застосувати держава, жодним
чином не заважають новим проявам антиконкурентних узгодже-
них дій.

Разом з тим, серед науковців існує й інша думка, згідно з
якою картельна змова за своєю природою є непостійною і за-
конодавча боротьба з цим явищем приносить більше шкоди,
ніж користі. Адже учасникам картелю вигідно порушувати
умови картельної змови та змінювати ціну, щоб збільшити
свою частку ринку [8].

Австрійський економіст, лауреат Нобелівської премії з еконо-
міки, доктор економічних і юридичних наук Ф. Хайєк наводить
іншу аргументацію, Він вважає, що проблеми картелів або моно-
полій взагалі не існує. Надвисокі картельні або монопольні ціни
посилають правильні сигнали іншим економічним агентам. Через
високі картельні або монопольні ціни ці галузі стають дуже при-
вабливими для інших суб’єктів господарювання або галузей. На
цьому тлі створюються замінники або більш ефективні продукти
чи послуги [5].

Яскравими прикладами є бурхливий розвиток автомобільних
вантажних перевезень і зменшення частки ринку залізниць; збіль-
шення частки ринку послуг мобільного зв’язку, натомість змен-
шення фіксованого; розвиток інтернет-преси замість звичайних
газет і журналів. Без державного регулюючого органу картель
або монополія буде так чи інакше усунено.

Теорія, що розвивається Вірджинською школою суспільно-
го вибору «Public Choice», до того ж, стверджує, що держав-
ний орган має набагато більше шансів вступити в змову з кар-
телями та монополіями, ніж їх контролювати. Особливої
актуальності таке твердження набуває в Україні, яка, за дани-
ми міжнародної неурядової організації Transparency Internati-
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onal, у 2011 р. зайняла 152 місце серед 182 країн світу за рів-
нем корупції [7].

Тому найбільш ефективним способом боротьби з картелями є
не накладення штрафів та інших покарань на учасників картель-
них змов, а створення в економіці країні таких умов, за яких здій-
снення антиконкурентних узгоджених дій було б недоцільним
для учасників ринку.

Таким чином, картельні змови слід розглядати, з одного боку,
як такі, що спрямовані проти економічної конкуренції, руйнуючи
ринкові механізми, а з іншого, — як такі, що стимулюють розви-
ток конкуренції, створюючи нові продукти чи послуги, сприяють
появі на ринку нових суб’єктів господарювання тощо. В будь-
якому випадку, картельні змови не можуть охопити весь ринок,
бо завжди знайдеться такий суб’єкт господарювання, якому еко-
номічно вигідніше буде провадити свою діяльність за межами
картелю, встановлюючи «власні правила».

Тому в Україні варто переглянути ставлення до антиконку-
рентних узгоджених дій, змінити методи боротьби з ними,
а також визначитись, які дії наносять шкоду економіці країни,
а які, навпаки, створюють умови для розвитку тієї чи іншої
галузі.
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ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Царина зовнішньої торгівлі завжди цікавила економістів різ-
них країн світу через те, що вона є особливою формою світо-
вих господарських зв’язків і виражає собою майже всі види
міжнародної співпраці. З часом економічні погляди про цілі й
механізми проведення зовнішньої торгівлі змінювалися. Це
зумовлено особливостями розвитку економіки і реальними
проблемами, які ставили перед собою держава й суб’єкти гос-
подарювання.

Зона вільної торгівлі (надалі ЗВТ) — це тип міжнародної інте-
грації, за якої її учасники скасовують митні ставки, податки та
збори, мінімізують кількісні та нетарифні обмеження, створюючи
оптимальні умови для взаємовигідної торгівлі. При цьому країни-
учасниці зберігають право на самостійне та незалежне визначен-
ня режиму торгівлі з третіми країнами. Між учасниками зберіга-
ються митні пости, які контролюють походження товарів, що пе-
ретинають державні кордони.

Українська економіка постраждала через економічну кризу. За
визначенням В. Пинзеника, Україна на початку 2009 р. поверну-
лась у 2005, а то й у 2003 рік. Скорочення виробництва та низь-
кий рівень платоспроможності підприємств спонукали екс-
міністра фінансів заявити про втрату Україною 30 % реального
виробництва [1, С. 9—11].

Тому актуальним для України в цей час є питання створен-
ня зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, як один з
можливих шляхів поліпшення економічного розвитку країни.
Україна дістане доступ до європейського ринку, відбудеться
перехід від обов’язкових до добровільних стандартів, буде за-
проваджене взаємне визнання результатів сертифікації, більш
високий захист інтелектуальної власності, спрощення митних
процедур та ін.

Дане питання досліджували такі вітчизняні вчені, як
Т. Березянко, З. Левченко, І. Штогрін, О. Білорус, І. Бураков-
ський. В. Геєць, І. Журба, І. Тодоров, В. Чужиков, О. Шнирков.

Такий розвиток подій, як посилення інтеграції, має як позитив-
ну, так і негативну варіацію. Угода про зону вільної торгівлі мо-
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же негативно вплинути на підприємства, шо випускають тради-
ційні українські товари, які з європейської точки зору такими
вважати не можна.

Також однією із складних тем переговорів є так звані гео-
графічні зазначення на продукції. Наприклад, за європейськи-
ми нормами шампанським може називатися лише вино, вироб-
лене у французькій провінції Шампань. За європейськими
законами всі нормативи і специфікації, навіть назви підпри-
ємств, наприклад, «Одеський завод шампанських вин», не ма-
ють права навіть на внутрішнє застосування. Це означає не
тільки те, що продукція таких підприємств після підписання
угоди не потрапить на європейський ринок, а й те, що подібні
продукти мають змінити назву безпосередньо в Україні [2,
с. 29]. Саме тому є помилково вважати, що після укладення
угоди українські товари та послуги зможуть легко потрапити
на європейський ринок.

Далі варто зазначити, що створення поглибленої зони віль-
ної торгівлі між Україною та ЄС з урахуванням правил СОТ
та відповідних змін в українському законодавстві, зокрема За-
коні України «Про митний тариф України», передбачає,
що ставки ввізного мита зменшуються по багатьох імпортних
продовольчих позиціях. Тому знімається наявний митний
бар’єр і вітчизняний кордон відкривається для іноземного
імпорту, зокрема і країн ЄС. Для України це означає зменшен-
ня податкового навантаження для імпортерів на 60—80 % та
відповідні бюджетні втрати приблизно 160 мли дол. США [3,
с. 177].

На певні сектори національної економіки вільна торгівля з
ЄС може згубно вплинути. Так, наприклад, зростає обсяг імпор-
ту певних товарів за рахунок зменшення ставки ввізного мита,
особливо там, де вона опускається до нуля. В умовах поглиб-
леної зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також у СОТ,
є можливим тарифний і нетарифний спосіб регулювання. В та-
кому випадку українська металургійна галузь знаходиться в
стані «тарифно-незахищеної» щодо імпортної продукції [3,
с. 178].

Є випадки, коли українські товари вже навчилися уникати пе-
решкоди європейських ринків, використовуючи дочірні чи парт-
нерські підприємства в Європі. За таким сценарієм працює один
із найбільших гравців вітчизняного ринку солодощів — конди-
терська корпорація «Roshen».
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Українське законодавство потрібно уніфікувати зі стандар-
тами ЄС, які регулюються директивами Єврокомісії, що є
не легким завданням. Тим більш за період набуття повноцінно-
го функціонування зони вільної торгівлі діятимуть перехідні
положення, спрямовані на захист вітчизняного капіталу [2,
с. 45—58].

Найкращим виходом була б ситуація асиметричного обнулін-
ня ставок: ЄС знизить ввізне мито відразу після набуття угодою
чинності, а Україна — впродовж перехідного періоду. Проте Єв-
ропейський союз попри свою демократичність завжди відстоює
власні економічні та торговельні інтереси, і тому такий варіант
припустимий лише теоретично.

Основними чинниками, що визначають перспективи європей-
ської інтеграції України, можна назвати, з одного боку, внутріш-
ню спроможність обстоювати національні економічні інтереси та
відповідність критеріям, визначеним Європейським Союзом, з
другого ж, зовнішню готовність і спроможність спільноти до
розширення. Україна розглядає Угоду про асоціацію з Європей-
ським Союзом, насамперед, як ефективний інструмент здійснен-
ня масштабних внутрішніх реформ у всіх сферах політичного,
економічного та соціального життя держави відповідно до євро-
пейських стандартів.

Таким чином, місією переговорного процесу з ЄС є знахо-
дження консенсусу інтересів і поглядів обох сторін. Важливим є
також той фактор , що будь які рішення повинні нести наслідки з
найменшим ризиком для економіки України Жодні зобов’язання
не повинні прийматись Україною без адекватного бюджетного та
інституційного ресурсного забезпечення. Тільки за таких умов ми
можемо говорити про повноцінне досягнення мети в нашій еко-
номічній стратегії розвитку.
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ
НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ

ТАКСОНОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ

Поруч з іншими методиками рейтингової оцінки банків вико-
ристовується таксонометричний метод, в основу якого покладено
визначення відстаней між поточним об’єктом та «еталонним».
Рейтинги, визначені на основі використання цього підходу, да-
ють комплексну оцінку діяльності комерційних банків, дозволя-
ючи визначити кращі з них за низкою показників, перелік яких, в
свою чергу, може бути різним залежно від конкретної поставле-
ної задачі.

Адаптуючи таксонометричний метод до рейтингування бан-
ків, вважаємо за доцільне застосовувати такий алгоритм дій при
побудові системи:

1. Ідентифікація фінансових показників.
2. Побудова матриці значень фінансових показників.
3. Нормалізація системи фінансових показників.
4. Визначення «еталонних» характеристик банку.
5. Формування квазівідстаней.
6. Визначення пріоритетності (зважування) показників.
7. Рейтингування розглянутої сукупності банків.
Для рейтингової оцінки надійності банків за цією методикою

було обрано показники, наведені в табл. 1.
Інформаційною базою для побудови рейтингу є дані фінансо-

вої звітності банків, що оприлюднюються НБУ. Після розрахунку
значень показників для банків України та фільтрації здійснюєть-
ся їх нормалізація за формулою:

i

iij
ij

kk
l

σ
−

= , (1)

де lij — нормалізований i-й фінансовий показник для j-го банку;
ik  — середнє значення i-го фінансового показника для всієї су-

купності розглянутих банків; σi — середньоквадратичне відхи-
лення i-го фінансового показника.

У якості фільтрів у даній методиці було обрано: тривалість
функціонування банківської установи (не менше 3-х років); задо-
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вільний рівень прибутковості (власний капітал банку має бути не
меншим за 50 % статутного капіталу); заміна аномально високих
значень на раціонально допустимі.

Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ БАНКУ

№
з/п

Позначення
показника Порядок розрахунку показника

1 2 3
1 К1 Власний капітал / Чисті активи

2 К2 Власний капітал / Залучені кошти

3 К3 Основні засоби та нематеріальні активи / Власний капітал

4 К4 Робочі активи / Активи

5 К5 Кредитний портфель / Активи

6 К6 Високоліквідні активи / Депозити до запитання

7 К7 Кредити / Депозити

8 К8 Високоліквідні активи / Зобов’язання

9 К9
(Термінові депозити + Цінні папери власного боргу) / За-
лучені кошті

10 К10 Резерви за кредитними операціями / Кредити

11 К11 Резерви за активними операціями / Активи

12 К12 Витрати / Доходи

13 К13 Чистий прибуток / Активи банку

14 К14 Чистий прибуток / Власний капітал

15 К15

(Рентабельність активів за звітній період — Рентабель-
ність активів за відповідний період минулого року) /
Приріст активів у відсотках

16 К16 Активи / Сукупні активи банківської системи

На наступному етапі експертним шляхом визначається оп-
тимальне значення i-го нормалізованого фінансового показни-
ка за всією сукупністю розглянутих банків (максимальне або
мінімальне його значення, залежно від напряму впливу на ре-
зультативну ознаку), яке корегується на величину середньо-
квадратичного відхилення з огляду на припущення про немож-
ливість досягнення банками «еталонного» значення фінансо-
вих показників.
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П’ятий етап пропонованої методики передбачає розрахунок ква-
зівідстаней між j-м та «еталонним» банками на основі формули:

( )21 iвtij
m
ij llKV −Σ= = , (2)

де KVj — квазівідстань між j-м та «еталонним» банками.
Заключним етапом реалізації таксонометричного підходу є

рейтингування розглянутої сукупності комерційних банків на ос-
нові ранжування зважених квазівідстаней від найменшого до
найбільшого їх значень.

Histogram: NewVar
K-S d=,11914, p<,05 ; Lilliefors  p<,01
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Рис. 1. Гістограма розподілу квазівідстаней для банків
України на 01.01.2012 р.

Дані рис. 1 вказують на те, що рейтингові оцінки розподілені
за нормальним законом, а отже методика є адекватною.

Оскільки методика передбачає розрахунок інтегрованого
складного показника, який різниться по банківській системі, і, біль-
ше того, його абсолютний розмір змінюватиметься в залежності
від ваги кожного показника, доцільно провести кластеризацію,
що дасть змогу виявити групи банків за ступенем надійності (ви-
сокий, вище середнього, нижче середнього, низький). Таким чи-
ном, після ранжування банків за показником KVj здійснюється
класифікація банків методом k-середніх. У пакеті Statsoft
STATISTICA процедуру класифікації було реалізовано в модулі
Cluster Analysis. Результати кластеризації банків України пред-
ставлено на рис. 2. До класу високонадійних банків увійшло
всього 31 банк, або 16 % від загальної кількості банків.
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Рис. 2. Результати кластеризації банків України за квазівідстанями
станом на 01.01.2012 р.
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МЕРЕЖЕВІ ЕФЕКТИ ТА ЇХ ПРОЯВ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Наприкінці 20 століття почалося формування мережевих ефек-
тів, що визначили подальший технологічний розвиток суспільст-
ва. Охопила мережа і комерційну діяльність, що проявилося у
створенні глобальних мереж електронної торгівлі, зростанні про-
дажу товарів онлайн. За вдалим висловом Фукудзави Юкіті, нау-
кові технології є інструментом цивілізації, розвиток яких забез-
печуватиме добробут суспільства [1].
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Дослідженню економіки з позиції впливу на неї мережевих
ефектів присвячені роботи таких західних вчених, як Р. Вайбер,
Б. де Лот, М. Кац, К. Кейлі, Г. Салонер, К. Шапіро, Дж. Фарелл
та ін. В Україні проблема становлення інформаційної економіки
та мережевих ефектів вивчається такими вченими, як
В. Базилевич, А. Гриценко, А. Маслов, А. Чухно та ін. Щодо без-
посередньо вивчення мережевих ефектів, то вони були централь-
ною темою в праці Теодора Вейла, присвяченій темі монополії на
телефонні послуги.

Метою даної роботи є аналіз розвитку мережевих ефектів та їх
позитивного та негативного впливу на інформаційну економіку.

В економіці та бізнесі мережевий ефект вважається ефектом, за
яким користувач товару чи послуги вказує на цінність цього товару
чи послуги для інших користувачів. Типовим прикладом ринку із
зовнішнім мережевим ефектом є ринок мобільного зв’язку. Під-
ключення нових абонентів збільшує кількість людей, які підключені
до даної мережі і тому збільшується корисність системи загалом.
Цей приклад позитивного мережевого ефекту виражається законом
Меткалфа, який стверджує, що цінність мережі збільшується про-
порційно квадрату кількості її користувачів [2]. Не важко помітити,
що розвиток мережевого ефекту скасовує деякі закони індустріаль-
ної економіки: при досягненні певної критичної маси користувачів,
у мережі все одно спостерігається вільне зростання кількості спо-
живачів. Цей факт є основним економічним протиріччям: за мере-
жевим ефектом, при збільшенні мережі, відповідно, збільшується
дохід, при цьому постійні витрати зменшуються і як результат —
постійно збільшується прибуток. Саме цей факт дає можливість де-
яким експертам, а саме В. Тамбінгу та А. Бадьїну, стверджувати про
появу нової мережевої економіки, яка формується на засадах впливу
мережевих ефектів на інформаційну економіку [4]. Мережевий
ефект має свої особливості, наприклад: 1) цінність продукту зале-
жить від того, яка кількість людей вже користуються цим продук-
том; 2) цінність мережі збільшується при появі різноманітних додат-
кових послуг; 3) не дуже простим є вихід з мережі; 4) на мережевих
ринках завжди є один лідер [3].

Поява на мережевих ринках одного лідера свідчить про появу
монополій (приклад — компанія Microsoft: 90 % усіх
комп’ютерів у світі працюють на операційній системі Windows).
Мережева монополія на відміну від звичайної монополії вигідна
споживачам, оскільки дозволяє максимізувати позитивний зов-
нішній мережевий ефект. Але це не скасовує існування соціаль-
них втрат, пов’язаних із монопольною владою. Більш того, поява
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мережевої монополії ускладнює антитрестове регулювання з
трьох причин. По перше, продукт, що став мережевим стандар-
том, не завжди є найякіснішим. Вибір споживача на мережевих
ринках перш за все залежить від ринкового успіху даного проду-
кту, а не від його якості чи ціни. По-друге, через витрати «пере-
ключення» мережева монополія є досить стійкою, оскільки ці ви-
трати є бар’єром для вступу нових компаній на ринок, особливо
якщо їх продукт є несумісним з тим, що домінує на мережевому
ринку в даний момент. Прикладом такого розвитку подій є впро-
вадження технології цифрових абонентських ліній (DSL) для ви-
сокошвидкісного телефонного зв’язку. Дана технологія була до-
ступна ще у 1980-х роках, але телефонні компанії звернулися до
неї лише у 1990 році. По-третє, фірма, яка є мережевим монопо-
лістом, може займатися виробництвом доповнюючих товарів і
матиме перевагу при їх продажу. Таким способом дана фірма
поширить свій вплив на мережевому ринку.

У даному контексті постає проблема поєднання позитивного
впливу мережевого ефекту на інформаційну економіку та певних
негативних соціальних наслідків, які пов’язані з рухом мереже-
вих ринків у напрямку монополій.

Поява мережевого ефекту безумовно пов’язана з розвитком ін-
формаційних технологій. Але не слід забувати, що, як і всі економічні
сили, мережеві ефекти можуть як позитивно, так і негативно впли-
вати на розвиток економіки. Позитивним у мережевих ефектах є те,
що з їх допомогою прогресує інформаційна економіка, вдосконалю-
ється процес виробництва, оптимізується використання основного
ресурсу — часу. Для споживачів мережева монополія є позитивним
явищем, оскільки максимізує корисність прояву зовнішнього мере-
жевого ефекту, а для виробників і для суспільства — це є досить не-
гативним явищем, оскільки не завжди обрані мережеві лідери від-
повідають стандартам споживачів. На мою думку, тільки держава
може врегулювати дану ситуацію, дозволяючи виходити на мере-
жеві ринки тільки сертифікованій продукції, створюючи державні
компанії та заохочуючи і допомагаючи менш відомим фірмам
увійти на ринок монополістів-технологів.
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УКРАЇНА. ЄВРОПА. РОСІЯ. РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Проблема вибору вектора зовнішньої політики виникла в на-
шій державі в момент здобуття нею незалежності, ще в далекому
1991 році. З цього часу було зроблено багато кроків на шляху по-
долання цієї проблеми. Але вона залишається актуальною і сьо-
годні, адже надворі вже 2012 рік, а ми далі продовжуємо демон-
струвати світові багатовекторність своєї зовнішньої політики, яка
проявляється в її невизначеності. Тому українському керівницт-
ву, як і українському народу потрібно зробити вибір і рухатися в
напрямку Європейського Союзу або далі продовжувати демон-
струвати політичну та економічну орієнтацію на пострадянський
простір.

Мене, як молоду громадянку України, цікавить, в якому ж са-
ме напрямку рухатиметься наша держава. Адже Україна сьогодні
схожа на маятниковий механізм, який гойдається між Європою
та Росією, і ця гойдалка не приносить користі ні українському
народу, ні іміджу нашої країни загалом. Хоча саме зараз, в рік
проведення ЄВРО-2012 про імідж Україні потрібно дбати чи не
найбільше. Адже наша держава наче спляча красуня: красива, але
майже ніхто її не бачить. Тому українцям потрібно докласти чи-
мало зусиль для того, щоб розкрутити бренд «Україна». Пробле-
ма полягає лише в тому, що ми не маємо що розкручувати. Бага-
то хто робить ставку на національну кухню та багату історико-
культурну спадщину нашої держави, але, як на мене, цього буде
недостатньо для того, щоб по-новому позиціонувати Україну в
світі.

Для того щоб зрозуміти, в чому конкретно полягає проблема
нашої держави, що саме не дозволяє їй рухатись в Європу, я ви-
рішила розглянути українське питання з політичної, економічної
та соціальної точки зору.
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Що стосується української політики, то тут, як кажуть у
народі, без сліз не розкажеш. Більша частина українських
депутатів — це люди, які відстоюють інтереси іншої держави
на території України. Замість того, щоб реалізовувати затвер-
джений ще в 1998 році указ Президента про стратегічний курс
європейської інтеграції, українська влада стала на шлях
усування відомих українських політиків — опозиціонерів.
Як наслідок, Європа перестала вважати українську владу за
легітимну. А на мою суб’єктивну думку, нашу владу взагалі
здатні адекватно сприймати лише люди з радянською менталь-
ністю.

За останній рік владою було проведено кілька реформ, пе-
редбачених Планом дій Україна — ЄС, які повинні були при-
близити нашу державу до рівня європейських стандартів. Не
приблизили. Як наслідок, зближення України з Європою при-
зупинилося.

Проте, незважаючи на повільне просування стосунків з ЄС, на
північному Сході країни нас завжди чекають з палкими обійма-
ми. РФ вустами своїх правителів не перестає запрошувати Украї-
ну до співпраці у будь-якому форматі — чи то Митного, чи то
Євразійського Союзів.

Таке ставлення РФ до України абсолютно нікого вже і не ди-
вує, адже всі знають, що Росія невиліковно хвора імперським
комплексом і прагне долучити потенціал України для власного
утвердження та для розширення зони свого впливу. І потрібно
віддати належне, що РФ досить вміло використовує свої позиції
на енергетичних ринках для посилення свого впливу на українсь-
ку внутрішню та зовнішню політику.

Аналізуючи соціальну сферу, хочу сказати, що тут все не
менш плачевно. Зразу хочеться поставити кілька риторичних
запитань. Для чого було приймати таку збиткову для нашого
народу пенсійну реформу, навіщо було піднімати пенсійний
вік, проводити податкову реформу, вводити в наших вузах Бо-
лонську систему, яка де-факто являється лише нікчемною ко-
пією тієї навчальної системи, яка діє в Сполучених Штатах та
Європі. В нас приймаються різні законопроекти, для адаптації
як до Європейських умов, так і до російських. Постає питання:
кому це потрібно? Чому не можна шляхом референдуму вияс-
нити, яким шляхом будуть рухатись не олігархи, не політична
еліта, а простий український народ і робити все для того, щоб
прогресувати на вибраному шляху. Чому б не провести не за-
політизовані роз’яснювальні роботи, і пояснити українцям до-
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ступною мовою, що таке НАТО, що таке ЄС і до чого приведе
вступ у Митний союз. Але цього ніхто не робить з однієї прос-
тої причини: це невигідно кільком десяткам людей, яким на-
лежить владний апарат у нашій державі. Це люди, власники
великого бізнесу, які задля ринків збуту трясуть Україною як
тільки можна. Одна частина олігархічно-кланової верхівки
прагне вести всій бізнес з Росією, іншій, у свою чергу, вигідна
співпраця з Європою.

Як наслідок, Україна в світі має славу ненадійного партнера,
що в свою чергу веде не лише до погіршення економічної ситуа-
ції всередині держави, але й до її послаблення в геополітичному
плані. Процес дезорієнтації в політичній і військовій сфері кі-
нець-кінців привів до того, що ми втратили косу Тузла, острів
Зміїний і на даний момент не маємо ніякого впливу на вирішення
питання щодо Чорноморського флоту.

Саме тому, для того, щоб захистити власний суверенітет, або
точніше його залишки, нам украй необхідний захист значно міц-
нішої структури, якою на сьогоднішній день є Північно-Атлан-
тичний альянс.

Вступ України до НАТО, як і вступ до ЄС з часом призведе
до структурної реорганізації українського суспільства загалом,
що в свою чергу призведе до покращення стандартів життя в
державі.

Які б економічні проблеми не мав зараз Євросоюз — це одна з
найсильніших і структурованих економік світу. І проблем у ній
значно менше, ніж у російській економіці, яка є повністю сиро-
винною, має неринковий на неконкурентоспроможний на міжна-
родному рівні статус.

«Ми повинні, накінець, пройти шлях від «царя» до розвинутої
в демократії. Якщо Росії ментально потрібен «цар», то українці
більше надають перевагу демократичним структурам суспільст-
ва, і вони неодноразово доводили це протягом своєї непростої іс-
торії, борючись за незалежність від імперії» [1].
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І. В. Ковальова
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ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ В США, ЄВРОПІ
ТА НА СХОДІ

Країни, обрані для дослідження: США, Великобританія, Китай.
Відмінності проведення аудиту серед наведених країн висвіт-

люватимуться із двох основних аспектів: оплата аудиторських
послуг (ставка аудиту за годину) та інші особливості (кількість
аудиторських фірм і сертифікація аудиторів).

У США мінімальна вартість надання аудиторських послуг-
110 $, максимальна — 400 $ за годину. Середня ставка проведен-
ня аудиту для приватних компаній — 185 $, для публічних — 218
$ за годину [2].

Аудиторські перевірки поділяються на 2 типи [3].
Тип 1 — це здійснення відповідних процесів аудиторської пе-

ревірки на конкретно визначену дату та відповідь на конкретно
поставлені запитання. Вартість такого типу коливається від
15 000 $ до 35 000 $.

Тип 2 — є повнішим за попередній, за цим типом аудитор не
тільки здійснює перевірку звітності на її об’єктивність в усіх сут-
тєвих аспектах і відповідність застосованим основам фінансової
звітності, але ще й відповідає на запитання стосовно ефективнос-
ті функціонування підприємства, що перевіряється. Перевірка
здійснюється за період мінімум у 6 місяців. Вартість такого типу
лежить у межах від 25 000 $ до 90 000 $.

Наведена інформація стосується перевірки фірмами «Великої
четвірки».

Згідно статистичних даних США за 2010 рік, 80 % компаній,
які регулярно звертаються до аудиторів, користуються послугами
«Великої «четвірки». Остання обслуговує 86 % публічних і 38 %
приватних компаній.

У Великобританії мінімальна вартість проведення аудиту —
65 £, максимальна — 450 £ за годину [2].

Середня плата за аудит становить 73304£, починаючи від
450 £ до 780 000 £.

Це не дивно, так як дане дослідження стосовно Великобрита-
нії включає в себе як малі, так і великі компанії.

У Китаї мінімальна вартість проведення аудиту 40 $ (або в
єнах — 252 Ұ) максимальна — 350 $ (2205 Ұ) за годину [4].
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Вартість аудиторської перевірки коливається у межах від
500 $ (3150 Ұ) до 70 000 $ (441 000 Ұ).

Порівняння вартості аудиторських послуг досліджених країн
наведено у табл. 1.

Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ СТАВОК ОПЛАТИ АУДИТОРСЬКИХ

ПОСЛУГ ЗА ГОДИНУ

Країна

Ставка, $
США Великобританія Китай

Min 110 104 40

Max 400 715 350

У США нараховується близько 45 000 аудиторських компаній [1].
Число зайнятих коливається від одного до кількох тисяч чоло-

вік. Аудиторські фірми можна згрупувати за 4 категоріями:
1. «Велика четвірка», — це супергігант на ринку аудиторських

послуг.
2. Інші національні фірми (деякі з них вважаються національ-

ними, так як мають офіси в більшій частині великих міст).
3. Великі місцеві та регіональні фірми (є кілька сотень ауди-

торських фірм з професійним штатом більше 50 осіб).
4. Малі місцеві фірми (більше 95 % аудиторських фірм мають

чисельність менше 25 чоловік і один офіс).
У США аудитори сертифікуються за трьома спеціалізаціями:
— «присяжний бухгалтер»;
— «присяжний внутрішній аудитор»;
— «присяжний аудитор інформаційних систем».
У Великобританії існує 7173 аудиторські компанії [2].
Кваліфікація аудиторів повинна підтверджуватися членством

в одному з чотирьох інститутів Консультативного комітету бух-
галтерських органів (Consultative Committee of the Accountancy
Bodies).

У Великобританії аудит став обов’язковим для банків з обмеже-
ною відповідальністю згідно з Законом про компанії від 1879 р.,
який слідував драматичному банкрутству City of Glasgow Bank у
1878 р. Закон про компанії 1900 р. зробив аудит обов’язковим
для всіх компаній.

У Китаї нараховується близько 6000 аудиторських компаній.
До кінця 90-х рр. в країні існувала 21 000 внутрішніх аудитор-

ських організацій і 32 000 внутрішніх аудиторів. Потім чисель-
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ність фірм значно скоротилася. Китайський уряд заохочує збіль-
шення числа аудиторів CPA (Certified Public Accountantants).
Щоб допомогти CPA розвиватися належним чином, уряд встано-
вив нові правила по таким фірмам, що визначають необхідною
умову набуття статусу CPA.
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НАДІЙНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розвинений фінансовий ринок передбачає наявність загально-
прийнятої системи класифікації фінансових установ за ступенем
надійності. Універсальною оцінкою надійності (кредитоспромож-
ності) фінансової установи в Україні є кредитний рейтинг, який
визначають за Національною рейтинговою шкалою.

Метою дослідження є оцінка надійності банківської системи
України шляхом визначення ії довгострокового кредитного рей-
тингу за Національною рейтинговою шкалою.

Для досягнення вищезазначеної мети, були вирішені такі за-
дачі:

— актуалізовано інформацію про наявні довгострокові кредит-
ні рейтинги банківських установ України;

— визначено середньозважені кредитні рейтинги в розрізі груп
банків за класифікацією НБУ для прорейтингованих банків;

— визначено інтегральний кредитний рейтинг банківської сис-
теми України для прорейтингованих банків;

— визначено можливий діапазон зміни інтегрального кредит-
ного рейтингу банківської системи України з урахуванням не-
прорейтингованих банків.
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Беручи до уваги, що банківська система України є сукупністю
окремо взятих банківських установ, можна зробити припущення,
що інтегральний рівень кредитного рейтингу банківської системи
також виступає сукупністю окремих кредитних рейтингів банків.
Також слід зауважити, що всі банківські установи різняться за
розмірами. Тому в процесі визначення узагальненого довгостро-
кового кредитного рейтингу банківської системи України було
зроблено такі твердження.

— вплив кожного банку на загальний стан банківської системи
визначається з урахуванням частки його активів у системі;

— якщо банківська установа має два довгострокові кредитні
рейтинги від різних агентств, враховується кредитний рейтинг
нижчого рівня;

— якщо банк не має кредитного рейтингу, то не враховувати-
мемо його.

Враховуючи здійсненні припущення, інтегральний кредитний
рейтинг банківської системи України доцільно розрахувати як
середнє значення рівнів кредитних рейтингів окремих банків,
зважених на частку активів банків з даним рівнем кредитного
рейтингу.

Формула середньої арифметичної зваженої для розрахунку ін-
тегрального кредитного рейтингу буде такою:

( )∑
=

=
n

i
ii wxx
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* ,

де x  — інтегральний (середньозважений) кредитний рейтинг;
ix  — рівень кредитного рейтингу;
iw  — частка активів банків з певним кредитним рейтингом.

Рівень кредитного рейтингу є якісною оцінкою, тому для здій-
снення розрахунків необхідно перевести його в кількісну величи-
ну. Кожному рівню кредитного рейтингу призначимо певну кіль-
кість балів, при цьому найвище значення «9» присвоєно найви-
щому кредитному рейтингу рівня uaAAA, а найнижче «1» —
кредитного рейтингу рівня uaС. Зазначимо, що національна рей-
тингова шкала також містить рівень рейтингу uaD, який відпові-
дає стану дефолту банку, для цього рейтингу бали дорівнюють
«0», тобто його фактично можна не враховувати.

Згідно Рішення НБУ від 23.12.2011 року № 814 «Про розподіл
банків на групи», до І групи відтепер відносяться банки, активи
яких складають більше 15 000 млн грн, до ІІ групи — банки, ак-
тиви яких складають більше 5000 млн грн, до ІІІ групи — банки,
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активи яких складають більше 3000 млн грн, до IV групи — бан-
ки, активи яких складають менше 3000 млн грн.

Спочатку зважування доцільно проводити в межах груп банків
за розмірами активів, що дозволить порівняти більш однорідні
об’єкти рейтингування.

Результати рейтингування такі:
1.  Середньозважений кредитний рейтинг банків І групи для

прорейтингованих банків (94 % банків або 96 % активів І гру-
пи) знаходиться на рівні uaA+ за Національною рейтинговою
шкалою.

2. Середньозважений кредитний рейтинг банків ІІ групи для
прорейтингованих банків (90 % банків або 92 % активів ІІ гру-
пи) знаходиться на рівні uaBBB за Національною рейтинговою
шкалою.

3. Середньозважений кредитний рейтинг банків ІІІ групи
для прорейтингованих банків (86 % банків або 87 % активів ІІІ
групи) знаходиться на рівні uaBBB за Національною рейтинго-
вою шкалою.

4. Середньозважений кредитний рейтинг банків ІV групи для
прорейтингованих банків (38 % банків або 55 % активів ІV гру-
пи) знаходиться на рівні uaBBB за Національною рейтинговою
шкалою.

5. Середньозважений кредитний рейтинг банківської системи
України для прорейтингованих банків (55 % банків або 90 % ак-
тивів банківської системи) знаходиться на рівні uaA за Національ-
ною рейтинговою шкалою.

6. Інтегральний довгостроковий кредитний рейтинг банківсь-
кої системи України з урахуванням непрорейтингованих банків
належить проміжку [uaBBB; uaA]. Таким чином, банківська сис-
тема України характеризується, як мінімум, достатньою кредито-
спроможністю порівняно з іншими українськими позичальника-
ми та є чутливою до несприятливих комерційних, фінансових та
економічних умов.
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ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ»
ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасному складному й турбулентному світі підприємствам
стає дедалі важче прогнозувати та проактивно реагувати на зміни
попиту, конкуренції, потреб споживачів, ситуації на ринку. У
наш час виробити продукт дешевше, ніж продати його. Споживач
має дуже вибагливі смаки через велику кількість різноманітної
продукції, наявність товарів-аналогів і замінників. Товар може
бути для нього як яскравим враженням, так і неприємним розча-
руванням. Дослідження в США показали, що незадоволені покуп-
ці розповідають про свій невдалий досвід у середньому 10 осо-
бам. Отже, у таких випадках попит на продукцію падає, і перша
проблема, з якою зіштовхується підприємство, — проблема зі
збутом.

Криза збуту — це вид локальної кризи, яка формується на
основі певного переліку кризоутворюючих факторів і впливає
на підсистему збуту, характеризується наявністю неліквідних
запасів, втратою клієнтів, зниженням загальних обсягів вироб-
ництва та прибутків. Особливе місце кризи збуту серед локаль-
них криз на підприємстві пояснюється тим, що вона може при-
звести до виникнення кризових ситуацій і криз в інших підсис-
темах підприємства — фінансовій, постачання, виробничій
тощо, а отже — до системної кризи [1, с. 152]. Існує багато
причин кризи збуту, серед яких зміна попиту на товари, зага-
льна ситуація в країні, відсутність своєчасної та повної інфор-
мації про споживачів, помилки в маркетингу, неефективна ре-
клама, низька конкурентоспроможність продукції, цінова
політика та ін. Різноманітність товарів і послуг тисне на виро-
бників, змушуючи їх пропонувати високу якість, прийнятну
ціну і широку доступність. Вони мають знайти ефективні шля-
хи виробництва продукції, а також зберегти свою конкурентну
перевагу. Відсутність інновацій може бути причиною кризи
збуту на підприємстві. Підприємству потрібно бути гнучким і
спроможним адаптуватися до зростаючих потреб споживачів.
У таких умовах одним із заходів подолання кризи збуту є по-
шук нових незайнятих ніш ринку шляхом інновацій, що є важ-
ливими для споживача.
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В останні роки економістами активно обговорюється так звана
«стратегія блакитного океану», мета якої — створити вільну ринко-
ву нішу, не витрачаючи ресурси на конкурентну боротьбу. Блакит-
ний океан — це незайняті ніші ринку, де можна створити попит та
отримати високі прибутки. Ніша утворюється там, де є незадоволені
потреби споживачів. Підприємство може їх виявити, концентрую-
чись на ключових для споживача критеріях вибору і оцінки продук-
ту, створюючи інноваційні продукти. Існує шість способів створен-
ня блакитних океанів: 1) розглядати в якості конкурентів не тільки
представників своєї галузі, але і компанії з альтернативних, суміж-
них галузей; 2) відкинути альтернативу «або низькі ціни, або висока
якість» і зрозуміти, що на вибір клієнтів також впливають інші фак-
тори (престиж продукту, новизна тощо); 3) розглянути весь ланцю-
жок покупців, адже не завжди той, хто купує продукт, є кінцевим
споживачем; 4) запропонувати додаткові продукти та послуги; 5)
поєднати функціональну та емоційну привабливість товару для по-
купців; 6) подивитися крізь час, звернути увагу на нові цифрові тех-
нології чи захист довкілля: тут можна знайти можливості для ство-
рення блакитних океанів [2].

Яскравим прикладом застосування стратегії «блакитного оке-
ану» є Cirque du Soleil — глобальний лідер циркової індустрії,
який не конкурував з традиційними цирками, а переорієнтувався
на задоволення потреб нової групи клієнтів — дорослих, а також
досвідчених театралів, запропонувавши нову форму вистави, —
ані суто циркову, ані суто театральну, — поєднавши розваги та
інтелектуальну вишуканість. Cirque du Soleil винайшов нову фор-
му «живої» розваги та пішов на ризикований стратегічний крок,
встановивши значно вищі ціни на квитки, ніж традиційні цирки.
Але це виявилося доречним для роботи у сегменті дорослих лю-
дей, які звикли до високих цін на театральні вистави.

Багато компаній не використовують інноваційні технології і ста-
ють жертвами технічного прогресу, не маючи змогу зберегти лояль-
ність клієнтів. Більшість з них діють у наукомістких галузях. Так, у
січні 2012 р. компанія-піонер фотоіндустрії Kodak подала на банк-
рутство, після того як за 2011 рік її акції знецінилися на 90 %. При-
чиною стала «дилема інноватора»: Kodak, яка була лідером індустрії,
несвоєчасно відреагувала на розвиток нової цифрової технології, хо-
ча перший цифровий фотоапарат був винайдений у 1975 році саме
інженером Kodak [3; 4]. Японська корпорація Sony також стала «жер-
твою» інновацій: у той час коли обсяги продажів Apple та Samsung
перевищили $ 100 млрд, Sony завершила 2011 рік зі збитками у $ 1,2
млрд. Ринкова вартість корпорації скоротилась більш ніж на 50 %.
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Головною проблемою Sony є відсутність продуктів «блакитного
океану» — хітів, які б спричинили ажіотажний попит на ринку [4; 5].

З сучасної точки зору, інновації — не лише вакцина від падінь
ринку, а й еліксир, який відновлює зростання. Важко собі уявити,
наскільки успішнішою була б компанія General Motors, якщо б вона
відповідала темпу інновацій компаній Honda чи Toyota, і наскільки
б гірше була Apple, якщо б вона не створила iPod, iTunes та iPhone.
Сучасна компанія практично не може існувати без інновацій. Отже
у сучасному хаотичному світі підприємствам вже недостатньо вдо-
сконалювати існуючий продукт, а слід шукати проривні інновації
шляхом використання саме стратегії «блакитного океану».
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СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ: НОВА
КОНЦЕПЦІЯ ЧИ МОДИФІКАЦІЯ ВІДОМИХ ПІДХОДІВ?

Економічна ситуація в Україні зумовлює використання вітчиз-
няними підприємствами сучасних підходів, інструментів і мето-
дів управління, що дозволяють узгоджувати різноспрямовані
стратегічні задачі з поточними показниками діяльності. Одним з
таких інструментів є збалансована система показників, розробле-
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на Робертом Капланом і Девідом Нортоном наприкінці 1980-х —
на початку 1990 років, що слугує встановленню стратегічних ці-
лей та оцінці ефективності діяльності з точки зору реалізації
стратегії за допомогою ключових показників [1].

Метою дослідження є визначення особливостей моделі збалан-
сованої системи показників у порівнянні з відомими підходами у
стратегічному плануванні.

Походження Збалансованої системи показників, на відміну від
її результативності, викликає багато суперечок серед вчених. На
користь поглядів щодо еволюційної моделі походження збалан-
сованої системи показників свідчить те, що вона містить елемен-
ти, властиві таким відомим підходам, як Піраміда ефективності,
Бортове табло тощо [2].

Збалансовану систему показників (BSC) і систему показників
Du Pont об’єднує використання фінансової перспективи. Система
показників Du Pont, створена у 1919 році фахівцями фірми Du
Pont, являє собою факторний аналіз впливу кожного з чинників
на кінцевий результат — показники ROA або ROI, що дозволяє
порівнювати її з системою Нортона і Каплана, для якої фінансо-
вий елемент слугує своєрідним орієнтиром при визначенні задач і
параметрів інших складових.

Модель квантового виміру досягнень, запропонована консал-
тинговою фірмою Arthur Andersen на початку 90-х років, була
спрямована на оптимізацію продуктивності підприємства. Консал-
тинговою компанією Ernst&Young була розроблена власна мо-
дель виміру досягнень підприємства, яка передбачала встанов-
лення стратегічних цілей і подальше визначення для кожної з них
критичних факторів успіху. Для перелічених підходів і збалансо-
ваної системи показників спільною є наявність показників для
оцінювання бізнес-процесів підприємства, проте мають місце і
значні відмінності між моделями: модель виміру досягнень ком-
панії «Ернст & Янг» концентрується виключно на процесній пер-
спективі та не передбачає каскадування цілей, хоча і визначає
критичні фактори успіху і розроблює відповідні показники інди-
відуально для кожного підрозділу.

Разом з тим, робота з розвитку й удосконалення системи стра-
тегічного управління вже успішних компаній або підприємств, що
тільки розвиваються, зумовлює необхідність переходу від аналізу
єдиної перспективи до комплексної системи показників. Піраміда
ефективності, створена К. Мак-Нейром, Л. Ланчем і К. Кроссом у
1990-му році, являє собою інструмент аналізу та оцінки результа-
тів діяльності, побудований на концепціях глобального управління



111

якістю, промислового інжинірингу й обліку. Метод бортового таб-
ло, розроблений ще у 30-х роках двадцятого століття, і сьогодні
використовується більшістю французьких компаній. Він полягає у
формуванні набору фінансових і нефінансових показників для ви-
міру результатів діяльності кожного підрозділу [3]. Спільними ри-
сами цих моделей і збалансованої системи показників є зв’язок із
стратегією, наявність причинно-наслідкового зв’язку, хоча і різно-
го виду, між показниками в системі — показниками операційної
ефективності і показниками, що вимірюють досягнення стратегіч-
них цілей, а також орієнтація як на фінансові, так і нефінансові пер-
спективи. Проте вони мають значні відмінності у таких аспектах,
як кількість показників, стійкість структури моделі та наявність
зв’язку із системами обліку.

Вважаємо, що збалансовану систему показників не можна на-
звати модифікацією відомих підходів, оскільки їй притаманні
особливості: інтеграція фінансових і нефінансових індикаторів з
урахуванням причинно-наслідкових зв’язків між результуючими
показниками і ключовими факторами; наявність стійкого зв’язку
між показниками операційної ефективності і показниками досяг-
нення стратегічних цілей; формування чітко заданої, адаптованої
до умов функціонування підприємства, системи показників для
кожного підрозділу; каскадування цілей підприємства. Про важ-
ливість запровадження системи збалансованих показників в
управлінні суб’єктами підприємницької діяльності свідчить на-
магання таких провідних світових розробників програмного за-
безпечення, як Microsoft, Hyperion, SAP, SAS, отримати на доб-
ровільних засадах сертифікат про відповідність їх автоматизо-
ваних інформаційних систем концепції Каплана-Нортона, що за-
свідчує відповідність програмного продукту мінімальним вимо-
гам стандартів функціональності BSC. Збалансована система по-
казників дала поштовх для створення нових інструментів
стратегічного планування, до яких, у першу чергу, можна віднес-
ти універсальну систему показників.

Таким чином, протягом двадцятого століття було здійснено
багато спроб розробити комплексний інструмент стратегічного
управління. Порівняння збалансованої системи показників з ін-
шими підходами показало, що, незважаючи на значну кількість
спільних ознак, вона є якісно новим інструментом гармонізації
стратегічних задач підприємства з його поточною діяльністю,
який інтегрує максимум позитивних рис попередників і дає мож-
ливість встановлювати стратегічні цілі та здійснювати оцінку
ефективності діяльності підприємства.
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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ
ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних умовах ринкової економіки конкурентоспромож-
ність визначається не тільки матеріальними цінностями підприєм-
ства, а і його діловою репутацією, яка здатна забезпечити підпри-
ємству значні конкурентні переваги на ринку. Отже, важливим
стає дослідження сутності ділової репутації та її оцінка.

Метою дослідження є визначення економічної сутності діло-
вої репутації, порівняння її з іміджем і виявлення способів оцінки
ділової репутації як нематеріального активу підприємства.

Ключовим чинником успіху підприємства є чітко сформульо-
вані стратегічні цілі та забезпечення гарної ділової репутації. Ді-
лова репутація — це вужче поняття, ніж репутація взагалі, оскіль-
ки воно охоплює оцінку особи (юридичної особи) лише у сфері
суспільно-виробничих відносин.

У науковій літературі поняття «ділова репутація фірми» часто
вживають у значенні «імідж фірми», оскільки ці поняття є близь-
кими за змістом, проте вони характеризуються суттєвими відмін-
ностями і не є тотожними. Б. А. Райзберг визначає репутацію фір-
ми як уявлення партнерів про фірму, яке сприяє її діяльності та
враховується в умовах господарювання, натомість імідж фірми
— це сума вражень, «образ» товару (послуги) фірми, що вироб-
ляє або продає товар (послугу), та яке забезпечує становище фір-
ми на ринку, відданість покупця фірмовій марці [2].

Отже, імідж є емоційним сприйняттям підприємства його
клієнтами, контрагентами, іншими учасниками ринку. Тоді як
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ділова репутація — це цілісне уявлення про підприємство, яке
формується з оцінки результатів його діяльності різними заці-
кавленими особами, цілісне сприйняття його переваг і недолі-
ків, що стимулює клієнтів надавати переваги саме його проду-
кції. Імідж створюється на основі емоцій за допомогою
реклами, а репутація — це реальна сутність підприємства, те,
що ховається за іміджем. Особливість ділової репутації, що
виявляється у її здатності впливати на фінансові показники
фірми, втілюється у понятті «гудвіл» (англ. goodwill) — гро-
шовій вартості репутації як нематеріального активу організа-
ції [2].

Ділова репутація починає формуватись під час створення
підприємства. Відносно високий початковий потенціал ділової
репутації мають повні товариства, товариства з додатковою від-
повідальністю, акціонерні товариства. Високий початковий по-
тенціал — командитні товариства. Невисокий початковий потен-
ціал ділової репутації — виробничий кооператив; Низький по-
чатковий потенціал ділової репутації у товариства з обмеженою
відповідальністю.

На нашу думку, основними складовими ділової репутації під-
приємства є імідж підприємства, репутація керівника, фінансова
стійкість, організаційно-правова форма підприємства, якість про-
дукції (послуг), організаційна структура, соціальна відповідаль-
ність підприємства.

В результаті продажу підприємства його репутація переходить
до нового власника, проте та частина репутації, яка була
пов’язана з попереднім власником, втрачається. Особливістю ді-
лової репутації, як нематеріального активу є те, що вона не відо-
бражається на балансі підприємства, проте здатна приносити йо-
му додатковий прибуток.

Ділова репутація є складовою ринкової вартості компанії. За да-
ними Ernst&Young, у компанії Microsoft частка ділової репутації
складає 84 %, Disney — 66 %, Yahoo — 91 %, Nike — 76 % [2].

Ділова репутація є найскладнішим для оцінювання немате-
ріальним активом підприємства. Існує кількісна та якісна оцін-
ка ділової репутації. Якісні оцінки надають рейтингові компа-
нії за такими критеріями: ділова репутація керівника,
персоналу, якість менеджменту, продукції (послуг), здатність
залучати та утримувати кваліфіковані кадри, ефективне вико-
ристання активів, інвестиційна привабливість, впровадження
нових технологій, соціальна відповідальність, захист навколиш-
нього середовища.
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Кількісно рівень ділової репутації можна оцінити, використавши
коефіцієнт ділової репутації. Згідно з підходом С. В. Горіна [3]:

ctgat
S

DRKDR == , (1),

де S — вартість підприємства, грош. од., що визначається як:

S = S1+ S2 + …+ Sn + DR, (2),

де S1, S2,…, Sn — вартість матеріальних і нематеріальних активів
підприємства, грош. од.;

DR — ділова репутація, грош. од.
О. В. Родіонов запропонував модель для оцінки ділової репу-

тації на основі визначення трьох показників гудвілу: стійкість
ринкових позицій підприємства (G1), рівень економічної ефектив-
ності (G2), перспективний рівень прибутковості з урахуванням
показників вартості акціонерного, короткострокового та довго-
строкового позичкового капіталу (G3). Ділова репутація (DR)
розраховується на основі середньої арифметичної трьох показни-
ків гудвілу [1]:

3
321 GGGDR ++

= . (3)

Отже, ділова репутація є нематеріальним активом підприємст-
ва, що здатний приносити додатковий прибуток, забезпечивши
фірмі конкурентні переваги на ринку. Тому для успішного розвит-
ку підприємства надзвичайно важливим є формування позитивної
ділової репутації.
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АНТОНІМІЯ ТА СИНОНІМІЯ ЯК ОСНОВНІ ОЗНАКИ
СИСТЕМНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Постійне перебування термінології в полі зору дослідників
зумовлює досить ретельне вивчення динамічних процесів у су-
часних терміносистемах. Проте розв’язання проблем, що торка-
ються окремих терміносистем, неможливе без з’ясування ком-
плексу загальнотеоретичних понять щодо явища термінологічної
синонімії.

У сучасному термінознавстві існують різні погляди на проб-
лему існування термінів-синонімів. Синоніми у науковій мові ві-
діграють важливу роль, впливаючи на закономірний розвиток те-
рміносистеми.

Серед багатьох синонімів помічаємо загальновживані слова,
що термінологізувалися, внаслідок чого отримали термінологічне
значення, яке розвилося на базі головного слова. Таке розширен-
ня значення загальновживаного слова вважається «продуктивним
способом поповнення спеціальних назв».

Лексичне значення загальновживаного слова або збігається з
новим термінологічним значенням, або спеціалізується внаслідок
різних видів перенесення основного значення, тобто відбувається
так звана вторинна номінація, наприклад: регрес — напрямок
розвитку від вищого до нижчого, рух назад, занепад, деградація
(загальнолітературне слово) і регрес — вимога повернути спла-
чену суму, яку пред’являє одна особа іншій (соціально-
економічний термін).

У фінансово-кредитній термінології паралельно функціо-
нують терміни власне українського походження та запозичені:
державна скарбниця і казна; оборотність і обіговість, без-
строковий вклад і безтерміновий вклад. Між різними мовами є
певні розбіжності на фонетичному, морфемному, морфологіч-
ному, синтаксичному та інших рівнях, тому часто намагаються
знайти ряд відповідників. Відібрати найбільш точний термін,
який би відповідав тому чи іншому поняттю, не так просто, а
вилучення одного з синонімічних термінів тієї чи іншої термі-
носистеми призведе до порушення закономірного розвитку на-
укової мови.
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Явище синонімії виявляється на рівні синхронічного існуван-
ня двох варіативних найменувань. Це пояснюється прагненням
зробити термін коротким пор.: надвартість — додаткова вар-
тість.

Наведені терміни різняться префіксами, наявністю / відсут-
ністю суфіксів, але поняття, яке вони позначають, є незмінним.
Тут немалу роль відіграє лексично навантажений корінь. При
заміні кореня синонімічні відношення розриватимуться й не
відповідатимуть природі синонімічних рядів на формальному
рівні.

Фразеологічні словосполучення є досить продуктивними,
адже на їх базі творяться оказіоналізми, які позначають ті чи інші
явища суспільного життя. Лексична стійкість і нерозбіжність між
компонентами фразеологізмів уже говорить про те, що мова
створила доцільне найменування на позначення поняття, а мож-
ливість утворювати похідні терміни виправдовує наявність сино-
німічних рядів у терміносистемі.

Виявлення антонімічних відношень у термінолексиці допома-
гає систематизувати поняття, точніше визначити їхнє місце у тер-
міносистемі, бо пояснення через протилежне є ефективним спо-
собом доведення істини. Утворюючи елементарні пари, в межах
яких реалізуються відношення протилежності, антоніми ілюст-
рують одну з найважливіших ознак термінології — системність.
У термінології антонімія допомагає позначити крайні полюси тер-
мінологічного поля, використовуючи логічні можливості термі-
нологічної системи. Антонімія, активно підтримуючи систем-
ність термінології, не перешкоджає терміну виконувати його фу-
нкції.

Лінгвісти, які досліджували кількісне співвідношення різно-
кореневих і спільнокореневих антонімів у загальновживаній мові
та у термінології, зауважують, що різнокореневі антоніми значно
переважають у загальновживаній лексиці, але поступаються кіль-
кістю спільнокореневим у термінології.

У різнокореневих антонімах досліджуваної терміносистеми
протилежність виражена семантичним протиставленням власне
мовних або запозичених термінів (облік надходження податків
— облік відшкодування податків, податковий прибуток — по-
датковий збиток, повна сплата податку — часткова сплата
податку, мінімальна ставка податку — максимальна ставка по-
датку, податки загально-державні — податки місцеві, прибутки
прозорі — шкала податкових ставок прибутки приховані, подат-
кові надходження — податкові виплати).



117

Для української термінології податкової сфери характер-
ним є словотвірний тип антонімії, виражений додаванням до
спільнокореневих термінів префіксів, які вносять відтінок
протилежності понять: перед- і після- (передплата — після-
плата), про- і ре- (прогресивний—регресивний податок, шкала
податкових ставок регресивна — шкала податкових ставок
прогресивна, шкала податкових ставок прогресивно-
регресивна).

Приєднання до терміна стверджувальної семантики запереч-
ної частки не найпродуктивнішим способом передавання проти-
лежного поняття: платоспроможність — неплатоспромож-
ність, прихований — неприхований дохід, податковий —
неподатковий платіж, оподатковувані — неоподатковувані до-
ходи, сплата — несплата податку, прямий — непрямий податок,
якісне — неякісне оподаткування, переплата — недоплата по-
даткової ставки.

Таким чином, синонімія та антонімія як вияви семантичних
відношень між поняттями на парадигматичному рівні є рівноправ-
ними видами лексико-семантичної взаємодії терміна й поняття та
основними ознаками системності української економічної термі-
нології.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Сучасні умови розвитку економіки, а відповідно і рин-
ку праці, як складової частини економічної системи країни,
засвідчують малоефективність державних механізмів соціаль-
ного регулювання. Сьогодні ситуація на ринку праці характе-
ризується значними структурними, динамічними змінами,
диспропорціями та різнонаправленістю розвитку окремих йо-
го сегментів. Ці проблеми зумовлюють необхідність прове-
дення глибоких наукових досліджень, що можуть стати основ-
ним базовим орієнтиром для органів державного управління у
процесі створення ефективної політики зайнятості населення
країни.

Метою дослідження є проведення комплексного статистично-
го аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на
ринку праці України.

Завдання дослідження — вивчення попиту та пропозиції ро-
бочої сили шляхом виокремлення їх сутнісних характеристик;
розглянути методичні підходи статистичного аналізу попиту та
пропозиції робочої сили; провести статистичний аналіз співвід-
ношення попиту і пропозиції робочої сили за різними ознаками у
регіональному та галузевому аспектах.

За кілька останніх років попит на робочу силу стрімко впав і
тенденція зберігається, проте це саме стосується і пропозиції.
2005 рік був своєрідним піком попиту на робітників і з того часу,
за останніх шість років, попит на робочу силу знизився на 68,2 %.
Пропозиція ж у 2011 році зменшилася на 45,5 % відносно 2005 р.
Відповідно, попит на робочу силу за останні роки знижується
швидшими темпами, що також свідчить про збільшення наван-
таження на одне робоче місце з 6 осіб на одну вакансію у 2005
році, до 8 осіб на кінець 2011 року.

Найпроблемнішими галузями є: сільське господарство, наван-
таження на одне робоче місце в якій складає 41 особа; фінансова
діяльності — 10 осіб на одне вільне місце; та торгівля — 9 осіб
на одну вакансію. Зовсім інші ситуація спостерігаються у галузі
охорони здоров’я та операції з нерухомим майном — по 3 особи
на одне вакантне робоче місце.



119

Динаміки попиту робочої сили за видами економічної діяльно-
сті свідчить, що потреба у робітниках у 2011 році відносно 2010
року знизилася у всіх галузях, крім: освітньої сфери, підвищення в
якій сягнуло 30,9 %; діяльності готелів і ресторанів — 32,4 % зрос-
тання; діяльність транспорту та зв’язку — 1,5 %; сільського госпо-
дарства — 4,7 %. Найбільш відчутного спаду зазнала фінансова ді-
яльність — 41,7 % відносно 2010 р. У фінансовій сфері
спостерігалися найшвидші темпи спаду попиту і відносно 2005 ро-
ку — потреба у робітниках цієї галузі знизилася на 80,3 %.

Аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили
України за регіонами засвідчив, що найвище навантаження на
вакантні місця спостерігалися у західних та центральні регіо-
нах країни, лідерами серед яких є Черкаська область, наванта-
ження на одне робоче місце в якій 89 осіб, і Хмельницька об-
ласть — 53 особи на одне вакантне місце. Інша ситуація
спостерігається в Одеській (8 осіб на одне робоче місце),
Дніпропетровській і Київській (по 5 осіб на вакансію) облас-
тях. Окремо варто виділити місто Київ, навантаження в якому
є найнижчим показником по Україні — лише 0,3 особи на одне
вільне робоче місце.

За професійним складом найбільш збалансована професійна
група — це кваліфіковані працівники з інструментом. Наванта-
ження на одне робоче місце в даній групі складає лише 4 особи,
що на фоні інших груп виглядає досить прийнятно. Для порів-
няння, у технічних службовців 16 осіб на одну вакансію, а у ква-
ліфікованих робітників сільського господарства — 35 осіб на од-
не вільне робоче місце.

Структура потреби та пропозиції працівників за професійними
групами зазнала значних змін у період із 2006 по 2011 роки. Спо-
стерігається тенденція скорочення потреби у спеціалістах по ро-
боті з інструментом та з експлуатації технологічного устаткуван-
ня. Також зменшилася частка попиту на працівників у сфері
сільського господарства і ситуація у цій сфері залишається од-
ною з найгірших.

У професійному розрізі виділяються професії, рівень незайня-
тості яких найвищий. Це такі спеціальності: економіст, кухар,
продавець продовольчих товарів, бухгалтер, слюсар-ремонтник,
водій транспортних засобів, прибиральник службових примі-
щень, сторож, робітник на низькокваліфікованих ручних роботах
у сільському господарстві та підсобний робітник. Найбільший
дисбаланс попиту та пропозиції помітний у робітників на низько-
кваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві, водіїв
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транспортних засобів та економістів — 85, 49 і 39 осіб на одну
вакансію відповідно.

Також виділяються професії з найвищим попитом на ринку
праці. Це спеціаліст державної служби, медична сестра, касир тор-
говельного залу, електрогазозварник, швачка, фрезерувальник і
двірник. Робітникам цих спеціальностей набагато легше знайти
роботу порівняно із іншими професіями. Рівень навантаженості
на вільні робочі місця також порівняно низький і коливається в
межах 1—4 осіб на одне вакантне місце.

Аналіз співвідношення попиту та пропозиції на деякі спеціаль-
ності, які готує КНЕУ, показав, що найнижчий рівень навантаже-
ності на робочі місця припадає на працівників у сфері
комп’ютерних наук та менеджерів — 13 і 14 осіб на одне вакант-
не місце відповідно. А найбільше навантаження виділяється в
економістів у фінансової сфері — 70 осіб на одну вакансію, та
банківській сфері — 82 особи на вільне робоче місце.

Враховуючи також весь спектр інших економічних спеціаль-
ностей, загальне навантаження на одне робоче місце професії
«економіст» становить 39 осіб на одну вакансію.

Наявність в Україні таких соціально-економічних процесів і
тенденцій до диспропорцій між попитом і пропозицією на робочу
силу може сприяти зростанню соціальної напруги у населення.
Тому органам освіти, міністерства економіки, центру зайнятості,
міністерству праці та соціальної політики варто звернути увагу
на існуючий дисбаланс в професійному розрізі, щоб ринок праці
міг зафункціонувати ефективніше. До пріоритетів реформування
ринку праці варто віднести удосконалення самого механізму ре-
гулювання, а саме розробити більш ефективну програму зайнято-
сті населення. І в основу цієї програми поставити створення реа-
льного зв’язку між освітнім ринком та ринком зайнятості.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ ПРОВЕДЕННЯ
ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЄВРО-2012

Дана тема є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день.
Звичайно, з точки зору економічної теорії питання, пов’язані з
вирішенням проблем в аграрному чи промисловому секторі еко-
номіки, є набагато важливішими, ніж проведення фіналу чемпіо-
нату Європи з футболу. Однак, якщо врахувати масштабність,
розрекламованість та обсяги інвестицій, залучених у цей проект
ресурсів, — то він вийде на чільне місце серед позачергових зав-
дань, які стоять перед Україною. Ще одним цікавим аргументом
є той факт, що наш футбол уже трансформувався з «гри мільйо-
нів» в «гру мільярдерів». Ми вважаємо, що дана проблема є до-
сить неоднозначною, тому розглядати її потрібно діалектично,
враховуючи всі за і проти.

Однозначної відповіді на питання вартості проекту «Євро–
2012» не існує. Фахівці різняться в оцінках. Так, віце-прем’єр-
міністр України Борис Колесніков зводить вартість Євро до
будівництва двох стадіонів у Києві та Львові, загальною вар-
тість близько 6,4 млрд гривень. Чиновник заявляє, що будів-
ництва, реконструкції об’єктів інфраструктури не входять до
вартості чемпіонату Європи. «Усі ці об’єкти, за великим раху-
нком, не мають жодного стосунку до Євро-2012. Їх потрібно
було збудувати 25—30 років тому», — наголосив Колесніков.
Президент України ж наголошує, що Україна витратить на під-
готовку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року 35 мільяр-
дів гривень. Однак, враховуючи заяви експертів, зокрема, про
залучення лише в сферу готельного бізнесу 20 мільярдів гри-
вень, закрадається думка: «Чи змогла Україна законно, прозо-
ро і раціонально підготуватися до проведення змагань? Чи
правильно були використані кошти, залучені інвестиції та тру-
дові ресурси? Чи виправдають себе сподівання та чи дадуть
очікуваного результату?»
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Звичайно, зараз про це важко сказати. Як то кажуть: «Час по-
каже!» Та все ж таки, що ж являє собою Євро 2012 для України
— спробу національно-економічного піднесення чи велику бор-
гово-фінансову «яму»? Це питання скоріш за все остаточно
з’ясується лише після Євро 2012. Однак, проглядаючи динаміку
підготовки, можна зробити певні спостереження.

Всі роботи по підготовці до Євро можна поділити на два види:
роботи по побудові та вдосконаленню загальної інфраструктури
та роботи по побудові та вдосконаленню спеціальної інфраструк-
тури. Звісно, фінансовий внесок у перший вид робіт значно ваго-
міший. Саме такого типу внески зможуть принести в майбутньо-
му економічну користь. Але вдосконалення спеціальної інфра-
структури є не зовсім розумним кроком, враховуючи сучасні
економічні реалії. Тим більше побудовані об’єкти в майбутньому
потребуватимуть великих затрат на утримання.

Не слід забувати також про питання, що стосуються туристично-
го напливу під час Євро. Влада розраховує на те, що під час прове-
дення чемпіонату наплив туристів помітно збільшиться. Але не слід
забувати про те, що через проведення Євро зменшиться наплив ту-
ристів, які відвідували країну в «не футбольний час».

Згідно з офіційними прогнозами, загальне число туристів, які
відвідають чемпіонат, становитиме від 600 тис. до одного міль-
йона чоловік. Однак альтернативні оцінки припускають приїзд
всього від 250 до 500 тис. гостей. Це зробить неможливим хоча б
часткову окупність інфраструктурних проектів та отримання до-
ходів на рівні попередніх чемпіонатів.

Фактором, який істотно впливає на підготовку до проведення
Євро-2012, є світова економічна криза, яка може внести коректи-
ви як у бюджет чемпіонату, так і в особливості його організації.
Існує загроза недостатнього залучення інвестицій, зміни розмірів
фінансування з державного бюджету.

Що ж до обіцяного безвізового режиму на Євро, то українсь-
ким вболівальникам він скоріш за все не «світить»

Європейський футбольний Союз заявив, що очікує на прибуток
від проведення Євро-2012 у розмірі €1,3 млрд. Так, велику частину
очікуваних прибутку від проведення Євро-2012 становитиме про-
даж медіа-прав — 62 % або понад € 840 млн, і комерційних прав
(спонсорство, ліцензування та мерчандайзинг) — 22 % або € 290
млн. Однак, якщо порівнювати цю цифру з витратами, — очевид-
ною стає неприбутковість проекту. Євро-2012 може сильно на-
шкодити економіці, а то взагалі призвести до дефолту. Зміни в ін-
фраструктурі можуть затьмарити величезні збитки.
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Основні проблеми правового забезпечення інвестування:
1) недостатньо врегульоване питання виділення та обігу землі;
2) потребує реформування дозвільна система;
3) система нарахування та стягнення податків і зборів в

України є ускладненою і накладає помітне навантаження на під-
приємницьку діяльність;

4) на сьогодні фактично відсутнє законодавство про держав-
но-приватне партнерство, недосконалою є нормативно-правова
основа концесійної діяльності.

Ще одним важливим мінусом є висока ймовірність екологічно-
го забруднення внаслідок планових робіт по підготовці до чемпіо-
нату. У зв’язку з пришвидшеними темпами підготовки можливе
недостатнє вивчення впливу будівельних проектів на довкілля. Та-
кож потрібно пам’ятати про те, що відстань між містами господа-
рями Євро 2012 в Україні є кілька разів більшою, ніж відстань при
проведені чемпіонату в Австрії та Швейцарії, крім того і стан доріг
набагато гірший, ніж у цих країнах. Як наслідок, великі затрати на
ремонт доріг і переїзд між містами.

Як уже зазначалося, українська сторона вклала в проект міль-
ярди інвестицій. Та, за даними правоохоронців, далеко не всі кош-
ти використали за призначенням. Так, за зловживання під час бу-
дівництв порушили майже 120 кримінальних справ.

Високий рівень організації проведення чемпіонату свідчитиме
про готовність України до євроінтеграції, покращить авторитет
держави у світі. Натомість, неналежний рівень підготовки та
проведення погіршить імідж України, свідчитиме про її неспро-
можність виконати взяті на себе зобов’язання та спричинить
втрату очікуваних прибутків підприємницького сектора.

Євро-2012 — стратегічна інвестиція, яку реалізовують для
отримання постійного доходу та стійкого розвитку країни. Чем-
піонат відкриває перспективний шлях до переосмислення еконо-
мічної політики в цілому, в бік розвитку нових постіндустріаль-
них видів діяльності, таких як рекреація та дозвілля, спорт,
туризм тощо. Необхідно зазначити, що в світі ці галузі визнають-
ся одними з найбільш прибуткових, і їх розвиток є ключовим для
економічного зростання України.
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МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОВИХ ЦІН НА ПШЕНИЦЮ
ВЕЙВЛЕТ-НЕЙРОННИМ І SSA-МЕТОДАМИ

Ціни на пшеницю служать своєрідним індикатором і форму-
ють рівень цін на продукцію сполучених із зерновим господарст-
вом галузей економіки, зачіпають міжгалузеві відносини, міжре-
гіональні та міждержавні продовольчі зв’язки.

Метою роботи є дослідження та прогноз ряду котирувань
пшениці інструментарієм вейвлет-перетворень, штучних нейрон-
них мереж та SSA-методом на основі даних Чиказької товарної
біржі по цінах закриття на пшеницю за період з 02.01.2007 по
30.03.2012 [1].

Дослідження та прогнозування проводилося методами вейв-
лет-аналізу [2], штучними нейронними мережами [3] та SSA-
методом [4] за допомогою програм MatLab, Statistica, Cater-
pillarSSA та MS Excel.

Зазвичай при прогнозуванні економічних часових рядів при-
пускається, що часовий ряд можна представити у вигляді суми
складових — тренда, сезонних коливань та шуму. Тому в роботі
пропонується застосувати дискретне вейвлет перетворення. З йо-
го допомогою ряд можна розділити на компоненти, кожна з яких
містить інформацію про вищезгадані складові.

Тоді матимемо наступну формулу:

123455 dddddas +++++= ,
де s  — вхідний часовий ряд,

1,2,3,4,5,5 ddddda  — змінні, які несуть інформацію про основ-
ні складові часового ряду.

З аналізу графіків компонент сигналу, представлених на рис. 1,
можемо зробити деякі висновки, зокрема:

1) структурна одиниця часового ряду 5a  являє собою тренд;
2) змінні 53 dd −  містять інформацію про сезонні коливання;
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3) дані, що лежать в основі показників 21 dd −  представляють
не що інше, ніж шум часового ряду.

Рис. 1. Графіки елементів
розкладу сигналу

Тепер проведемо прогнозування на основі синтезу методів
вейвлет-декомпозиції та штучних нейронних мереж. Слід ви-
значитись з вибором вейвлетів для проведення кратномасшта-
бного розкладу отриманого ряду, зупинимось на вейвлетах До-
беші 4 порядку з 5 рівнями розкладу. В основі архітектури
мережі лежатиме 4 нейронів на вході, 4 нейрони приховані та 1
нейрон на виході. Відповідно, на вхід подаватимуться вектори
найбільш значущих вейвлет-коефіцієнтів, а на виході матиме-
мо початковий сигнал (ціну). Зробимо прогноз на 20 періодів
(див. рис. 2).

Рис. 2. Прогноз зроблений нейромережею
на 20 періодів
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Застосуємо метод SSA до ряду. Обираємо довжину вікна, що
дає найкращий результат для даного методу, і її довжина L = 630.

Розклад ряду за даним методом відбувався з наступними па-
раметрами:

• ряд нецентрований;
• метод розрахунку коваріаційної матриці — SVD;
• метод розрахунку власних векторів — метод Лапака.

Рис. 3. Прогноз зроблений методом SSA
на 20 періодів

У результаті порівняння двох прогнозних методів, то можна
зробити висновок, що нейромережа дає кращий результат у корот-
костроковому періоді та SSA-метод якісніше працює в довго-
строкову періоді. Отже, для того, щоб збільшити прогнозні мож-
ливості обох методів, потрібно застосовувати їх разом, оскільки
кожен метод буде доповнювати інший.
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А. М. Кравчук
(кредитно-економічний ф-т, ІV курс)

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Становлення вітчизняного девелопменту в Україні відбувало-
ся за інституційної несформованості економічного середовища та
законодавчо-нормативної бази, розбалансування грошової систе-
ми та обмеженого кредитування, унаслідок чого фінансування
об’єктів будівництва й девелопменту здійснювалось за рахунок
власних коштів забудовників.

Нині для розвитку девелоперської діяльності створюються оп-
тимальні умови, прикладом чого є діяльність в Україні корпора-
цій «ХХІ століття», «Київміськбуд», «Столиця», «Форум-Інвест»
тощо.

Так, слід зазначити, що девелоперська компанія — це органі-
зація, що отримує прибуток від створення та розвитку об’єктів
нерухомості, результатом якої є підвищення їх вартості. В широ-
кому розумінні — це юридична або фізична особа, що забезпечує
просування та реалізацію проекту в сфері нерухомості.

Основними завданнями девелоперської компанії у процесі
управління інвестиційним проектом, починаючи з етапу створен-
ня інвестиційно привабливого проекту до етапу продажу збудо-
ваного об’єкта нерухомості та розподілу прибутку, є:

 виведення майбутнього об’єкта на рівень привабливого з
точки зору окупності вкладених у нього інвестицій;

 забезпечення відповідності між обсягом інвестицій та кін-
цевою вартістю об’єкта;

 перерозподіл земельної власності за критерієм «ефективно-
го власника» з метою включення її в інвестиційний процес;

 врівноваження конкурентного попиту на земельні ділянки з
боку потенційних забудовників в умовах зростаючої конкуренції
у цьому сегменті діяльності;

 збільшення ємності інвестиційного ринку та ринку іпотеч-
ного кредитування.

Треба зазначити, що основні позитивні події на українському
ринку нерухомості почали розгортатись у другому півріччі 2011 р.
з широкомасштабною активізацією роботи до Євро-2012. Ефек-
тивним результатом цього можна вважати реалізацію таких деве-
лоперських проектів, як: реконструкція готелю «Лейпциг», деве-
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лопером якого є компанія ISTIL Real Estate, що входить у струк-
туру ISTIL Group; відкриття II лінії ТРЦ «Dream Town», девело-
пером якого виступає компанія «Віта-Верітас»; відкриття торго-
во-розважального центру «inSilver» у м. Києві, девелопером
якого стала українська компанія «DeVision». Загалом треба відмі-
тити, що спостерігається позитивна тенденція не лише у столиці
України, а й у містах Запоріжжя, Харків, Одеса тощо.

Наразі в Україні кредитування девелоперських проектів у
сфері нерухомості може здійснюватись різними шляхами: через
проектне фінансування, традиційне, консорціумне та інвестицій-
не кредитування.

Так, за результатами 2011 р. Національним банком зафіксу-
вано незначне зростання портфеля кредитування будівельної
галузі, що коливається в межах від 1 до 44,3 млрд грн. При цьо-
му слід враховувати, що даний показник включає фінансування
будівництва як житлової, так і комерційної нерухомості. Однак,
негативним наслідком є наявність і значної частки простроче-
них позик у сфері будівництва, що на початок 2012 року стано-
вила майже 14 %.

Відтак, статистика свідчить, про інтерес фінансово-кредитних
установ до даного сектору ринку, достатнім підтвердженням є
відкрита цільова кредитна лінія від АТ «Ощадбанк» і банку
«Хрещатик» під завершення будівництва трьох черг проекту-
флагмана — житлового комплексу «Сонячна Брама», ТОВ «Фо-
рум-Інвест» і будівництва ще деяких житлових комплексів.

Отже, враховуючи особливості ринку нерухомості та оціню-
вання діяльності на ньому девелоперських компаній, слід визна-
чити основні напрями розвитку: по-перше, забезпечення співпра-
ці з фінансово-кредитними установами та з усіма гілками та
рівнями влади; по-друге, створення чіткої та логічної схеми фі-
нансування будівництва; по-третє, проведення досконалого мар-
кетингового дослідження ринку нерухомості; по-четверте, ство-
рення загальної концепції проектів у цілому та в розрізі оцінки
окремих його ризиків.
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МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Маркетинг в управлінні персоналом включає такі складові, як:
1) маркетинг ринку праці; 2) маркетинг персоналу (внутрішній
маркетинг); 3) самомаркетинг.

Приклади застосування маркетингових інструментів та засобів
в управлінні персоналом, залежно від терміну:

• на стратегічному рівні (10-15років);
• на тактичному рівні (від місяця до року)
• на оперативному рівні (від тижня до місяця; кілька тижнів;

кілька місяців).
Досить розповсюдженим методом оцінки якості роботи пер-

соналу, який використовують такі сучасні компанії, як Київстар,
МТС і Лайф, є використання зворотнього зв’язку із клієнтом, а
саме надання йому можливості оцінити роботу оператора в
центрі обслуговування абонентів.

На мою думку, використання та регулярне проведення SWOT,
COPS, та PEST-аналізів підприємства чи організації стосовно пер-
соналу можливо одночасно. Поєднання SWOT, COPS аналізів в од-
не ціле є найретельнішим, ефективнішим і результативним засобом
діагностики на макрорівні, наприклад, стану кадрової політики під-
приємства, рівня корпоративної культури та соціальної відповідаль-
ності, що складається з продуктивності праці, соціально-
економічної ефективності трудових відносин і безпосередньо впли-
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ває на конкурентоспроможність персоналу організації. Останнє ві-
дображається на рейтингу, іміджі (бренді) компанії як виробника та
роботодавця на сучасному ринку. Метою поєднання цих аналізів є
проведення маркетингового аудиту персоналу для вчасного вияв-
лення проблем, попередження про можливі негативні наслідки, їх
уникнення та прогнозування майбутнього корпоративного розвитку
компанії та потенціалу персоналу.
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Рис. 1. Використання маркетингового стратегічного
комплексного аналізу персоналу організації.

PEST-аналіз у цьому аспекті розглядається як вплив зовнішніх
чинників на персонал компанії, організації, підприємства. При-
кладами таких чинників можна назвати:

• політичну або економічну стабільність чи нестабільність
компанії;

• розвиток культури, мистецтва рівень розвитку менталітету
суспільства країни;

• розвиток науково-технічного прогресу.
Приклади бренда особистості, тобто іміджу кандидата на

вакантну посаду:
1. Маркетингова легенда — те, що кандидат скаже протягом

першої хвилини, формує перше враження. Маркетингову легенду
слід чітко продумати, вона повинна бути стислою. Тобто людина
говорить сама за себе, створюючи певні асоціації у роботодавця.
Для того, щоб розповідати маркетингову легенду без зупинки,
слід потренуватись перед дзеркалом, відеокамерою 10 разів по-
спіль. Також для підвищення ефективності самомаркетингу та
тренування впровадження маркетингової легенди на практиці
слід проходити певну кількість співбесід на бажані вакантні по-
сади. Якщо людині подобається кілька професій, і їй важко ви-
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значитись, де саме вона хоче працювати, то цей варіант допомо-
же найкраще. Самооцінка має бути виваженою: говорити про не-
доліки треба, але обов’язково слід додавати, що «працюю над
ними».

2. Визначення власної вартості: відповісти на питання «Скіль-
ки я коштую?»; провести аналіз витрат і вести власний щоденник
обліку витрат; скласти перелік довгострокових і короткостроко-
вих бажань протягом року — (до 50 позицій).

3. Самопрезентація особистості: не намагатись створюва-
ти маркетингову легенду під час проходження співбесіди; не
згадувати весь досвід роботи, а зазначати найкращі варіанти;
2—3 сек. дивитись на інтерв’юера (HR-а), а потім куди завгод-
но…; не дивитись на стелю, стіну, коли переконуєш, чому саме
ти найбільше відповідаєш певній посаді; не розмахувати рука-
ми, використовувати мову жестів позитивно. Щодо дрескоду,
то кандидат повинен з’ясувати на сайті компанії, який стиль,
які вимоги до одягу висуває компанія (casual, smart-casual,
business-casual, business). Не потрібно надягати на себе два ви-
ди одягу: занадто неяскраві речі або занадто кольорові. Потріб-
не дотримання обіцянок: пообіцяв прийти на роботу — не зни-
кай!

На мою думку, маркетинг в управлінні персоналом сприяє
формуванню конкурентоспроможності працівників на ринку
праці. У свою чергу, конкурентоздатний персонал — це запорука
успіху будь-якої організації. Тому я вважаю, що ці дві сфери
пов’язані між собою і проявляються одна в одній.
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ФОНДОВОЇ БІРЖІ
НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Ринок капіталів неминуче еволюціонує від хаотичного й роз-
дробленого до централізованого та регульованого з боку держа-
ви. Україна має унікальну можливість не повторювати помилок з
досвіду інших країн, а одразу розвивати систему державного ре-
гулювання національного фондового ринку за кращими світови-
ми стандартами.

В період перехідної економіки в Україні з’явився інститут фон-
дового ринку, який продовжує перебувати у стадії становлення.
На розвиток фондової біржі сьогодні впливає безліч факторів, се-
ред яких: посткризовий стан економіки, відставання законодавчої
бази, психологічна непідготовленість населення до активних
операцій на ринку.

Розвиток економіки неможливий без створення фондового
ринку, який би відповідав сучасним світовим стандартам. Саме
тому ми у своєму дослідженні простежили вплив фондової біржі
на економічне зростання.

Фундаментальні дослідження впливу фінансового розвитку
країни на її економічне зростання належать Й. Шумпетеру, Р. Голд-
сміту і іншим. Пол Хейне, Р. Глен Габбард, П. Гартман у своїх
працях особливу увагу приділяють чинникам розвитку біржової
торгівлі, результатам оцінки впливу цих чинників на ефектив-
ність роботи фондових бірж, механізму підвищення рівня розви-
тку ринку цінних паперів тощо. Серед українських вчених, що
досліджували дану проблематику, можна назвати С. Панчишина,
Б. Рубцова, В. Корнєєва, О. Мозгового та ін.

На основі аналітичного вивчення фінансових показників у мак-
роекономічному середовищі розвитку країн і звертаючи увагу на
специфіку розвитку національної економіки, були сформовані
такі припущення щодо фінансових факторів, що впливають на
економічне зростання: золотовалютний запас, величина грошей,
темп зростання інфляції, інвестиції, торгівля цінними паперами,
державний борг, різниця між ставками депозитів і кредитів —
спред та інші.

Дослідивши дані показники, ми побудували економетричну
модель:
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де Х1 — відсотковий приріст споживчих кредитів до ВВП;
Х2 — відсотковий приріст інфляції;
Х3 — відсотковий приріст спреду;
Х4 — відсотковий приріст кредитів виданих банківським сек-

тором;
Хτ = 6 — відсотковий приріст портфельних інвестицій.
Перераховані показники були відібрані на основі порівняння ко-

реляції, гетероскедастичності та автокореляції залишків, що було
підкріплено загальною економічною логікою та законами. Протес-
тувавши дану модель ми отримали такі показники: R2 = 0,9245, а
стандартна похибка — 4,54 %.

Не важко помітити, що в даній моделі відсутні показники, які
вказують на розвиток фонової біржі, тому варто проаналізувати її
основні показники.

Для аналізу слід сконцентрувати свою увагу на найбільш роз-
винутому та ліквідному біржовому ринку акцій, індикатором та
лідером торгівлі якими є ПФТС та Українська біржа.

Так, основними показниками і факторами, на нашу думку, є:
• капіталізація, яка не може не впливати на загальну динаміку.

Хоча вона значно зросла за останній час, проте суттєва кількість
акцій підприємств не перебувають у вільному обігу, але врахо-
вуються при розрахунку капіталізації;

• відсутність моніторингу динаміки сегментації ринкової ка-
піталізації внутрішніх компаній, яка б могла бути здійснена в пе-
рерахунку в національній валюті;

• швидкість обороту ринку;
• консолідація в один список лістингу, що може відбутися між

фондовими біржами може призвести до скорочення і так не вели-
кого (51 емітент акцій) до ще меншого;

• фондові індекси впливають на поведінку гравців фондової
біржі при прийнятті рішень, щодо поточних інвестицій і тісно
пов’язані один з одним, що підтверджується кореляційним
зв’язком;

• операції РЕПО, що не так давно почали проводитись на фон-
довій біржі (з 2009 року) негативно впливають на загальний роз-
виток фондової біржі і загалом на економічну динаміку;

• перехід на «ринок заявок» з відстроченими гарантіями і ано-
німністю.

Отже, нерозвиненість українського фондового ринку створює
ряд перешкод для проведення економічної політики і є фактором
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стримування подальшого економічного розвитку. Через практич-
ну відсутність високоліквідних інструментів з низькими ризика-
ми, суттєво обмежені наявні інструменти монетарної політики, а
як наслідок негативно впливає на економічне зростання.

Середньо- і довгострокова бюджетна політика також сильно
залежить від розвитку фондового ринку — пенсійна реформа не-
можлива без розвинених пенсійних фондів, як приватних, так і
державних. Уже зараз нестача надійних інструментів на внутріш-
ньому фондовому ринку є серйозним стримуючим фактором для
розвитку пенсійних фондів (а недорозвиненість пенсійних фондів
і інших інституційних учасників гальмує розвиток фондового рин-
ку через недостатність попиту).
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ТАЄМНИЦІ КОНЦТАБОРІВ НКВС НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Про ці заклади мало хто знає. Створені після приєднання до
СРСР західних областей України та Білорусі, концтабори прий-
няли тисячі поляків. Потім молдаван, румун, естонців, латишів…
Важко дивитись кінохроніку, як катують, і тисячі помирають му-
ченицькою смертю, стікаючи кров’ю… А як згадувати свідкам?

 Метою дослідження є отримання неспростовних доказів, які
стануть основою для офіційного увічнення пам`яті жертв. Крім
того, відомо, що Козельщина і Путивль знаходяться у депресив-
них регіонах. Спорудження меморіалів, музеїв, візити урядових
делегацій, туристичний потік пожвавлять економічне і культурне
життя краю. Ігнорування і замовчування долі такої кількості гро-
мадян інших країн буде негативним як для України-держави так,
і для українців, що не пам’ятають своєї історії.

На сьогодні маємо короткий огляд концтаборів НКВС, де
утримувалися військовополонені з кількох держав на території
УРСР у 1930-ті роки: Старобільський табір у Луганській області
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(поляки та прибалти), Путивльський (поляки, прибалти, молда-
вани), Козельщанський у Полтавській області (поляки, молда-
вани), Ровенський (поляки), Криворізький (поляки), Запорізький
(поляки).

Уваги заслуговує спорудження дороги Новоград-Волинсь-
кий—Львів, де використовували до 25 000 полонених! Проте не
знайшли жодного документу, який би підтверджував їхню еваку-
ацію після початку війни 22 червня 1941 р. У співробітників КДБ
було вдосталь часу до 1991 р., щоб приховати докази жахливих
злочинів радянської влади.

Згідно розсекреченим даним Центрального Архіву ФСБ в
1937—1938 рр. було заарештовано 102 тис. «польських шпигу-
нів». Хоч весь штат польської закордонної резидентури (для всіх
країн) в 1937—1938 рр. не перевищував 200 чоловік. В архівах є
свідчення про низку випадків, коли українських, російських, бі-
лоруських арештантів примушували «зізнатись» в тому, що вони
є поляками. Згідно наказу, засуджено 103 489 чол., в тому числі
приговорено до розстрілу 84 471 чол. Це наймасовіша національ-
на чистка НКВС у рамках «Великого терору».

Згідно статистики «Меморіалу», у табори для військовополо-
нених НКВС було відправлено 17 710 чоловік. Після початку
війни 22 червня, з таборів евакуювали лише 6503 в’язні. Куди ді-
лось 11 207 чоловік?!

На початку Другої світової війни в СРСР велись роботи по за-
стосуванню бактеріологічної зброї. У 1941 році вперше під Мос-
квою була таємно (від світової громадськості) використана біоло-
гічна зброя, а саме зараження комахами, щурами. Наслідком цієї
антилюдської акції було поголовне зараження як наступаючих,
так і відступаючих армій супротивників.

Співставляючи ці факти, можемо з усією впевненістю ствер-
джувати, що досліди на людях у СРСР уже були здійснені задов-
го до початку війни і жертвами стали політв’язні. Однак місця
знаходження біологічних фабрик смерті старанно охоронялися.
Щільна завіса секретності існувала стосовно діяльності Козель-
щинського, Путивльского і Старобільского таборів НКВС. На-
вряд чи можна назвати випадковістю розташування Галищансь-
кої біофабрики на відстані 4 км від підземної в’язниці
Козельщинського табору. Спершу там утримувались тільки поль-
ський офіцерський склад. На 1 грудня 1939 року утримувалось
4727 чоловік.

Нажаль, білих плям в історії нашого суспільства є чимало. І
від того наскільки ми не будемо байдужими до долі будь-кого
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безвинно закатованого, чи ігнорування владою в розслідуванні
таких фактів, неможливе буде публічне каяття винних перед
пам’яттю загиблих.

Література

1. Журнал «Музеї України», Київ, 2012, останній друкований номер
і наступні онлайн-версії.

2. Жук В. Н., Сердюк Г. Д. Перлина Козельщини. З історії Козель-
щинського Різдвяно-Богородицького жіночого монастиря, — Полтава:
«Астрея», 1992 — С. 10.

3. Мацкевич Ю. Катинь. — Лондон, Канада: «Заря», 1988. — 345 с.

Я. А. Куркін, В. М. Кузьменко
(кредитно-економічний ф-т, ІІІ курс)

ПРОФЕСІЙНИЙ ЕТИЧНИЙ КОДЕКС І МОРАЛЬНА
ПОВЕДІНКА ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНЦІЯ КЕРІВНИКА

У наш час роботодавців цікавить фахівець, який є високопро-
фесійним і компетентним у вирішенні проблем, що виникли у фу-
нкціонуванні виробництва та наданні послуг під час спаду в еко-
номіці. Сучасні умови підвищують вимоги до якості людських
ресурсів, а разом з тим і рівень конкуренції на ринку праці. Процес
відбору персоналу в сучасних умовах продиктований новими під-
ходами та методами, серед яких є і компетентісний підхід.

Фах економіста вимагає від фахівця володіння широким діа-
пазоном компетенцій. Ці компетенції можуть бути різного харак-
теру: психологічного, управлінського, технічного та ін. Проте
жодною з них не можна знехтувати, що інколи роблять роботодав-
ці. Суспільною вимогою сучасності є випрацювання такої моделі
компетенції, що не обходить увагою етичний кодекс.

Родоначальником підходу до управління персоналом, який
ґрунтується на компетенціях, можна вважати McClelland.

Відомо, що професії лікаря, вчителя, PR-технолога, економіс-
та зазвичай розглядають як такі, що потребують професійно-
етичного регулювання. Адже спосіб здійснення зазначених видів
діяльності будується на спілкуванні, постійній взаємодії з інши-
ми людьми, що мають різні устремління та інтереси, а це може
породжувати конфлікт інтересів, аморальність і злочини.
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Справжні професіонали завжди узгоджують свої дії з кодек-
сом професійної поведінки та етики, в основу якої закладено
принцип чесності. Кодекс професійної поведінки та етики деталь-
ніше складається з кількох документів.

Кодекс професійної поведінки IPRA. Цей Кодекс ухвалено
Міжнародною асоціацією ПР на її Генеральній асамблеї у Венеції
у травні 1961 року. Він є головним для всіх членів Асоціації та
складається з чотирьох основних розділів: особиста і професійна
чесність, взаємини з клієнтами і службовцями, взаємини з гро-
мадськістю та ЗМІ, взаємини з колегами.

Афінський Кодекс. Від членів ІПРА також вимагається збе-
реження етичного кодексу, відомого як Афінський кодекс,
який був ухвалений в Афінах Генеральною асамблеєю ІПРА у
травні 1965 р. Згідно з цим Кодексом, кожен член ІПРА зо-
бов’язаний дотримуватись суворих моральних норм. Кожен
член ІПРА зобов’язаний: прагнути покращити етичні умови
співпраці, виробити правила поведінки і спілкування, утриму-
ватись від викривлення і розповсюдження неправдивої інфор-
мації.

Кодекс професійної поведінки Інституту ПР (ІПР). Основні
поняття гарної поведінки особистості і організації в суспільстві
були систематизовані в Кодексі професійної поведінки, розроб-
леному Інститутом ПР.

Слід відзначити, що члени ІПР зобов’язуються виконувати всі
положення Кодексу ІПР при вступі до цього інституту. Члени
ІПР у своїх взаєминах з громадськістю також не повинні забува-
ти положень інших кодексів, ухвалених міжнародними асоціаці-
ями, особливо Афінського і Лісабонського кодексів, які підтри-
мує інститут ПР.

Європейський Кодекс професійної поведінки в галузі ПР (Лі-
сабонський Кодекс). Цей Кодекс ухвалено на Генеральній асамб-
леї Європейської конфедерації ПР (ЦЕПР) в Лісабоні 16 квітня
1978 р. і доповнений 13 травня 1989 р. Майже всі європейські
асоціації ПР є членами ЦЕПР, тому цей Кодекс обов’язковий для
всіх їх членів. Цей кодекс складається з таких частин: Критерії і
норми професійної кваліфікації практичних робітників, визначені
для них цим кодексом; Загальні професійні обов’язки; Спеціальні
професійні обов’язки щодо клієнтів і наймачів, щодо громадської
думки та ЗМІ, щодо своєї професії.

РАСО. Прийнятий на засіданні Виконавчої Ради Російської
Асоціації по зв’язках з громадськістю у вересні 2001 року і зага-
лом дублює положення Лісабонського Кодексу.
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У загальному вигляді для всіх рівнів менеджменту можна ви-
ділити такі основні принципи етичного кодексу для формування
моделі компетенцій менеджера (табл. 1).

Таблиця 1
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЇ
МЕНЕДЖЕРА БАНКУ

Здібності Якості Відносини
Знання Вміння

Етичний кодекс

• Знання основ
менеджменту
• Вузькоспеціаль-
ні знання
• Знання загаль-
нолюдських цін-
ностей
• Знання про мак-
роситуацію та
зовнішнє і внут-
рішнє оточення
• Застосовувати
знання на практи-
ці

• Працювати в
команді
• Опрацьовувати
інформацію та
аналізувати
• Спеціальні
вміння
• Планувати
• Делегувати по-
вноваження
• Проводити пе-
реговори
• Відстоювати
рішення
• Презентувати
банк
• Ініціювати змі-
ни
• Технологічні
вміння
• Уміння вико-
ристовувати тех-
ніку
• Комп’ютерні
навички і здатнос-
ті інформаційного
керування
• Лінгвістичні
вміння
• Розуміння
культур і звичаїв

• Постійно навча-
тися
• Вирішувати
конфлікти
• Приймати рі-
шення
• Раціонально
планувати
• Аналітичні здіб-
ності
• Критичне осми-
слення
• Здатність до
критики і само-
критики
• Соціальні навич-
ки, пов’язані із
процесами соціа-
льної взаємодії та
співробітництва
• Дослідницькі
здатності
• Здатність до
адаптації в різних
ситуаціях
• Здатність до лі-
дерства

• Стресостійкість
• Самомотивація
• Врівноваженість
• Ціленаправле-
ність
• Комунікабель-
ність
• Коректність
• Ініціативність
• Здатність розу-
міти й використо-
вувати ідеї
• Організовувати
час
• Відповідальність
за якість
• Підприємливість
• Гнучкість
• Принциповість

• Порядність
• Точність
• Лояльність
• Відповідальність
• Працелюбство
• Воля до успіху
• Орієнтованість
на клієнта
• Ініціативність
• Міжособистісне
розуміння

Отже, на основі вище викладеного матеріалу можна дійти ви-
сновків, що дійсно Етичний Кодекс регулює відносини профе-
сійних кіл, а також є невід’ємною складовою моделі компетенції
будь-якого фаху.
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ДОВІРА ЯК ЧИННИК ЗБАГАЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУСПІЛЬСТВА

Виявлення взаємозв’язків довіри, соціального капіталу, соціаль-
них вартостей є теоретичною і практичною проблемою, актуаль-
ність якої загострюється в контексті сучасних соціально-еконо-
мічних трансформацій вітчизняного буття.

Варто нагадати про американське походження терміна «соціаль-
ний капітал», його започаткування Л. Дж. Ханіфан (1916) у кон-
тексті дискусій щодо діяльності сільських шкіл, зокрема, необхід-
ності виховання доброї волі, братерства, вміння налагоджувати
соціальні стосунки поміж людьми. Пізніше ця тема досліджується
П. Бурдьє (1983), Дж. Коулманом (1988), а завдяки працям Р. Пат-
нема (1993, 2000) вона набуває популярності в політичних диску-
сіях та є предметом обговорення Світового Банку (1999). Довіра в
контексті проблем соціальної взаємодії розглядалася в працях
П. Штомпки, А. Селігмена, Н. Лумана, а у взаємозв’язку із соціа-
льним капіталом вона висвітлюється Ф. Фукуямою.

Зважаючи на складність, багатовимірність проблеми довіри та
соціального капіталу, можливість інтерпретацій із різних перспек-
тив, не зайвим буде її тлумачення під кутом етичного погляду.
Соціальний капітал можна розглядати і як етичну категорію, бо
соціальний капітал мовою соціальної етики — це суспільна мо-
раль. А тому трактування проблеми відновлення довіри і соціаль-
ного капіталу у вітчизняному бутті є не що інше як відродження
суспільної моралі, зокрема, універсальних моральних цінностей і
сучасних етичних норм [1, с. 320].

Моральні цінності й етичні норми є «передумовами будь-якої
спільної дії», а «індивіди збільшують свої сили і здібності, до-
тримуючись спільних правил, які обмежують їхню свободу вибо-
ру, дозволяють їм спілкуватися з іншими та узгоджувати їхні дії»
[2, с. 21—22].

У широкому розумінні, довіра — це категорія для позначення
відкритих, позитивних взаємовідносин між людьми (сторонами
довіри), що відображають впевненість у порядності й доброзич-
ливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих
чи інших відносинах, що базується на його досвіді.

За Ф. Фукуямою, довіра — це виникнення у членів співтова-
риства очікування того, що інші його члени будуть поводитись
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більш-менш передбачувано, чесно і з увагою до потреб оточую-
чих, у згоді з деякими загальними нормами. Дещо з цих норм
відноситься до сфери «фундаментальних цінностей» (наприклад,
до розуміння Бога або справедливості), проте в їх число входять і
такі цілком світські речі, як професійні стандарти та корпоратив-
ні кодекси поведінки [2, с. 52].

Завдяки довіри між членами суспільства і виникає соціальний
капітал, як певний його потенціал, який може бути втілений як у
найменшому базовому колективі, тобто родині, так і в суспільстві в
цілому та структурах, що у ньому існують. Довіра, у свою чергу,
може виникнути тільки в соціальному контексті. Соціальні вартості,
а саме чесність, відповідальність, здатність до співробітництва, по-
чуття обов’язку перед оточуючими, принципово важливі для визна-
чення довіри. Довіра, в свою чергу, є продукт тривалого існування
спільнот, що об’єднуються набором моральних норм або цінностей.

Звернемо увагу на те, що багатогранність української мови дає
нам можливість розрізняти такі поняття, як «цінність» і «соціальна
вартість». Адже у загальному контексті етичні цінності — це такі,
носії яких не можуть бути речами, бо сутність цих цінностей необ-
хідно пов’язана з особистістю та її діяльністю. Тобто вони стосу-
ються особистості, є індивідуальними. Соціальна вартість є понят-
тям суспільним, яке і визначає «ціну» соціального капіталу.

Сучасні реалії в Україні свідчать, що рівень довіри у нашому
суспільстві низький та існує лише на рівні родинних зв’язків. Да-
на ситуація є проблемною, оскільки довіра тільки по відношенню
до членів сім’ї і ні до кого за її межами не дозволяє людям, не
пов’язаним узами споріднення, об’єднуватися в групи чи органі-
зації, включаючи й економічні. Іншою проблемою є те, що наше
суспільство вважає, що для родини мають місце одні норми, а
для роботи та взаємодії з іншими учасниками суспільних проце-
сів інші, які не мають між собою нічого спільного, через що і
з’являються негативні прояви соціального капіталу.

Зазначимо, що для українців є характерними такі якості, як
щирість, доброта та чесність, тому подолати дану проблему мож-
ливо, лише збагнувши її та звернувшись до даних рис, які були
загублені протягом розвитку сучасного суспільства. Наше суспіль-
ство вважає, що для родини мають місце одні норми, а для робо-
ти та взаємодії з іншими учасниками суспільних процесів інші,
які не мають між собою нічого спільного.

Ф. Фукуяма наголошує на важливості довіри на етапі сучасного
розвитку, коли відбувається прискорений науково-технічний про-
грес, інформаційний розвиток, глобалізаційні тенденції, ускладнення
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суспільного життя. Він пов’язує проблему довіри з процесами фор-
мування демократичних інституцій і становленням громадянського
суспільства, забезпечення гармонійного розвитку останнього.

Не лише економіка та політика впливає на злагоджений роз-
виток країни, а й культура, яка у даному випадку є її основою і
впливає на всю сукупність відносин у всіх сферах суспільства.

Цінність довіри полягає в тому, що за наявного ризику і по-
стійної ситуації напруження все ж відбуваються очікувані ре-
зультати. Довіра відкриває людину світу, спрямовує на моральне
вдосконалення, посилює віру в людей.

Соціальний капітал необхідний для розвитку «здорового гро-
мадянського суспільства, тобто сукупності груп і асоціацій, що
знаходяться між сім’єю і державою» [2, с. 25], а економічне про-
цвітання — це свого роду «нагорода» суспільству за злагоду,
внутрішню гармонію та довіру. Іншими словами, «здатність нації
користуватися спільною мовою « добра і зла» є необхідною умо-
вою створення довіри, соціального капіталу і всіх тих позитивних
економічних результатів, котрі із них випливають» [3, с. 436].
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КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ

1. Під класифікацією нематеріальних активів слід розуміти
систему знань про нематеріальні активи, поняття якої означають
впорядковані групи, за якими розподілені складові нематеріаль-
них активів в широкому розумінні на підставі їх подібності за пев-
ними властивостями.
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2. Нематеріальний актив (згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні ак-
тиви») — немонетарний актив, який не має матеріальної форми,
може бути ідентифікований. Він утримується підприємством з
метою використання протягом періоду більше одного року (або
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам. Основними ознаками нематеріального ак-
тиву є відсутність нематеріальної форми, ідентифікація, отри-
мання в майбутньому економічної вигоди та достовірність визна-
чення оцінки такого активу.

3. У міжнародній практиці нематеріальні активи поділяються
на ідентифіковані (торгові марки, ліцензії, патенти) та не іденти-
фіковані (репутація товару, схильність споживачів до відповідної
марки товару, гудвіл). П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» регулює
питання визнання, оцінки та обліку лише ідентифікованих нема-
теріальних активів, чим було зумовлено виключення у свій час з
переліку нематеріальних активів гудвілу.

4. Для потреб фінансового обліку класифікація нематеріальних
активів відбувається згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

5. Облік нематеріальних активів ведуть на рахунку 12 «Нема-
теріальні активи», до якого відкриваються наступні субрахунки:
121 «Права користування природними ресурсами»; 122 «Права
користування майном»; 123 «Права на комерційні позначення»;
124 «Права на об’єкти промислової власності»; 125 «Авторське
право та суміжні з ним права»; 127 «Інші нематеріальні активи».

6. З метою відображення нематеріальних активів у бухгалтер-
ському обліку та фінансовій звітності їх необхідно класифікувати
залежно від обраної концептуальної основи при її підготовці. Різ-
ні підходи в обліку нематеріальних активів вимагають корегу-
вання складу нематеріальних активів при трансформації звітності
за П(С)БО у звітність, що відповідає вимогам МСФЗ.

7. На основі різних підходів також виділено характерну ознаку
«правомочності права власності». З метою раціональної органі-
зації аналітичного обліку нематеріальних активів розмежуванням
даної економічної категорії на об’єкти різних майнових прав уточ-
нено їх класифікацію за ознакою «об’єкти охорони прав власнос-
ті», за якою нематеріальні активи поділяються на об’єкти майно-
вих прав інтелектуальної власності як результат творчої діяльно-
сті людини (об’єкти права, захищені законами про авторські і
суміжні права; об’єкти права, захищені законами про промислову
власність та іншими законами) та інші об’єкти майнових прав,
викликані існуванням права власності на майно взагалі (об’єкти
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права, що є складовою права власності; інші специфічні права;
права вимоги).

8. Проведений аналіз існуючих підходів до класифікації нема-
теріальних активі дозволив встановити відсутність єдності в по-
глядах дослідників і констатувати існування значної їх кількості.
Також було встановлено, що не всі із виділених авторами підхо-
дів слід використовувати в обліку, оскільки вони не впливають
на методологію бухгалтерського відображення таких активів, та,
відповідно, не мають визначальної ролі з його позиції.

9. Перехід від «вузького» до «розширеного» розуміння сутно-
сті нематеріальних активів в бухгалтерському обліку зумовлює
необхідність побудови їх науково обґрунтованої класифікації з
метою побудови адекватної методології їх бухгалтерського відо-
браження та економічного аналізу.

10. Перспективним напрямом розвитку бухгалтерського облі-
ку в частині нематеріальних активів є удосконалення їх методо-
логії на основі розробленої класифікації. Це дозволить забезпе-
чити відповідність інформації, що надається системою бухгал-
терського обліку потребам управлінців у частині нематеріальних
активів, що в цілому підвищить значимість бухгалтерського об-
ліку як джерела інформаційного забезпечення діяльності підпри-
ємств.

11. Особливої уваги заслуговує вивчення проблематики вклю-
чення гудвілу до складу нематеріальних активів, що реалізовано
в чинному Податковому кодексі. Зокрема, необхідним є визна-
чення окремої класифікаційної ознаки на основі обґрунтування
сутності та «бухгалтерської природи» гудвілу, яка б дозволила
включити його до складу таких активів.
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

У період глобальної економічної кризи багато підприємств
опинилися на межі виживання, яке можливе лише за умови акти-
візації інноваційної діяльності.

У більшості літературних джерел розглядаються теоретичні
засади інноваційної діяльності підприємства і дуже мало присвя-
чено механізму залучення підприємства до інноваційного проце-
су. Тому метою даної статті є визначення основних шляхів акти-
візації та практичних аспектів впровадження інноваційної діяль-
ності на підприємстві.

Доцільно поділити шляхи активізації інноваційної діяльності
на зовнішні та внутрішні.

Серед зовнішніх шляхів активізації інноваційної діяльності
можна виділити такі: пільгове оподаткування, часткове або повне
відшкодування витрат державою на розробку інновацій, участь у
спеціальних державних програмах допомоги з упровадження ін-
новацій.

Не тільки підприємство розвивається і збільшує прибутки за
рахунок інновацій, але й збільшуються податкові надходження
до бюджету, відбувається забезпечення населення робочими міс-
цями, збільшується обсяг випуску конкурентоспроможної продук-
ції, і як наслідок зростає рівень життя.

Прикладом державного сприяння інноваційній діяльності на
підприємстві є державна програма «Малий бізнес та Інноваційні
дослідження» SBIR (Small Business and Innovation Research).
SBIR була створена в 1982 році для надання допомоги в розробці
та комерціалізації технологій малим і неблагополучним підпри-
ємствам [1]. До 2009 року за програмою SBIR було виплачено
близько 112 500 грантів на загальну суму понад 26,9 мільярда до-
ларів [7].

У США існує програма «Науково-технологічне підприємни-
цтво» (Science & Technology Entrepreneurship Programs, STEP),
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яка успішно діє [8]. Фонд цивільних досліджень та розвитку
США (CRDF) спільно з Міністерством освіти і науки України
(МОН України) розпочали реалізацію в Україні конкурсу за
програмою STEP, що передбачає навчання з технологічного
підприємництва і гранти для українських дослідників у галузі
прикладних наук [9].

Серед внутрішніх чинників доцільно виділити систему інно-
ваційно-інформаційного забезпечення, яка включає наступні кро-
ки: ввести в структуру підприємства інноваційно-інформаційні
центри; запровадити електронні комунікації; запровадити про-
грами широкого залучення працівників підприємства до іннова-
ційної діяльності шляхом активізації діяльності людей, схильних
мислити нетрадиційно [4, с. 77].

Поштовхом до активізації інноваційної діяльності підприємс-
тва є створення мережевих підприємницьких структур, типовим
представником яких є глобальна компанія Nokia, що зобов’язана
своїм успіхом таким основним елементам нової бізнес-структури:
нові продукти й індустріальна структура; фундаментальні зміни
фінансової структури; інноваційна модель мережевого підприєм-
ства [3].

Ефективним кроком є створення на підприємствах незалежних
самокерованих колективів і проектних команд, як на підприємст-
вах Honda ― автомобілебудування, IBM ― виробництво персо-
нальних комп’ютерів, Nippon Electric Company ― проектування й
виробництво мікропроцесорів [5]. У таких колективах лідерство
базується на вміннях і компетентності, а не на формальних чинах
і званнях. У результаті відбувається лавиноподібне зростання кіль-
кості та якості творчих рішень.

Стратегія «блакитного океану» Чана Кіна і Рене Моборна [2]
використовується для побудови ефективної бізнес-моделі під-
приємства, проте її слід розглядати і як шлях до активізації інно-
ваційної діяльності. «Коли ти зможеш робити звичайні речі не-
звичайним способом, то привернеш увагу всього світу» (Дж.
Вашингтон) [2].

З боку держави для стимулювання інновацій на підприємстві
мають здійснюватися пільгове оподаткування, часткове або пов-
не відшкодування витрат державою на розробку інновацій, впро-
вадження спеціальних програм допомоги підприємствам. Внут-
рішній шлях активізації повинен пролягати через впровадження
системи інноваційно-інформаційного забезпечення, створення
мережеподібних підприємницьких структур, виокремлення само-
керованих колективів і проектних команд. Дієвим шляхом до ак-
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тивізації інноваційної діяльності є використання стратегії «бла-
китного океану».
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ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СВІТОВОМУ
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Характерною тенденцією розвитку сучасної світогосподарсь-
кої системи є поширення інтеграційних процесів під впливом низ-
ки факторів, серед яких найсуттєвішими виступають глобалізація
та регіоналізація. Однією зі складових частин глобалізації еконо-
міки та одночасно найвищим етапом її розвитку стала глобаліза-
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ція світового фінансового простору та усіх його сфер, у тому чи-
слі — банківської.

Під впливом інтеграційних факторів розширюються рамки для
руху капіталу, що проявляється у підвищенні ролі процесів злит-
тів і поглинань на світовому фінансовому ринку.

Злиття та поглинання (Merger & Acquisition, M&A) є процеса-
ми, у відповідності з якими одночасно з переходом прав власнос-
ті передбачається зміна контролю над компанією (Corporate
Control). Поняття «поглинання» (Acquisition) охоплює придбання
всієї компанії, окремих її частин, а також стратегічну участь у
капіталі (прямі інвестиції). Злиття (Merger), у свою чергу, перед-
бачає, що компанія, яка купується, позбавляється юридичної са-
мостійності. У широкому сенсі під злиттям і поглинанням розу-
міють також створення стратегічних союзів з іншими компаніями
та відокремлення активів (Divestiture).

Функціонування процесів злиття та поглинання на світово-
му рівні вимагає від міжнародних інститутів і компаній широ-
кого дослідження стану та перспектив розвитку цих процесів.
Так, за даними Інституту злиттів, поглинань та альянсів Вебс-
терівського університету, рекордне зростання світового ринку
M&A як за обсягами, так і за вартістю угод було зафіксоване у
2007 році, після чого, включно до 2011 року, динаміка угод
M&A мала загальну тенденцію до падіння за обома парамет-
рами (рис. 1). Причиною такого падіння стала світова фінансо-
ва криза.

Рис. 1. Динаміка розвитку світового ринку M&A [1]
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У розрізі видів економічної діяльності, за загальною вартістю
угод, найбільша частка припадає на паливно-енергетичний сек-
тор (24 %), хімічну промисловість (16 %), сферу фінансових по-
слуг (14 %). Залежно від обсягів угод, домінують хімічна проми-
словість (20 %), сфери інформаційних технологій (15 %) і
фінансових послуг (9 %) [1].

Аналіз найбільших за вартістю угод M&A у фінансовому
секторі за 2011 рік показав, що більшість з них були укладені
між компаніями-резидентами однієї країни, проте представни-
ками різних підсекторів. Найчастіше мало місце поглинання
банків великими промисловими групами та інвестиційними
фондами, які переважно мають одноосібних власників або зна-
ходяться у сімейній власності. Це дає змогу говорити про на-
явність тенденцій до створення великих промислово-фінансо-
вих корпорацій, що у подальшому може призвести до їх пере-
формування у транснаціональні [2].

Роль транснаціональних угод M&A на світовому фінансовому
ринку зростає. У 2011 році за вартістю угод 41 % припадав саме
на транснаціональні угоди, за кількістю — 38 %, причому ці по-
казники мають тенденції до подальшого зростання.

Розглядаючи процеси M&A у фінансовій сфері, можна виок-
ремити їх роль на українському фінансовому ринку, який в умо-
вах глобалізації стає частиною світового фінансового ринку. За
оцінками компанії Concorde Capital, загальна вартість угод M&A
у вітчизняному банківському секторі у 2011 році склала близько
$ 700 млн. Характерною для угод M&A в Україні є висока частка
присутності іноземного капіталу, що більшою мірою проявляєть-
ся у поглинанні невеликих українських банків великими інозем-
ними промислово-фінансовими групами. Проте, актуальною тен-
денцією розвитку процесів M&A в Україні є відтік іноземного
капіталу, особливо, у сегменті роздрібного бізнесу, та спад діло-
вої активності на ринку [3].

Говорячи про подальші перспективи розвитку процесів M&A,
варто звернутися до даних дослідження відносно очікувань учас-
ників ринку, опублікованого компанією Ernst&Young. Так, 41%
респондентів серед понад 700 керівників компаній у різних сек-
торах економіки зазначили, що протягом наступних років плану-
ють здійснювати поглинання, а 26 % висловили готовність до
продажу своїх активів. Тенденція до консолідації буде головним
фактором, що визначатиме формування попиту, а привабливі
оцінки вартості компанії будуть найбільшою мірою впливати на
формування пропозиції. [4]
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

У березні 2012 р. студентами факультету економіки та управ-
ління було проведено низку соціологічних досліджень в області
культури. Я зупинилась на деяких проблемах, до яких було вияв-
лено найбільший інтерес.

По-перше, чому в Україні під час утисків української мови за
комуністичної доби вона розвивалася, а в сучасній незалежній
Україні постає питання про офіційну двомовність?

По-друге, чи існує в Україні кінематограф?
І по-третє, чому цінова політика держави обмежує культурний

розвиток студентів?
Отже, щодо проблем української мови.
«ЗМІ і політики дискримінують україномовних громадян

України». Такого висновку дійшли автори моніторингу стану
української мови, результати якого презентували 9 листопада
2011 р. — у День української мови та писемності — в Києві. Ре-
зультати моніторингу свідчать, що найменше українською корис-
туються в Луганську, Макіївці, Севастополі, Сімферополі, Запо-
ріжжі та Одесі.

Державна мова будь-якої країни зазнає радикального впливу
політичної влади. Ми зробили спробу проаналізувати ситуацію в
Україні, дослідивши зміни за останній час.

3-го листопада 2011 р. парламент скасував квоти на українсь-
ку музику в музичних програмах і зменшив квоти на національ-
ний аудіовізуальний продукт з 50 % до 25 %. Для порівняння:
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50-відсоткова квота на музику рідною мовою існує у Німеччині, а
у Франції ця цифра становить аж 60 %.

У парламенті зареєстрували законопроект «Про засади дер-
жавної мовної політики». Документ передбачає функціонуван-
ня, паралельно з державною мовою, регіональних мов або мов
меншин.

Варта уваги думка Лариси Масенко, лінгвістки, викладачки з
Києво-Могилянської академії, яка запропонувала рішення проб-
леми, пов’язаної з двомовністю в Україні: «Як показують і соціо-
логічні дослідження, україномовна половина населення країни
схильна до переходу на мову співрозмовника. Це називається
асиметричною двомовністю. І пояснювати таку пасивність чемні-
стю означає заплющувати очі на реальність: україномовні просто
почуваються менш упевнено і соціально комфортно. Бути «актив-
ним мовцем» — неодмінна вимога для кожного, кого хвилює до-
ля української мови».

Незважаючи на недоліки сучасного стану національної мови,
варто підтримати оптимістичні погляди Ганни Герман: «Україн-
ська мова пережила Валуєвські укази, українська мова буде існу-
вати і розвиватися доти, доки будуть жити на світі українці. Тому
я оптимістично налаштована і вірю, що державна мовна політика
буде покращуватися».

Наступна проблема — розвиток українського кіномистецтва.
Афіші кінотеатрів незаперечно вказують на те, що в Україні

спостерігається тенденція до популяризації американського та
європейського кіно і, водночас, до занепаду українського. Сього-
дні часто можна почути твердження, буцімто українське кіно по-
мерло.

На жаль, більшість імен сучасних українських кіномитців ма-
ло відомі пересічним громадянам. У 2003 році фільм «Мамай»
Олеся Саніна вперше представляв Україну на премії «Оскар». У
2005 році короткометражний документальний фільм «Подорож-
ні» режисера Ігоря Стрембіцького став першою українською
стрічкою — переможцем Каннського кінофестивалю. У 2006 році
у номінацію «найкращий фільм іноземною мовою» потрапляє
стрічка Оксани Байрак «Аврора».

Зважаючи на запропонований список українських діячів у цій
області і кількості відзнак і нагород, можна зробити висновок —
перспективних активістів, що бажають знімати та зніматися в кі-
но, нам не бракує.

З боку політичної влади теж було здійснено певні дії — з 1 січ-
ня 2011 р. в Україні набули чинності зміни до Закону України
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«Про кінематографію» щодо підтримки виробництва національ-
них фільмів.

Тому можна зробити висновок, що сучасний вітчизняний кі-
нематограф існує. Й існуватиме доти, доки український глядач
ним цікавитиметься. 

І, нарешті, остання проблема — цінова політика держави що-
до доступності культурного розвитку.

Було проведено невеликі підрахунки, в ході яких було виявле-
но, що критика відносно покоління, яке не читає, не відвідує теа-
три, мистецькі виставки, концерти класичної музики, не завжди
відповідає реаліям сьогодення.

Ці підрахунки стосуються можливості студента з середньою
стипендією (700 грн) відвідувати місця культури та відповідності
їх фінансових можливостей і теперішніх цін.

Отримала такі результати: щоб відвідати чотири заклади
культури (театр, кіно, музей, філармонію) та придбати одну
книжку в місяць студент повинен витратити 370 грн — тобто,
більшу частину стипендії. І це без витрат на проїзд та інших
дрібних витрат.

Варто зазначити, що державна політика щодо підтримки сту-
дентів та їх культурного розвитку погано розвинена. Тому, одно-
значно не можна стверджувати про неохоту студентів набувати
знання про культуру. Звісно, певному відсоткові молодих людей,
які можуть собі дозволити повноцінний доступ до театрів та га-
лерей, це просто не потрібно. Але й існує велика частка студен-
тів, які не мають такої можливості.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ У НОРМУВАННІ РОБОЧОГО
ЧАСУ СТУДЕНТІВ

В умовах трансформації національного ринку праці, розвитку
індивідуальної зайнятості та інформатизації суспільства постає
проблема оптимального використання і раціонального нормуван-
ня робочого часу. Це обумовлює нові, більш жорсткі вимоги, що
висуваються до індивідуальної організації навчального процесу
студентів і від дотримання яких залежить успішність у здобутті
знань і працевлаштуванні майбутнього фахівця. Проте досягти
успіху у професійній кар’єрі можливо лише за умов конкуренто-
спроможності випускника, який має володіти високим рівнем
професійної компетентності.

Компетентнісний підхід, який лежить в основі сучасної докт-
рини світової освіти, неодноразово підтверджує важливість ово-
лодіння навичками тайм-менеджменту (управління часом) у кон-
тексті підготовки молодих фахівців [3]. Сучасні моделі визна-
чення компетенцій чітко вказують на необхідність формування
таких якостей: уміння планувати й організовувати робочий час
(SHL-модель — міжнародні стандарти керування), ведення облі-
ку та коригування витрат часу (Human Resource Management —
модель для керування колективом), вміння групувати робочі зав-
дання для економії часу (модель «Корпоративні фінансові техно-
логії») [4].

Об’єктивна реальність передбачає, що все частіше основним
джерелом й інструментом підготовки до семінарських занять та
інших навчальних проектів студентів стає персональний
комп’ютер, підключений до мережі інтернет. Студентам необхід-
но постійно планувати процес підготовки до практичних занять,
виконання домашніх завдань і здійснення самостійної роботи над
довгостроковими завданнями, такими як курсові і дипломні про-
екти, використовуючи різноманітні програми: табличні та текс-
тові редактори, браузери, графічні процесори, поштові програми.

Простежується тенденція до перетікання всієї інформації та
знань у цифровий формат: бібліотеки, онлайн-читальні та архіви,
мультимедійні навчальні ресурси, статистична інформація, статті
вчених і науковців розповсюджуються через глобальну мережу з
вільним доступом для кожного бажаючого. Розвиток інформа-
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ційних технологій і портативної техніки, інтеграційна взаємодія
розробників програмного забезпечення, провайдерів послуг
зв’язку дозволяє миттєво скористатися послугами всесвітнього
сховища інформації у будь-якому місці та у будь-який час за до-
помогою кишенькових комп’ютерів, планшетів, смартфонів, елек-
тронних книг, що кожного дня стають усе необхідніші та доступ-
ніші.

Однак поряд з величезними перевагами сучасних освітніх
технологій, якими можливо скористатися у навчальному процесі,
існують гігантські «пожирачі часу», так звані хронофаги —
бар’єри, що обмежують час продуктивної роботи: соціальні ме-
режі, розважальні сайти (ігрові, за інтересами), мультимедійні
ресурси з безкінечним об’ємом контенту та додатків, які у підсум-
ку поглинають згідно даних статистики від 5 до 50 % робочого
часу студентів [6].

Унаслідок надмірних втрат і порушення балансу робочого ча-
су, зсуву графіків подачі робіт на перевірку викладачеві виника-
ють поширені негативні прояви та відхилення від норми: стрес та
нервові зриви, перевантаження центральної нервової системи
(ЦНС) та серцево-судинної системи через порушення сну та ре-
жимів праці і відпочинку, погіршення процесів мислення та загаль-
ної успішності навчання [1].

Хронометражні спостереження, створення бюджету робочого
часу, ведення щоденника та інші традиційні методи тайм-
менеджменту не знайшли ефективного застосування серед студент-
ської молоді, тому єдиним можливим варіантом подолання даних
негативних проявів є органічне поєднання основ управління ча-
сом і сучасних інформаційних технологій: онлайн-ресурсів ін-
тернету, мобільних комунікацій, портативної комп’ютеризованої
техніки. Попри складність технічної сторони контролю зайнятос-
ті студентів, все-таки існують практичні рішення для подолання
проблеми зростання непродуктивної зайнятості. Відповідь поля-
гає у взаємній інтеграції програм-органайзерів та онлайн-
ресурсів інтернету. Компанія Leader Task та соціальна мережа
Facebook спільно випустили програму-додаток, яка дозволяє
зменшити витрати часу та спланувати графік навчальної роботи в
американських вузах [5]. Принцип роботи цього додатку полягає
в тому, що заздалегідь запрограмовані навчальні завдання тимча-
сово обмежують доступ до мультимедійних можливостей сайту,
а спеціальне діалогове вікно повідомляє про необхідність розпо-
чати роботу над навчальним проектом або його здачею. Ця сис-
тема завоювала велику популярність у США, адже вона дозволяє
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ретельно спланувати власну зайнятість і поєднувати навчання,
роботу, спорт, активний відпочинок без шкоди власному мораль-
но-психологічному та фізичному здоров’ю, без порушення тер-
мінів учбового процесу. На жаль, в Україні поки що не існує
подібних програмних аналогів — хоча вони були б дуже дореч-
ні для соціальних мереж, таких як «ВКонтакте» та «Однокласс-
ники».

Викладачі вузів вимагають від студентів чіткого виконання
вимог щодо термінів подання робіт, проте у контексті жодної з
дисциплін не йдеться про навчання тайм-менеджменту, норму-
вання власного робочого часу, використання програмних засобів,
які допомагають самоорганізації продуктивної зайнятості.

Існує безліч програм, які допомагають економити і планувати
час, але найпопулярнішими та найбільш функціональними є
Microsoft Outlook із вбудованим поштовим клієнтом, менеджером
контактів, управлінням завданнями та багатофункціональним ка-
лендарем, Leader Task — органайзер з інтегрованими базами да-
них контактів і робочих документів, MyLifeOrganized — програ-
ма, що найбільш повно реалізує функції планування проектів та
обліку часу на його виконання, Motivate Clock — додаток, який
дозволяє аналізувати витрати робочого часу під час роботи в ін-
тернет-браузері та з пакетом офіс-програм [2].

Час є найбільш дефіцитним ресурсом для студентів, адже його
неможливо накопичити, взяти у кредит, прискорити або уповільнити,
об’єктивно відчути його присутність. Він не має чіткої матеріально-
просторової форми, а лише піддається відносному хронологічному
вимірюванню. Проте за допомогою тісної взаємодії інформаційних
технологій і тайм-менеджменту можливо навчити студентів керува-
ти власним часом, робити його аналіз приємною звичкою і вміти
вчасно відрегулювати його відповідно до оптимального рівня, дове-
сти до формування автоматичного відчуття часу, ефективного мис-
лення та професійної компетентності.
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ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Поширення лізингу відбувається через механізми ринкових
відносин, які активно запроваджуються у практику діяльності віт-
чизняних суб’єктів господарювання. Лізинг відіграє роль важли-
вого фінансового інструмента в сучасній економіці. Через лізин-
гові операції створюються умови для розширення та оновлення
основних виробничих засобів, необхідних для здійснення діяль-
ності без значних одноразових витрат. Лізинг позитивно впливає
на зниження втрат підприємств, пов’язаних з моральним старін-
ням засобів виробництва.

Лізингова діяльність в Україні залишається недостатньо законо-
давчо врегульованою, про що свідчить невелика кількість лізинго-
вих компаній і складність у провадженні цього виду бізнесу. Нега-
тивно впливає на це невідпрацьованість методик обліку лізингових
операцій, нечіткість трактування податкових норм і правил. Отже,
важливим завданням є комплексне дослідження теоретико-
методичних і практичних аспектів обліку операцій з оперативного
та фінансового лізингу. Лізингова операція передбачає передачу лі-
зингодавцями (фізичними чи юридичними особами) основних засо-
бів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (лізин-
гоотримувачам) за певну плату на визначений строк.

Оперативний лізинг — це господарська операція, пов’язана з
передачею лізингоотримувачу основних засобів, придбаних або
виготовлених лізингодавцем на умовах, відмінних від фінансово-
го лізингу.

Суть фінансового лізингу полягає у тому, що лізингодавець
передає лізингоотримувачу основні засоби, придбані або виготов-
лені лізингодавцем, а також усі ризики та винагороди, пов’язані з
правом користування та володіння об’єктом лізингу.
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Головні особливості відображення в обліку господарських
операцій з фінансового лізингу:

1. Передача майна у фінансовий лізинг прирівнюється до зви-
чайної операції продажу. Тому в момент передачі майна лізинго-
давець відображає дохід від продажу, а лізингоотримувач вклю-
чає об’єкт лізингу до складу основних засобів і нараховує на
нього амортизацію.

2. Лізингові платежі по договору фінансового лізингу склада-
ються з двох частин:

• перша частина — це відшкодування вартості об’єкта лізин-
гу. Ця сума не відображеється у податковому обліку і на неї не
нараховується ПДВ;

• друга частина відноситься до податкових доходів у лізинго-
давця і податкових витрат у лізингоотримувача, що впливає на
суму податку на прибуток. На цю частину лізингових платежів
також не нараховується ПДВ.

3. Вартість активів, переданих у фінансовий лізинг, не відоб-
ражається в балансі лізингодавця. Обліковуються лише суми за-
боргованості лізингоодержувачів (субрахунок 181 «Заборгова-
ність за майно, що передане у фінансову оренду»). Лізингодавець
визнає активи, які перебувають у фінансовому лізингу, як дебі-
торську заборгованість.

Щодо операцій з оперативного лізингу, то особливості поля-
гають в такому:

1. Якщо лізингова діяльність є не основною для лізингодавця
то спочатку об’єкт лізингу слід перевести на рахунок 100 «Інвес-
тиційна нерухомість».

2. Амортизація нараховується лише лізингодавцем і відно-
ситься на інші витрати операційної діяльності.

3. Майно, передане у оперативний лізинг, перебуває на балан-
сі у лізингодавця, а лізингоотримувач обліковує його на позаба-
лансовому рахунку «01».

Отже, лізинг є важливим фінансовим інструментом для онов-
лення матеріально-технічної бази підприємств. Вагомий внесок у
розвиток лізингу внесло прийняття Податкового кодексу, відпо-
відно до якого вся сума лізингових платежів по договору фінан-
сового лізингу звільняється від оподаткування ПДВ. Ці зміни
значно здешевшили фінансовий лізинг і зробили його привабли-
вішим для вітчизняних підприємств. Також Кабінет міністрів
включив фінансовий лізинг до програми компенсацій українсь-
ким сільгоспвиробникам на 2012 р.
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Удосконалити обліковий процес лізингу можливо при затвер-
джені методичних рекомендацій з обліку лізингу на підприємст-
вах, у яких доцільно врахувати такі основні положення:

а) для обліку основних засобів, отриманих на правах лізингу,
застосовувати єдиний субрахунок до відповідного рахунку бух-
галтерського обліку;

б) складати спеціальний первинний документ обліку основних
засобів, які отримано на правах лізингу;

в) при переході прав власності на предмет лізингу підприємс-
тва, складати первинний документ ф№ ОЗ-1 та робити відповід-
ний запис у картці обліку ф№ 03-6 «Інвентарна картка обліку ос-
новних засобів»;

г) у разі вибуття предмету лізингу у первинному документі з об-
ліку лізингу та картці обліку ф№ ОЗ-6, робити відповідний запис.
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ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Світова фінансова парадигма за останні десятиріччя зазнала
значних змін. Циклічність економіки не є стандартизованим фак-
тором, що унеможливлює достовірну прогнозованість світової
макроекономічної кон’юнктури. Науково-технічний прогрес, по-
літичні явища, збільшення соціального розриву між прошарками
населення, глобалізація, природні явища, світова економічна кри-
за, застій у виробництві, звуження ринків збуту, неефективне
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державне регулювання — всі ці фактори спричинили безповорот-
ні зміни не тільки на фінансових ринках, а й у світовій фінансо-
вій архітектурі, в глобальному розумінні, внаслідок чого еконо-
мічні закони, що діяли в минулому, у майбутньому втрачають
свою ефективність.

Класичний технічний аналіз, заснований на теорії Доу, є за-
старілим методом прогнозування ринкових тенденцій. Чарльз
Доу свого часу дійсно створив передумови для розвитку фінан-
сових ринків, визначивши основні поняття біржової торгівлі по-
чатку ХХ ст. Але намагання в сучасних умовах використовувати
застарілі методи аналізу дедалі втрачають сенс. У змінюваних
ринкових умовах для ефективної роботи на ринку потрібна нова
ідеологія, яка не буде доступна загальній масі, тобто конкурентна
перевага перед іншими учасниками ринку. Володіння класични-
ми прийомами технічного аналізу не є такою перевагою.

Фінансові ринки перестали підкорятися попиту та пропозиції,
ставши підвладними умовам, що диктуються маркетмейкерами.

У довгостроковій перспективі 95 % ліквідності абсорбується
5 % учасників ринку. Враховуючи те, що класичні концепції тех-
нічного аналізу засновані на поведінкових моделях більшості
гравців, їх використання на тривалому проміжку часу можуть
призвести до збитків.

Маркетмейкер за будь-яких ринкових умов генерує прибуток,
граючи на ринку, зазвичай, проти більшості учасників.

В умовах зменшення довіри до банків, що є причиною стис-
нення кредитних механізмів та застою в секторі депозитів, фінан-
сові установи недоотримують прибутки від операційної діяльно-
сті, намагаючись компенсувати ці втрати діяльністю на
фінансових ринках. Про це можна зробити висновок, дослідивши
останні показники фінансової звітності провідних банків США
(Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, та інших),
які за останні роки суттєво наростили прибутки від інвестиційної
діяльності.

За цих умов великі інвестиційні банки, які за сумісництвом є
основними маркетмейкерами на фондових ринках, намагаються
генерувати прибуток від операцій на ринку акцій та деривативів.
В якості маркетмейкера вони купують цінні папери, коли інші їх
продають, та навпаки, і в довгостроковій перспективі отримують
позитивну маржу. Маючи великий обсяг капіталу, владу та пов-
новаження (що забезпечені наявністю багатьох колишніх банкі-
рів на провідних посадах в політиці), вони можуть маніпулювати
не тільки ринковими котируваннями, а ще й ЗМІ, рейтинговими
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агентствами, політиками, регуляторами та ін., формуючи за до-
помогою цих інструментів необхідну їм ринкову кон’юнктуру.

Якщо вважати фінансовий ринок великим центром скупчення
ліквідності, який є закритим до появи нових інвесторів зі своїм
капіталом, то ця ліквідність завжди перерозподіляється від малень-
ких інвесторів до великих. Останні в умовах відсутності нового
капіталу намагаються відібрати частину у таких же за розмірами
гравців, але це виникає вкрай рідко, через перманентний притік
нових інвесторів.

Цьому сприяє агресивна рекламна кампанія у ЗМІ (дилінгові
центри, Forex та ін.), популяризація інтернет-трейдингу серед пе-
ресічного населення, правильна освіта для фінансової еліти. Від-
крити рахунок на біржі та розпочати торгувати можна за один
день, що полегшує шлях доступу нових гравців на ринок. Одним
із основних методів формування загального сентименту натовпу
є технічний аналіз, який доступний майже кожній особі, яка не
володіє спеціальними економічними знаннями.

Проте, враховуючи те, що більшість інвесторів, які викорис-
товують технічний аналіз при грі на біржі, втрачають свої рахун-
ки, можна піддати сумніву його ефективність.

Класичні методи технічного аналізу не є ефективними.
На практиці неможливо ідентифікувати тренд в момент його

зародження, в той час як тоді, коли це стає можливим, гра за трен-
дом може призвести до збитків, що суперечить основним концеп-
ціям технічного аналізу.

Крім того, трактування різних технічних сигналів різними
учасниками ринку суттєво відрізняються між собою, оскільки
трейдери використовують як все різноманіття методів технічного
аналізу, так і різні проміжки часу, що унеможливлює прийняття
однакових рішень більшістю гравців на основі єдиного логічного
алгоритму в один момент. Саме цей факт обумовлює те, що по-
зиція інвестора на ринку буде зумовлена лише інструментом, що
він використовує, а не об’єктивними чинниками.

Майбутнє торгівлі на ринку цінних паперів полягає у викорис-
танні МТС, які позбавлені емоцій і можуть діяти в рази швидше.

На моє глибоке переконання, із загальною автоматизацією ба-
гатьох процесів у світі, торгівля на фінансових ринках дедалі біль-
ше схиляється у напрямі механічних торгових систем. Це обумо-
влено посиленням конкуренції серед гравців, що зумовлює по-
шук додаткових конкурентних переваг серед інших, таких як
швидкість прийняття і виконання рішень, ігнорування емоційної
складової торгівлі та ін.
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В українських реаліях застосування технічного аналізу не ви-
правдано не лише загальною неефективністю його правил і по-
стулатів, а й специфікою вітчизняного ринку цінних паперів, що
полягає у різкій нестачі ліквідності, нічим не обумовленій вола-
тильності та загальній неефективності ринку. З цього випливає,
що для успішної торгівлі на вітчизняному ринку цінних паперів
стратегія інвестора повинна набути таких же специфічних та адап-
тованих до таких умов рис.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

На ринку існує велика кількість програм для автоматизації бан-
ківської діяльності. За останні роки помічена така тенденція щодо
програмного забезпечення банків: поняття «велика кількість —
мала ефективність» змінилося на «менша кількість — вища ефек-
тивність», тобто найбільш ефективні системи стали інтегруватися
і широко тиражуватися.

Обираючи програмне забезпечення, необхідно зважити на такі
аспекти.

Витрати на закупівлю. Вони можуть включати витрати на
технічні засоби і базове програмне забезпечення, обслуговування
і супровід системи. Банки володіють достатніми фінансовими
можливостями. Однак не слід вважати, що середній банк готовий
витрачати величезні суми на комп’ютеризацію. Витрати повинні
бути співставні з передбачуваною користю від її проведення.
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Відповідно до загальносвітової практики, в середньому банку ви-
трати на комп’ютеризацію складають не менше 17 % від загаль-
ного кошторису річних витрат. Важливо враховувати також стан-
дартність платформи і кількість незалежних постачальників уста-
ткування і програмного забезпечення.

Можливість масштабування. У випадку розвитку банку вар-
тість модернізації при невдалому виборі різко зростає. Необхід-
но, щоб обрана обчислювальна платформа допускала поступове
нарощування ресурсів у тих частинах системи, де це потрібно [5].

Навчання своїх фахівців. Якщо банк встановлює нове про-
грамне забезпечення, може виникати необхідність додаткової
підготовки банківських працівників задля освоєння ними нових
технологій тощо. А як відомо, витрати на навчання завжди є істот-
ними.

Максимальна тривалість експлуатації придбаної платфор-
ми. Банківські комп’ютерні системи на сьогоднішній день є одні-
єю з галузей прикладного мережевого програмного забезпечення,
що розвиваються швидкими темпами. Тому платформа прирече-
на на швидке моральне старіння як базового забезпечення, так і
закладеної банківської технології. Систему, яку неможливо мо-
дернізувати, потрібно змінити на іншу [4].

Адаптивність до нових умов економічного середовища.
Постійні зміни, що відбуваються у сфері діяльності банків і які
зачіпають економічне середовище, юридичну сферу та банківські
технології, вимагають від системи управління банком високого
ступеня адаптивності. Банківські інформаційні системи повинні
мати гнучку структуру і бути відкритими системами, тобто допу-
скати внесення необхідних змін у модель у разі будь-яких пере-
будов у банківській сфері [2].

Реальний масштаб часу. Виконання проводок і зміна особо-
вих рахунків повинні здійснюватися в реальному масштабі часу.
Проведення розрахунків повинно бути своєчасним і коректним,
мати точне відображення в облікових регістрах і здійснюватися
таким чином, щоб по можливості максимально звільняти співро-
бітників від виконання рутинних завдань вручну.

Єдність програмного забезпечення. В даний час в банках є
роз’єднані інформаційні фонди, що може призводити до неодно-
значних трактувань економічної ситуації різними співробітника-
ми банку. Тому важливим є принцип комплексності розробки,
який передбачає створення сукупності взаємозалежних програм-
них засобів, що автоматизують ряд банківських функцій і органі-
зованих у вигляді цілісної системи.
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Наявність системи захисту інформації. Безпека даних є однією
з головних вимог до банківської системи. Повинна бути передбаче-
на як стійкість роботи при неправильних діях персоналу, так і спе-
ціалізовані системи захисту від навмисного злому БС з корисливи-
ми чи іншими цілями. Зазвичай використовується система паролів,
шифрування переданої інформації, електронного підпису. Також
важливе значення має правильна організація ведення архіву інфор-
маційної бази системи (електронно-обчислювальні машини).

Наявність додаткових функціональних можливостей. На-
приклад, у найбільш сучасних банківських системах реалізова-
ний автоматизований введення фінансової документації на основі
методів оптичного розпізнавання образів.

На даний час банківські системи пропонуються такими вітчиз-
няними та зарубіжними розробниками банківського забезпечен-
ня: Вітчизняні: ARGUS, BIFIT, CS Ltd, Enran Telecom, IBIS,
Lime Systems, Mebius, ProFix, SoftReview, Unicorn, UNITY-BARS,
Viasoft, 4K, Computerinterservice. Зарубіжні: I-flexsolutions,
Misys, Rstyle, Temenos, OpenWay, БПЦ, Форс.

З огляду на вищесказане, найголовнішим завданням комп’ю-
терного департаменту банку є вибір кращого рішення з пропоно-
ваних на ринку варіантів банківських систем, або вибір стратегії
розробки чи модернізації існуючої банківської системи [1].
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АВАНСОВАНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

У наш час ту чи іншу справу починають не тільки зі створення
ідеї, постановки цілі та докладання зусиль, а й вкладання коштів і
ресурсів. Тому, на мою думку, говорячи про підприємства, слід
починати з такого поняття, як «авансований капітал». На сучас-
ному етапі розвитку ринкових відносин важливим питанням є рі-
вень забезпеченості авансованим капіталом та ефективність його
використання аграрними підприємствами.

Категорія «авансованого капіталу підприємства» є однією з
найважливіших у системі економічних категорій в умовах ринко-
вої економіки. Сам же авансований капітал можна визначити як
сукупність органічно взаємопов’язаних ресурсів, яка вкладається
власником у певне виробництво (підприємницьку діяльність) з
метою одержання прибутку.

Авансований капітал — це по суті активи підприємства, що
відображені у звітності у формі №1 «Баланс».

Активи — це ресурси авансованого капіталу, що контролюються
підприємством і використання яких, як очікується, забезпечить в
майбутньому певну економічну вигоду підприємству [1, с. 345—347].

Як і будь-яке явище, поняття чи процес, авансований капітал
має певну структуру. В економічній літературі можна зустріти
таку класифікацію: необоротні активи, оборотні активи, витрати
майбутніх періодів, необоротні активи і групи вибуття.

Важливо дослідити ефективність використання авансованого
капіталу в аграрних підприємствах України за останні роки.

Спершу доцільно оцінити тенденції зміни величини авансовано-
го капіталу загалом на аграрних підприємствах за останні кілька ро-
ків та його окремих складових. Величина авансованого капіталу аг-
рарних підприємств України за період 2008—2010 рр. має
тенденцію до зростання: 2008 р. — 111,3 млрд грн, 2009 р. — 140,1
млрд грн, 2010 р. — 156,0 млрд грн. Якщо говорити про зміни в
структурі, то тут маємо наступне (розрахунок у відсотках):

 необоротні активи — прослідковується тенденція до зменшен-
ня: 2008 рік — 45,92 %, 2009 рік — 44,46 %, 2010 рік — 42,21 %;

 оборотні активи — величина даної складової авансованого
капіталу поступово зростає: 2008 рік — 53,21 %, 2009 рік —
54,9 %, 2010 рік — 57,28 %;
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 витрати майбутніх періодів — бачимо тенденцію до змен-
шення: 2008 рік — 0,86 %, 2009 рік — 0,62 %, 2010 рік — 0,48 %;

 необоротні активи та групи вибуття — відбувається поступове
зростання: 2008 рік — 0,01 %, 2009 рік — 0,03 %, 2010 рік — 0,04 %.

Якщо говорити безпосередньо про ефективність використання
авансованого капіталу та забезпеченість ним аграрних підпри-
ємств, то слід наголосити на наступних показниках:

 продуктивність авансованого капіталу аграрних підпри-
ємств за період з 2008 по 2010 роки зменшилась на 31,2 % (2008
рік — 0,93 грн, 2009 рік — 0,73 грн, 2010 рік — 0,64 грн);

 динаміка розміру авансованого капіталу аграрних підпри-
ємств в розрахунку на одиницю площі має тенденцію до зростан-
ня, зокрема у 2010 році, порівняно з 2008, збільшився на 40,5 %
(2008 рік — 2,67 млн грн/тис. га, 2009 рік — 3,37 млн грн/тис. га,
2010 рік — 3,75 млн грн/тис. га);

 говорячи про динаміку розміру авансованого капіталу в
розрахунку на тисячу працівників аграрних підприємств, слід
наголошувати на збільшенні даного показника у 2010 році, по-
рівняно з 2008, на 49,6 % (2008 рік — 33,5 млн грн/ тис. чол.,
2009 рік — 44,4 млн грн/ тис. чол., 2010 рік — 50,1 млн грн/
тис. чол.);

 рентабельність авансованого капіталу аграрних підприємст-
ва за чистим прибутком від усієї діяльності зросла у 2010 році,
порівняно з 2008 роком, більше, ніж у 2 рази (2008 рік — 5,2 %,
2009 рік — 5,4 %, 2010 рік — 11 %);

 рентабельність авансованого капіталу аграрних підприємств
за прибутком від реалізації сільськогосподарської продукції зрос-
ла, але меншими темпами — на 67,3 % (2008 рік — 4,9 %, 2009
рік — 5,1 %, 2010 рік — 8,2 %).

Таким чином, можна говорити загалом про повільне, але все ж
зростання показників ефективності використання авансованого
капіталу аграрних підприємств в Україні, але при цьому зростан-
ня ефективності використання авансованого капіталу аграрних
підприємств від усієї діяльності більше, ніж лише від сільського-
сподарської діяльності.
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ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА КРИЗА
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Нинішня фінансово-економічна криза розпочалась у 2007 р. з
проблем на ринку нерухомості США і поступово перекинулася
на операторів фінансового сектору країн Західної Європи. Ситуа-
ція набула критичного розмаху у вересні — жовтні 2008 р., що
вимагало вжиття адекватних заходів на рівні не лише США та
ЄС, але й усього світового співтовариства. У ЄС насамперед по-
страждали країни, на ринках нерухомості яких відбувся спад
(Великобританія, Ірландія, Іспанія). Загостренню кризи сприяла
значна частка проблемних секторів у структурі ВВП цих країн.
Підсилила масштабність кризових явищ тісна взаємозалежність
економічних систем.

Сьогодні велике занепокоєння викликає ситуація у сфері дер-
жавних фінансів країн — членів ЄС. Греція, Португалія, Іспанія
та Італія балансують на межі дефолту. Середня по ЄС заборгова-
ність становить 74 % ВВП. 20 з 27 країн ЄС мають дефіцит бю-
джету, середнє значення якого становить 6,8 % ВВП.

Економіка України характеризуються високою чутливістю та
залежністю внутрішнього ринку від стану міжнародної
кон’юнктури. Головними причинами цього є експортоорієнтова-
ність основних компаній, невпевненість у якості державної полі-
тики та висока залежність від іноземного капіталу.

Враховуючи вищенаведені тенденції розвитку, можна спрог-
нозувати наступне розгортання подій в економіці України протя-
гом 2012 року.

1. Зростання державного боргу. Зростаюча напруженість в Єв-
ропі і зниження рейтингів найбільших економік призвели до зро-
стання вартості позикового капіталу для більшості позичальни-
ків. Сьогодні ставка зовнішніх запозичень для України
перевищує 10 % річних по долару, що збільшує витрати на об-
слуговування боргу і фінансування дефіциту бюджету.

2. Збільшення дефіциту торговельного балансу України. У
2012 році очікується скорочення попиту (обвал цін) на сировинні
товари у Європі та всьому світі. Це завдасть шкоди національним
експортерам через зменшення експортних надходжень від мета-
лургії, хімії, сільського господарства.
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3. Проблеми в банківській сфері. На сьогодні присутність за-
хідного капіталу на українському фінансовому ринку складає
близько 40 %. Розвиток кризових явищ у єврозоні може призвес-
ти до того, що європейські материнські банки для підтримки сво-
єї ліквідності приймуть рішення продати свої дочірні представ-
ництва. Це може дестабілізувати фінансову ситуацію та
призвести до хвилі масштабних фінансових поглинань.

4. Зменшення інвестицій. Криза Єврозони може призвести також
до скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій. Приблизно
85 % прямих іноземних інвестицій походять з країн — членів ЄС.
Останні роки прямі іноземні інвестиції тримаються на фоновому рів-
ні — близько $ 5 млрд на рік, що вдвічі менше, ніж до кризи.

5. Девальвація національної валюти. Причому девальвація мо-
гла б, з одного боку, допомогти промисловості скоротити витра-
ти, а з другого — певною мірою знизити привабливість імпорту.
Але ж насправді проблема не в тому, що обмінний курс гривні не
оптимальний, а в тому, що зростання експортних доходів в
Україні призводить до ще більшого попиту на імпорт (зокрема,
на енергоносії). Багато імпортованих товарів в Україні не вироб-
ляють у принципі, а значить ми змушені витрачати значну части-
ну національного доходу на оплату імпорту.

Якщо кризові явища у єврозоні посилюватимуться, окрім ви-
щеназваних наслідків Україна буде змушена переорієнтовувати
свої товарні потоки на ринки Азії та Російської Федерації. Вна-
слідок цього збільшаться ризики російської експансії у реально-
му секторі та на фінансовому ринку України.

Для попередження таких можливих наслідків другої хвилі фі-
нансової кризи необхідно розробити дієві антикризові заходи для
України. Пріоритетні завдання, які повинен ставити перед собою
український Уряд при перших проявах економічної рецесії, зво-
дяться до такого:

— cлід у найкоротший термін оперативно розробити й ухвали-
ти план (програму) протидії кризовим явищам;

— вжити всіх необхідних заходів для перетворення облікової
ставки Національного банку в дієвий інструмент регулювання пото-
ків капіталу між фінансовим і реальним секторами економіки;

— оперативний перегляд пріоритетів бюджетно-структурної
політики, збільшення капітальних видатків у галузях економіки зі
значним потенціалом зростання, інноваційного розвитку, конку-
рентоспроможності, зайнятості;

— активізація припливу приватних інвестицій шляхом зни-
ження податків і створення пільгових умов кредитування, зни-
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ження адміністративних бар’єрів при започаткуванні та веденні
бізнесу;

— застосування середньострокового бюджетно-фінансового
планування. В разі виникнення раптових економічних труднощів
є можливість адаптувати бюджетні видатки протягом кількох фі-
нансових років;

— створення спеціального фонду макроекономічної стабілізації у
структурі державних фінансів, який наповнювався б у період еко-
номічного піднесення за рахунок, наприклад, спеціального податку
на великий бізнес, залишків з попередніх фінансових років.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ

Сучасні зміни у суспільстві спонукають педагогів шукати ін-
новації та впроваджувати їх у навчальний процес. Перед освітою
постає завдання формування нового покоління не лише як носія
знань, але й як генерації з переважаючим творчим мисленням, що
здатна використовувати набуті знання і забезпечувати розвиток
суспільства в цілому. Саме тому метою реформування системи
освіти є визнання учня центральною фігурою навчального проце-
су. Тож важливим кроком у цьому напрямі є впровадження ін-
терактивних методів навчання в українські ВНЗ.

Цю проблему досліджували К. О. Баханова, О. Л. Глотова,
К. Ф. Нор, О. М. Пєхота, Г. А. Цукерман, О. Г. Ярошенко та ін.
Як специфічна категорія інтерактивні технології розглядаються
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М. В. Кларіним, В. В. Гузєєвим, О. І. Пометун [5], Л. В. Пиро-
женко [5], О. А. Дубасенюк [3], І.С Макаровою [4].

Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що вони ство-
рюють атмосферу співробітництва, взаємодії всіх студентів,
установлюють ефективний зворотній зв’язок між студентом і на-
вчальною інформацією. Під час інтерактивного навчання студен-
ти вчаться бути демократичними, спілкуватися між собою та ін-
шими. Ці технології передбачають моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв\язання проб-
лем групою студентів на основі аналізу обставин та відповідної
ситуації [3; 6].

За визначенням педагогічного енциклопедичного словника
Б. М. Бім-Бада [2], інтерактивне навчання — це навчання, по-
будоване на взаємодії того, хто навчається, з навчальним сере-
довищем, яке є сферою досвіду, що засвоюється. Українські
дидакти O. I. Пометун та Л. З. Пироженко [5] зазначають, що
суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний
процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії
всіх учнів. Інтерактивні методи навчання надають студентам
більше можливостей визначити зв’язки між подіями, аналізу-
вати їх, мати свою думку, аргументувати її і толерантно вести
дискусію. Новий підхід у навчанні повинен спиратися не на
парадигму засвоєння нових знань, умінь і навичок, а на пара-
дигму розвитку, що забезпечує становлення людини як
суб’єкта життя. В інтерактивному навчанні акцент перш за все
робиться на потреби студента, його особистий досвід. Оптималь-
ний результат навчання досягається через співпрацю, співтво-
рчість, надання студенту свободи вибору. Принципово зміню-
ється схема взаємозв’язку між учасниками освітнього процесу,
в контакті з викладачем та іншими студентами студент почуває
себе впевненіше [4].

Для перевірки рівня впровадження інтерактивних технологій у
навчальний процес провідних ВНЗ м. Києва мною було проведе-
не емпіричне дослідження на основі анкетування респондентів,
що являло собою як закриті відповіді на тестові питання, так і
відкриті, в яких опитані могли вільно висловлювати свої переко-
нання. В дослідженні взяли участь 100 студентів наступних ВНЗ:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Наці-
ональний технічний університет «Київський політехнічний ін-
ститут», Національний педагогічний університет ім. М. П. Дра-
гоманова, Київський національний університет імені Вадима
Гетьмана. Вибірка налічувала по 25 студентів з кожного ВНЗ.
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Результати проведеного дослідження показали, що найкраще
ознайомлені з поняттям «інтерактивне навчання» студенти КНЕУ
ім. В. Гетьмана, адже 52 % опитаних зуміли вибрати правильне
визначення поняття серед наданих варіантів. Найгірше ознайом-
ленні з цим питанням студенти КПІ, оскільки лише 8 % впорали-
ся із поставленим завданням. Така тенденція свідчить про недо-
статній рівень обізнаності студентів з дисциплін психолого-
педагогічного циклу, а отже і неповне розуміння методів навчан-
ня загалом і способів підвищення його ефективності зокрема, що
значною мірою впливає на сприйняття освітнього процесу.

Лише деякі форми інтерактивного навчання присутні у дослі-
джуваних ВНЗ, найбільш диференційовані вони у НПУ ім.
М. П. Драгоманова. Я вважаю, що, незважаючи на перевіреність
часом ефективності семінарських, лабораторних і практичних за-
нять, необхідно звертатися у навчальному процесі і до таких
форм навчання, як «коло ідей», «мікрофон», «крісло автора» та
ін., адже вони дозволяють розвиватися студентам не лише пред-
метно-направлено, а й особистісно.

Кількість занять теоретичного і практичного характеру, на
думку 47 % респондентів, є гармонійно поєднаними, але все ж
цікавіше студентам на практичних заняттях, лише 12 % надають
перевагу лекціям. Переважно завжди студенти можуть вільно ви-
словлюватися на заняттях інтерактивного типу, 51 % з них почу-
вають себе впевнено і розкуто, але все ж 8 % процентам ніколи
не буває комфортно на заняттях такого типу, тому викладачі по-
винні шукати до таких студентів індивідуальний підхід, залучати
їх до роботи у команді.

Студенти КНЕУ ім. В. Гетьмана найкраще засвоюють новий
матеріал моделюючи ситуацію у малих групах, а студенти інших
ВНЗ надають перевагу рольовим іграм, найменш ефективною
опитані вважають дискусію на проблемну тему. Найдоцільнішим
з точки зору студентів є оцінювання роботи кожного індивідуаль-
но (56 %), це можна здійснити за допомогою формування неза-
лежної групи експертів, функцією якої є контроль. Результати
дослідження показали, що серед критеріїв оцінювання аудитор-
ної роботи переважають не лише кількість правильних відповідей
чи виконаних завдань (53 %), активність (37 %), а й особисте став-
лення викладача до студента (10 %), що є негативною тенденцією,
адже процес контролю має бути об’єктивним.

Тож проведене дослідження показало, що рівень впроваджен-
ня інтерактивних технологій у навчальний процес провідних ВНЗ
Києва є недостатнім, що виявляється у нерозумінні студентами
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мети вивчення певних навчальних дисциплін без закріплення на-
бутих теоретичних знань на практиці. Інтерактивні технології на-
вчання є обов’язковою складовою сучасного процесу навчання,
оскільки надають більше можливостей для самовдосконалення і
саморозвитку студентів, стимулюють навчальну активність, да-
ють можливість подолання утруднень, пов’язаних з різним тем-
пом навчання чи рівнем розвитку студентів. Отже, на практиці
необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому або
окремі їх елементи, причому навчальний процес має організову-
ватися так, щоб студенти шукали зв’язок між новими та вже
отриманими знаннями, формували власні ідеї та думки, навчали-
ся співробітництву.

Література

1. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of
Educational Goals: Handbook 1, cognitive domain. — New York; Toronto:
Longmans, Green. — http://coun.uvic.ca/learn/program/hdouts/bloom.html.

2. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь — М.,
2002. — 528 с.

3. Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта : монографія /
О.А. Дубасенюк. — Ж. : ЖДУ ім. Франка, 2009. — 564 с.

4. Маркова І. С. Інтерактивні технології на уроках математики /
І. С. Маркова. — Х. : Основа, 2008. — 126 с.

5. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:
наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко — К. : А.С.К, 2004.
— 192 с.

6. Сітарська Б. О. Теоретичні і методологічні засади дидактичних
завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів:
монографія / Б. О. Сітарська. — К. : Основа, 2005. — 428 с.

Николюк М.О.
(ф-т економіки та управління, І курс)

АКЦІЇ ПРОТЕСТУ: УКРАЇНА—РОСІЯ

Російське суспільство, що пробудилося від багаторічної спля-
чки восени минулого року, почало довгий і складний процес са-
моусвідомлення і формування своїх запитів. Багато політологів
ототожнюють російські акції протесту з українським Майданом.
Чи так це? Давайте звернемося до історії.
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Передвиборча програма В.В. Путіна і його програмна стаття
«Росія зосереджується — виклики, на які ми повинні відповісти»
довели, що влада і громадянське суспільство Росії живуть в різ-
них системах координат, які не перетинаються. Тому громадя-
нам, які вийшли на вулиці треба довго і наполегливо працювати,
аби змусити владу рахуватись зі своїми правами. Росіяни сього-
дні знаходяться лише на початку шляху, який Україна пройшла в
2000—2004 рр. Незважаючи на широту російської душі, їм треба
визнати, що російське громадянське суспільство буде змушене
пройти шлях українців. Складність цього визнання — об’єктивна
реальність. Така ментально-психологічна структура російської
особистості.

По суті протестних процесів, форми їх вираження, побудові
пострадянської системи влади росіяни стоять найближче до
українського досвіду.

В українців, які пройшли довгий шлях формування власних
запитів, до початку Майдану, було 4 роки боротьби з владою —
від початку акції «Україна без Кучми» (грудень 2000 р). Був до-
свід масових протестів, мітингів, зокрема «Повстань Україно».
Було сильне представництво в парламенті, свій громадянський «5
канал» та інші медіа, і нарешті, високорейнтиговий лідер
В. А. Ющенко, який до початку Майдану вже 5 років відносився
до провідних політиків країни [2].

Звичайно, російський досвід буде іншим. Незважаючи на те,
що «Росія — не Україна», основні смислові та організаційні мо-
менти думаю, будуть повторюватися. По суті, дещо вже повтори-
лося. В Україні все почалось з лозунга «Україна без Кучми», у
росіян — лейтмотивом протестів на першому етапі стали слова:
«Росія без Путіна» [3].

Ще зовсім недавно про акції протесту в Росії ніхто й не думав.
Ніхто не думав, що люди вийдуть спочатку на Болотну площу,
потім на проспект Сахарова, Садове кільце. «Тому не варто ста-
витися до можливості Майдану в Москві скептично. Наприклад,
флеш-моб під гаслом «Прокат Путіна», який пройшов 26 лютого
в Москві, дуже нагадує Майдан 2004 р. і може бути стартом», —
підсумував політолог Андрій Окара.

Російські вибори Президента, які, як відомо, закінчилися пе-
ремогою В.В. Путіна, спричинили лавиноподібну зливу різнома-
нітних прогнозів на задану тему: якою буде Росія «нового Путі-
на?». Насправді сама постановка питання містить лукавство,
адже В. В. Путін — далеко не нова фігура у російській владі, бі-
льше того, хоча формально він був прем’єром, проте ніхто не має
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сумнівів, що саме він, а не формальний Президент Д. А. Медвє-
дєв формував внутрішню і зовнішню політику держави. Отже,
теза про «нового Путіна» — має очевидне пропагандистське зна-
чення, але ніяк не змістовне.

Результати виборів у Держдуму РФ стали першим матеріаль-
ним свідченням того, що ніяких змін від формального акту «ви-
борів» очікувати не слід.

Між тим, сам факт здатності до об’єднання різнокольорової
опозиції спричинив неадекватну, можна сказати, панічну реакцію
влади. У Москву миттєво було введено тисячі військовослужбов-
ців каральної дивізії. Складалося враження, що російська столиця
готується не до виборів Президента, а до війни навалою якогось
окупанта. Невже Путін прирівняв до потенційних ворогів грома-
дян власної країни? Хоча за офіційною версією Кремля, необхід-
ність такого численного контингенту військ у столиці РФ була
необхідною для підтримки громадського порядку під час прове-
дення масових акцій. Риторика і гасла «Не допустим оранжевой
чумы!» лише підтверджували, що у Кремлі сама згадка про київ-
ський Майдан — 2004 викликає напади неконтрольованого жаху.
Чи можливий в Росії Майдан? [1].

Сплеск масової суспільної активності в Росії відродив, зокре-
ма серед українських і частини західних аналітиків, сподівання
на можливість швидкого відродження демократичних суспільних
механізмів впливу громадян на владу. Бо те, що ми розуміємо під
словом «Майдан», означає критичну точку конфлікту чинної
влади з народом, масовий протест, з вимогою зміни цієї влади.

Досвід подібних суспільних проявів показує, що вони або
досягають мети у мирний спосіб (як, наприклад, було в Україні
у 2004 р.), або мають наслідком кровопролиття, бунт, тривале
громадянське протистояння (як це сталося у Єгипті та інших
країнах регіону). У випадку України ми побачили суто євро-
пейський спосіб конституційної реалізації права народу, який
не супроводжувався жодним проявом насильства. Сотні тисяч
громадян, які вийшли на акцію протесту, діяли виключно в
межах чинного законодавства. До честі правоохоронних орга-
нів, і міліція, і спецслужби під час Майдану, також діяли корек-
тно, не провокуючи насильство, виконуючи функцію підтри-
мання громадського порядку. Як не дивно, але під час подій
2004 р. в Києві було зафіксовано рекордне зниження рівня зло-
чинності, що повністю спростовує твердження деяких сучас-
них державних керівників, що подібні акції — це виключно
дестабілізація і вакханалія.
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В історії сучасної Росії нічого подібного не траплялося. Серп-
неві події 1991 р навряд чи можна назвати Майданом, оскільки,
очевидно, народ у Москві не ставив на меті зміну керівництва
країною, навпаки, більшість росіян тоді була за владу, тобто за
горбачовську модель «оновленого СРСР» [4].

Варто згадати, як Путін став Президентом. Саме його, тодіш-
нього прем’єра, публічно об’явив «прєємніком» Єльцин і росіяни
переважною більшістю проголосували за вказану Кремлем кан-
дидатуру на президентських виборах. Чи можливе щось подібне
у демократичному суспільстві? Насправді, ж під цими гаслами,
було фактично знищено будь-яку політичну опозицію кремлівсь-
ким керманичам. Путін створив систему жорсткої, безальтерна-
тивної авторитарної влади.

Лідери російської опозиції, без сумнівів, розуміють, що Май-
дан є насамперед безстроковою формою масового протесту уль-
тимативного характеру. Незважаючи на те,що Володимир Путін
уже в 1 турі отримав впевнену перемогу, щось заважає остаточно
розслабитись: нічого подібного в Росії не було ще з часів пребу-
дови (80—90 рр.); в Росії перестало діяти «щеплення» проти «ко-
льорової революції»; влада нічого не зробила,щоб хоч якось по-
слабити протестні настрої; ідея продовження боротьби і досі
висить в повітрі Російської Федерації.

Однак, політика — це мистецтво можливого. І якщо Путін у
найближчі 6 років не дасть приводу для створення «революційної
ситуації» — революції в Росії можна не чекати. Отже, Майдану в
Росії не буде. Чому? Бо Україна, як відомо, не Росія, а Росія, від-
повідно, не Україна. Є чотири суттєві відмінності:

По-перше, в Україні були яскраві «невуличні» лідери, навколо
яких об’єдналася опозиція, в тому числі вулична — Ющенко і
Тимошенко. У Росії таких нема.

По-друге, тодішній українский Президент, Кучма, йшов з по-
сади і не мав жодного стимулу проливати людську кров задля
чужої перемоги.

По-третє, у великих містах Росії, де багато освічених людей, Пу-
тіна не люблять, а провінція не готова до вуличного протистояння.

По-четверте, російські націоналісти поки що виступають про-
ти Путіна, але він може спробувати розколоти їх і очолити, вису-
ваючи імперські гасла.

Найбільш імовірний варіант — поступове згасання протест-
них акцій. Якщо Путін втримається зараз — втримається і ще
шість років, це як мінімум. І буде повільна деградація держави,
яка закінчиться її розвалом. Але це трапиться ще нескоро.
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Проголошення незалежності України сприяло розбудові нової
держави. Відмова від радянської ідеології, в тому числі і право-
вої, закономірно вплинула на правову систему України. Актуаль-
ність теми дослідження зумовлена проголошенням незалежності
в Україні, внаслідок чого постало завдання реформувати правову
систему; побудовою демократичної, соціальної, правової держа-
ви, функціонування якої спрямовано на забезпечення і захист за-
гальновизнаних людських прав і свобод.

Проблема формування і функціонування правової системи
України досліджувалася у працях О.Ф. Скакун, В.В. Копєйчико-
ва, А.М. Колодія, В.С. Ковальського, М.В. Цвіка, М.С. Кельмана,
О.Г. Мурашина, В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка, П.М. Рабіно-
вича тощо. Наприклад, М.С. Кельман визначає правову систему
як сукупний зв’язок усіх правових явищ, що існують у суспільст-
ві, тобто системи права, джерел права, правосвідомості (або пра-
вової культури) і правової реалізації. Проте, правову систему не
слід ототожнювати з поняттям система права, яка є лише части-
ною правової системи.

Поняття правової системи часто використовується для того,
щоб охарактеризувати історико-правові та етнокультурні відмін-
ності права різних держав і народів.

Елементами правової системи України є:
1. Система права — об’єктивно зумовлена внутрішня орга-

нізація права, яка полягає в єдності і погодженості всіх юридич-
них норм і диференціації їх за певною системою. В Україні си-
стемою права є: норми права, інститути, підгалузі та галузі
права.
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2. Джерела (форми) права — це форми юридичного встанов-
лення та закріплення приписів (правил, норм). Саме вони відо-
бражають рівень демократизму суспільства та принципів органі-
зації держави [2, С. 39]. Джерелами (формами) права в Україні є:
нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, право-
вий звичай, міжнародно-правовий договір.

3. Правосвідомість — це форма суспільної свідомості, що міс-
тить у собі сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій і
концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують від-
ношення особи, суспільної групи і суспільства в цілому до чин-
ного чи бажаного права, а також до всього, що охоплюється пра-
вовим регулюванням. Елементом правосвідомості є правова
культура — це різновид загальної культури, який становить сис-
тему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосуєть-
ся правової реальності даного суспільства [3, с. 315].

4. Реалізація норм права — це втілення розпоряджень пра-
вових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, в їх прак-
тичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий
результат [1, с. 418]. Основними формами реалізації права є:
використання, виконання, дотримання і застосування норм
права.

За результатами дослідження встановлено, що Україна нале-
жить до романо-германського типу правових систем. Основним
джерелом права в Україні є нормативно-правовий акт — офіцій-
ний письмовий документ, що містить загальнообов’язкове прави-
ло поведінки. Всі нормативно-правові акти підпорядковані за їх
юридичної силою і складають певну ієрархічну систему. Верхній
щабель цієї системи належить Конституції. Галузі права поділені
на публічні і приватні. До публічного права відносять ті галузі та
інститути, які визначають статус і порядок діяльності органів
держави та відносини індивіда з державою, а до приватного —
галузі та інститути, що регулюють взаємовідносини індивідів. В
Україні право є кодифікованим, оскільки норми, які складають
одну галузь права, зведені у систематизовані нормативні акти.

Слід зазначити, що, на думку деяких науковців, Україна на-
лежить до слов’янської (В. Синяков) або до постсоціалістичної
(В. Погоріло, М. Малишко) правової системи.

Р. Давід визначав, що «соціалістична правова система сходить
зі сцени, хоча сьогодні, важко передбачити подальший хід дій.
Тим не менш сімдесят років соціалізму безперечно відіб’ються на
тому новому праві, до якого прийдуть колишні соціалістичні
країни» [5, с. 21].
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Отже, можна дійти висновку, що формування правової систе-
ми має здійснюватися на основі функціонування демократичних
інститутів і принципів, що закріпленні у законодавстві України.
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ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Економіка є однією з першопричин, яка веде до зіткнень соці-
альних груп, держав та їх коаліцій. Боротьба за економічні ресур-
си стала причиною двох світових воєн, а взаємозв’язок між еко-
номікою і війною при посередницькій ролі політики проявля-
ється і сьогодні. Одним з вогнищ протиріч військових конфліктів
є Близькосхідний регіон, де відбувається боротьба за один із най-
важливіших економічних ресурсів — нафту.

Війни супроводжуються жахливими економічними наслідка-
ми, такими як боротьба Наполеона I з Англією або Друга світова
війна. Так, прикладом гучних світових торгових воєн є «Сталева
війна», початком якої стала економічна криза 1998 року, яка вва-
жається не закінченою і дотепер. Вона викликана здешевленням
японської та європейської сталі порівняно з американською, й
зростанням експорту. Тому в липні 2001 року США ввели анти-
демпінгові мита. Іншим прикладом є «Текстильна війна» між
Японією й США, яка тривала більше 20 років, а також «М’ясна
війна», що виникла між США та Європою в травні 1999 року й
закінчилася в серпні. «Бананова війна» 1999 року полягала в то-
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му, що європейські країни при імпорті бананів віддавали перева-
гу фірмам із країн-колоній, що раніше були їхніми. Це допомага-
ло досягати політичних цілей. Зате збитки несли ТНК, більшість
із яких базувалися в США [4].

Завжди одним із епіцентрів виникнення торгових воєн була та
є Росія. Так, у листопаді 2005 року була розпочата війна проти
польського м’яса. В 2006 році пройшли дві гучні торгові війни: в
березні — війна з Грузією щодо вина та Боржомі й у жовтні з Лат-
вією проти латвійських шпротів. У 2011 році торгові заворушен-
ня відбувалися з Японією та Придністров’ям за автомобілі та ко-
ньяк відповідно [5].

Проте головним суперником для РФ у торгових війнах є Украї-
на, хроніка конфліктів з якою почалась в 1993 році підписанням
угоди про вільну торгівлю без заборонних мит. Згодом країни за-
нурилися в локальні конфлікти. Але справжня війна розгорілася
вже в нинішньому сторіччі, коли північно-східний сусід наніс удар
по трубній промисловості у квітні 2001 року введенням квоти на
імпорт труб чорних металів, а в 2002 році — встановив загороджу-
вальні мита. Наступний удар був нанесений 10 січня 2006 року за-
криттям ринку для українських труб на п’ять років.

Також постраждала й кондитерська промисловість, коли 12 жо-
втня 2005 року були встановлені мита на українські кондитерські
вироби. А 20 січня 2006 року була уведена заборона на поставки
продукції тваринництва з України. Збитки склали біля $1,1 млрд у
рік. У червні 2011 року Митний союз ввів мита на український ме-
тал і труби, а також були підвищені мита на український цукор,
гречку, картоплю, капусту, а експорт українських солодощів був
взагалі зупинений. Далі на черзі стали українське молоко і м’ясо, з
6 по 17 червня було заборонено поставку продукції 18 виробників.
Одним із затяжних торгових непорозумінь є українсько-російська
газова війна, що нею ознаменувався початок 2012 року. Вона стала
продовженням понад дворічних намагань офіційного Києва пере-
глянути газові домовленості із «Газпромом» 2009 року. 7 лютого
2012 року, окрім газової, РФ розпочала ще й «Сирну війну» через
заборону ввозити сири українських фірм, що нібито містять паль-
мове масло. За три місяці українські виробники недоотримали $ 75
млн, що зумовило спад закупівельних цін на молоко і прискорило
тенденцію вирізання поголів’я [3]. Але в квітні було відновлено
постачання сирів. 2012 рік ознаменувався ще й торговою війною,
яку розпочала Укераїна 1 березня з білоруським молоком, сиром і
вершковим маслом, які були оголошені товарами «нон грата» в
нашій країні.
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До причин, які зумовлюють виникнення торгових «воєн», мож-
на віднести: незадовільну якість продукції; боротьбу за ринки
збуту; захист вітчизняних підприємств від надмірної експансії
експортерів; невідповідність документів; відмову від сплати зов-
нішнього боргу; маніпулювання курсом валют, зокрема Китаю та
США; протиріччя екологічних норм країн.

Але, все ж таки, головною причиною торгових конфліктів ви-
ступає політика. Доказом є приклад російських торгових воєн:
польські підприємства відсилали до Росії продукцію з третіх
країн — антиросійська політика Леха Качинського; неякісний
коньяк «Квінт» — кандидат у президенти, який не влаштовував
Кремль; сири містять пальмове масло — газові переговори тощо.
Так, за словами Бориса Тарасюка: «Головне завдання для Росії —
зробити все для того, щоб економіка України була підпорядкова-
на російській. А для цього торговельні війни — найкоротший
шлях» [2].

Торгові війни переважно мають негативний вплив на економіч-
ний стан країн: втрата торгових ринків; збитки підприємств; при-
зупинення розвитку аграрної галузі; перенасичення внутрішнього
ринку; зниження закупівельних цін без зміни цін в торгових ме-
режах; закриття заводів; зменшення поголів’я, обсягу виробницт-
ва, експорту й імпорту.

Шляхами зменшення дії негативних наслідків торгових воєн
можуть бути: пошук нових ринків збуту (Грузія, Азербайджан,
Індія і країни Близького Сходу); переформатування виробництва
під нові потреби; скупка активів на території РФ; створення лобіст-
ських зв’язків в уряді сусідньої держави; формування системи
технічних регламентів; розробка нових стандартів; впровадження
системи HACCP. Так, компанія «Roshen» відкрила фабрики в Ро-
сії та в Литві. «Миронівський хлібопродукт» перевів своє підпри-
ємство на систему НАССР [1].
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ІНФОГРАФІКА У БІЗНЕСІ

У ХХІ столітті спостерігаються якісно нові зміни в формах
представлення даних у бізнес-середовищі. «Існує одна проста
причина, чому візуалізація стає настільки важливою. Це наше
бажання розібратися в тому, що відбувається в світі, в той час як
все стає більш заплутаним», — стверджує Аліса Роурстон (New
York Times) [3]. За таких умов більшість топ-менеджерів зіштов-
хується з проблемою браку необхідних знань у дизайні та пред-
ставленні аналізованих даних.

Потреба в розумінні значних масивів даних, що наразі харак-
терні для сучасного бізнесу, візуалізації ключових закономірнос-
тей та виявленні залежностей вимагають застосування інновацій-
них підходів. Одним з найпоширеніших і найефективніших
методів є бізнес-інфографіка. Метою статті є визначення сутності
та основних теоретичних засад бізнес-інфографіки.

Візуальне сприйняття грає ключову роль у сприйнятті світу.
За результатами досліджень Нью-Йоркського університету, саме
візуально ми отримуємо 80—90 % інформації. При навчанні ма-
леньких дітей ми з задоволенням використовуємо принцип інфор-
мація + малюнок. Сучасні дослідження мозку доводять, що саме
така подача інформації найкраще сприймається людьми в будь-
якому віці.

Якщо для Вас важлива чіткість і системність комунікації, то
візуалізація інформації — один з інструментів, який допоможе в
цьому. Головна перевага — можливість управляти інформацією з
великим рівнем насиченості, органічно використовуючи вербаль-
не і образне мислення [3].

Що ж таке інфографіка? Зазвичай під цим терміном розумі-
ється візуальне представлення інформації, даних і знань. Іншими
словами, це такі графіки, в яких відображається комплексна ін-
формація, необхідна для швидкого подання великої кількості да-
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них. Інфографіку активно використовують в абсолютно різних
сферах діяльності, починаючи від науки і статистики демографіч-
них даних і закінчуючи журналістикою та освітою.

У бізнесі інфографіка може використовуватися менеджерами і
маркетологами в тих випадках, коли їм необхідно представити
будь-яку кількісну інформацію (річні звіти Nielsen, Kraft Foods то-
що). Це наочно і по-справжньому красиво, а іноді і критично важ-
ливо для бізнесу (дешборди). Важлива частина бізнес-інфографіки
— розуміння суті зображуваного. А значить, дизайнеру важливо
вміти «читати» і аналізувати ті дані, з якими він працює [1].

Візуалізація буває трьох рівнів:
1. Візуалізація даних допомагає прочитати цифри — це пред-

ставлення масиву даних діаграмою, що дозволяє побачити зако-
номірності.

2. Візуалізація інформації з’єднує різні факти в «історію», і в
якійсь мірі вже пропонує інтерпретацію подій. Напевно це і є
«інфографіка» в її чистому вигляді.

3. Візуалізація знань. Коли, наприклад, підприємець хоче до-
нести світові ідею свого інноваційного бізнесу. Ідея є задумом і
йому треба допомогти втілити її не в форму слів, а зображення,
схему, карту [2].

Першими інфографіку як успішний інструмент розвитку біз-
несу почали використовувати медіа. Як новий жанр у пресі, інфо-
графіка з’явилася в 1982 році в газеті USA Today. Інформаційні
малюнки в 1990-х стали фішкою таких видань, як New York
Times і Guardian [3].

Один з найвідоміших експертів сучасності в сфері інфографі-
ки Едвард Тафті стверджує: «Інфографіки відображають суть ін-
формації. Безсумнівно, що вони можуть бути більш зрозумілі-
шими і наочнішими, ніж традиційні статистичні розрахунки» [4].

Графічне подання бізнес інформації повинно:
• відображати дані та уникати їх спотворення;
• змушувати глядача замислюватися про суть графіка, а не

про його дизайн;
• логічно упорядковувати великі обсяги інформації;
• спрощувати для глядача порівняння різних фрагментів да-

них та представляти їх на кількох рівнях деталізації.
Головною умовою успішної інфографіки є її здатність бути

єдиним цілим зі статистичними і словесним описом даних [4].
Для побудови бізнес-інфографіки існує велика кількість про-

грам (Tableau, Adobe Illustrator, Corel Draw тощо). Однак найпо-
пулярнішим є поєднання MS Excel та Adobe Photoshop.
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В останні роки відбувається велика кількість змін у бізнес-
аналітиці. Зростання обсягів даних є тенденцією, яка заполонила
весь світ. Інтерактивна візуалізація даних стає необхідною вимо-
гою сучасного бізнесу. Бізнес користувачі будуть очікувати від
своїх організацій можливості візуалізувати графічно цікаві дані
(на веб-сайтах або блогах).

Більше того, враховуючи тенденцію збільшення обсягів да-
них, інтерактивна візуалізація стане інструментом, який матиме
критичне значення. Звіти. наповнені безкінечними рядами цифр
та статистики, нудні перевантажені графіки. на які доводиться
витрачати години, щоб зрозуміти, і тижні, щоб змінити, вже не
актуальні.

Таким чином, можна впевнено говорити про те, що на сучас-
ному етапі розвитку бізнесу з його постійно зростаючими обся-
гами інформації використання інфографіки є вже не модною тен-
денцією, а об’єктивною необхідністю.
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ЄВРОПА ТА КИТАЙ:
ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Усе XX століття характеризується радикальними змінами, які
зачепили господарське життя людства та геополітичну форму йо-
го організації. Історичним надбанням стали колоніальні імперії,
традиційна концепція «національної держави» теж зазнає змін,
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спричинених поглибленням глобалізації. На передній план еко-
номічного, політичного, історичного розвитку виходять уже регі-
ональні наднаціональні структури, що формуються на основі пев-
них цивілізаційних блоків.

За даних умов важливого значення набуває саме визначення
принципів взаємодії між цими об’єднаннями та тих культурно-
історичних основ, які становлять внутрішній стержень кожної
цивілізації. В даному випадку ми намагаємося встановити ті фак-
тори, які сприяли формуванню цілісних образів Європи (як час-
тини Західного світу) та Китаю (як основи окремої цивілізації).

Історично ці два регіони були ареною бурхливих соціальних і
господарських змін, вони — центри ранніх високорозвинутих су-
спільств. Водночас навіть на ранньому етапі проявляються ті
зміни, які визначатимуть кардинальні відмінності між цивілізаці-
ями стосовно основних суспільних і господарських інституцій.

Європа формувалася як прибережна зовнішньоорієнтована
окраїна Євразії, яка мала значні традиції налагодження контактів
(економічних, військових) із сусідами. У цьому випадку Серед-
земне море, а пізніше і Атлантичний океан, були не перешкодами
та межею регіону, а його життєво необхідною складовою —
«кровоносною системою». Відсутність великих річок у Європі, а
також відсутність великої площі родючих ґрунтів, передбачала
формування суспільної структури у вигляді об’єднань вільних
озброєних землеробів, що слугували основою майбутньої поліс-
ної системи.

Своїх сучасних форм та ідеологічних основ Європа набула із
встановленням тут Західного християнства (особливо після його
реформації), що виражалося в прийнятті догм, що стимулювали
розвиток індивідуалізму, політичного лібералізму, конкуренції
(зокрема дані риси характерні для протестантської етики). Такий
підхід допомагає визначитися із географічною локалізацією регі-
ону (не у власне географічному понятті, а саме в цивілізаційно-
му): у даному випадку Європа (частина Західного світу) обмежу-
ється країнами із давньою традицією сповідування західних форм
християнства (католицизм, протестантизм) [1].

З’явившись як окраїна величезного материка, Європа вико-
ристала свої внутрішні сили, жагу до відкриттів для економіч-
ного та політичного піднесення. Завдяки своїм визначальним
характеристикам регіон став батьківщиною того, що ми нази-
ваємо класичною економікою, з її переважаючою роллю ринку,
промислової революції, з її новими методами ведення госпо-
дарства.
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У свою чергу Китай — один з основних центрів виникнення
землеробства та формування ранніх цивілізацій. Китай формува-
вся як цілісне сільськогосподарське запліччя, орієнтоване на річ-
ки Хуанхе та Янцзи. Необхідність здійснення складних операцій
з підтримання високої врожайності шляхом будівництва мережі
іригаційних систем, сформувала особливу соціальну та політичну
структуру Китаю, що базувалася на жорсткій, деспотичній
централізованій владі. Водночас тривале домінування ідеології
конфуціанства привело до закріплення позицій етатизму та патер-
налізму.

Незважаючи на спроби повністю ізолювати себе від впливу
західних «варварів», Китай не встояв перед економічною та вій-
ськовою могутністю європейських колоніальних імперій. У ре-
зультаті низки військових конфліктів (опіумні війни, боксерське
повстання та іноземна інтервенція) Китай був поділений між ни-
ми на сфери впливу.

Свого часу Наполеон сказав: «Китай — це сплячий велетень,
хто його розбудить, той про це пошкодує». Сьогодні такі слова
здаються пророчими. Вперше за останні 200 років існує незахідна
сила, яка претендує на роль світового гегемона. Особливо ціка-
вим феноменом є стрімкий розвиток його економіки. Проте слід
визначити географічні межі цього регіону. Не можна не погоди-
тися з думкою Самюеля Хантінгтона, що потрібно виділити ве-
ликий блок із назвою «Великий Китай», до складу якого входять
власне Китай, Тайвань, Сінгапур і Малайзія (як особлива перехі-
дна зона). Таке розмежування пов’язане із значним китайським
населенням та його активною участю в економічному житті цих
держав і КНР.

Бурхливий розвиток «Великого Китаю пов’язаний із загаль-
ним розвитком Тихоокеанської окраїни. Реформування КНР роз-
почалося із відмови у 70-х рр. XX ст. від політики ізоляціонізму.
Найважливіші зміни відбулися за ініціативи великого реформа-
тора Ден Сяопіна, який висунув ідею «Одна країна — дві систе-
ми», що мала на меті поєднання елементів ринкової економіки та
командно-адміністративного способу організації. Вздовж узбе-
режжя створювалися численні підприємства, фінансові установи,
інфраструктурні об’єкти. Широкого значення набули вільні еко-
номічні зони, які мають на меті підвищення загального рівня ви-
робництва, шляхом податкових, кредитних переваг. Особливого
значення набули міста, що виступали в ролі супутників європей-
ських колоній (Гонконг, Макао). Визначальну роль набув мега-
лополіс затоки Перл. Таким чином, систему господарської орга-
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нізації, яка притаманна КНР, можна охарактеризувати як «держав-
ний капіталізм».

Сьогодні ЄС (як політична форма об’єднаної Європи) та Ки-
тай стоять на шляху формування тісних господарських і фінансо-
вих зв’язків. Таке зближення зумовлене загальними тенденціями
глобалізації та бажаннями розширити межі власного еконо-
мічного впливу. Незважаючи на такий оптимістичний стан, ко-
жен з регіонів має власний набір проблем локального та глобаль-
ного характеру.

Процес глобалізації приносить певні зміни, що стосуються не
лише окремих осіб, а й цілих соціальних структур. Так, загальна
лібералізація торгівлі, розвиток комунікаційних технологій при-
звели до формування певної космополітичної культури — пред-
ставників Давоської культури. Цей процес свідчить про зростан-
ня взаємозалежності між економіками країн, та про формування
неформальних зв’язків між цивілізаційними блоками, що значно
знижує можливість конфлікту.
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САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ

Самоорганізація — це здатність особистості до цілеспрямова-
ної, активної праці, планування своєї діяльності та оцінки її ре-
зультатів. Як зазначає Л. Хоружа, розвиток вміння самоорганіза-
ції у студентів забезпечує високий рівень їхньої мобільності,
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продуктивність навчально-пізнавальної діяльності та її результа-
тивність; допомагає швидше вирішувати завдання, долати труд-
нощі, виявляти ініціативу; вміти висувати навчальні цілі та ви-
значати серед них значущі, пріоритетні [4].

Студенти повинні мати здатність до самостійного мислення,
особистісної самореалізації, вміти об’єктивно оцінювати свої мож-
ливості і здібності, прагнути до самовдосконалення, вміти долати
перешкоди, бути здатними до змін та змінюватися самим, вони по-
винні дотримуватися певної схеми управління своєю поведінкою.

Наприклад, процес самоуправління навчанням має таку струк-
туру:

• постанова цілі навчальної діяльності;
• аналіз наявної ситуації та прогноз її можливих перетворень;
• вишукання засобів і способів досягнення цілей;
• передбачення можливих наслідків власних дій і вчинків для

оточуючих та особисто себе;
• прийняття рішень;
• виконання прийнятого рішення;
• критична оцінка результатів дій і вчинків.
Як вказують Л. Борисенко [2], Н. Копейна [3], ступінь прояву

кожного з названих чинників показує здатність і готовність сту-
дента до самостійної організації своєї діяльності, наявності та
ступені сформованості таких якостей і рис особистості, які необ-
хідні для діяльності.

Для визначення самоорганізації особистості у навчально-
пізнавальній діяльності я застосувала модифікований опитуваль-
ник О. Андроса, який охоплює перелік питань стосовно раціональ-
ної організації діяльності у процесі навчання [1].

Опитувальник містить 68 питань, розподілених за 4 шкалами:
1) НСО — навчальна самоорганізація;
2) СГСО — суспільно-громадська самоорганізація;
3) ДСО — самоорганізація дозвілля;
4) ПСО — самоорганізація у побуті.
До шкали НСО ввійшли такі питання, які характеризували:

планування роботи, старанність, добросовісність у навчанні, ці-
леспрямованість, впертість у досягненні цілей, ретельне плану-
вання своїх дій, наполегливість, взаєморозуміння з викладачами,
визначення пріоритету навчальних цілей.

Аналіз отриманих результатів за цією методикою свідчить про
те, що із 81 респондентів 35,7 % осіб виявили високі показники
НСО у навчальній діяльності, 38,2 % осіб — середні показники,
26,1 % осіб — низькі показники.
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Причому, кількість студентів з високим рівнем НСО розподі-
лилися за показниками навчальної успішності таким чином:
41,9 % — високий показник навчальної успішності, 35,4 % — се-
редній показник, 22,7 % — низький показник.

У ході дослідження було виявлено, що для студентів з висо-
ким рівнем НСО характерні такі вміння і якості, як самодисцип-
ліна, організованість, самостійність, регулярність і систематич-
ність занять, висока продуктивність у роботі.

Для студентів з низьким рівнем НСО характерні: несистема-
тичність у навчанні, наявність «спадів», «ривків» у роботі, особ-
ливо напередодні екзаменаційної сесії, невміння планувати свою
роботу та раціонально використовувати свій час.

Можна зробити висновок, що студент, як майбутній фахівець,
повинен вже зараз в умовах навчального процесу формувати в
себе самостійність, критичність мислення, наполегливість, по-
стійно самовдосконалюватись, вміти чітко ставити життєві та на-
вчальні цілі, вміти правильно організовувати свою діяльність і
час, брати на себе відповідальність — тобто бути здатним до са-
моорганізації.

Студент повинен сам вирішувати: як, коли, яким чином здійс-
нювати свою навчальну діяльність, якими методами і способами,
найоптимальнішими з його точки зору, відповідно до його пси-
хологічних та особистісних властивостей.

Також хотілось би підкреслити, що високий рівень навчальної
самоорганізації, здатність студента до самостійної організації на-
вчально-пізнавальної діяльності та управління нею слугують ре-
зервом активності для успішного навчання у вищому навчально-
му закладі.

Тому самоорганізація студента, її усвідомленість, цілеспрямо-
ваність відіграє надзвичайно важливу роль у навчальному проце-
сі, вона є вершиною у розвитку особистості студента, досягнення
її соціально-психологічної та творчої зрілості.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ТНК
НА НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ

У ХХ — на початку XXI ст. транснаціональні корпорації ста-
ли однією з основних рушійних сил глобалізації різних сфер сві-
тової економіки. ТНК постійно посилюють свій вплив на розви-
ток міжнародних економічних відносин загалом та на конкурен-
тоспроможність національних економік.

Усього на даний момент налічується близько 82 тис. ТНК, які ма-
ють 810 закордонних відділень. Близько 1000 ТНК — це корпорації-
мільярдери із загальною сумою продажів понад 1 млрд дол. США.

Високий ступінь впливу ТНК на економіки можна побачити,
зокрема, порівнявши ключові індикатори діяльності ТНК, напри-
клад, капіталізацію, оборот, продажі, та ВВП держав. Так, у 1998 р.
річний оборот компанії British Petroleum був більший, ніж ВВП
усіх найменш розвинених країн. Окрім того, за результатами до-
слідження «найбільших економік світу» 2000 р., 51 позиція зі 100
була зайнята ТНК і 49 — державами [1].

У 2011 р. капіталізація компанії Apple, яка склала $600 млрд,
перевищила ВВП Греції — $ 363,7 млрд, на що аналітики BBC
відреагували пропозицією до компанії профінансувати держав-
ний борг країни. Продажі ще однієї американської компанії Wal-
Mart за 2011 рік склали $ 421,8 млрд (3 % ВВП держави) [2].

Розглядаючи вплив ТНК на експорт країн, необхідно зазна-
чити, що у 2011 р. доходи від експорту компанії Газпром скла-
ли $ 56,2 млрд (4 % ВВП Російської Федерації), компанії
Petrоleos de Venezuela — $ 36,1 млрд (10 % ВВП Венесуели),
компанії National Iranian Oil Company — $ 52 млрд (15,7 %
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ВВП Ірану). Значна частка доходів від експорту ТНК у обсязі
ВВП країни базування свідчить про вагомий внесок компанії
у конкурентоспроможність національної економіки за раху-
нок поповнення валютних резервів країни, підтримання стабіль-
ності національної валюти, покращення стану платіжного ба-
лансу.

У контексті діяльності транснаціональних банків необхідно
розглянути фінансування державного боргу країн. Так, у струк-
турі власності державних облігацій Греції 16 % займають єв-
ропейські ТНБ, причому 96 % з них базуються у Франції та
Німеччині (BNP Paribas, Société Générale, Commerzbank). Купів-
ля значної частки державного боргу іншої країни сприяє під-
вищенню політичного впливу, а також допомагає диверсифіку-
вати інвестиційний портфель. Натомість, для приймаючої
країни дана ситуація призводить до посилення політичної за-
лежності, оскільки їй диктуються певні умови надання фінан-
сування. Однак, саме завдяки позикам ТНБ існує можливість
мобілізувати значні кошти для купівлі державних облігацій
інших країн.

Щодо ПІІ, то домінує тенденція до збільшення їх припливу до
країн, що розвиваються та постсоціалістичних країн, що стано-
вить більше 50 % загального обсягу ПІІ у світі. Зокрема, збільшу-
ється кількість злиттів і поглинань, внаслідок чого з’являється за-
гроза захоплення стратегічних галузей країн, що підриває їх
національну безпеку.

Розглядаючи портфельні інвестиції, релевантним є питання
можливості ТНК викликати кризові явища в економіці. Азійська
криза 1997 р. довела, що одна компанія здатна впливати на еко-
номіки одразу кількох держав. Фонд Сороса був обвинувачений у
численних спекулятивних операціях з валютами Таким чином,
спекуляції призвели до відтоку капіталу з азійських країн, що, в
свою чергу, спричинило різке навантаження на валютний курс та
обвал фондового ринку.

Окрім того, вплив ТНК на фондовий ринок обґрунтовується
рівнем капіталізації «голубих фішок». На слаборозвинених фон-
дових ринках коливання основних економічних індикаторів діяль-
ності провідних компаній може призвести до значного падіння
індексу та рецесії в країні. Наприклад, для обрахунку російського
фондового індексу РТС використовуються дані 50 «голубих фі-
шок». Однак, зміна показників навіть однієї з них (Лукойл, Север-
сталь, тощо) матиме великий вплив на фондовий ринок Росії у
цілому.
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Щодо України, то найбільше ПІІ надійшло від таких ТНК, як
Coca-Cola, ТНК-ВР, Daewoo тощо. Надходження інвестицій
сприяє притоку іноземної валюти до країни та стабілізації гривні.

Однак динаміка платіжного балансу України демонструє нега-
тивний вплив діяльності ТНК на фінансовий стан країни. У кри-
зовий період ТНК було виведено значну кількість капіталу з
країни [3], що спричинило зменшення золотовалютних резервів і
підрив стабільності національної валюти.

В Україні на даний час ТНК не сформувалися. Однак, провідні
компанії різних сфер бізнесу стрімко набувають ознак транснаці-
оналізації. Так, річний обсяг продажів SCM перевищив у 2011
році $1 млрд, філії компанії «Інтерпайп» функціонують у 8 краї-
нах, а корпорація «Рошен» амбітно розширює кількість країн з
власними виробничими потужностями.

Таблиця 1
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФПГ

Компанія Річний обсяг продажу,
$ млн

Кількість країн, в яких
розташовані філії

НПГ «Інтерпайп» 10 230 8

ФПГ «СКМ» 8151 6

ПАТ «Укрнафта» 847,82 1

ООО DCH 493,45 1

ДП КК «Рошен» 220 3

NEMIROFF Холдінг 203,8 5

ПрАТ «Конті» 114,66 2

Отже, фінансові потоки ТНК є рушійною силою розвитку на-
ціональних економік, як країн базування, так і приймаючих країн.
Основним негативним аспектом є виведення капіталу ТНК з
країн під час кризових явищ, що спричиняє подальше поглиблен-
ня рецесії.
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CИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

Сьогодні актуальною стає необхідність оцінювання резервів
підвищення ефективності діяльності підприємства. Адже сучасне
підприємство потребує адекватної системи управління, яка за-
безпечить йому конкурентоспроможність і стійке положення на
ринку. Досягнути цього можна лише за допомогою активного
впровадження методів менеджменту, відповідно до яких голов-
ним критерієм успішності фінансової діяльності є досягнення
якомога більшого приросту ринкової вартості підприємства чи
його окремих підрозділів.

Одночасно із формуванням ринкових відносин в економіці
України відбуваються глибокі зміни в теорії і практиці управлін-
ня на підприємствах. З’являються нові ринкові концепції, які
оперують сучасними поняттями, прийомами, методами й моде-
лями управління підприємством. Найважливішими на сучасному
етапі є вартісно-орієнтовані концепції контролінгу, концепція
управління проектами, концепція управління за бізнес-процеса-
ми, концепція системи збалансованих показників. Зазначені кон-
цепції спрямовані головним чином на досягнення цілей та збіль-
шення вартості організації, а також стимулювання підвищення
ефективності її функціонування.

Метою моєї роботи є детальний аналіз систем та особливостей
стратегічної діагностики й оцінки ефективності бізнесу.

В загальному розумінні ефектом вважається досягнутий ре-
зультат у його матеріальному, грошовому, соціальному виражен-
ні [2, с. 197]. Економічний ефект визначається перевищенням ва-
ртісної оцінки результатів діяльності (програм, проектів) над
вартісною оцінкою витрат, які з нею пов’язані, тобто є абсолют-
ним показником. Методологічний підхід до визначення ефектив-
ності діяльності підприємства залишається загальновідомим: ре-
зультати діяльності порівнюються з витратами або ресурсами, які
забезпечили цей результат. Тобто показники ефективності є від-
носними величинами.

Огляд науково-практичної літератури [1—10] виявив різні ме-
тодологічні підходи до побудови системи індикаторів оцінки
ефективності діяльності організації. Так, традиційними показни-
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ками ефективності є рентабельність активів; рентабельність влас-
ного капіталу; рентабельність основної діяльності; операційна
рентабельність продажу; рентабельність інвестицій; багатофак-
торна модель Дюпона. При визначенні ефективності інвестицій-
них та інноваційних проектів використовують індекс рентабель-
ності інвестицій (інновацій), облікову норму рентабельності,
внутрішню норму рентабельності, ефективність використання
власного і запозиченого капіталу, бюджетну ефективність тощо.

Сучасним підходом до ідентифікації інтегральної ефективнос-
ті підприємства є концепція стратегічного оцінювання ефектив-
ності функціонування. До основних методик цієї концепції нале-
жать: модель економічного прибутку (доданої економічної
вартості — EVA, Economic Value Added), збалансована система
показників (Balanced Scorecard) Р. Каплана та Д. Нортона, модель
піраміди результативності (Performance Pyramid), модель ділової
переваги (Business Advantage Model), система показників відпо-
відальності (ASC-Stake-holder Model). Особливостями моделей
цього підходу є те, що вони водночас є засобами моніторингу та
ефективними інструментами тактичного і стратегічного управ-
ління бізнесом [9, c. 513].

Так, система показників відповідальності (ASC) призначена
для пошуку своєрідного «балансу інтересів» між самим підпри-
ємством і різними зацікавленими сторонами (акціонерами, по-
стачальниками, персоналом, покупцями, кредиторами тощо). По-
слідовність впровадження моделі є такою: ідентифікація зацікав-
лених сторін; визначення внесків, отриманих від кожної зацікав-
леної групи осіб, і стимулів, наданих підприємством цим групам;
ранжування внесків і стимулів за пріоритетами; визначення пока-
зників для кожного з них; практичне застосування вибраних по-
казників для підготовки і прийняття стратегічних управлінських
рішень [6, с. 66].
Модель ділової переваги має в цілому стратегічний характер, її

елементами виступають стратегічні сфери і взаємозв’язки між
ними, які визначаються за допомогою так званої імовірності ло-
гіки. Ця модель має в цілому стратегічний характер, її елемента-
ми виступають стратегічні сфери і взаємозв’язки між ними, які
визначаються за допомогою, так званої імовірності логіки.
Піраміда результативності включає чотири організаційні рівні

підприємства, а також двосторонню комунікаційну систему, яка
використовується для впровадження корпоративної конкурентної
стратегії. Завдання щодо впровадження стратегічного бачення
вищого керівництва у практичній діяльності фірми і показники,
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ефективності її роботи розглядаються як зв’язуючі ланки між та-
кими поняттями як стратегія та діяльність [6, с. 69, 71].

Найвідомішою є збалансована система показників — це сис-
тема стратегічного управління організацією на основі вимірю-
вання та оцінювання її ефективності за сукупністю показників,
сформованою в такий спосіб, щоб урахувати всі суттєві (з погля-
ду стратегії) аспекти функціонування підприємства (фінансовий,
виробничий, маркетинговий та ін.). Система BSc транслює місію
та стратегію організації в систему взаємопов’язаних індикаторів.

У наведеній статті досліджені та проаналізовані системи стра-
тегічного вимірювання ефективності бізнесу (Balanced Scorecard,
Performance Pyramid), Business Advantage Model, ASC-Stake-
holder Model). Виявлено, що дані моделі слід розглядати як різні
погляди на проблему вимірювання результативності діяльності
підприємства у відповідності з обраною стратегією. Якщо страте-
гія не працює, це відображається через моделі, які дозволяють
розпізнати причини, що вплинули на зміну становища підприєм-
ства у кращий чи гірший бік.
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ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНІЙ СІМ’Ї:
НЕДОВГОТРИВАЛІСТЬ НИНІШНІХ ШЛЮБІВ

Вкрай важливою для України є проблема сучасної сім’ї. Збере-
ження сім’ї — першочергове завдання для країни, аби збільшити
кількість українців та запобігти вимиранню нації. Сімейне життя
наразі знаходиться під загрозою: на жаль, Україна займає перші міс-
ця по алкоголізму, наркоманії, кількості розлучень у Європі, що не-
гативно відображається на кількості та якості новостворених сімей.

З метою вивчення проблеми шлюбності та факторів, що мо-
жуть призвести до розпаду сім’ї, мною було проведене дослі-
дження на тему «Проблеми в сучасній сім’ї: недовготривалість
нинішніх шлюбів».

Перевіряючи гіпотезу про невпинне збільшення розлучуваності,
було з’ясовано: їхня кількість в Україні не збільшується, а зменшу-
ється з роками. В 2011 р. їхня кількість зменшилась на 51 %, за сло-
вами начальника нормативно-правового та методичного забезпечен-
ня діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану
Ольги Почекіної. Якщо проаналізувати статистичні дані щодо шлю-
бів і розлучень зі Статистичного щорічника за 2010 р, то спростері-
гається постійне зменшення розлучень за рахунок зменшення кіль-
кості укладених шлюбів. Станом на 2010 р., найнебезпечніший
період подружнього життя — перші 4 роки, оскільки в цей проміжок
часу реєструється найбільша кількість розлучень — 39,9 тис.

У ході дослідження мною було проведено анонімне опитуван-
ня в соціальній мережі, в якому взяло участь 125 осіб. Було за-
пропоновано питання зі шкалуванням відповідей: «Чи впливає
нездатність завести дітей на розпад шлюбу?» За результатами до-
слідження, 79,2 % опитуваних готові розірвати шлюб, якщо в
сім’ї не буде дітей. І лише 21 % опитаних націлений на збере-
ження шлюбу. Як на мене, це негативна тенденція до зменшення
кількості шлюбів у майбутньому. Опитувані ставлять на перший
план продовження роду, а не кохання і міжособистісні стосунки.
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Вважається, якщо подружжя кохає один одного, воно знайде
вихід із проблеми безпліддя, а не буде від неї втікати через роз-
лучення. Можна вдатись до методів штучного запліднення, суро-
гатного материнства чи усиновлення дітей. До того ж, зараз все
менше пар можуть мати дітей через негативний вплив екології,
хвороб, шкідливих звичок, спадковості. То чи варто відмовлятися
від коханої людини, якщо сім’я не може мати власних дітей? Я
думаю, ні!

Аби в майбутньому запобігти розпаду сім’ї, необхідно розумі-
ти фази життєвого циклу сім’ї, закономірні кризи її розвитку.

Звернімося до зарубіжних наукових пошуків, а саме до теорії
Е.Дюваля про Стадії життєвого циклу сім’ї:

СТАДІЯ 1 «Подружні пари без дітей». Основна проблема: за-
своєння подружжям ролей. Завдання стадії: сформулювати
шлюбні стосунки, які б задовольняли обох членів подружжя; вре-
гулювання питань вагітності та батьківства; вхід у коло родичів.

СТАДІЯ 2 «Поява в сім’ї дітей» (діти до 2,5 років). Основна
проблема: прийняття факту появи нової особистості в сім’ї. Зав-
дання стадії: адаптація до ситуації появи дитини; турбота про
розвиток дитини; організація сімейного життя, що задовольняє як
батьків, так і дітей.

СТАДІЯ 3 «Сім’я з дітьми-дошкільнятами» (вік старшої дити-
ни — від 2,5 до 6 років). Основна проблема: влаштування дітей
до навчальних закладів. Завдання стадії: адаптація до нових по-
треб дітей; подолання труднощів, пов’язаних із втомою та відсут-
ністю особистого простору.

СТАДІЯ 4 «Сім’ї з дітьми-молодшими школярами» (вік стар-
ших — від 6 до 10 років). Основна проблема: дорослішання ди-
тини і перехід нею у підлітковий період. Завдання стадії: спону-
кання дітей до досягнення успіхів у навчанні.

СТАДІЯ 5 «Сім’ї з підлітками та молодими людьми» (старша
дитина — від 13 до 20 років). Основна проблема: експерименту-
вання сім’ї з незалежністю підлітка. Завдання стадії: встанов-
лення в сім’ї рівноваги між свободою та відповідальністю; ство-
рення у подружжя кола інтересів, не пов’язаних з батьківськими
обов’язками, вирішення проблем кар’єри.

СТАДІЯ 6 «Відхід молодих людей із сім’ї» (від відходу пер-
шої дитини до моменту, коли наймолодший залишить сім’ю).
Основна проблема: відхід дітей із сім’ї та необхідність членів по-
дружжя знову залишатися вдвох. Завдання стадії: звільнення
молодих людей від батьківської опіки; збереження духу підтрим-
ки як основи сім’ї.
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СТАДІЯ 7 «Середній вік батьків» (від «спустошеного гнізда» до
відходу на пенсію). Основна проблема: прийняття факту виходу на
пенсію та старості. Завдання стадії: перебудова шлюбних стосунків;
підтримка родинних зв’язків зі старшим та молодшим поколіннями.

СТАДІЯ 8 «Старіння членів сім’ї» (від виходу на пенсію до смерті
обох членів подружжя). Завдання стадії: адаптація до виходу на
пенсію; вирішення проблем втрати близької людини та одинокого
життя; збереження сімейних зв’язків та адаптація до старості.

Отже, щоб уникнути розлучення, важливо чітко усвідомлюва-
ти основну проблему кожного етапу життєвого циклу сім’ї. Обом
членам подружжя необхідно відповідально підійти до вирішення
усіх завдань кожного етапу.

Тож бажаю кожному, хто ще не перебуває у шлюбі, знайти
свою половинку на все життя, сформувати міцні сімейні стосунки
на засадах любові, довіри й відповідальності, щоб ніколи не сти-
катися із проблемою «розлучення».
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АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Оскільки прогрес суспільства та його конкретних суб’єктів
(підприємств, організацій) реалізується перш за все через зміц-
нення та розвиток особистих матеріальних стимулів, одним з го-
ловних завдань функціонування ринкової економіки є формуван-
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ня притаманної ринковим відносинам оплати праці. Тому за
останній час актуальності набула розробка комплексного підходу
щодо організації управління матеріальним стимулюванням пер-
соналу, яка б враховувала: індивідуальний підхід до кожного
співробітника; стимули, що спонукають до активізації трудової
та визначають розмір коштів на оплату праці персоналу, а також
взаємозв’язок потреб і потенційних можливостей підприємст-
ва [5].

Метою статті є розкриття видів сучасного матеріального за-
охочення, їх основні характеристики та створення особливого
підходу до фінансового стимулювання персоналу підприємств.

Вивчення зарубіжної та вітчизняної спеціальної літератури,
яка присвячена теорії й методології стимулюванню персоналу,
практичним аспектам управління стимулюванням персоналу, свід-
чить про безсумнівний інтерес вчених до даної проблеми. Багато-
гранно і ґрунтовно питання стимулювання персоналу викладені в
працях Д. А. Аширова, Дж. Аткінсона, Ф. Герцберга, К. Левіна,
Д. Макгрегора, А. Маслоу та ін. [1]. Але в економічній літературі
сьогодні проблема стимулювання персоналу недостатньо розгля-
нута з позиції стратегічного управління підприємством, тоді як
практика менеджменту диктує нові умови розвитку підприємств,
пов’язані з необхідністю їх адаптивності до сучасних ринків і
конкурентоспроможності.

Логічно стверджувати, що результат роботи трудового колек-
тиву в значній мірі залежить від цілеспрямованих зусиль стосов-
но стимулювання трудової активності працівників. Різноманіт-
ність різних підходів стимулювання обумовлена тим, що
організація матеріального стимулювання може виступати або са-
мостійним елементом організації оплати праці, або складником
системи нарахування заробітної плати. До основних недоліків,
які спостерігаються в матеріальних аспектах заохочення, перш за
все, слід віднести занадто велику кількість показників премію-
вання, через що матеріальне стимулювання втрачає прозорість.
Негативною рисою, що супроводжує матеріальне стимулювання
на вітчизняних підприємствах, є його побудова на особистих сто-
сунках між керівництвом і персоналом та невідповідність матері-
ального стимулювання рівню продуктивності праці (далі — ПП).

З метою усунення виявлених недоліків в організації матеріаль-
ного стимулювання я пропоную застосовувати відносно новий
підхід до визначення показників матеріального стимулювання в
практиці фінансового заохочення в Україні. Перш за все, заробіт-
на плата ґрунтуватиметься на прожитковому мінімумі, встанов-
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леному відповідно до чинного законодавства. Ця чітко встанов-
лена сума буде базовою заробітною платою (Wb = 1134 грн) [2].
Далі, у кожного працівника буде своя певна задача: завчасно під-
приємство встановлює суму (Wa), яка буде нарахована за вико-
нання цього завдання. За правильне виконання працівник отри-
муватиме 100 % цієї суми, за не зовсім коректне 65 %, а за
невиконання — нічого не отримує. Проте, для того, щоб керівник
міг висувати матеріальні догани персоналу, штрафи тощо, треба
виокремити додаткові кошти, які будуть щомісяця нараховува-
тись працівникам (для того, щоб виконавши завдання невірно і
отримавши догану, його з/п не була нижчою за встановлену за-
конодавчо) — Ws. Також, можна запропонувати персоналу брати
додаткові (понаднормові) завдання, аби отримати додаткові кош-
ти (Wf). Звичайно, до всіх перелічених слід додати чисті премії,
які не будуть залежати від ПП, і створюватимуть прихильність
персоналу до своєї фірми (наприклад, матеріальні подарунки до
свят, додаткові виплати з народженням дитини тощо) — Wp. За-
гальним джерелом виплати преміє звичайно ж буде дохід від
операційної (основної), інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства.

Таким чином, зарплатня успішного працівника становитиме:
W = Wb + Wa + Ws + Wf (+Wp),

де (+Wp) — сума нарахувань, яка не завжди буде включена до за-
робітної плати щомісяця.

При цьому всі норми та суми нарахувань будуть встановлюва-
тися керівництвом підприємства відповідно до ступеня важкості
завдання, строків його виконання тощо. Такий тип виплати заро-
бітної плати якраз і буде тією частиною грошового стимулюван-
ня, яка надасть змогу фірмі збільшити свої доходи та раціонально
й ефективно використовувати трудові ресурси. При цьому, керів-
ництву буде набагато легше відслідковувати робітників, які не
приносять компанії жодного прибутку і на яких марно витрача-
ються кошти підприємства.

Отже, для підвищення основних фінансово-економічних показ-
ників діяльності підприємстві необхідно запроваджувати дієві
системи фінансового стимулювання персоналу. Запропонована
мною система фінансового стимулювання сприятиме формуван-
ню у персоналу підприємницького мислення, зацікавленості у
розвитку фірми, залучення до процесу прийняття рішень. Це, в
свою чергу, позитивно впливатиме на підвищення продуктивнос-
ті праці, покращення якості продукції, що остаточно призведе до
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збільшення прибутку і фонду оплати праці та витрат підприємст-
ва на соціальні заходи.
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ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: РІЗНИЦЯ
В ПОГЛЯДАХ, ЧИ ДІЙСНО НА НАС ТАМ ЧЕКАЮТЬ

Як член правління Міжнародної молодіжної громадської ор-
ганізації «Європейський молодіжний парламент — Україна» я
знаю чимало про Європейський Союз та його наміри стосовно
України, тому в цій статті я хочу поставити одне слушне питання
і знайти на нього відповідь. Отож, чи чекають на нас у Європі?

У 2002 році Комісіонер з питань розширення та політики доб-
росусідства, Гюнтер Верхоген відзначив, що співпраця з ЄС не
означає для України можливості приєднання до Європейського
Союзу через 10 років. Однак, ніхто нас не стримував. «Викорис-
тайте цей час мудро», — порадив Верхоген.

Варто зазначити, що тоді, в 2002 році, ми дуже мало знали про
євроінтеграцію України. Це й не дивно, адже вперше ідея приєд-
нання до Європейського Союзу замайоріла на горизонті лише в
«помаранчевому» 2004. Ми стали свідками розквіту української
демократії, національної єдності та народної всемогутності. Ус-
пішна євроінтеграція західної сусідки — Польщі — тільки поси-
лила бажання української верхівки стати членом дружної євро-
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пейської родини, і, як наслідок, колишній президент Віктор
Ющенко проголошує тотальний курс на євроінтеграцію.

Сьогодні слово «євроінтеграція» лунає звідусіль: кожен кан-
дидат у депутати якоїсь міської ради закликає до підтримки про-
цесу тільки-но з’явившись на екрані містечкового телеканалу. Та
що там дивуватись: президент країни заявляє, що Україна приєд-
нається до Євросоюзу без зайвого галасу за кілька років. Весь
український народ, навіть не уявляючи, чого можна очікувати від
членства в цій могутній асоціації, прагнуть до інтеграції. 52 %
українців сказали б «ТАК» Євроінтеграції, якби референдум від-
бувся сьогодні.1 Мушу визнати, це шалений успіх для політтех-
нологів. Однак, реалії сьогодення дещо відрізняються від того,
що ми собі уявляємо.

Одного разу представника Комісії з питань розширення та до-
бросусідства запитали: «Коли Україна приєднається до Європей-
ського союзу?». Питання збентежило містера Пітера Стано, але
він відповів: «Йдеться не про час, а про критерії, яким країна, що
претендує на членство повинна відповідати». Україна розгляда-
ється Європейським Союзом у рамках Європейської політики су-
сідства, зокрема її східного аспекту — програми «Східне парт-
нерство».

Пан Стано на жаль чи на щастя навіть не підозрює, що се-
редньостатистичний українець ніколи не чув про Східне парт-
нерство.2

Отож, Європейський Союз зацікавлений у посиленні економіч-
ного та політичного співробітництва з Україною, але в той же час
він висуває певні вимоги. Щоправда ці вимоги найперше стосу-
ються не економічного чи культурного розвитку країни. Сумнів-
ність верховенства права, справедливості та демократії — ось го-
ловні занепокоєння Європи в українському питанні. Очевидно,
що сьогодні не зовсім зрозуміло, чи готова правляча верхівка до-
тримуватись демократичних стандартів.

Ви спитаєте мене, яка моя особиста позиція в цьому питанні. І
я відповім, що гірко шкодую про кожен втрачений шанс, що міг
привести до успішної євроінтеграції в попередні 10 років. Крім
того, я глибоко занепокоєна тим, що Європа стає все далі і далі
від нас з кожним необдуманим кроком української влади. Але в
той же час я розумію — давайте поглянемо правді у вічі, — ми не
                     

1 Інформація надана соціологічною групою «Рейтинг» (станом на лютий 2012 року).
2 Східне партнерство — це програма, ініційована Європейським союзом, що має на

меті зближення та співробітництво ЄС з 6 пострадянськими країнами (Азербайджан, Бі-
лорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна).
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готові стати частиною Євросоюзу і не хочемо бути там у ролі бі-
лої ворони. Я хотіла б аби ми прагнули до обопільної зацікавле-
ності в співпраці та рівноправного діалогу. Я хотіла б аби ми до-
магалися не зближення з ЄС, а працювали на поліпшення
економічного, політичного та соціального стану країни для того,
щоб Європа зацікавилась зближенням з України.

Це ї є моя відповідь: нас чекатимуть як тільки ми доведемо,
що заслуговуємо на це.

THE FUTURE OF UKRAINE’S EUROPEAN INTEGRATION:
CONTRADICTION OF VIEWS, OR ARE WE WELCOMED

Being a Member of the Board of the NGO «European Youth
Parliament — Ukraine», I know a lot about Europe and Europe’s
intentions regarding Ukraine, thus in this article I want to find an
answer. So, is there anyone waiting for us in Europe?

In 2002 European Commissioner for Enlargement and European
Neighbourhood Policy Günter Verheugen mentioned that cooperation
with the EU did not mean for Ukraine a possibility of joining the EU
in 10 years, but it was possible indeed. «Just use this time wisely», he
told us.

It would not be an exaggeration to say that back in 2002 we knew
nothing about the European integration of Ukraine. There is no
wonder, because for the first time the idea of joining the European
Union appeared on our country’s horizon in 2004. We witnessed the
flourishing of Ukrainian democracy, romance of revolution,
inspiration of national unity and omnipotence. In addition, successful
Eurointegration of Poland alongside. All these things made former
President Viktor Yushchenko declare course for the European
integration, to which we stick till now.

«European integration»: these words are already so routine and
trivial for us that usually we do not bother thinking about their
meaning. Why caring indeed. Every politician in the smallest
provincial city speaks about it once given a floor. The President of the
country claims that we will join the EU without odd noise in a couple
of years. The whole Ukrainian nation even being not sure what we can
expect from belonging to this surely powerful mechanism seeks for
integration. 52 % of Ukrainian citizens would vote for joining the
European Union if referendum were today. It’s a great success for
political technologists, I must admit. However, the reality is slightly
different from what we imagine.
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Once EU Spokesman for Enlargement and European
Neighbourhood Policy was given a question: «When will Ukraine join
the Union?»

Mr. Peter Stano got quite puzzled and answered: «It’s not about
time. The EU enlargement is about countries who apply for
membership fulfilling the criteria». Ukraine is tackled by the
European Union within the framework of the European
Neighbourhood Policy and its eastern dimension, which is called
Eastern Partnership.

Mr. Stano, fortunately or unfortunately, does not have a clue that
the average Ukrainian has never heard about Eastern Partnership.

Eastern Partnership is an initiative by the European Union
programme of cooperation and collaboration with six post-Soviet
countries. The EU claims that the main aim of the programme is to
bring these countries closer to the European Union, its values and
democracy.

Hence, the European Union is definitely interested in strengthening
economic and political cooperation with Ukraine. But at the same
time they do have some expectations. Not regarding economic or
cultural development though. That might sound ridiculous, but the
rule of law; justice and democracy are the main concerns in Ukrainian
case. At present, it’s not quite clear if Ukrainian leadership is willing
to stick to all democratic standards.

And now you definitely have the right to ask, what my personal
attitude towards the problem is. I sincerely deplore every lost chance
which might have led to successful Eurointegration today. I am deeply
concerned by the fact that Europe becomes farther and farther with
every hasty step of Ukrainian officials.

But let’s face the truth — we are not ready to be a part of the
Union. And, let me confess, we don’t want to be there in the position
of black ship of the family. I want us to aim for mutually interesting
cooperation. I want us to strive not to become closer to the EU, but
better for the EU, and the latter will get interested in becoming closer
to us.

And this is my answer: we will be welcome as soon as we prove
that we deserve it.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВОЇ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Сьогодні про кризу 2008 року кажуть в усіх точках земної ку-
лі: будь-які негативні тенденції в економічному розвитку пов’я-
зують прямо чи опосередковано із нею, фахівці кажуть про те, що
трапилася друга Велика Депресія, тільки глобальніша за масшта-
бами.

Казати про те, що криза різко настала в один момент, в один
день, є невірним: до «чорної дати» 2008 року ціла низка причин
вже почала давати негативний результат: іпотечна криза у США
та пов’язана з нею «ера дешевих кредитів», продаж цінних папе-
рів, підкріплених кредитними платежами населення, скасування
вимог по кредитам, операції із фінансовими деривативами, які на
законодавчому рівні жодним чином не регулювалися, спекулятив-
на гра на товарних ринках (ринку нафти зокрема), яка штовхала
ціни вгору.

Якщо казати про кризу іпотеки і боргові цінні папери, випу-
щені під кредитні платежі (облігації, забезпечені борговими зо-
бов’язаннями), то фактично ніколи до цього не існувало масового
ринку токсичних активів: банки не бажали ставити на баланс
кредити, видані невідомо кому, знаючи, що виплати треба буде
чекати довго і не успішно, вдаючись до судової тяганини та ви-
трачаючи кошти ще й на це. Тому висновок один: банки ніколи
не видали би кредиту ненадійному клієнту, якби потім не прода-
ли цей кредит тому, хто нічого не знає про кредитні властивості
позичальника.

Коли всі вищезазначені фактори спричинили кризу, то це
вплинуло і на реальні сектори економіки: товари, які купувалися
переважно в кредит, стали користуватися меншим попитом, що
спричинило падіння обсягів виробництва та зростання кількості
звільнених. Уряди країн почали збільшувати державні видатки,
що призводило до зростання дефіцитів бюджетів.

Якщо казати про Україну, то фінансова криза мала руйнівні
наслідки для вітчизняної економіки: знецінення гривні, падіння
реального доходу населення, відтік капіталу, скорочення обсягів
кредитування (80 % об’єктів будівництва були зупинені, що зу-
мовило падіння виробництва у тих галузях, які забезпечували бу-
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дівничу галузь матеріалами). Криза зменшила попит на основні
галузі експорту. До того ж економічне зростання Китаю призвело
до падіння цін на товари важкої промисловості. Необхідність об-
слуговувати кредити у валюті спричинила інфляцію витрат (під-
приємства включали у собівартість виробів взяті кредити).

У США в першу чергу вирішили рятувати банківський сек-
тор, фактично виплачуючи з бюджету за вчинки банків («План
Полсона»). Інакше кажучи, відбулася соціалізація витрат ко-
мерційних структур, тобто за помилки банків розплачувалося
населення.

Фінансова криза дала поштовх до боргової кризи в ЄС. Проте
ця криза назрівала ще задовго до кризи 2008 року. Після перехо-
ду на євро країн з периферії ЄС впевненість в економічному зро-
станні та стабільності зросла, що призвело до падіння відсотко-
вих ставок у порівнянні з більш стійкими учасниками ЄС. Бум у
сфері внутрішнього попиту викликав бурхливе зростання заробіт-
них плат, причому вони росли швидше за зростання продуктив-
ності праці, що понижувало конкурентоспроможність. До того ж,
інвестиції йшли у сектори економіки, не пов’язані із експортом.
Зростання заробітної плати означало зростання податкових над-
ходжень. Уряди не розуміли, що це зростання носило тимчасовий
характер, тому вони без роздумів збільшували видатки. Коли
прийшла криза 2008 року, то стало очевидним, що колишній рі-
вень державних видатків неможливо підтримувати надалі, а втра-
та конкурентоспроможності підірвала надії на економічну стабі-
лізацію за рахунок нарощення експорту.

Сучасний світ характеризується своєю глобалізованістю та ін-
тегрованістю, що має як позитивні, так і негативні наслідки. Фі-
нансова криза якраз доводить останнє: почавшись в одній країні,
вона розповсюдилась по всьому світу. Крім того, знову стала
очевидною необхідність у «сильній руці» в особі уряду, оскільки
саме на законодавчому рівні необхідно врахувати усі помилки та
прорахунки та не допустити повторення подібного свавілля з бо-
ку економічних суб’єктів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

В сучасних умовах розвитку глобального бізнес-середовища
однією з найважливіших концепцій управління компаніями є мар-
кетинг, за допомогою якого керівництво має змогу формувати
раціональні маркетингові програми, оперативно реагувати на
складні ситуації на ринках збуту продукції і, в кінцевому підсум-
ку, бути конкурентоспроможним. У той же час, динамічні зміни
бізнес-середовища суттєво впливають на концепцію міжнародно-
го маркетингу та формують основні тенденції його розвитку.

Так, визначальними чинниками розвитку міжнародного мар-
кетингу в сучасних умовах є [3]:

• трансформаційні процеси в світовій економіці;
• підвищення конкурентної боротьби в умовах глобалізації;
• висока інформатизація суспільства;
• велика вибагливість споживачів та підвищення цінності часу;
• підвищення екологічної свідомості споживачів;
• радикальні зміни законодавства, пов’язані з формуванням

нової фінансової архітектури світу.
У свою чергу, зазначені чинники призводять і до виникнення

проблем в міжнародній маркетинговій діяльності компаній, а са-
ме [2]:

• покладання великих надій лише на маркетинг, як панацеї у
вирішенні більшості проблем сучасної економіки;

• будучи, по суті, специфічним монополістичним знаряддям
конкурентної боротьби, маркетинг призводить до жорсткої сутич-
ки монополістичних гігантів за економічне панування, яке веде
до посилення нестабільності, до збільшення сукупних витрат на
одиницю продукції, викликає зростання цін;

• відсутність уніфікованих методів обробки маркетингової ін-
формації, системи аналізу та методології прийняття інтегрованих
рішень на базі отриманих результатів;
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• непристосованість до швидких змін бізнес-середовища. Біль-
шість компаній у таких умовах обирають стратегію оптимізацію
витрат, особливо за рахунок їх скорочення на маркетинг і персо-
нал. Однак, таке скорочення часто є необґрунтованим і може
призвести до втрати власної ринкової частки. Досвід таких ком-
паній, як LG, Weicon, Соса-Соlа, Procter&Gamble, FMCG-giant,
Nestle, Sturbucks свідчить про те, що вдале поєднання різних ма-
ркетингових інструментів може стати запорукою успіху в кризо-
вих умовах розвитку;

• недовіра до традиційних методів просування. Так, за даними
Деніела Янкеловича (професор соціології Гарвардського універ-
ситету), 76 % респондентів не вірять, що компанії говорять прав-
ду в своїй рекламі і не вдаються до перебільшень.

У найближчі роки, зважаючи на чинники розвитку міжнарод-
ного маркетингу та існуючі проблеми, «компасом розвитку» ста-
нуть такі тенденції [4]:

• головний пріоритет розвитку — геотаргетинг і локальний
маркетинг, які будуть здійснюватися за допомогою он-лайн мар-
кетингових ресурсів;

• падіння авторитету офф-лайн маркетингу — на офлайн-
рекламу зараз йде 75 % загального бюджету рекламних кампаній,
з яких 37 % є абсолютно безкорисними, оскільки аудиторія дано-
го виду реклами скоротилася на 50 %, а витрати на неї — збіль-
шилися на 40 %;

• перетік капіталу від мас-медіа до соціальних мереж — спо-
живачі проводять онлайн більше часу, ніж будь-коли в історії;

• розвиток мобільного маркетингу — за даними CTIA Wireless
Association, 250 мільйонів американців користується мобільними
телефонами, тобто близько 80 % всього населення. Так, у даному
році будуть популярними створення додатків для смартфонів чи
планшетів під власною торговою маркою та інформаційною ба-
зою, застосування QR-кодування, що стимулюватиме інтерес до
бренду та популярність даної марки;

• створення і розвиток соціальних бізнес-мереж (Marks&Spen-
cer, Burberry);

• активний процес саморозподілення (самосегментації) інтер-
нет-споживачів у соціальних мережах;

• со-маркетинг — використовуватиметься з метою підвищен-
ня прибутковості та розподілення витрат і ризиків на маркетинг
(перехресний маркетинг, особливо в мережі Інтернет);

• створення інтерактивних ресурсів з широким колом розва-
жальних та інформаційних матеріалів на сайтах компаній (поява
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таких явищ як «мережевий відео маркетинг» та «ігрифікація» —
gamafication);

• залучення широкої пересічної аудиторії до участі в реклам-
них кампаніях (флешмоби, короткометражні відео про товари в
інтернет-мережах) тощо.
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Соціально-економічні перетворення, що нині відбуваються в
Україні, супроводжуються посиленням диференціації суспільст-
ва. Одним з її проявів є гендерна нерівність, яка виявляється в
неоднакових можливостях жінок і чоловіків щодо участі у владі,
сфери освіти та зайнятості, доходу та власності.

Згідно з даними соціологічного опитування населення Украї-
ни з приводу існування утисків прав представників однієї зі ста-
тей, 50 % респондентів підтвердили її існування, 36 % — спрос-
тували, а 14 % опитаних не змогли відповісти.

Рівність прав і свобод людини і громадянина, незалежно від
статі, визначається і гарантується Конституцією України, іншими
міжнародними та національними законодавчими актами.

Економічна криза, спад виробництва, нестача бюджетних кош-
тів, постійні затримки виплати заробітної плати в тих галузях
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промисловості, де у складі зайнятих переважають жінки,
об’єктивно ускладнюють становище жінки на ринку праці Украї-
ни. Саме тому гендерна нерівність є актуальним і болючим пи-
танням на сьогоднішній день.

Найбільш гострою серед проблем забезпечення можливостей
для саморозвитку й самореалізації жінок в Україні є обмежений
доступ до влади і власності. Так, за показником Gender Gap Index
2011 Україна посідає 64 місце у переліку 135 країн світу. Окремі
значення цього індексу яскраво ілюструють ситуацію із невиправ-
дано низьким рівнем представлення жінок у політиці. За рівнем
освіченості жінок Україна посідає 24 місце, а за рівнем політич-
них прав і можливостей жінок — 106 місце. За даними цього ін-
дексу, протягом останніх років Україна послідовно опускається
донизу: 48 місце — у 2006 році, а сьогодні вже на 64 місці. Друга
проблема цього питання — це поширене безробіття серед жінок.
Існує обмеження у сферах зайнятості: велика кількість жінок
працює неповний робочий день або за тимчасовими контрактами.

З розвитком ринкових відносин жінки, як i всі громадяни,
отримали можливість для відкриття власної справи. Але частка
жінок у загальній кількості підприємців становить близько 30 %.
В основному, вони зайняті в малому та середньому бізнесі. У ве-
ликому бізнесі жінки — рідкість.

Найбільш яскравим проявом дискримінації жінки на ринку
праці є співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків. Ген-
дерна нерівність в оплаті праці є прямим порушенням принципу
рівної оплати за рівноцінну працю. В середньому жінка має осо-
бистий доход у розмірі 70 % від доходу чоловіка. В цілому, рі-
вень жіночої заробітної плати складає 2/3 чоловічої. Жінки скла-
дають більшість у найбільш соціально незахищених категоріях
громадян: пенсіонери, безробітні. Скрутне матеріальне станови-
ще нерідко штовхає жінок на заробітчанство. Вони емігрують, в
основному, нелегально, що нерідко призводить до негативних
наслідків, часто такі жінки стають об’єктом продажу та подаль-
шої сексуальної експлуатації.

Справа, власне, не лише у тому, яку роль відіграє жінка в еко-
номічному житті суспільства. Питання стоїть значно ширше. Ще
у ХІХ ст. році Шарль Фур’є, розмірковуючи над проблемами
емансипації жінок у процесі розвитку людського суспільства,
зробив висновок про те, що «розширення привілеїв жінки є осно-
вою соціального прогресу».

Витоки гендерної дискримінації слід шукати в сивій давнині.
Почуття примітивно-грубої чоловічої зверхності щодо жінки
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сформулював Сократ: «Три речі можна вважати щастям: що ти
не дика тварина, що ти грек, а не варвар, і що ти чоловік, а не жін-
ка». З часів Сократа минуло майже дві з половиною тисячі років,
однак «жіноча» проблема не втратила своєї гостроти та актуаль-
ності і сьогодні.

Але все ж таки в Україні здійснені перші кроки щодо вирі-
шення проблем гендерної нерівності: 1) прийнято Закон України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків»; 2) прийнято Указ Президента України «Про вдосконалення
роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та
інші нормативно-правові акти; 3) відбувається розробка механіз-
му управління ґендерними процесами в системі законодавчої та
виконавчої влади; 4) розпочато ґендерну експертизу українського
законодавства тощо.

Для розв’язання проблем ґендерної нерівності сучасного рин-
ку праці в Україні необхідно:

— згенерувати якісно нову ментальну культуру суспільства,
яка передбачає не декларативну, а реальну рівність обох соціаль-
них статей загалом і на ринку праці зокрема;

— налагодити мережеву систему постійного гендерного моні-
торингу проблем нерівноправності на ринку праці через гендерні
центри;

— здійснювати постійну гендерну експертизу законодавства;
— забезпечити у роботі центрів зайнятості реалізацію принци-

пу адресності підтримки жінок на ринку праці шляхом розробки
та втілення спеціальних програм працевлаштування, професійної
орієнтації та професійного навчання, запровадження нових соці-
ально сфокусованих технологій роботи з людьми;

— сформувати у суспільстві інші економічні та соціальні мож-
ливості, які знищили б факторні передумови наявності гендерної
дискримінації на ринку праці.

Таким чином, ліквідація дискримінації жінок передбачає
створення рівних умов для розвитку особистості, самореалізації
індивіда без огляду на його статеву належність. Важливим для
Україні є те, щоб держава не лише ратифікувала необхідні між-
народні документи з питань гендерної рівності, а й провела ген-
дерний аналіз національного законодавства з цього питання.
Перш за все необхідно, щоб було створено таке соціально-
економічне середовище, за якого дотримання та реалізація прав
жінки, як і взагалі прав людини, стали реальністю. Саме такі змі-
ни будуть поступово змінювати стару і формувати нову систему
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суспільних відносин, в основі якої буде не статева, а соціальна і
правова складові.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Правова система в теорії держави і права є досить цікавим
об’єктом для наукового дослідження, тому що саме поняття пра-
вова система дає повну характеристику держави та досить чітко
визначає діяльність влади та вплив права на суспільство. Актуаль-
ною ця тема вважається тому, що Україні на даний час потрібно
така категорія, яка б дозволяла оперувати всіма правовими яви-
щами, тому, на нашу думку, саме такою універсальною категорі-
єю і покликана стати правова система України.

При опрацюванні даної теми можна дійти висновку, що су-
часні науковці не дають чіткого визначення поняття правової си-
стеми України. На нашу думку, це зумовлено тим фактом, що ба-
гато різних науковців по своєму трактують саме поняття правової
системи. Наприклад, О. Зайчук і Н. Оніщенко під правовою сис-
темою пропонують розуміти єдність відповідних їй компонентів,
які обумовленим способом об’єднані між собою і які залежно від
їх природи й характери зв’язку між ними, становлять відносно
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стабільну організацію [1]. Особисто ми не розділяємо дану дум-
ку, тому що ми вважаємо, що поняття правової системи потрібно
розглядати більш ширше, і обов’язково включати в неї також
суб’єктів права, які своїми діями зумовлюють розвиток самої
правової системи.

Саме тому наші погляди певним чином збігаються з визна-
ченням, яке дає нам О. Скакун, яка пропонує розглядати правову
систему як обумовлений об’єктивними закономірностями розвит-
ку суспільства цілісний комплекс взаємозалежних і погоджених
спеціальних і загальних правових засобів, постійно діючих унас-
лідок відтворення і використання людьми і їх організаціями як
суб’єктами цієї системи для досягнення приватних і публічних
цілей. [2, с. 318]

Для того, щоб визначити саме поняття правової системи
України ми пропонуємо спочатку розглянути її складові елемен-
ти. Але і в даному питанні між теоретиками виникає багато роз-
біжностей, наприклад, Ю. Тихомиров в якості елементів правової
системи виділяє:

 по-перше, межу і принципи правового регулювання;
 по-друге, основні різновиди правових актів та їх

об’єднання;
 по-третє, систематизуючі зв’язки, які забезпечують взаємо-

дію всіх елементів і цілісність системи [3, с. 223].
Ми не повністю погоджуємось з зазначеною точкою зору вва-

жаючи, що систематизуючі зв’язки не можна вважати елементом
правової системи. Вони є скоріше її властивістю. У свою чергу
Л. Явич вважає недоречним приймати всі юридичні категорії і
поняття, всю правову діяльність елементами правової системи,
бо, хоч вони і впливають на правоутворення, правореалізацію,
але не складають їх безпосереднього змісту [4, с. 41]. Хочеться
зауважити, що видатний науковець М. Матузов додає в склад
правової системи ще і правові установи, що здійснюють правову
політику держави. У нього також існує думка, що елементами
правової системи слід вважати також законність і правопорядок
[5, с. 159].

Тому, проаналізувавши всі вище перелічені думки, ми визна-
чили, що наші погляди, щодо елементів правової системі співпа-
дають з думками О. Зайчука та Н. Оніщенко, які найбільш чітко
сформували перелік елементів правової системи, який включає в
себе:

1) право, як сукупність створених і охоронюваних державою
норм;
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2) законодавство, як форма вираження цих норм (нормативні акти);
3) правові установи, які здійснюють правову політику держави;
4) судова та інша юридична практика;
5) механізм правового регулювання;
6) правореалізаційний процес (включаючи акти застосування і

тлумачення);
7) права, свободи і обов’язки громадян;
8) систему утворених і функціонуючих у суспільстві право-

відносин;
9) законність і порядок;

10) правова ідеологія (правосвідомість, юридичні доктрини, те-
орії, правова культура тощо);

11) суб’єкти права (індивідуальні і колективні);
12) інші правові явища (юридична відповідальність, право-

суб’єктність, правовий статус, законні інтереси тощо), які утво-
рюють начебто «інфраструктуру правової системи».

Потрібно зауважити, що під час опрацювання даної теми ми
знайшли визначення, яке нам дає Л. Луць, яка вважає, що право-
ва система України — це цілісна, структурно впорядкована за
допомогою норм права та інших правових засобів стійка взаємо-
дія суб’єктів права, що забезпечує досягнення правопорядку як
необхідної умови функціонування та розвитку українського сус-
пільства. [6, с. 302]. З таким визначення ми не погоджуємось, то-
му що в зазначене поняття автор не включає такого елемента, як
правова ідеологія, що, на нашу думку, відіграє значну роль у
зв’язку держави і суспільства.

В свою чергу ми виділяємо такі елементи правової системи
України, як:

• правова система як сукупність усіх правових норм;
• система законодавства сукупність усіх нормативно-правових

актів;
• юридична практика;
• суб’єкти права;
• право в суб’єктивному значенні, тобто права, свободи та

обов’язки громадян;
• система правовідносин, які створюються внаслідок взаємо-

зв’язку між суб’єктами права;
• законність та правопорядок;
• механізм правового регулювання, який слугує «інструмен-

том» для залагоджування суспільних відносин;
• правова ідеологія, як один із проявів впливу суспільства на

державу;



212

• та інші правові явища, такі як: правосуб’єктність, юридична
відповідальність тощо.

Тому, базуючись на елементах, які притаманні правовій сис-
темі України, можна зробити висновок, що правова система
України — це сформована на основі реальних історичних явищ
система, що включає в себе всі юридичні норми, з власною сис-
темою законодавства, як формою вираження правових норм, а
також історично обумовленою юридичною практикою, та механі-
змом правового регулювання який забезпечує права, свобо-
ди,обов’язки та розвиток правової ідеології суб’єктів права для
збереження законності та правопорядку в державі.

Отже, можна підвести невеликий підсумок, що після опрацю-
вання даної теми ми можемо відзначити, що вирішення такої
проблеми, як формулювання поняття правова система України
надасть змогу чітко зрозуміти всі її особливості та певним чином
виділити її місце серед правових систем сучасності.
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МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Наразі міжнародні компанії все більше впроваджують марке-
тингові інновації в своїй діяльності. Проблеми сучасного марке-
тингу, які зумовлюють виникнення інновацій, пов’язані з такими
основними причинами: збільшення кількості брендів; виникнен-
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ня нових торгових марок, технологій; скорочення життєвого цик-
лу нових товарів на ринку; зростання вартості інформування про
новий товар; зменшення уваги споживачів до традиційних видів
реклами та ін.

Маркетингова інновація є впровадженням нового методу
продажу, включаючи значні зміни в дизайні або упаковці про-
дукту, його складуванні, просуванні на ринок або встановленні
продажної ціни, що націлені на краще задоволення потреб спо-
живача, відкриття нових ринків або завоювання нових позицій
для продукції підприємства на ринку з метою збільшення обсягу
продажу [2].

До маркетингових інновацій зазвичай відносять: внесення
значних змін у дизайн товарів і послуг; реалізацію нової марке-
тингової стратегії, орієнтованої на розширення потенційного рин-
ку, кола споживачів; впровадження нових методів просування
продукції; використання нових каналів розподілу; введення но-
вих концепцій презентації продуктів у торгівлі; використання но-
вих цінових стратегій.

Щоб яскраво проілюструвати використання маркетингових
інновацій міжнародними компаніями, можна навести безліч при-
кладів, серед яких найяскравішими є такі. Перед чемпіонатом
світу з футболу в ПАР компанія Coca-Cola вирішила підтримати
бразильську збірну та її прихильників символічним жестом, яким
вболівальники святкують перемогу своєї команди. Використавши
3D технології, компанія встановила в переходах двох станцій ме-
тро в Сан-Пауло білборди довжиною 16 метрів з зображенням,
що змінюється при наближенні людей. Зображені на білбордах
прихильники ланцюжком піднімали руки догори. Протягом двох
місяців футбольну рекламу Coca-Cola щоденно проглядали 270
тисяч осіб [3].

Перспективним напрямком є нейромаркетинг — новий на-
прям маркетингових досліджень, який полягає в дослідженні під-
свідомих реакції людського мозку на певні аудіо- та відео образи.
Це дозволяє маркетологам впроваджувати в просування та ди-
зайн продукту елементи, які не будуть негативно сприйматися
підсвідомою частиною людського сприйняття [4]. Такий меха-
нізм використала компанія Sam’s Club: просуваючи на ринок лі-
нію «екологічно чистих» товарів, вона розробила з допомогою
нейромаркетингового агентства логотип товару, який найкраще
сприймався б потенційними споживачами [6].

Значним кроком у розвитку маркетингової діяльності стало
наукове обґрунтування використання метафор у маркетинговій
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діяльності підприємства. Якоб Голденберг в маркетингу розділяє
метафори на 3 види:

1) метафора-продукт (пов’язати продукт з іншим об’єктом,
явищем);

2) метафора-повідомлення (комбінація знайомих образів з ме-
тою їх просування);

3) метафора і в образі продукту, і в процесі його просування [5].
Однак при впровадженні маркетингових інновацій у діяльнос-

ті міжнародних компаній наразі виникає низка перешкод, таких
як: фінансові можливості підприємства; ставлення колективу до
маркетингових інновацій (особливо важливо на підприємствах
сфери послуг, де підтримується безпосередній контакт працівни-
ків із клієнтом); відсутність відповідної кваліфікації у працівни-
ків; відсутність достатньої інформації про потреби клієнтів і роз-
міри ринку; значний ризик впровадження інновацій; а також, що
є характерним саме для України, відсутність у правовій системі
чітких нормативних положень про власність [2].

Отже, маркетингові інновації — це не лише новітні розробки
маркетологів з використанням нових ідей, технологій, а й «гонка
озброєнь» компаній за увагу споживача, яка з кожним роком на-
буває все більшого поширення, залучаючи як великі компанії, так
і невеликих учасників ринку. Тому наразі важливим є подолання
проблем впровадження маркетингових інновацій шляхом збіль-
шення фінансування креативних розробок маркетингових відді-
лів, вдосконалення законодавчої бази, покращення методів оцін-
ки ризику при впровадженні інновацій, поширення та заохочення
креативної участі в діяльності підприємства.
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ЕВОЛЮЦІЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Однією із теоретико-методологічних і прикладних проблем
сучасної економічної науки є розкриття та пояснення особливос-
тей середнього класу в сучасному суспільстві. Важливість дослі-
дження обумовлена тим, що ця соціальна група здійснює значний
економічний внесок у суспільний розвиток в усіх розвинутих
країнах. Враховуючи те, що середній клас в Україні лише форму-
ється, особливо актуальним є дослідження процесів його станов-
лення, структурування та набуття специфічних ознак порівняно з
іншими верствами населення.

Метою роботи є дослідження місця та ролі різних соціальних
груп, які в певний історичний період розвитку України становили
середній клас, а також причини їхнього впливу на владу.

Було досліджено чотири основні періоди історії України:
• часи Київської Русі;
• час існування Великого князівства Литовського, Руського та

Жематійського;
• доба козацтва;
• нова історія України (ЗУНР, УНР).
На Русі в середній клас входили дві соціальні групи: рядові

дружинники та заможні купці. Обидві групи були опорою князя,
перша — військовою, друга — фінансовою. Як і будь-який серед-
ній клас у нормальній європейській країні, дружина та торговці
були запорукою стабільності в державі та певною мірою визна-
чали вектор її розвитку.

Наступні два історично-часових проміжки об’єднані, адже се-
редня та дрібна шляхта, що існувала в обох з них, вважається
представником середнього класу. Шляхта мала певний перелік
привілеїв, котрі визначали її права та обов’язки. Обсяг привілеїв
неухильно зростав протягом всього існування Литовсько-Руської
держави, а обсяг обов’язків зменшувався.
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Але якщо до 1569 року середній клас у вигляді шляхти був за-
порукою існування української культури, традиції державотво-
рення, духовності, економічної незалежності українців, то до се-
редини XVII сторіччя більшість шляхти полонізувалося.

Національна визначеність шляхти потребує дослідження доби
козацтва. З середини XVII сторіччя поряд з шляхтою з’являється
«новий» середній клас — городове козацтво, котре окрім війсь-
кової справи починає вести активну господарську і адміністратив-
ну діяльність по всій території Гетьманщини та Слобожанщини.

Саме великою кількістю козаків, як середнього класу, зумов-
люється висока активність і витривалість українського суспільст-
ва в часи постійних війн доби Руїни та економічних утисків з бо-
ку Московії, а також у подальших конфліктах з країнами-
сусідами.

Наступний етап — Нова історія України. В Австрійській імпе-
рії українцям з самого початку жилося дещо краще, адже після
відміни кріпацтва в 1848 році. Західна Україна вже могла похи-
зуватися існуванням людей з відносно стабільним високим дохо-
дом, освітою тощо. Саме їх існування і дозволяло функціонувати
різноманітним партіям і рухам національного спрямування, пат-
ріотично-молодіжним організаціям. Саме існування прошарку
середнього класу на Західній Україні дало можливість швидко і
безболісно вибудувати адміністративну вертикаль влади в ЗУНР
та провадити цілеспрямовану економічну політику, адже існувала
сила, яка не давала цій системі вийти з ладу.

У цей час на території УНР середній клас був нечисленним і на-
скрізь русифікованим, через що не надав великої підтримки ново-
створеному уряду УНР і Центральній Раді, в керівний склад яких
увійшли, в основному, люди невиробничих і творчих професій.
Центральна Рада була вимушена орієнтуватися на ідеологічно не-
стійкі і економічно невитривалі верстви селянства і пролетаріату,
що і вилилося в майбутньому у відсутність міцної опори у прове-
денні будь-якої політики, направленої на рішучі зміни в суспільстві.

Під час нетривалого існування Гетьманату Скоропадського в
1918 році було відновлено зазначені зв’язки між владою і серед-
нім класом, бо до влади повернулися професіонали: промисловці,
вчені, політики, але цій продуктивній співпраці не було суджено
довго проіснувати.

Останній з досліджуваних етапів розвитку середнього класу
описує участь останнього у Другій світовій війні і період 30-х років,
що їй передував. Тоді, на Західній Україні, в умовах існування капі-
талістичної економіки, хоч і з польським протекціонізмом і проце-
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сами полонізації, відбувалося повільне зростання українського се-
реднього класу, який і був одним з джерел фінансування діяльності
ОУН, працевлаштування і прикриття її членів. Згадаємо також, що
Головнокомандувач УПА Роман Шухевич, як і багато інших оунів-
ців, сам до війни належав до середнього класу, маючи власну фірму.

У наш час, розвиток малого підприємництва сприяє поступово-
му утворенню широкого прошарку дрібних власників, які самостій-
но забезпечують власний добробут і достойний рівень життя. Цей
прошарок слугує основою соціально-економічних реформ, гарантом
політичної стабільності та розвитку середнього класу. Здатність ма-
лого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця та погли-
нати надлишкову робочу силу сприяє вирішенню надзвичайно важ-
ливого соціального питання — проблеми зайнятості. Особливо це
стосується нинішнього кризового стану в Україні.

За умов послідовного вдосконалення механізмів державного
регулювання, підвищення рівня менеджменту та професійності
ведення підприємницької діяльності, потенціал українських під-
приємців може бути перетворений у реалії, що підтверджувати-
муть досвід розвинених країн ринкової економіки.

Отже, розглянувши характерні риси середнього класу, прихо-
димо до висновку, що основою для його формування є розвиток
підприємництва. За своєю економічною сутністю представники
середнього класу та підприємці дуже схожі. Це економічно актив-
ні, відповідальні за своє матеріальне становище, самостійні у
прийнятті рішень люди. Що дає підстави стверджувати, що саме
підприємці є базовою складовою представників середнього кла-
су, вони зберігають і відтворюють ознаки середнього класу, якіс-
но удосконалюють їх. Розвиток таких форм підприємництва, як
малий і середній бізнес дають можливість підвищувати матеріаль-
ний добробут населення за рахунок отримання прибутку та ство-
рення робочих місць, сприяння зайнятості населення. Також, під-
вищення якісного рівня та кількісного виразу основних соціально-
економічних індикаторів рівня життя населення безпосередньо
впливають на формування і чисельність середнього класу.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОРЯДКУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ (НА ПРИКЛАДІ

СПРАВИ УКРАЇНА VS ВІРМЕНІЯ)

В Світовій організації торгівлі (далі — СОТ), членом якої
Україна є з 2008 року, існує механізм вирішення спорів, який за-
кріплено у Домовленості про правила та процедури вирішення
спорів (далі — Домовленість). 20 липня 2010 року Україна впер-
ше використала своє право члена СОТ для вирішення спору —
офіційно звернулася до СОТ із скаргою на Вірменію, яка засто-
совує щодо імпортної тютюнової та алкогольної продукції дис-
кримінаційні податки.

На сьогодні спір між Україною та Вірменією вирішено. Отже,
використання механізму вирішення спорів СОТ дозволило
Україні вирішити проблему, що фактично існувала з 2002 року, а
тому, на наш погляд, важливим є дослідження питання в сфері
практичної реалізації процедури вирішення спорів у СОТ і
пов’язаних із цим проблемних аспектів.

З 2002 р., на думку України, Вірменія застосовує дискриміна-
ційний режим до імпорту української алкогольної та тютюнової
продукції, який полягає в тому, що відповідно до Закону Вірменії
«Про фіксований податок на тютюнову продукцію», Вірменія стя-
гує з імпортованих цигарок 6500 вірменських драм за 1000, а з по-
дібних вітчизняних — 4750. Україна вважає, що це порушує прин-
цип СОТ надання національного режиму всупереч ст. ІІІ ҐАТТ
1994р. і зобов’язання Вірменії, зафіксовані у протоколі про вступ
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до СОТ, а тому 20.07.2010 р. Україною було направлено вимогу
про консультацію із Вірменію для розгляду спірного питання.

Протягом 10 днів з дня отримання вищезазначеної вимоги, Вір-
менія мала б надати відповідь і вступити у консультації протягом
30 днів. Зважаючи на те, що ані відповіді, ані вступу у консуль-
тації не відбулося, Україна отримала право відповідно до норм
Домовленості негайно вимагати створення групи експертів, яким
держава і скористалася, направивши 8 вересня 2010 р. вимогу
про створення групи експертів.

На засіданні 25 жовтня 2010 р. ДСБ розглянув вимогу України
про скликання групи експертів для вивчення нашої скарги на Вір-
менію, втім, оскільки Вірменія виявила бажання «продовжити дво-
сторонні консультації», СОТ надала їй таку можливість. Так, подіб-
ні явища є цілком звичайними між членами СОТ. Зазвичай група
експертів не утворюється на першому засіданні ДСБ [5, с. 34].

На наступному засіданні ДСБ 23.11.2010 р. завдяки тому, що
Вірменія інтенсифікувала контакти з Україною щодо консульта-
цій за нашою скаргою в СОТ, Україна зняла з порядку денного
засідання ДСБ питання про скликання групи експертів.

Після консультацій в листопаді у Києві вірменська сторона так
і не надіслала прийнятних пропозицій, а тому 6 грудня 2010 року,
в останній день формування порядку денного ДСБ на 17 грудня, з
Мінекономіки у Представництво в Женеві направили лист з про-
ханням підтвердити повторний запит України щодо створення
групи експертів. Водночас, 6 грудня, із Вірменії було надіслано в
Київ виписку з рішення уряду Вірменії від 2 грудня, згідно з якою
було вирішено застосувати до української алкогольної продукції
режим вільної торгівлі, згідно з угодою 1996 року.

Така пропозиція задовольнила Україну, тому 7 грудня з Києва
в Женеву було направлено другий лист з рекомендацією зняти з
порядку денного засідання ДСБ 17 грудня питання про скликання
групи експертів, і, відповідно, справу DS411 було закрито.

На наш погляд, якби сторонами справи DS411 не було досяг-
нуто порозуміння під час консультацій, за заявою України на за-
сіданні 17 грудня 2010 р. мала б бути сформована група експер-
тів, на розгляд якої і були б передані матеріали справи для
вивчення та складання звіту, наступним кроком після якого стало
б прийняття рішення щодо спору ДСБ.

Доходимо висновку, що Вірменія свідомо ухилялася від доб-
ровільного вирішення конфліктної ситуації. Доцільно стверджу-
вати, що метою механізму вирішення спорів у СОТ є не лише ви-
рішення спору по суті, але й досягнення консенсусу саме шляхом
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двосторонніх консультацій. Всі наступні етапи механізму скорі-
ше є чинником, що стимулює держави до вирішення спорів само-
стійно, із можливістю порозуміння на взаємовигідних умовах та
зі збереженням дружніх стосунків між державами.

На сьогоднішній день існує три спори, які Україна вирішувала,
використовуючи механізм вирішення спорів СОТ: спір з Грузією з
тих самих підстав, що і з Вірменією (сторони вирішили спір без за-
лучення органу з врегулювання спорів СОТ); спір з Молдовою щодо
«екологічного» збору, який згідно з молдовським законодавством
стягується з імпортерів, зокрема за утилізацію пластикових пляшок і
пакування «Tetra pack» (крім молочної продукції), і не стягується з
місцевих виробників (спір сторонами все ще не врегульовано).

Отже, слід підкреслити, що саме вступ України до СОТ і ви-
користання механізму вирішення спорів у СОТ сприяли позитив-
ному вирішенню спорів між Україною та Вірменією, Україною та
Грузією і дозволяє на даному етапі боротися проти дискриміна-
ційного збору з українських товарів у Молдові.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Малий бізнес як самостійний елемент ринкової економіки іс-
тотно впливає на її структурну перебудову, сприяє розвитку кон-
куренції та усуненню монополізму, стимулює інноваційні проце-
си. В Україні частка малого бізнесу у ВВП становить 10—15 %, а
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в розвинутих країнах Європи вона варіюється від 50 до 60 %. По-
стає потреба у збільшенні частки малого бізнесу, адже він є осно-
вою «середнього класу» та стабільної економіки.

Головними чинниками, які заважають розвитку малого бізне-
су, є неефективна система державної підтримки підприємництва,
яка проявляється через слабкий розвиток фінансово-кредитної
інфраструктури, високий рівень тінізації малого бізнесу, низький
рівень державного захисту прав підприємців [1]. Новий Податко-
вий кодекс, що передбачає скорочення максимальної величини
виторгу і видів діяльності, за якими дозволено користуватися
спрощеною системою оподаткування, а також збільшення суми
єдиного податку, може призвести до згортання діяльності
суб’єктів малого підприємництва.

Найпоширенішою формою стимулювання розвитку сектора ма-
лого підприємництва в розвинутих країнах є створення для них пре-
ференцій в оподаткуванні шляхом введення спеціальних податкових
правил (Франція) або застосування загальних правил з окремими
пільгами, у тому числі — прогресивне оподаткування (США, Вели-
кобританія). Застосування податкових преференцій є характерною
рисою підтримки малого бізнесу також і в країнах з перехідною еко-
номікою, зокрема зменшення ставок оподаткування; звільнення від
окремих видів податків на певний термін; відміна митних податків
та зборів при імпорті товарів виробничого характеру для внутріш-
нього використання; зменшення ставок обов’язкового соціального
відрахування. Так, у Грузії, згідно з новим Податковим кодексом,
прийнятим восени 2010 р., малий бізнес з обігом до 17 тис. дол. не
оподатковується, а процедура організації бізнесу триває три дні.

Суттєвим фактором успішного функціонування підприємниц-
тва в Польщі, Чехії, Угорщині є державна підтримка стимулю-
вання та розвитку малого бізнесу. У Польщі вона передбачала
створення базових організаційних структур (агентств, фондів),
які надають достовірну інформацію щодо стану підприємництва
в країні, гарантують надання кредитів малим підприємствам,
сприяють розвитку інноваційних технологій [2].

Досвід організації малого бізнесу в економіці Великобританії,
як країни з глибокими історичними традиціями ведення бізнесу є
дуже корисним. В країні поширеним було явище кооперації ве-
ликого та малого бізнесу [3]. Це давало змогу водночас обслуго-
вувати великі підприємства (постійно чи на окремих стадіях роз-
витку) і стимулювати діяльність малого бізнесу.

Для стабільного розвитку малого бізнесу в Україні необхід-
ним є підвищення ефективності організації управління малими
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підприємствами, і перш за все — планування і контролю. Управ-
ління малим підприємством здійснюється здебільшого в «ручно-
му» режимі в особі підприємця [4]. Практично відсутня система
тактичного та стратегічного планування.

На теперішній час через брак необхідної кваліфікації та до-
свіду неможливо лише силами персоналу впровадити системи
контролінгу для ефективної організації планування та контролю
на підприємствах малого бізнесу в Україні [5]. Тому виникає
потреба у послугах зовнішнього контролера. Такі послуги не
повинні бути безкоштовними, але державні дотації можуть ви-
користовуватися для субсидування мінімального набору консуль-
таційних послуг для малих підприємств з урахуванням наявних
потреб.

У процесі дослідження міжнародного та вітчизняного досвіду
організації малого бізнесу, можна виділити перелік заходів, що є
доцільними для впровадження в Україні: 1) зменшення податко-
вого тиску на малий бізнес; 2) використання досвіду кооперації
малих та великих підприємств; 3) залучення окремих верств на-
селення до ведення підприємницької діяльності, зокрема молоді;
4) надання безоплатних інформаційних послуг під час організації
власної справи; 5) удосконалення фінансово-кредитної політики
держави в напрямах забезпечення доступу підприємницьких
структур до фінансових ресурсів, що надалі сприятиме розвитку
малого підприємництва та підвищенню ділової активності насе-
лення.
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ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

З кожним роком питання корпоративної соціальної відповідаль-
ності (КСВ) стає все актуальнішим, що є реакцією на виникнення
гострих економічних; екологічних, соціальних, соціокультурних
та інших проблем сьогодення.

Як показує досвід розвинутих країн, саме соціальне інвесту-
вання сприяє формуванню нових конкурентних переваг, зростан-
ню рівня ділової репутації та капіталізації компанії. Відповідаль-
не ведення бізнесу покращує так звані стосункові активи
(відносини з клієнтами, працівниками, постачальниками тощо),
Goodwill, а отже, збільшує ринкову вартість компанії. Соціально
відповідальні компанії приваблюють найкращу робочу силу,
створюють позитивний робочий клімат тощо. Отже, відповідаль-
ний бізнес має більше шансів на сталий розвиток, а отже на дов-
гострокове перебування на ринку.

Багато розвинених країн мають стратегії, які включають пози-
тивні стимули для відповідальної корпоративної поведінки, такі
як: можливість отримання страховки з кредитування експорту,
покращення доступу до процесу державних закупівель та інші.
КСВ поширена в зарубіжній практиці, де реалізуються всі прин-
ципи КСВ — підзвітність, прозорість, етична поведінка, взаємо-
дія з заінтересованими сторонами, правові норми, міжнародні
норми, права людини.

У зарубіжних країнах КСВ інтегрована в громадську політику,
наприклад в Данії (кліматична відповідальність), Японії (екоме-
неджмент), Італія (безпека на робочому місці), Німчеччина (пе-
ревірка постачальників на питання екологічних та соціальних на-
слідків), Франція (соціальна звітність) [2]. В країнах Європейсь-
кого Союзу основна роль КСВ полягає у підтримці сталого роз-
витку компаній, що призводить до покращення ситуації на рин-
ку праці, а також якості продуктів і послуг, що надаються компа-
ніями.

Деякі експерти вважають, що на просторах СНД поки існують
так звані «недокорпораціі», які лише декларують, однак фактич-
но не дотримуються всіх принципів корпоративної соціальної
відповідальності, але вони знаходяться на шляху до їх впрова-
дження [3]. Проаналізувавши вітчизняний досвід, можна ствер-
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джувати, що сьогодні в Україні не реалізуються такі принципи
КСВ — прозорість, підзвітність, взаємодія з заінтересованими
сторонами, правові норми. В Україні фахівці Рейтингової агенції
спільно з Інформаційним домом «Галицькі контракти» та журна-
лом «Гвардія» здійснюють підготовку рейтингу соціально відпо-
відальних компаній України. Провідні позиції в цьому рейтингу
займають компанії СКМ (впроваджує систему інвентаризації об-
ліку своїх вуглецевих викидів, модернізації виробництва), «Обо-
лонь» (спрямовує значні інвестиції у екологічні проекти — проек-
ти переробки пивної дробини, переробки і збору пластмасових
пляшок) і «Самсунг Електронікс Україна» (спрямовує кошти на
зменшення викидів парникових газів) [1].

Хоча дедалі більше вітчизняних компаній долучаються до по-
зиціонування себе в очах суспільства як соціально відповідаль-
них, практика соціальної відповідальності поки що не набула
значного поширення в Україні і часто зводиться до розуміння
КСВ як звичайної благодійності або доброчинності. Серед основ-
них проблем, які спричинили таку ситуацію, — брак коштів, від-
сутність законодавчого забезпечення формування та розвитку
КСВ бізнесових структур, недостатньо зважена державна політи-
ка партнерства стосовно до бізнесу, брак з боку держави реаль-
ного стимулювання соціальної відповідальності бізнесу, вузьке
економоцентричне розуміння бізнесом своєї місії, низька конку-
рентоспроможність значної частки бізнесових структур і незадо-
вільна фінансова стійкість, низький рівень компетентності бізнес-
менеджменту, поширення неформальних, тіньових економічних
відносин.

До основних рекомендацій щодо посилення розвитку КСВ в
Україні можна віднести наступні положення:

— створення умов рівноправного партнерства держави та су-
спільства, влади і бізнесу;

— створення державою умов для реалізації бізнесом основних
принципів корпоративної ісоціальної відповідальності шляхом
вдосконалення законодавчої бази податкової системи й регулято-
рного середовища, забезпечення якісної імплементації відповід-
них законів, створення сприятливого ділового клімату тощо;

— впровадження КСВ у діяльності компаній має відбуватися
на добровільній основі, шляхом налагодження бізнесом діалогу з
державою, органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями й суспільством;

— постійний моніторинг, оцінювання рівня КСВ та звітування
компаній;
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—  підвищення економічної грамотності щодо реалізації прин-
ципів КСВ.
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ АПК:
ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Експортний потенціал країни є важливою складовою розвитку
національної економіки, умовою стабільного прогресу та стійко-
сті на міжнародній арені. Рівень цих критеріїв визначається на-
рощуванням обсягів експорту, ефективністю використання ре-
сурсів і конкурентоспроможністю вироблених товарів, динамі-
кою доходів населення. Аналізуючи сучасний стан економіки
України, можемо констатувати високу матеріало- та енергоміст-
кість продукції, низький рівень продуктивності праці та екологіч-
ні проблеми, високий рівень зношеності основних засобів і від-
сталість технологій. Структура експорту й імпорту свідчить про
формування іміджу України як «сировинної бази» [1] та спожи-
вача кінцевої імпортної продукції.

Маємо зазначити, що протягом останніх років Україна стала
одним із провідних експортерів зерна та олійних культур на сві-
товому продовольчому та сировинному ринках. Це значною мі-
рою забезпечує збереження позитивного торгівельного сальдо,
тоді як традиційні експортні галузі (металургійна, хімічна) відчу-
вають негативний вплив з боку світового ринку [2].

В цілому Україна має потужний експортний сільськогоспо-
дарський потенціал, зумовлений наявністю сприятливих факторів
виробництва та близькістю до ключових ринків збути — ЄС,
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СНД, Близький Схід, Північна Африка [3]. Аналізуючи розвиток
вітчизняного агропромислового комплексу, як складової глобаль-
ної системи аграрних відносин, маємо визнати низький рівень
використання реальних можливостей його функціонування. Ма-
ючи близько 30 % чорноземів світу, віковічні сільськогосподар-
ські традиції, сприятливі природно-кліматичні умови, трудові ре-
сурси ― ми все-таки тримаємося в першій п’ятірці експортерів
основних видів аграрної продукції [4], але за рахунок екстенсив-
ного господарювання.

Наприклад, виробництво зернових і зернобобових культур ся-
гає близько 46 млн тонн ― восьме місце у світовому виробницт-
ві, при цьому середня урожайність становить близько 30 ц/га ―
19-те місце серед інших країн; виробництво цукрового буряку 10
млн тонн ― шосте місце, при урожайності 315 ц/га ― 21-ше міс-
це; виробництво молока 12 млн тонн дає 10 місце у світовому ви-
робництві з продуктивністю однієї голови на рівні 40 ц ―
16-те місце в списку. Співставлення досягнутих масштабів вироб-
ництва з показником урожайності (продуктивності) засвідчує ни-
зький рівень використання потенціалу аграрного комплексу.

Вище сказане вказує на необхідність розвитку ринкової інфра-
структури і стимулювання підприємництва для досягнення конку-
рентоспроможності та стійкості економічної системи АПК України.

Першим вектором є інфраструктура аграрного ринку, як засіб
взаємодії між виробниками та споживачами продукції. Зокрема,
це стосується:

• розвитку системи транспорту та зберігання ― забезпечить
зменшення маркетингових витрат на реалізацію продукції внут-
рішнього та зовнішнього ринках. Сюди можна віднести необхід-
ність розвитку водного (річкового) транспорту, перевалочних та
елеваторних підприємств;

• розвитку системи збутових ланок ― забезпечить збільшення
та пришвидшення інформаційних потоків між суб’єктами ринку,
унаслідок чого відбудеться адаптація (або відмирання неефектив-
них) кожної маркетингової ланки до ринкових трендів. За раху-
нок повноцінного функціонування торгових домів можливе збіль-
шення інвестиційних коштів у аграрне виробництво.

Другим вектором є необхідність непрямого стимулювання
сільськогосподарських підприємств як початкової ланки функці-
онування всього сектору:

• непряме регулювання відносин між суб’єктами агропромис-
лового комплексу, а особливо у розрізі експорту продукції ство-
рить умови нормального розвитку всіх виробничих і невиробни-
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чих ланок. Стабільна політична ситуація відносно аграрного сек-
тору та гарантії відсутності квотування, яке викривлює інформа-
ційні потоки, створить комфортні умови для інвестування;

• розвиток відносин між банківською системою та аграріями має
критичне значення та неоднозначний характер. З одного боку дає
змогу забезпечення оборотними активами (кредитування) у пікові
періоди виробництва та основними засобами (фінансовий та опера-
тивний лізинг). З другого боку, високі відсоткові ставки кредитів,
які є наслідком ризиків, сформованих специфікою сільськогоспо-
дарської діяльності, акумулюють додатковий ризик ― невиплати
позичкових коштів. До того ж нерозвинена система страхування не
дає змоги знизити ризики збиткових ситуацій. Основною пробле-
мою у відносинах між банками та сільськогосподарськими вироб-
никами є відсутність заставного майна в останніх, у ролі якого може
перебувати земля, що в свою чергу потребує введення ринку землі
та «адекватного» його регулювання.

Загальним висновком роботи є наступне: ключовими вектора-
ми розвитку та ефективного використання експортного потенціа-
лу агропромислового комплексу України має бути розвиток ін-
фраструктури аграрного ринку та непряме стимулювання
сільськогосподарських виробників. Важливими ланками ринко-
вої структури є транспортування, зберігання та збут сільськогос-
подарської продукції. Чинники розвитку та стимулювання аграр-
ного підприємництва є сприятливі фінансово-кредитні умови та
стабільність політичної ситуації.
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НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЯК ІНСТИТУЦІЙНІЙ
ІНВЕСТОР НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

В умовах світової економічної кризи актуальним постає пи-
тання розвитку недержавних пенсійних фондів.

Метою статті є визначення особливостей інвестиційної діяль-
ності недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку
України та основних проблем портфельного інвестування.

НПФ в Україні є юридичною особою, яка має статус неприбут-
кової організації. Гроші, що надходять до НПФ, інвестуються з
метою отримання доходу та збільшення пенсійних накопичень.
Програма-мінімум НПФ — захист пенсійних коштів від знеці-
нення та оптимізація витрат. Програма-максимум — забезпечен-
ня якомога більших доходів майбутнім пенсіонерам.

Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НПФ ЗА 2007 — 9 МІС. 2011 Р.

Темпи приросту, %
Показники 2007 2008 2009 2010 2011

2010/2009 2011/2010

Загальна кількість укладе-
них пенсійних контрактів
(тис. шт.)

55,6 62,3 62,5 69,7 72,2 11,5 3,6

Загальні активи НПФ (млн
грн) 280,6 612,2 857,9 1144,3 1306,4 33,4 14,2

Пенсійні виплати (млн
грн) 9,1 27,3 90,1 158,2 200,5 75,6 26,7

Сума інвестиційного дохо-
ду (млн грн) 68,1 86,8 236,7 433,0 519,7 82,9 20,0

Сума витрат, що відшко-
довуються за рахунок пен-
сійних активів (млн грн)

16,6 31,6 47,1 64,6 79,5 37,2 23,1

Дані таблиці свідчать про тенденцію до зростання всіх по-
казників, що характеризують розвиток недержавного пенсій-
ного забезпечення. Привертає увагу показник пенсійних ви-
плат, який за 9 місяців 2011 р. був у 22 рази вищим від рівня
2007 р. Більш ніж у 10 разів збільшилася кількість осіб, що
отримали пенсійні виплати. Темпи приросту виплат протягом
2009—2010 років складають 75,6 %, а це вдвічі випереджає



229

темпи зростання пенсійних активів, що є негативною тенденці-
єю. Незначне збільшення кількості укладених пенсійних конт-
рактів, кількості учасників і, відповідно, пенсійних внесків у
2009—2010 роках, призвело до того, що темпи зростання ви-
трат, що відшкодовуються з пенсійних активів, їх перевищили.
Проте активне зростання інвестиційного доходу на фоні не
дуже позитивної динаміки інших показників свідчить про до-
статньо вдале управління активами пенсійних фондів. І це при
тому, що акумульована структура активів українських НПФ
зовсім не відповідає світовим тенденціям.

 Об’єкти інвестування НПФ на сьогодні обмежені, з одного
боку, нормативними вимогами, з іншого — реаліями функціо-
нування фінансового ринку України. Проаналізуємо наявні
можливості для інвестування. Так, до вад інвестуванні в акції
українських емітентів можна віднести: надмірну волатиль-
ність; низьку ліквідність ринку; недостатність актуальної ін-
формації про фінансові показники емітентів та про події, які
можуть вплинути на ціну їхніх акцій; системне маніпулюван-
ням цінами. Облігації підприємств до 2008 р. були популярним
інструментами для інвестування в Україні. З 2008 р. за даними
агентства «Кредит-рейтинг» відбулося понад 100 технічних
дефолтів. При цьому 10 % емітентів, які допустили дефолт,
мали за Національною рейтинговою шкалою інвестиційний
рейтинг, тобто ризик здавався мінімальним. Фактично ж забез-
печення емісій було або відсутнє, або недостатнє, механізми
захисту прав та інтересів власників облігацій в Україні прак-
тично не врегульовані. Однак, можливо, попит на ці активи
зросте з огляду на зміни, що були внесені НКЦПФР до Про-
грами розвитку фондового ринку 2011—2015 рр., яку вирішено
реалізувати у 2012—2014 рр.: при дефолті емітента вклади
НПФ в облігації будуть повертатися в першу чергу; НПФ змо-
жуть інвестувати в ОВДП з дохідністю, прив’язаною до рівня
інфляції.

Проблемним вважаємо інвестування у нерухомість: відсут-
ність достатнього спектра інвестиційних можливостей для насе-
лення в Україні призвела до масштабного перегріву ринку неру-
хомості, який наразі теж характеризується ціновими обвалами та
депресивними тенденціями. Надто ризикованим є й валютний
ринок. Перспективними для інвестуванням могли б стати інозем-
ні цінні папери (НПФ можуть вкладати кошти в такі активи до
20 % від загального портфелю). Але через недосконалість валют-
ного регулювання це є неможливим.
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Золото також може стати перспективним активом для довго-
строкового інвестування. За останні 10 років тройська унція зо-
лота виросла з 288 дол. до 1848 дол. Але тут варто зауважити, що
для ефективного інвестування треба вибрати вдалий час. Старт
має припадати на початок циклу зростання світової економіки,
кінець — коли попит на золото максимальний. Також є деякі
проблеми з інвестуванням у цей актив: великий спред на ринку,
неможливість отримати інтервальні виплати доходу, ризик фік-
сації збитків при необхідності терміново продати золото, витрати
на зберігання.

До інших проблем можна віднести: недостатній обсяг вільних
коштів підприємців-роботодавців та індивідуальних заощаджень,
які можуть бути трансформовані у пенсійні накопичення; високі
ризики довгострокових накопичень пенсійного типу в умовах по-
літичної та економічної нестабільності в країні; необізнаність і
недовіра населення.

Головним потенціалом розвитку НПФ є довгострокові вкла-
дення. Але, на жаль, реальні довгострокові інвестиційні проек-
ти, які були б привабливими для НПФ, відсутні. До того ж,
фонди мають у своєму розпорядженні відносно невеликі акти-
ви, що не дозволяє їм брати участь у великих інвестиційних
проектах. Навіть ті інструменти, які можуть стати довгостро-
ковими вкладеннями, на практиці використовуються в якості
короткострокових.
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ПІЛЬГИ В УКРАЇНІ: ДЛЯ КОГО ВОНИ?

Необхідність збереження державних пільг чи заміна їх відпо-
відним підвищенням заробітної плати та адресною соціальною
допомогою є однією з найбільш дискусійних проблем сучасної
соціальної політики України.

Право на державні пільги мають майже 43 % населення. До-
слідження показують, що лише 80 % тих, хто має пільги, корис-
туються ними. З них 70 % складають не бідні, а ті, хто належить
до більш забезпечених верств суспільства. Некористування піль-
гами підтверджує тенденцію, що найбільшу частину серед тих,
хто має право на пільги, але не користуються ними, становлять
бідні. Зазвичай громадяни знають лише основні види пільг, а біль-
шість і не здогадується, що категорія пільг, до яких вони нале-
жать, має право на безкоштовну правову допомогу, першочерго-
ве отримання земельної ділянки, пільгове оформлення кредиту.
Крім того, найпоширеніша причина некористування пільгами —
це відсутність можливостей для цього. Право безкоштовного ко-
ристування міським транспортом нічого не варте для сільських
мешканців, де такого транспорту немає. У цьому випадку пільга
стає декларативною і не має практичного значення.

Виявляється, що найбільш вразливі групи населення, які по-
требують безперечної допомоги від держави, становлять незнач-
ний відсоток серед населення, що має право на пільги. Так, члени
багатодітних сімей і одинокі матері складають серед пільговиків
менше 1 %. І сьогодні постає потреба переглянути всю систему
пільг.

Верховна Рада зробила перші кроки в цьому напрямі. Народні
депутати почали з себе. Ухвалений у грудні 2011 року закон про
держбюджет на 2012 рік припиняє дію статті щодо виплати ко-
лишнім народним депутатам матеріальної допомоги в розмірі
зарплати депутата, який працює, на період його працевлаштуван-
ня і 50% зарплати в разі неможливості влаштування на роботу,
виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі двох
місячних зарплат. Парламентарії також скасували право на без-
коштовний проїзд раз на рік залізничним, водним, повітряним чи
автомобільним транспортом депутатам-пенсіонерам, а також за-
безпечення їх транспортом для поїздок на лікування. Народні об-
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ранці відмовилися від права на безкоштовну парковку і прове-
зення ручної поклажі.

Але насправді не все так урочисто: депутати скасували саме ті
пільги, якими й так мало хто користувався. Але який важливий
передвиборний хід. Адже скасування депутатських пільг — лише
на 1 рік, до наступних парламентських виборів.

За підрахунками, щороку один депутат обходиться українцям
у майже 800 тисяч грн. Так, на зарплату 1 народного обранця
бюджет виділяє мінімум 210 тисяч гривень, на відрядження —
понад 20 тисяч, на утримання помічників — 200 тисяч, відшко-
дування витрат на виконання депутатських повноважень — ще
200 тисяч.

Зараз, відтермінувавши деякі пільги, депутати вирішили пере-
направити вільні гроші на потреби чорнобильців, афганців тощо.
Станом на 01.01.2011 р. в Україні налічувалося 2 254 471 грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з
них 260 807 учасників ліквідації, 498 409 — діти. Легкі матема-
тичні розрахунки дозволяють вивести цифру трохи більше 13 грн
на 1 особу. Але ще є й інші категорії пільговиків...

В Україні майже кожна друга сім’я має хоч одну особу, що
користується пільгою. Найчастіше родина має одноразове право
на пільгу, таких сімей 29 %. Наявність 1—3 пільг частіше спо-
стерігається в бідних, а 4 і більше — небідних сімей. Тобто, ба-
гатьма видами пільг звичайно користуються ті, хто має квартиру,
пільгові путівки, часто користуються пасажирським транспортом
тощо.

Усе це свідчить про те, що настав час радикально реформува-
ти українську систему пільг і компенсацій, яка має виконувати
функцію соціального захисту найбільш нужденних верств насе-
лення, підтримки тих, хто з різних життєвих причин цього потре-
бує. Нераціональне і неефективне використання бюджетних кош-
тів, привілеї й без того забезпечених членів суспільства свідчить
про непрозорий характер сучасної системи.

Проаналізувавши ситуацію з пільгами в України, не може
не виникнути питання: для кого вони? Дивує обурення урядов-
ців про нібито надто високі пільгові пенсії чорнобильцям (мак-
симальні 10—13 тис. грн). Але ж колишнім депутатам Пенсій-
ний фонд платить пенсії по 15 тис, є чиновники, які отримують
і по 20 і 30 тисяч. Таким чином, для колишніх чиновників у
держави є можливість платити такі високі пенсії. А для тих,
хто реально втратив здоров’я, і для кого висока пенсія не стіль-
ки привілей, скільки компенсація, грошей немає. У діях уряду
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очевидні елементи соціальної несправедливості. Це називаєть-
ся подвійними стандартами. Тим чиновникам, які сьогодні
отримують пенсії по 12, 18, 20 тисяч, уряд не може обмежити
ці виплати, а от чорнобильцям, які отримували по 2, 3, 5 тисяч,
— може.

Доки не буде приведено у відповідність наявність коштів з об-
сягами та різними видами пільг і допомог, бідна частина насе-
лення ніколи не одержить підтримки, яку повинна надавати їм
система пільг і компенсацій. Систему потрібно зробити врівно-
важеною та концентрованою — такою, щоб пільги були не при-
вілеями, а адресною допомогою найбільш нужденним членам су-
спільства.

Крім того, в чинній системі пільг та компенсацій є такі пільги,
які в інших країнах не розцінювалися б як складові соціального
захисту населення. Це безплатне або пільгове санаторно-
курортне лікування, надання бюджетних кредитів тощо. Щоб
зберегти цілісну систему соціального захисту, яка б задовольняла
потреби дійсно соціально незахищених членів суспільства, по-
трібно відмінити пільги, які не можуть розцінюватися як складові
системи соціального захисту населення. Однак відміняти такі
пільги треба поступово і обережно, щоб звести до мінімуму нега-
тивні наслідки.

І нарешті, потрібно збільшити прозорість і відповідальність у
наданні пільг, що залишаться після реформи, налагодити зворот-
ній зв’язок між державними органами, які втілюють у життя
державну політику щодо соціального захисту населення країни,
та її громадянами для створення більш результативної системи
захисту соціально вразливих верств населення.
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О. В. Сергієнко
(ф-т економіки та управління, IV курс)

ВРАХУВАННЯ УМОВИ МАРШАЛЛА—ЛЕРНЕРА
У РЕГУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Еластичність попиту зарубіжних країн на експорт та еластич-
ність національного попиту на імпорт є важливими параметрами,
за допомогою яких можна вирішити, чи вийде за допомогою рин-
кового знецінення або цілеспрямованої девальвації покращити
стан платіжного балансу. На цю особливість звернули увагу од-
разу три економісти — Альфред Маршалл, Абба Лернер та Джо-
ан Робінсон. У даній статті пропонується розглянути, як впливає
знецінення національної валюти на стан торговельного балансу в
Україні.

Щоб розглянути цю взаємодію детальніше, давайте припус-
тимо, що іноземна валюта використовується тільки в угодах по
імпорту або експорту товарів і послуг, а також, що по завершен-
ню всіх експортно-імпортних операцій резиденти хочуть мати на
руках свою власну валюту.

З цього випливає, що імпорт створює попит на іноземну валю-
ту і одночасно пропозицію національної валюти. Експорт ство-
рює пропозицію іноземної валюти в даній країні. Таким чином,
експорт дозволяє країні «заробляти» іноземну валюту, необхідну
для оплати імпорту.
Суть умови Маршалла—Лернера: знецінення або девальвація

національної валюти призводить до покращення сальдо торговель-
ного балансу, якщо сума абсолютних значень еластичності націона-
льного попиту на імпорт та іноземного попиту на експорт більша 1.

Знецінення національної валюти призводить до збільшення
експорту та падіння попиту на імпорт. Наслідком цього буде по-
ліпшення сальдо рахунку поточних операцій. Але фактичний об-
сяг доходів і витрат буде залежати від відносної еластичності по-
питу на імпорт і експорту від обмінного курсу.

В нашій країні сальдо торговельного балансу негативне за ра-
хунок негативного сальдо товарів, а в торгівлі послугами можемо
спостерігати профіцит.

Отже, для розгляду ситуації в Україні пропоную розрахувати
еластичність експорту та імпорту товарів в Україні за 2004—2010
роки. Для збільшення показовості та динамічності пропонується
брати середньорічний курс євро.
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У табл. 1 показано результати розрахунків еластичності екс-
порту та імпорту товарів в Україні від обмінного курсу впродовж
2004—2010 рр.

Незважаючи на знецінення національної валюти впродовж
вказаного періоду та на еластичність, більшу за одиницю (у 2007
та 2008 роках), сальдо в Україні починаючи з 2006 року залиша-
ється негативним.

Таблиця 1
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ

І ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ЗА 2004—2010 РОКИ
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2004 32,7 6,5 5,1 18,1 6,5 2,8 2,3 2962,8

2005 4,5 –3,3 –1,3 24,1 –3,3 –7,2 8,5 –1488,1

2006 11,2 –0,8 –14,3 23,9 –0,8 –30,5 44,8 –5318,7

2007 17,6 9,2 1,9 23,4 9,2 2,6 –0,7 –8347,4

2008 27,3 11,4 2,4 32,0 11,4 2,8 –0,4 –12710

2009 –37,8 41,0 –0,9 –44,3 41,0 –1,1 2 –4112,7

2010 36,1 –3,0 –11,9 40,4 –3,0 –13,3 25,2 –7015,8

Джерело: розраховано автором

Аналізуючи результати розрахунків, можна зазначити, що в
товарній структурі експорту в Україні переважають товари, екс-
порт на які за обмінним курсом є нееластичним. Частка таких то-
варів у структурі складала в 2009 році близько 55 % (при цьому
частка мінеральних продуктів близько 9 %; недорогоцінних ме-
талів 32 %, продукції хімічної промисловості 6 %), а в 2008 році
78 % (де частка недорогоцінних металів 41,2 %; мінеральних
продуктів 10 %; продукції хімічної промисловості 7,5 %; транс-
портних засобів 6 %). У 2010 в Україні гривня зміцнилася по від-
ношенню до євро. За цих умов від’ємне сальдо торговельного ба-
лансу зумовлено тим, що імпорт зростав швидше за експорт на
40,4 % та 36,1 % відповідно. Отже, незважаючи на знецінення
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національної валюти, умова Маршалла—Лернера в Україні не
виконується. Наслідки продовження знецінення національної ва-
люти можна проілюструвати за допомогою прогнозу. Для цього
використаємо експертний метод прогнозування (табл. 2). Умови
прогнозу на 2012 рік: середньозважений валютний курс 11,9
грн/євро; експорт та імпорт виростуть на 6,3 % і 6,4 % за песимі-
стичним сценарієм, а за оптимістичним на 12,5 % і 10,7 % відпо-
відно.

Таблиця 2
ОЦІНКА СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ НА 2012 РІК
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2012 (песимістичний
прогноз)

62 331,8 67 517,6 11,9 0,95 0,96 –5185,8

2012 (оптимістичний
прогноз)

65 967,3 70 246,2 11,9 1,9 1,6 –4278,9

Джерело: розраховано автором

Виходячи з результатів прогнозу, бачимо, що продовження
знецінення національної валюти задля підтримки експорту в
Україні не покращить сальдо платіжного балансу і воно знову
буде пасивним (від’ємним). Щодо пропозицій, то доцільнішим
буде введення в Україні режиму фіксованого номінального валю-
тного курсу.

Література

1. Барр Раймон. Политическая экономия. — М.: Международные
отношения. — 1995. — Т. 2. — С. 651.

2. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч. ІІ. Между-
народная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое
программирование: Учебное пособие для вузов. — М. : Междунар. от-
ношения, 2001. — С. 71.

3. Обсяг експорту та імпорту товарів та послуг за 2004—2010 роки.
— Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.



237

4. Шеверев А. Кабмін поліпшив прогноз негативного сальдо зовніш-
ньої торгівлі на 2013 р. і 2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://project.ukrinform.ua/info/33574/.

Сємцова С.Ю. (ФЕтаУДІ курс)

ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В УНІВЕРСИТЕТІ

Ефективність навчання залежить від багатьох причин. Навчи-
тися управляти навчальним процесом означає навчитися досягати
заданого рівня навченості у визначені терміни. Такі причини, що
впливають на результати та перебіг дидактичного процесу, прий-
нято називати факторами.

Зокрема І. П. Підласий виокремив 4 генеральні фактори, що
визначають у комплексі формування продуктів дидактичного
процесу:

1. навчальний матеріал;
2. організаційно-педагогічний вплив;
3. навчуваність учнів;
4. час [4, с 163].
Я вирішила дослідити 3 основні групи факторів, що мають

найбільший вплив на ефективність навчального процесу:
— фактори, що залежать від умов навчання в університеті;
— фактори організаційно-педагогічного впливу;
— фактори, що залежать від навчуваності студентів.
До умов навчання в університеті відносяться:

 достатній рівень забезпечення навчальною літературою;
 умови для самостійної роботи;
 добре обладнані навчальні аудиторії;
 залучення студентів до науково-дослідницьких робіт;
 організація наукових конференцій;
 надання можливості стажування за кордоном [3, с. 313].

Фактори ефективного навчального процесу, що залежать від
організаційно-педагогічного впливу:

 глибина знань викладача;
 професіоналізм, об’єктивність, толерантність, справедли-

вість, повага до студентів;
 творчий підхід до навчання;
 використання новітніх методів навчання;
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 використання різних форм семінарського заняття;
 манера поведінки та спілкування зі студентами на парі;
 мотивування та стимулювання;
 звернення до засобів привертання та активізації уваги сту-

дентів;
 використання прийомів активізації сприймання;
 використання прийомів організації процесу запам’ятову-

вання інформації;
 використання прийомів активізації вольових зусиль [3,

с. 315—330].
До факторів, які залежать від особистості студента та рівня

його навчуваності, відносять:
 рівень початкової підготовки;
 рівень відвідуваності занять;
 рівень підготовленості на кожне заняття;
 мотивація до отримання вищої освіти;
 матеріальне становище студента;
 моральний клімат у групі [3, с. 334].

У результаті проведення дослідження були зроблені такі ви-
сновки:

— студенти бажають користуватися актуальною, достовір-
ною, змістовною, зрозумілою, зручною, лаконічною, логічною,
пізнавальною, структурованою, точною, цікавою, яскравою лі-
тературою;

— найбільший відгук серед студентів знайшли такі форми ор-
ганізації семінарських занять, як:

 семінар — запитань та відповідей;
 семінар — розгорнута бесіда;
 семінар — дискусія;
 семінар — вирішення проблемних завдань;

— інформація, яку використовує викладач має бути структу-
рованою, логічною, цікавою, змістовною;

— для того, щоб активізувати увагу студентів на заняттях, ви-
кладачеві необхідно частіше звертатися до ефектних цитат, роз-
повідей, цікавих запитань;

— виклад матеріалу має здійснюватися емоційно та з викорис-
танням логічних наголосів;

— щодо того, який суб’єктивний чинник має найбільший вплив
на ефективність навчального процесу, то це — мотивація до отри-
мання вищої освіти. Студенти відмітили, що визначальним мотивом
до отримання вищої освіти є бажання стати авторитетним фахівцем,
а також отримати досконалі знання в обраній сфері.
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ОФШОРНИЙ БІЗНЕС: ТЕХНОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Світовий банк підрахував кількість різних податків в Україні і
поставив її на перше місце в рейтингу. Згідно з даними Світового
банку, український бізнес у тій або іншій формі виплачує 135 різних
податків, що пояснює популярність офшорів у підприємців. Це аб-
солютний світовий рекорд. Офшори в Україні — один з небагатьох
способів отримати додаткову свободу в бізнесі і легально зменшити
податкове навантаження. За розрахунками експертів, в офшорах зо-
середжено близько 60 % загальної вартості світового капіталу, через
них проходить приблизно половина фінансових транзакцій.

Мрія будь-якого бізнесмена — мінімальні податки і якомога
простіші умови для ведення справ. Втіленням цього бажання ста-
ли офшори. Саме вони є зараз головною перешкодою для порозу-
міння між діловим світом і урядами багатьох країн. Легальне
планування податків — не просто добре налагоджений бухгал-
терський облік і правильне складання звітних балансів, це ще й
законна можливість або не платити ніяких податків узагалі, або
звести їх рівень до мінімального.

Процес виникнення офшорів розпочався ще в період процві-
тання фінікійців. Так, коли стародавні Афіни ввели двопроцент-
ний експортний та імпортний податок, грецькі і фінікійські купці
збільшували свій маршрут на 20 миль, щоб оминути Афіни і уни-
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кнути сплати цих зборів. Незабаром невеликі сусідні острови
стали притулком для безмитної і безподаткової торгівлі і місцями
накопичення для контрабандних товарів, що прямували до Афін
без сплати податків.

У 1987 році МВФ дав таке визначення офшора: «Країна або
юрисдикція, що надає фінансові послуги нерезидентам у масшта-
бах, незмірних з розмірами її внутрішньої економіки».

У своїй роботі ми виділили 5 основних типів офшорних ком-
паній: власне компанія, траст, фундація, банк, холдинг. Основні
ознаки офшорних зон (систематизовано авторами):

1. Податкові пільги. Багато офшорних юрисдикцій стягують
податки, проте всі вони або не стягують прибутковий податок
взагалі, або стягують його тільки з певних категорій доходу, або
стягують податок нижчий, ніж у тій країні, де платники є подат-
ковими резидентами.

2. Фінансова секретність. Певний рівень секретності також є ха-
рактерним для офшорних юрисдикцій, як і для інших країн. Проте
більшість країн не захищає цю інформацію від розслідування пра-
воохоронними органами іноземної держави, особливо коли розслі-
дування здійснюється відповідно до міжнародного договору.

3. Cек’юритизація активів. Мова йде про механізм, при якому
фінансові активи списуються з балансу підприємства, відокрем-
люються від решти майна і передаються спеціально створеному
фінансовому посереднику (Special Purpose Vehicle, SPV), а потім
рефінансуються на грошовому ринку або ринку капіталу. Рефіна-
нсування здійснюється або за допомогою випуску Asset-Backed
Securities — ABS (цінні папери, забезпечені активами), або шля-
хом отримання Asset-Backed Loan (синдикованого кредиту).

4. Легкість доступу до зарубіжної банківської системи. Дає
можливість розміщувати капітал у твердій валюті в надійних бан-
ках стабільної країни.

Вартість купівлі готової офшорної компанії коливається від
600 до 3000 дол. США залежно від умов ведення бізнесу та рей-
тингу країни.

З метою здійснення податкової оптимізації використовуються
такі механізми: трансфертне ціноутворення, агентська схема,
схема надання послуг, кредитна схема, передоплата з подальшим
виникненням безнадійних боргів, давальницька схема поставки
сировини, виплата роялті, реєстрація дочірніх підприємств.

Абсолютним рекордсменом по кількості прямих інвестицій
в Україну станом на кінець 2011 року незмінно залишається
Кіпр. Також серед офшорних інвесторів варто виділити ре-
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зультат Белізу (колишній Британський Гондурас) — 161 міль-
йон доларів. Також 111 мільйонів доларів прийшло з екзотич-
них Сейшельських островів. Зі списку офшорів, визначеного
постановою Кабміну, не інвестували в Україну лише Амери-
канські Вiрґiнськi Острови, Сент–Люсiя, Вануату, Антиґуа і
Барбуда та Аруба. Всі інші — відмітилися. Навіть Ліберія ін-
вестувала 2 мільйони доларів.

90 % інвестицій з України виводяться на Кіпр, і саме цей оф-
шор не потрапив до списку офшорів, з яких влада хоче стягувати
12 % податку. На другому місці з жалюгідними 2,3 % Росія. У
північних сусідів інвестували 182 млн дол. США.

На законодавчому рівні регулювання взаємодії з офшорни-
ми компаніями відбувається згідно з угодою про уникнення
подвійного оподаткування, Податковим кодексом України,
Кримінальним кодексом України (ст. 209, ст. 212), законопро-
ектом про додаткове оподаткування операцій з офшорами. Пе-
релік офшорних зон подано в статті 161 ч. 2 Податкового ко-
дексу України.

Прагнення підприємців знизити податкове навантаження,
убезпечити свій капітал є досить природним. Адже відомою є та-
ка фраза Рокфеллера: «Якщо можна не платити, то потрібно не
платити». Використання офшорів надає можливість планувати
організацію бізнесу, його фінансову та організаційну структуру,
що законно дає змогу не переплачувати податки та максимізува-
ти прибутки. Майже всі великі іноземні банки та інвестиційні
компанії застосовують офшори для здійснення своїх фінансових
операцій. В Україні 70—75 % отриманих інвестицій надходить
через офшорні зони.
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КОМПЕТЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ВИДИ
ТА ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті
суспільства, стосуються всіх сфер його діяльності й існування,
зокрема освітньої сфери як основоположної компоненти форму-
вання світогляду особистості. Заклади освітньої сфери (школи,
університети, навчальні курси тощо), як і інші соціально-
економічні мікросистеми, мають шукати та впроваджувати ефек-
тивні управлінські інструменти, щоб залишатися успішними у
мінливому ринковому середовищі.

Для забезпечення свого успішного довгострокового розвитку
освітньому закладу необхідно визначити джерела своєї відмітно-
сті та неповторності серед інших знаннєвих організацій. У кон-
тексті теорії і практики сучасного стратегічного менеджменту,
пошук таких джерел доцільно здійснювати на основі концепції
організаційних здатностей та компетенцій, що розвинули
Г. Хамел і К. К. Прахалад [1]. В межах нашого досліджен-
ня сфокусуємось на критичному узагальненні суті компетенцій
освітньої організації та виявленні можливих інструментів їх діаг-
ностики.

Поняття «компетенції» має чимало трактувань: компетенція
як сукупність знань, навичок та досвіду [2], компетенція як «особ-
ливий ресурс» [3], компетенція як «здатність керувати ситуацією»
[4]. Оригінальний погляд на ідентифікацію компетенцій сформу-
вав російський вчений І. Б. Гурков [5], який розрізняє кореневі
компетенції, що є джерелом успіху організації в конкурентному
середовищі та мають «внутрішнє» походження, та ключові ком-
петенції, що подібні ключовим факторам успіху (КФУ) та віддзе-
ркалюють «зовнішні» характеристики сфери діяльності організа-
ції. Критичний аналіз усіх трактувань дозволяє стверджувати про
схожість поглядів різних дослідників на суть компетенції органі-
зації. В основі компетенції — накопичені завдяки досвіду знання
і навички, набуття яких пов’язано із пошуком та реалізацією ус-
пішних рішень яких-небудь завдань (проблем), а також уміння
найефективнішого комбінування ресурсів для отримання макси-
мального результату.

Сучасний менеджмент визнає можливість ідентифікації ком-
петенцій підприємства, проте існує принципова невизначеність
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щодо можливості їх оцінки (якісної та кількісної) [6]. У практиці
управління переважають якісні підходи до діагностики компетен-
цій, що ґрунтуються на застосуванні таких інструментів, як анке-
тування, експертне оцінювання, бенчмаркінг кращої практики,
ретроспективний аналіз технології тощо.

В освітній організації, що покликана «виробляти» знання за
допомогою знань, компетентність віддзеркалює відповідність ді-
яльності змісту сучасних стандартів за галузевим принципом і
втілюється у відповідних програмах, що в інтегрованому вигляді
представляють освітні результати, які досягаються не лише засо-
бами змісту освіти, але й соціальної взаємодії як у міжособистіс-
ному, так і в інституційному культурному контексті.

Діагностика компетенцій освітньої організації передбачає ви-
явлення особистісних компетенцій її працівників, які доцільно
групувати таким чином: 1) на рівні професійних компетенцій:
науково-предметні (сформованість світогляду, єдиного комплек-
су знань), інформаційні (уміння працювати з різними джерелами
інформації) та методичні (володіння методикою викладання);
2) на рівні рольових компетенцій: мотиваційні, диференційно-
психологічні, рефлексивні, а також культурні, морально-етичні
(уміння підпорядкувати діяльність системі норм і принципів по-
ведінки людей) та валеологічні (уміння організувати власний
здоровий спосіб життя).

В оприлюднених визначеннях особистісних компетенцій під-
креслюються наступні сутнісні характеристики [7]: ефективне
використання здібностей, що дозволяє плідно здійснювати про-
фесійну діяльність згідно вимогам робочого місця; володіння
знаннями, уміннями і здібностями, необхідними для роботи за
фахом при одночасній автономності і гнучкості в частині рішен-
ня професійних проблем; розвинена співпраця з колегами і про-
фесійним міжособистісним середовищем; інтегроване поєднання
знань, здібностей і установок, оптимальних для виконання тру-
дової діяльності в сучасному виробничому середовищі; здатність
робити що-небудь добре, ефективно в широкому форматі кон-
текстів з високим ступенем саморегулювання, саморефлексії, са-
мооцінки, швидкою, гнучкою і адаптивною реакцією на динаміку
обставин і середовища.

Характеризуючи сутнісні ознаки компетентності людини, вар-
то пам’ятати, що вони постійно змінюються (із зміною світу, із
зміною вимог до «успішного дорослого»); мають діяльнісний ха-
рактер узагальнених умінь у поєднанні з предметними уміннями і
знаннями в конкретних галузях (ситуаціях); виявляються в умінні
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здійснювати вибір, виходячи з адекватної оцінки себе в конкрет-
ній ситуації; пов’язані з мотивацією на неперервну самоосвітню
діяльність.
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(юридичний ф-т, IV курс)

ЯДЕРНА ПОЛІТИКА ІРАНУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОЦІНКА

Основним завданням міжнародного права як особливої систе-
ми права є підтримання миру і безпеки. Саме тому будь-які дії,
які прямо чи опосередковано можуть порушити світову рівновагу
у сфері миру та безпеки, викликають занепокоєння. Ядерна полі-
тика Ірану є потенційною загрозою безпеки в усьому світі.

Зважаючи на викладене, метою роботи є дослідження ядерної
політики Ірану саме з позицій міжнародного права. Звичайно, не
можна не зважати на політичні чинники, які впливають на ситуа-
цію у світі, тому їх вплив також буде розглянуто в цій статті.
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Питання ядерної та атомної енергетики регулюють Статут
МАГАТЕ та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Ста-
тут Міжнародного агентства по атомній енергії 1956 р. був укла-
дений для досягнення більш широкого використання атомної
енергії з метою підтримання миру та добробуту у всьому світі.
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. — це бага-
тосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззбро-
єння ООН та заснований на 3 принципах: нерозповсюдження,
роззброєння та мирне застосування.

Іран є державою, що офіційно не володіє ядерною зброєю, то-
му має дотримуватися обмежень, передбачених Договором для
неядерних держав. Тобто правомірною для Ірану є науково-
дослідна робота в галузі атомної енергії, розвиток атомної енер-
гії, її практичне застосування в мирних цілях Заборонено для
Ірану сприяти передачі ядерної зброї чи ядерних пристроїв, ви-
робляти і набувати ядерної зброї чи ядерних пристроїв, надавати
будь-яку допомогу в їх виробництві.

Питання військового характеру ядерної політики Ірану впер-
ше гостро постало у 1995 році, коли США ввели односторонні
економічні санкції проти Ірану з метою запобігти створенню ядер-
ної бомби. Надалі ситуація навколо іранської ядерної програми
значно загострилася. Публікації у 2002 році знімків супутника, на
яких було зафіксовано будівництво двох незадекларованих іран-
ських об’єктів з виробництва ядерного палива, спричинили між-
народний скандал. У результаті перевірки МАГАТЕ у 2003 році у
пробах ґрунту знайшли високозбагачений уран, що могло означа-
ти, що Іран виробляв збройовий уран, тобто ядерну зброю. Це
найбільш серйозне звинувачення проти Ірану [7].

Це був останній раз, коли Іран допустив представників МА-
ГАТЕ до комплексної перевірки своїх ядерних об’єктів. З цього
часу уряд Ірану робив лише усні заяви про мирний характер своїх
досліджень, не підтверджуючи це жодними доказами. Саме тому
занепокоєння міжнародного співтовариства зростало.

Міжнародне співтовариство не могло не відреагувати на такі
серйозні звинувачення. Дане питання підпадає під юрисдикцію
Ради Безпеки як органу, який несе головну відповідальність за
підтримання миру та безпеки. Рішення Ради Безпеки від імені
держав-учасниць ООН оформлювалося в Резолюціях, яких віднос-
но проблеми ядерної програми Ірану було прийнято сім.

Резолюція Ради Безпеки ООН від 31 липня 2006 року № 1696
мала рекомендаційний характер і передбачала такі зобов’язання
для Ірану:
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• припинити всю діяльність, пов’язану із збагаченням і пере-
робкою, включаючи дослідження і розробку, урану, яка підлягає
перевірці та контролю з боку МАГАТЕ;

• ратифікувати і дотримуватися Додаткового протоколу;
• переглянути будівництво нових атомних реакторів.
У разі невиконання Іраном положень резолюції до 31 серпня

Рада Безпеки буде змушена прийняти відповідні заходи [3,
п 1, 2, 7, 8]. Оскільки Іран не дотримався рекомендацій Ради
Безпеки ООН, у Резолюції РБ ООН від 23.12.2006 р. № 1737
були введені санкції невійськового характеру. Дані санкції пе-
редбачали: запобігання поставки, продажу або передачі всіх
предметів, матеріалів, устаткування, які пов’язано із забороне-
ною діяльністю; запобігання у наданні Ірану будь-якої техніч-
ної, професійної, фінансової допомоги, пов’язаної із забороне-
ною діяльністю; запобігання в’їзду або транзитного переїзду
визначених осіб і замороження їх банківських рахунків; забо-
рона для Ірану експортувати зазначені у Резолюції предмети
[4, п. 2—16].

Важливо зрозуміти, яка саме діяльність відповідно до Резолю-
ції є забороненою. Це діяльність, пов’язана зі збагаченням, пере-
робкою, важкою водою, або розробкою систем доставки ядерної
зброї Іран продовжував не виконувати вимоги Ради Безпеки
ООН, а введені санкції дієвого впливу не мали, саме тому в на-
ступних Резолюціях санкції ставали все жорсткішими. Зокрема,
Резолюція Ради Безпеки ООН від 24 березня 2007 року № 1747
була доповнена новим додатком з переліком фізичних осіб і ор-
ганізацій, для яких також встановлюються санкції. Крім того, у
Додатку до резолюції був поданий проект довготривалого дого-
вору, який би встановив для сторін взаємні права та обов’язки і
підписання якого означало визнання Радою Безпеки мирного ха-
рактеру ядерної програми Ірану. Цей крок був зроблений Радою
Безпеки як можливий засіб вирішення спору. Проте договір так і
не був підписаний.

Наступні три резолюції: Резолюція Ради Безпеки ООН від 3
березня 2008 року № 1803, Резолюція Ради Безпеки ООН від 27
вересня 2008 року 1835 та Резолюція Ради Безпеки ООН від 24
вересня 2009 року 1887 були прийняті під час переговорного
процесу з Іраном та загалом підтверджували наміри, зазначені у
попередніх документах. Рада безпеки так і не перейшла до санк-
цій військового характеру.

Проте дані резолюції та переговорний процес впродовж чо-
тирьох років не дав жодних результатів. 17 травня 2010 року
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Іран уклав договір з Туреччиною про обмін низькозбагаченого
урану на високозбагачений. Саме ця подія стала приводом для
прийняття останньої Резолюції Ради Безпеки ООН від
09.06.2010 № 1929, яка встановлювала значну кількість невій-
ськових санкцій: Ірану заборонено інвестувати в сфери еконо-
міки, пов’язані з видобутком урану, наприклад — в уранові
рудники, заборонений продаж восьми видів звичайного озбро-
єння; можливість огляду іранських суден в нейтральних водах;
заморожені активи за кордоном приватних осіб та іранських
банків [5].

Аналізуючи звіт МАГАТЕ, Institute for Science and
International Security відзначає, що на 1 листопада 2011 року в
розпорядженні Ірану є 4922 кг низькозбагаченого гексафториду
урану, у тому числі 379 кг, вироблених з 14 серпня 2011 року. Ці-
єї кількості при збагаченні до збройового урану може вистачити
для створення чотирьох одиниць ядерних зарядів. Саме тому
ядерна програма Ірану потенційно створює велику загрозу миру
та безпеці людства. А небажання Ірану співпрацювати з міжна-
родним співтовариством і виконувати Резолюції Ради Безпеки
ООН ставить під великий сумнів мирний характер ядерної про-
грами.

Співпраця з МАГАТЕ, зокрема, допуск представників на ядер-
ні об’єкти, є необхідним мирним шляхом вирішення даної про-
блеми. З останньої інформації в ЗМІ, Іран все ж таки дав згоду на
комплексну перевірку МАГАТЕ своїх ядерних об’єктів. Це буде
вирішенням конфлікту. Чи відбудеться це вирішення, побачимо
згодом.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ІНВЕСТУВАННЯ
РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

Розвиток ринкових відносин в Україні робить неминучим пе-
регляд усталених механізмів фінансування та розвитку транспор-
тної галузі. Ситуація, що склалася в транспортній галузі, зумов-
лює необхідність аналізу альтернативних кредиту форм фінансу-
вання інвестиційної діяльності компаній-перевізників, серед яких
важливе місце займає лізинг.

Загальні правові та економічні засади фінансового лізингу ба-
зуються на Законі України «Про фінансовий лізинг» від 16 груд-
ня 1997 року N 723/97-ВР (зі змінами та доповненнями) [1]. Лі-
зинг — це довготермінова оренда (від 6 місяців до кількох років)
машин, обладнання, транспортних засобів тощо на умовах пово-
ротності, терміновості і платності на підставі відповідного дого-
вору між орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість
їх наступного викупу орендарем.

Роком народження лізингу прийнято вважати 1954 рік, коли
звичайна оренда отримала додаткову рису — можливість вико-
ристання прискореної амортизації предмету оренди з метою опо-
даткування у його балансоутримувача. В Україні лізинг з’явився
набагато пізніше — на початку 90-х рр. Проте, незважаючи на
відносно коротку історію вітчизняного лізингу, багато компаній,
які здійснюють свою діяльність на українському ринку, вже оці-
нили його переваги: станом на 31 грудня 2011 р. в Україні було
укладено 2828 лізингових угод, а об’єм українського ринку лізи-
нгу склав 4,4 млрд грн. Галузеву структуру українського ринку
лізингу представлено на рис. 1.
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Розглянемо найбільш істотні переваги застосування лізингу
для лізингоотримувача (наприклад, транспортної компанії):

— оптимізація податкових виплат (податкова економія) на по-
даток на прибуток і майно завдяки застосуванню механізму при-
скореної амортизації;

— процедура оформлення лізингової угоди є простішою, ніж
кредиту;

— відсутня необхідність пошуку застави;
— фінансування здійснюється протягом всього строку викори-

стання активу. При купівлі активу з використанням позикових
коштів строк погашення позики є меншим за строк його експлуа-
тації;

— умови лізингових контрактів можуть бути досить гнучкими;
— лізинг сприяє підвищенню мобільності інвестиційного та

фінансового планування;
— тимчасово вільні фінансові ресурси лізингоотримувача мож-

на використати на інші цілі і тим самим розширити виробничі
потужності.

Переваги лізингової схеми фінансування розвитку транспорт-
ної компанії ми досліджували на прикладі моделі «Лізинг-
Кредит». Для аналізу двох схем оновлення рухомого складу
транспортної компанії нами було використано офіційні ціни ПАТ
«АК «Богдан Моторс» [3] на автобус А-09280 (ціна у лізинг:
900 000 грн, термін: 5 років; ціна (з можливістю оформлення кре-
диту): 757 000 грн; податок на прибуток: 21 %; ставка за корис-
тування кредитом: 14 %). Проведений аналіз ефективності заку-
півлі автобуса за лізинговою та кредитною схемою шляхом
порівняння чистої приведеної вартості (NPV), показав більшу
ефективність лізингової схеми фінансування. Результати розра-
хунки вартості такої закупівлі представлено на рис. 2.
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Також нами було проаналізовано ефективність лізингової
схеми фінансування з урахуванням змін ставок податку на при-
буток підприємств, обумовлених Податковим кодексом України
(на 2012 рік — 21 %; на 2013 рік — 19 %; з 1 січня 2014 року —
16 %). Проведені розрахунки засвідчили ще більшу привабли-
вість лізингу.

Також нами було використано засоби економіко-матема-
тичного моделювання для визначення еквівалентності ціни заку-
півлі автобуса у лізинг і кредит. Проведені розрахунки показали,
що компанії «Богдан Моторс» доцільно встановити ціну на авто-
бус (для покупців, що використовують кредитну схему) в розмірі
617 954,57 грн, що забезпечить еквівалентність лізингу та креди-
ту (вирівнювання NPV в даному випадку відбудеться на позначці
488 184,11 грн)

На жаль, в Україні поки що не створено належні політичні,
економічні та організаційні умови, які б дозволяли залучати іно-
земні інвестиції в потрібних обсягах і формах. Внутрішні ж на-
копичення переважної більшості підприємств різних форм влас-
ності мізерні й не мають тенденції до зростання. У таких умовах
підприємствам варто ширше використовувати альтернативні ме-
тоди фінансування оновлення основних фондів, зокрема, й лі-
зинг.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

У роботі розглянуто доцільність використання інновацій та
ефективність ведення інноваційної діяльності у боротьбі з кризо-
вими явищами на підприємстві.

В сучасних умовах невизначеності ринкового середовища та
складності прогнозування, функціонування будь-якої соціально-
економічної системи вимагає використання передових підходів
до управління та впровадження інноваційних елементів.

Особливо актуальна ця проблема для економіки нашої країни.
Ситуація, що склалася в Україні, характеризується загальним
спадом виробництва і конкурентоспроможності продукції, змен-
шенням інвестиційної та інноваційної активності більшості това-
ровиробників, а також відсутністю єдиної інноваційної політики
держави [5, с. 60].

Саме за таких умов істотно підвищується роль інструментів
антикризового управління, основою яких є пошук та активне ви-
користання інноваційних форм, засобів і методів ведення бізнесу,
що сприяє успішному функціонуванню підприємства.

Метою дослідження став аналіз дії інноваційного розвитку як
одного із інструментів антикризового управління на прикладі
ВАТ «Фармак».

Інновації є складовою частиною сучасного управління, адже
вони пов’язані з процесом передбачення змін, пошуком і реаліза-
цією великомасштабних рішень, що забезпечують виживання
підприємств та сталий розвиток за рахунок виявлених майбутніх
факторів успіху [4, с. 122].

Оскільки будь-яка діяльність, а інноваційна, у першу чергу,
пов’язана із ризиками, особливо при введенні інновацій в умовах
розвитку кризи, слід проводити ретельну діагностику процесів
прийняття рішення з метою з’ясування доцільності введення но-
вовведень [3, с. 96].

Окрім цього, при прийнятті рішення про виготовлення но-
вого продукту, впровадження нової технології, інших техніч-
них чи організаційних новацій слід враховувати їх потенційні
можливості, тобто величину вигоди, яку матиме підприємство,
реалізувавши інновацію. Потенційні можливості та інновації, у
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свою чергу, залежать від того, на якій стадії її життєвого циклу
конкретне підприємство прийме рішення про її залучення у
свою діяльність, особливо в процесі інтенсифікації кризових
явищ [2, с. 232].

Також у процесі здійснення інноваційної діяльності керівни-
кам підприємств слід звернути увагу на накопичувальних ефект
від впровадження передових рішень [7, с. 208]. Тобто,мається на
увазі, що компанія зможе досягнути поставлених цілей або навіть
їх перевершити лише за умови безперервного підтримання інно-
ваційної активності. Тож головну роль у процесі антикризового
управління відіграють не тільки одиничні інновації, але й масш-
табні інноваційні стратегії, покликані координувати напрям роз-
витку підприємства протягом тривалого періоду часу.

Процес формування ефективної системи інноваційного управ-
ління залежить від рівня інноваційного потенціалу підприємства
— його можливості у досягненні встановлених цілей і вимагає
обґрунтованої оцінки. З цією метою доцільно використовувати
матрицю визначення (діагностики) інноваційно-господарського
стану підприємства (ІГСП), що дозволить підвищити рівень об-
ґрунтування управлінських рішень [1, с. 144].

Яскравим прикладом компанії, що використовувала іннова-
ційну діяльність в антикризовому управлінні, можна вважати
компанію ВАТ «Фармак», за матеріалами якої авторами було ап-
робовано матрицю ІГСП. У підприємства досить велика практика
розробки дій в умовах коливань як зовнішнього, так і внутріш-
нього середовища. У перші роки незалежності підприємство пе-
реживало виробничо-технологічну кризу: застаріле обладнання,
невідповідність екологічним вимогам спричинили зупинку ви-
пуску великої кількості препаратів. Проте ефективне управлін-
ня, орієнтація на інноваційний розвиток — головні засоби, що
вивели компанію на передові позиції українського ринку фарма-
цевтики.

У 1995 році компанія прийняла інноваційне, хоча і досить ри-
зиковане рішення: розпочати виробництво лікувальних препара-
тів, при цьому продовжувати виготовлення субстанцій [6, с. 182].

Проте, не дивлячись на ризикованість, обрана позиція була вір-
ною та ефективною: використання продуктових та технологічних
інновацій дозволило збільшити обсяги реалізації та підвищити
прибутковість компанії.

Досить успішно компанія довела і своє вміння працювати під
економічної кризи 2008 року. У цей час компанії не тільки не
зменшила обсяги виробництва, а навпаки, змогла збільшити свою
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ринкову долю шляхом збільшення номенклатури. «Фармак» змогли
замінити дорогі імпортні товари, оскільки відмовились від значного
підвищення цін: коли імпорери піднімали ціни на 50—60 %, вони
обмежилися лише 28—30 %. Хоча інноваційно-господарськая дія-
льність компанії на той час перебувала у кризовому стані, однак
компанія продовжувала вкладати кошти в її поліпшення.

У 2008 році підприємство знаходилося у кризовому стані під-
приємства, який був викликаний, перш за все, відсутністю загаль-
ної стратегії управління інноваційним розвитком підприємства.
Однак удосконалення комплексної системи інноваційно-госпо-
дарського оздоровлення та поліпшення матеріально-технічного
забезпечення дало свою плоди: вже у 2010 році компанія зросла в
гривні на 76 %, а її інноваційно-господарська діяльність досягла
стійкої рівноваги.

Сьогодні компанія також продовжує вести активну інновацій-
ну діяльність, спрямовану, перш за все, на продуктові та техноло-
гічні інновації, що дозволяє їх і досі залишатися сильним гравцем
у фармацевтичній індустрії.

Таким чином, в умовах загального прискорення науково-
технічного прогресу, глобалізації та інтернаціоналізації ринку,
посилення конкуренції, яка супроводжується скороченням стро-
ків дії конкурентних переваг, інноваційний тип розвитку стає
ключовим фактором успіху, а стратегічне управління нововве-
деннями — найважливішим завданням антикризової політики
підприємства, реалізація якого значною мірою залежить від якос-
ті інноваційних рішень, які приймаються.

Слід також зазначити, що управління, яке ґрунтується на ін-
новаціях, є економічно, соціально та фінансово більш ефектив-
ним способом подолання негативних явищ, непередбачуваних
ситуацій, які супроводжують життєдіяльність підприємств і має
бути вирішальним у забезпеченні їх довгострокового функціону-
вання.
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В. С. Степанець
(кредитно-економічний ф-т, IV курс)

РЕЙТИНГОВІ АГЕНТСТВА
НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Економічні перетворення неможливі без залучення значних
інвестицій. Проте будь-які структурні зміни в цьому сегменті ри-
нку будуть малоефективними без наявності об’єктивної та кон-
центрованої інформації про фінансову надійність об’єкта інвес-
тування. Це завдання може бути вирішено за допомогою
створення рейтингової інфраструктури.

Перші кредитні рейтинги були опубліковані агентством Moody’s
(засновник — John Moody) в 1909 році для облігацій залізничних
компаній [1]. Їх виникнення було зумовлено необхідністю в
об’єктивній оцінці ризику інвестування, оскільки рівень довіри ін-
весторів до ринку був надто низький. Безперечно, можна провести
паралель з Україною, оскільки ринкова економіка знаходиться на
початкових етапах становлення, відповідно і фінансові ринки як її
складова. Саме тому потрібні рейтингові агентства як каталізатор
довіри до позичальника, що в кінцевому підсумку буде підвищувати
ефективну роботу ринків та економіки в цілому.

Ринок рейтингових послуг в Україні представлений шістьома
уповноваженими рейтинговими агентствами (РА). В основному
вони присвоюють кредитні рейтинги, тобто рейтинги позичаль-
ників і борговим інструментам за секторами (корпоративний, му-
ніципальний, фінансовий). Також на кредитному ринку України
на рівних правах з уповноваженими, діють міжнародні агентства
(Moody’s, Standart&Poors, Fitch IBCA), дозвіл на їх діяльність та-
кож видається НКЦПФР [2].
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Оскільки інститут рейтингування в Україні тільки розвиваєть-
ся, на нашу думку, потрібно виокремити проблеми, які існують
на даному етапі.

По-перше, вимоги до РА не є такими, які б справді підтвер-
джували якість їхніх рейтингів. Рішенням НКЦПФР № 1040 ви-
значається порядок і вимоги проходження конкурсу [2]. Напри-
клад, визначено, що РА повинно пропрацювати у цій сфері
діяльності хоча б один рік і мати перелік оприлюднених кредит-
них рейтингів, але про якість цих рейтингів нічого не сказано.
Тобто можна зробити висновок, що їх просто зараховують по
принципу наявності.

По-друге, немає єдиної методики визначення кредитних рейтин-
гів, є лише кінцевий результат — Національна шкала. Кожне РА
користується власною методологією, без її розголошення. Хоча,
міжнародні РА розкривають деякі аспекти (навіть кількісні показ-
ники) своєї методики. Так, наприклад, на сайті Standart&Poors
опубліковано «Методология и допущения: определения ликвидно-
сти для корпоративных заемщиков разных стран мира» [3], де крім
шляхів розрахунку показників, показано також їх нормативні зна-
чення при оцінці різних рівнів ліквідності.

По-третє, в Законі «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні» № 475/96-ВР від 30.10.96 сказано, що «визна-
чення рейтингової оцінки міжнародним РА здійснюється за шка-
лою, яка прийнята таким агентством». На думку деяких науков-
ців, міжнародні РА недостатньо враховують національну специ-
фіку країн, що розвиваються, і країн із перехідною економікою.
Основна претензія до оцінок міжнародних РА полягає в тому, що
вони знижують рейтинги через наявність суверенного ризику
держави. У результаті ймовірність банкрутства комапанії з висо-
ким внутрішнім рейтингом відповідає імовірності банкрутсва
компанії із середнім міжнароним рейтингом.

По-четверте, неприйнятність рейтингів наших РА на міжнарод-
ному фінансовому ринку. Практичне значення цього полягає в
тому, що можливість використання рейтингів українських РА на
європейських фінансових ринках полегшить залучення капіталу
нашими емітентами (наприклад через ІРО). Слід зауважити, що
згідно Правил № 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради
Європи від 16.09.2009 року щодо кредитних рейтингових
агентств, дозволено використання на території ЄС кредитних
рейтингів, які стосуються об’єктів або фінансових інструментів
емітованих в третіх країнах і які визначаються РА, зареєстрова-
ним у третій країні [4].
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Висновки. Отже, виходячи із вищезазначеного, діяльність рей-
тингових агентств на кредитному ринку потребує реформування
у наступних напрямках:

— впровадження більш жорсткого регулювання діяльності РА,
а саме вимога щодо підтвердження використання інвесторами
кредитного рейтингу виданого агентством при наданні йому ста-
тусу уповноваженого;

— розкриття методики визначення рейтингів, тобто пояснення
як був визначений той чи інший рейтинг, адже наразі це є комер-
ційною таємницею. Виходом із даної ситуації може бути патен-
тування цієї методики;

— уніфікувати єдину модель визначення кредитного рейтингу.
Тобто вже є уніфікована шкала (Національна шкала) як кінцевий
результат, але немає єдиної моделі самого процесу;

— закріпити вищезазначене виданням спеціального закону
«Про державне регулювання ринку рейтингових послуг».
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СЕРВІСНА ПОЛІТИКА РОЗДІБНИХ МЕРЕЖ
ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Метою даного дослідження було проаналізувати сервісну по-
літику національних роздрібних мереж на українському ринку
побутової техніки та електроніки як альтернативний інструмент
боротьби за споживача. Предметом дослідження є послуги, що
надають роздрібні національні мережі. Об’єктом дослідження ви-
ступають національні роздрібні мережі «Фокстрот», «Ельдора-
до», «Технополіс» і «Comfy».
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На сьогодні на ринку існує чотири національні мережі, що ді-
лять між собою близько 50 % від обсягів продажу. «Фокстрот» —
лідер з часткою у 25,2 % (230 магазинів у 102 містах), частка
«Comfy» — 12,3 % (має 76 магазинів у 37 містах), «Ельдорадо»
— частка 4,9 % (80 магазинів у 39 містах) і «Технополіс» з част-
кою ринку 4,4 % (61 магазинів у 36 містах).

У результаті дослідження ми проаналізували стандартний на-
бір послуг компаній. Поділили їх на ті, що звертаються до раціо-
нальної, економічної свідомості споживача: кредитування, стра-
хування, доставка та розширений сервіс (рис. 1). А також на ті
послуги, що розвивають лояльність споживача і позитивне став-
лення в цілому до мережі: програма лояльності, подарункова ка-
ртка, контакт-центр (рис. 2).

Рис. 1. Піктограма конкурентоспроможності мереж за послугами,
що спрямовані на раціональність, економічність споживача

(побудовано на основі власних розрахунків)

У загальному виграє мережа «Фокстрот». Він є лідером у
таких вагомих послугах, як кредитування та розширений сер-
віс. Слабким місцем для «Фокстрота» є доставка, йому потріб-
но вдосконалити цей сервіс, а саме цінову політику. На друго-
му місці за площею багатокутника знаходиться «Comfy». У
нього всі сервіси майже на одному рівні. Ми б порадили йому
вдосконалити умови кредитування, можливо створити власну
продукт, як це зробив «Фокстрот». Також він єдиний, хто має
власні умови страхування, але вони не є вигідними для спожи-
вача. Тому варто змінити умови послуги і зробити їх аналогіч-
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ними до конкурентів. На третьому місці «Технополіс». Недолі-
ками його послуг є «Розширений сервіс» і «Доставка». Для
вдосконалення програми ««Розширений сервіс» йому варто
розширити перелік товарів, що до нього входять, збільшити
терміни сервісу та переглянути межі виїзду майстра. Щоб по-
слуга «Доставка» була більш конкурентоспроможною, потріб-
но зробити безкоштовним підйом у квартиру, переглянути ці-
нову політику. На останньому місці «Ельдорадо», якому
потрібно вдосконалювати весь комплекс послуг.

0

1

2

3

4

5
Контакт центр

Програма лояльності Подарункова картка

Фокстрот

Comfy

Ельдорадо

Технополіс

Рис. 2. Піктограма конкурентоспроможності мереж за послугами,
що спрямовані на розвиток лояльності споживача

(побудовано на основі власних розрахунків)

Дані послуги несуть опосередкований вплив на рішення
споживача про купівлю товару. Як бачимо, мережі знаходяться
на одному рівні, лише «Ельдорадо» дещо відстає. Мережі
«Фокстрот» потрібно змінити умови за «Подарунковою карт-
кою», а саме надати можливість багаторазового використання
картки на протязі строку дії до вичерпання коштів на рахунку.
Мережі «Comfy» потрібно переглянути умови за програмою
лояльності, а саме процес реєстрації споживача і накопичення
балів. Адже він є складним, а від знижки споживач не отримує
істотного ефекту. Для мережі «Ельдорадо» програма лояльнос-
ті також є слабким місцем. Участь у програмі є платною, що
насторожує споживача. Система отримання знижки, як і в ме-
режі «Comfy», не дає відчутного ефекту відразу. «Технополі-
су» як і «Фокстроту» потрібно змінити умови за «Подарунко-
вою карткою».
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Оцінка колл-центру проводилася за методикою Mystery
Shopping. Оцінюючи якість обслуговування операторами в колл-
центрах, з впевненістю можливо сказати, що лідером є Фокстрот
(оператор дав відповідь на всі питання, був ввічливим). Хоча
тривалість розмови у «Фокстроті» найдовша, проте вона найзміс-
товніша. А очікування відповідей було мінімальним. Щодо
«Comfy», то він знаходиться на другому місці. А от «Ельдорадо»
та «Технополіс» мають найгіршу якість колл-центрів. Оператори
не відповіли на всі питання, проявили незнання інформації про
послуги, що надає їх мережа, а також щодо інформації, що роз-
міщена на їхньому сайті, і дуже часто, будучи не в змозі відповіс-
ти на питання, оператори радили звернутися безпосередньо до
магазинів.

Аналіз стандартного пакету показав, що найпривабливіші
умови для споживачів надає «Фокстрот», на другому місці
«Comfy», потім «Технополіс», а на останньому місці «Ельдора-
до». Тобто «Фокстрот» підтверджує свою лідерську позицію. До
того ж запроваджує нестандартні послуги. Остання новинка:
об’єднання програми лояльності і кредиту в одну картку, тобто
об’єднання раціонального і емоційного. «Ельдорадо»ж має найгір-
ший пакет послуг, що негативно впливає на його позиції і сприяє
його спадній динаміці розвитку. Додаткові послуги, що вони за-
проваджують, як то «Програма утилізації», на жаль, мають коро-
ткотривалий характер і не здатні переламати спадну тенденцію.
Отже, на сьогодні сервісна політика — перспективний інстру-
мент в конкурентній боротьбі. Але основні гравці на ринку не ак-
тивно використовують його.
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ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Головним ресурсом сучасної глобальної економіки стає інфор-
мація. Частка інвестицій в інформаційні технології в різних краї-
нах відрізняється, однак в сукупних капітальних вкладеннях вона
зросла за останні два десятиліття в середньому з 10 до 25—30 %.
Найбільша частка інвестицій в інформаційні технології в сукуп-
них капітальних вкладеннях спостерігається в США, Швеції,
Фінляндії (близько 30 %) [2, с. 42]. Зростання ролі й значення ін-
формаційних технологій і як інструмента, і як найважливішого
фактора розвитку нової економіки обумовлює і потребу в аналізі
механізму функціонування даної галузі.

Інформаційні технології охоплюють сукупність інформацій-
них технічних засобів і методів збирання, оброблення й переда-
вання даних для отримання інформації нової якості про стан
об’єкта, процесу, явища, для створення нової (перетворення на-
явної) інформації, для її аналізу або покращеного сприйняття
людиною та прийняття на її основі рішення про виконання пев-
них дій [1, с. 385]. Самі інформаційні технології вимагають скла-
дної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техні-
ки.

Аналіз будь-якої галузі, у тому числі й інформаційних тех-
нологій, доцільно проводити за такими компонентами: попит,
пропозиція та рівновага. На формування пропозиції на ринку
інформаційних технологій впливає те, що частка постійних ви-
трат у вартості кінцевої продукції надзвичайно велика навіть
при значних масштабах виробництва. Причиною такого явища
є швидка зміна поколінь продукції програмного та апаратного
забезпечення. Це потребує значного обсягу дослідницьких та
інженерних розробок за дуже низької вартості копіювання
програмного забезпечення і низької матеріало- та трудомістко-
сті під час виробництва апаратного забезпечення. Дана специ-
фіка ринку інформаційних технологій призвела до високого рі-
вня монополізації, а також до зростання незаконного
копіювання продукції [2, с. 3]. Причиною незаконного копію-
вання та розповсюдження продукції є те, що перед вибором
«якість чи ціна» значна кількість споживачів віддають перева-
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гу ціні, а рівень розвитку юридичної бази захисту авторських
прав надзвичайно низький.

Особливістю пропозиції на ІТ-ринку є також те, що інновацій-
ний продукт з’являється лише у декількох провідних постачаль-
ників, згодом він удосконалюється та доповнюється. Тоді на ри-
нок входить усе більша кількість постачальників, які виступають
більше імітаторами, ніж інноваторами. Витрати на створення
нового ІТ-продукту надзвичайно високі, а копіювання та розпо-
всюдження цих продуктів супроводжується майже нульовими
граничними витратами. Тому пропозиція має спадний напрям,
що характерно для галузей, де переважають монополії чи оліго-
полії.

Попит на ІТ-ринку формується як завдяки професійним ко-
ристувачам, так і домогосподарствам. Інформаційні технології
використовує переважна більшість підприємств усіх рівнів у
своїй операційній діяльності, а також непрофесійні користува-
чі у домашніх умовах. Найбільшу частку у попиті на інформа-
ційні технології серед професійних споживачів займають під-
приємства промисловості та фінансового сектору, ІТ-фірми,
телекомпанії.

На ринку інформаційних технологій, на відміну від інших,
лінія попиту не спадна, а хвилеподібна, оскільки не всі факто-
ри попиту спричинюють зменшення обсягу продажу при зрос-
танні ціни на товар. При впровадженні нового продукту попит
на нього зростає в результаті збільшення граничної корисності
продукту. У цей час відбувається також масове входження на
ринок непрофесійних користувачів. На цьому етапі переважа-
ють програми із закритим кодом. Нові ІТ-рішення являються,
так званим, товаром розкоші. Оптимістичні очікування корис-
тувачів від впровадження нових інформаційних систем збіль-
шують граничну корисність ІТ-продукту, а також стимулюють
готовність платити.

Зміни у напрямі кривої попиту відбуваються тоді, коли все
більшого поширення набуває несанкціонований доступ до но-
вого ІТ-продукту. Зростання пропозиції незаконних копій да-
ного продукту впливає на вибір споживача. Програмне забез-
печення з відкритим кодом створює конкуренцію комерцій-
ним продуктам. Унаслідок цього попит на ліцензовану продук-
цію зменшується. Наступна зміна напряму лінії попиту відбу-
вається тоді, коли збільшується потреба у нових ІТ-рішеннях.
Непрофесійні користувачі стають більш досвідченими. Це збі-
льшує їхню зацікавленість у продукті, а також збільшує гра-
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ничну корисність даного продукту для споживачів. Таким чи-
ном, попит знову зростає. Виробники у свою чергу створюють
нові версії продукту у відповідь на зростання попиту. Отже,
зростаючі та спадні ділянки попиту будуть постійно чергува-
тися.

Проблема формування попиту і пропозиції на ІТ-ринку ще не
достатньо досліджена. Але з розширенням ринку інформаційних
технологій зростає необхідність аналізу даного питання. Попит і
пропозиція на ринку інформаційних технологій формуються під
впливом ряду чинників і мають свої особливості. Слід зазначити,
що ліцензовна продукція дорога та недоступна широкому колу
споживачів. Це підштовхує до використання неліцензованої про-
дукції. На нашу думку, проблема оптимальної ціни на інформа-
ційні технології потребує уваги. Вирішення даної проблеми слу-
гуватиме тому, що споживач віддаватиме перевагу комерційним
продуктам, а не піратським.
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ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Двадцять перше століття диктує нові умови введення серед-
нього та малого бізнесу, створюючи нові моделі його розвитку.
Світова практика доводить, що франчайзингові угоди як меха-
нізм становлення бізнесу мають багато переваг для конкуренто-
спроможної економічної діяльності фірм. Факт стрімкого розвит-
ку в кількісних показниках таких підприємств є переконливим
доказом цього. Франчайзингові угоди — це легші умови початку
бізнесу за рахунок використання ефективної практики, досвіду
успішних підприємств, певна підтримка у всіх сферах: від закуп-
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ки сировини й вибору технології до збуту готової продукції без-
посереднім споживачам.

Франчайзинг — це форма співпраці між юридично та фінан-
сово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними осо-
бами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє ус-
пішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау,
комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріаль-
ними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користувати-
ся цією системою на обумовлених умовах.

До відомих підприємств на основі угод франчайзингу нале-
жать: McDonald’s, Xerox, Coca-Cola, Ford, Hilton, Zinger,
Kentucky Fried Chicken, Perkits Yogurt, Great American Cookie,
Holliday Inn, Kodak, Benetton, Pepsi Co, а також в Україні: ТМ
«Піцца Челентано», Форнетті, Дім кави, Картопляна хата, ТМ
«Михайло Воронін», Джинси Суперціна, ТМ «ZARINA», Гало-
пом по Європах, Наша ряба тощо. За таким переліком фірм мож-
на зазначити, що більшість угод укладається у сфері обслугову-
вання: харчування, прибирання приміщень, готельного бізнесу.

Виділяють такі основні види франчайзингових домовленос-
тей:

— за видами діяльності: торговельний; сервісний, виробничий,
змішаний;

— за видами ноу-хау: франчайзинг дистрибуції продукту;
франчайзинг бізнес-формату;

— відповідно організації системи: прямий франчайзинг,
розвиток території, мастер-франчайзинг (субфранчайзинг) [6].

Не можна говорити однозначно про досконалість інструментів
введення бізнесу на основі франчайзингової угоди, адже і для
франчайзі, і для франчайзера є певні недоліки. Переваги фран-
чайзера: розширення бізнесу з мінімальними інвестиціями, отри-
мання додаткових доходів, уникнення законодавчих бар’єрів,
економія загальногосподарських витрат. До цього ж недоліком
для нього можна назвати те, що невдачі одного франчайзі поши-
рюються на всю мережу, а також суперечність положення фран-
чайзі в системі франчайзингу.

Переваги франчайзі: приєднання до бізнесу, що успішно роз-
вивається; навчання персоналу і контроль над веденням бізнесу з
боку франчайзера; поширення успішного досвіду в рамках фран-
чайзингової мережі; часткове фінансування з боку франчайзера.
Вагомими є й недоліки франчайзі, серед яких: значна вартість
франшизи, строге дотримання стандартизованих процедур; об-
меження, що стосуються закупівель, асортимент у товарів; відсут-
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ність права самостійно продати свою франшизу; фактична відсу-
тність важелів впливу на франчайзера.

Отож, розвиток франчайзингових угод в Україні набирає обе-
ртів через значні перспективи, які виявив цей метод ведення біз-
несу. Взаємні вигоди приносять прибутки обом сторонам догово-
ру, спрощують процеси організації виробництва та початкового
етапу діяльності фірми.
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НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА:
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ

Науково-технічний прогрес і технологічні зміни є вирішаль-
ними факторами історичної трансформації суспільства, проте їх
визначальну роль в економічному зростанні було визнано лише у
другій половині двадцятого століття. Представники класичних,
неокласичних, кейнсіанських течій недооцінювали виняткове
значення інноваційного чинника, що пояснюється специфікою
конкретних етапів історико-економічного розвитку, але зробили
певний внесок у розвиток інноватики. Революційні відкриття в
інноваційній теорії належать Й. Шумпетеру, К. Фрімену,
Р. Нельсону.
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Реалізацією системного підходу при вивченні інновацій як
центрального фактора економічного розвитку є національна ін-
новаційна система (НІС) — сукупність взаємодіючих організацій
та інститутів національної економіки, що продукують, поширю-
ють і впроваджують нові технологічні знання.

Національні інноваційні системи складаються під впливом
безлічі об’єктивно заданих для даної країни чинників, включаю-
чи розмір її території, наявність природних ресурсів, географічне
положення та клімат, особливості історичного розвитку держав-
ності та форм підприємницької діяльності. Ці чинники виступа-
ють довгостроковими детермінантами швидкості і напряму ево-
люції інноваційної активності.

Крім того, кожна НІС характеризується певною структурою і
деяким ступенем порядку, який передбачає достатню стабіль-
ність інституційної взаємодії (при цьому в кожній країні форму-
ється національна конфігурація інституційних елементів). Прин-
ципові зміни в структурі системи відбуваються рідко, що не
виключає постійних удосконалень.

Формування національної інноваційної системи (як принци-
пово нової форми економічної та фінансової взаємодії економіч-
них агентів, задіяних в інноваційному процесі) — основний ре-
зультат науково-технічного та інноваційного розвитку у ХХ ст.
Ключовими позитивними наслідками функціонування НІС ви-
ступають: прискорення інноваційних процесів; подолання істо-
рично обумовленої ізольованості науки як самодостатньої сфери
діяльності; перехід від лінійних методів створення інноваційної
продукції (наукова ідея — розробка — виробництво — ринок) до
нелінійних, сітьових регіональних систем генерування, дифузії та
комерціалізації інновацій.

Однією з особливостей розвитку економіки індустріально ви-
сокорозвинених країн є прагнення забезпечити формування і реа-
лізацію інноваційної політики. Прискорений розвиток науки і
техніки посилив необхідність розробки комплексних прогнозів
національного науково-технічного розвитку. При цьому протягом
останніх років практично в усіх країнах значно підвищилась роль
держави у розробці різних прогнозів, формуванні науково-
технічних програм, їхньому фінансуванні та організаційному за-
безпеченні.

У НІС України сектор високотехнологічної промисловості за-
лишився незатребуваним на ринку. З огляду на це, економічний
розвиток України характеризується низькою ефективністю впли-
ву вагомих результатів науки на їх технологічне застосування в
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бізнесі, що знижує наукомісткість промислового виробництва в
Україні до 0,3 % та обмежує експортні можливості.

У площині найближчої перспективи для України є неминучим
процес активного (генеруючого) типу інноваційного розвитку,
що базується на продукуванні та залученні, реалізації на світових
ринках власних інноваційних розробок імітаційного типу, що по-
лягає у засвоєнні та адаптації іноземних нововведень, їх поступо-
вій інтеграції у власну інноваційну систему.
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Минулого року населення світу сягнуло позначки у сім міль-
йонів осіб. За даними ООН, якщо рівні приросту населення і
споживання залишаться без змін, то через 20 років ми будемо по-
требувати ресурсів у обсягах, рівних двом нашим планетам.
Отож, очевидною є нестача продовольчих ресурсів у відносно
близькому майбутньому. І тому необхідним є якнайскоріше
вжиття серйозних заходів. Розвиток галузі генетично модифіко-
ваної продукції не видається багатообіцяючим, адже її не виста-
чить для підтримки життя і здоров’я такої великої кількості насе-
лення на планеті. Таке припущення висвітлює шанс, який
Україна повинна використати, і можливість, яка може визначити
подальший напрямок розвитку нашої країни.

Аграрний сектор є вагомою складовою української економіки.
І сільське господарство може робити ще більший внесок до еко-
номічного зростання і життєздатності сільських регіонів. Україна
має агрокліматичний потенціал для того, щоб стати повноцінним
гравцем на світовому продовольчому ринку. Наша країна здатна
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допомогти вирішити глобальні продовольчі проблеми, що виник-
нуть із часом. Проте цей потенціал повністю не реалізовано,
адже продуктивність галузі залишається низькою, доступ до фі-
нансів обмежений, а майбутнє земельної власності досі неодно-
значне.

Підтримуючи свій імідж «житниці Європи», минулого сезону
Україна значно покращила свій статус експортера зерна. У
2011 р. нам вдалося зібрати рекордний врожай зернових за
останні двадцять років із часів набуття незалежності. Збільшив-
ши загальні обсяги експорту зерна на 30 %, Україна посіла
VI місце серед найбільших країн — експортерів зерна. Особливо
це відзначилося на експорті пшениці, ячменю, кукурудзи і соняш-
нику. Окрім цього, Україна розширила межі постачання зернових
у 2011 р., збільшуючи обсяги експорту до В’єтнаму, Бангладеш,
Росії, Ірану та країн Європейського Союзу.

Однак таким вдалим експортом завдячуємо у більшій мірі від-
носно низьким цінам, що надають українському зерну конкурен-
тоспроможності та роблять його більш доступним. Подальшого
успіху на світовому ринку не може бути досягнуто без вирішення
нагальних внутрішньогалузевих сільськогосподарських проблем.
Власний досвід багатьох фермерів свідчить про неможливість на-
звати сільське господарство привабливою галуззю для ведення
бізнесу в Україні, з урахуванням усіх наявних ризиків (нестабіль-
ні погодні умови, негарантовані прибутки, політична нестабіль-
ність та ін.). Співвідношення витрат і доходів важко встановити,
до того ж і закупівельна ціна залишається невідомою до остан-
нього моменту. А тому для зведення сильної регіональної основи
подальшого розвитку галузі як на національному, так і на міжна-
родному рівнях необхідним є підхід до вирішення проблем з точ-
ки зору пересічного фермера.

Дослідження у вигляді опитування працівників сфери сільсько-
го господарства у південному регіоні дозволило виявити основні
слабкі місця та галузеві особливості розвитку сільського господар-
ства в Україні. 42 респонденти повинні були ідентифікувати і оці-
нити проблеми, з якими вони стикаються у своїй діяльності. У ре-
зультаті дослідження було виявлено наступні проблеми:

o нерозвинена інфраструктура — 46 % (нестача належних
місць для зберігання зерна, незадовільний стан доріг, нестача не-
обхідного обладнання і занадто висока його вартість);

o велика залежність від зовнішніх ринків — 32 % (зростан-
ня цін на паливо, що тягне за собою підвищення собівартості
продукції);
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o слабка державна підтримка — 22 % (малий відсоток суб-
сидій і державних закупівель, відсутність гарантій з боку дер-
жави та чітко встановленого цінового коридору на зернову про-
дукцію).

Належне розв’язання вищезгаданих проблем дозволить нашо-
му сільському господарству отримати конкурентну перевагу на
міжнародному рівні.

Однак, наша країна має також беззаперечно і перспективи на
світовому продовольчому ринку. Важливим є продовження фо-
кусування на зернових, більшою мірою пшениці та ячмені, які
можуть бути експортованими до Ближнього Сходу й Африки, де
ринки ще не перенасичені і попит повністю не задоволений.
Країни БРІК із постійно зростаючою місткістю ринків також
привертають сьогодні увагу. Іншим експортним продуктом може
стати цукор, адже минулого сільськогосподарського сезону спо-
стерігалося його перевиробництво, і великі обсяги цукру зали-
шаються в запасах. Цей маркетинговий рік із перевиробництвом
овочів також свідчить про можливий потенціал консервної про-
мисловості. Окрім цього, варто щонайповніше скористатися тим,
що український соняшник і соняшникова олія мають високу
якість і добре цінуються на ринку. Іншим напрямком спеціаліза-
ції може стати органічне землеробство, хоча поки що в Україні
воно не є ефективним, адже органічна продукція видається втри-
чі дорожча за звичайну, а її якість важко довести. Зовнішні ринки
США та ЄС можуть забезпечити Україну зростаючими обсягами
попиту, де вони за минулий рік збільшилися більше ніж на 10 %.
Краще вирощувати органічні фрукти і овочі, адже зернові куль-
тури високої якості без жодних мінеральних добрив важко виро-
стити в наших умовах. Але цей сектор потребуватиме державної
допомоги, особливо в рамках організації сертифікації, покращен-
ня переробної галузі і знаходження ринків для експорту.

Таким чином, в умовах відкритості національної економіки
глобальні тенденції зростаючого дефіциту продовольства і зрос-
тання цін можна розглядати як потужний виклик для українсько-
го сільського господарства. І запропоновані зміни можуть допо-
могти нам розвити внутрішній потенціал до рівня національної
конкурентної переваги.

Джерела: Стратегія ЄБРР для України на 2011—2014; статистичні
дані Херсонської торгово-промислової палати; International Grains
Council: Звіт ринку зерна за 23.02.2012; щорічний звіт Продовольчої і
сільськогосподарської організації ООН; The World of Organic
Agriculture — Statistics and Emerging Trends 2011.
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UKRAINE ON THE GLOBAL FOOD MARKET

Last year the world reached the 7-billion-people benchmark. The
UN estimates that if current population and consumption trends
continue, in 20 years we will need the equivalent of two Earths to
support us. So the shortage of resources, mainly food, in relatively
near future is quite obvious. Which means some serious measures are
to be taken. The development of genetically engineered food industry
does not seem promising as it will not be good enough to keep so
many people on the planet healthy and alive. Such an estimation
brings forward the chance Ukraine ought to take, the opportunity
which could determine the direction of our country’s further
development.

The agri-food sector is an important part of the Ukrainian
economy. Agriculture could make an even larger contribution to
economic growth and the vitality of rural areas in Ukraine than is
currently the case. Ukraine has the agro-climatic potential to be a
major player on world agricultural markets. I believe that our country
carries a great potential in the agricultural sector and is capable of
helping address global food security challenges over time. However,
its potential has been only partly realised as the sector productivity
remains low, access to finance is limited, and the future of land
ownership and user rights is uncertain.

Keeping up to its image of the Breadbasket of Europe, Ukraine has
significantly improved its grain exports status in the previous season.
In 2011 Ukraine harvested the record amount of grain in twenty years
since declaring independence. Last year Ukraine took the sixth spot
on the list of world’s leading grain exporters, increasing overall
agricultural export by 30 percent. We ranked top positions in wheat,
barley, corn, and sunflower exports. Besides, Ukraine has also
expanded the geography of grain supplies on foreign markets in 2011.
It increased exports of agricultural goods and commodities to
Bangladesh and Vietnam, Russia and the European Union and is
currently holding negotiations with Iran.

However, successful export of agricultural products is mostly due
to comparatively low prices, which makes Ukrainian grains more
affordable. Further success on global food markets cannot be achieved
without solving internal agricultural problems we are faced with
nowadays. Being brought up in a farmer’s family, I can definitely
admit that farming is not a very attractive business in Ukraine, taking
into account all the risks that the agricultural sector is exposed to
(unstable weather, non-guaranteed profits, political volatility and
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dependence on the market price). It’s hard to estimate the benefit-cost
ratio and the selling price isn’t known even approximately. So the
problem-solving approach should be from the perspective of an
ordinary farmer. This would help to develop a strong regional
foundation for further branch development both on the national and
international levels.

In order to understand the sector problems deeper, I have carried
out a research in the form of a poll among representatives of the
farming community in the Southern region. 42 respondents have been
asked to indicate and rate the problems which they face in their
agricultural activity. The research results are as follows:

o the most substantial is poor infrastructure (46 %), which
includes lack of proper grain storage sites, the unsuitability of roads,
lack of necessary equipment and machinery which are usually
unaffordable for an average farmer;

o high dependence on external markets was given the second
place (32 %); this includes constantly rising prices of oil products
which result in higher production costs;

o weak state support of the sector is also named as a problem
(22 %); this means a small percentage of subsidies which are
unavailable for small farming enterprises, a small amount of
government purchases, the absence of state guarantees and of a clear
price range for grains.

It should be noted that if these problems are addressed properly,
our agriculture can gain a competitive edge on the international level.

However, some good prospects for Ukraine on the global food
market may be seen, as well. The suggestion is that we should keep
focus on grains, mainly wheat and barley, which can be exported to
the Middle East and Africa, where the markets are not saturated and
the demand is not completely satisfied. The BRIC countries with
constantly growing markets also attract a lot of attention nowadays.
Another export product can be sugar, as there has been an
overproduction in the last farming season and huge amounts of sugar
remain in stocks. This market year with an overproduction of
vegetables has shown that our canned food industry also might have a
potential. Besides, Ukrainian sunflower seeds and oil are of high
quality and valued on the market, which also has to be taken the most
advantage of. Another idea for specialization is organic farming. This
area isn’t well-developed in Ukraine and so far it has proved to be
inefficient as the products turn out to be three times more expensive
than the usual ones. The markets of the EU and the USA could
provide Ukraine with improving demand, which has increased by over
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10% last year. Fruit and vegetables account for the largest percentage
of organic food sales nowadays, which is why they ought to be at the
core of organic production in Ukraine, as grains of high quality with
no fertilizers are hard to grow in our conditions. But the obstacles
arising include government certification, improvement of the
processing industry and finding markets for export.

So in terms of openness of the national economy global trends of
growing food shortages and price increases may be seen as a powerful
challenge for the Ukrainian agricultural sector. I am convinced that
the changes proposed may be an active stimulus to revive Ukrainian
agriculture and to develop our domestic potential into a national
competitive advantage.

Sources: European Bank for Reconstruction and Development: Strategy
for Ukraine 2011—2014; Kherson Chamber of Commerce and Industry
research statistics; International Grains Council: Grain Market Report, 23
February 2012; Food and Agriculture Organization of the United Nations
Annual Report; The World of Organic Agriculture — Statistics and
Emerging Trends 2011.

Терещенко Н.В.
(ф-т економіки та управління, IV курс)

ЦІННІСНО-ІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ
СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ

Роль проектного менеджменту стрімко зростає, оскільки про-
екти стають невід’ємною складовою діяльності компаній, як про-
ектно-орієнтованих, що використовують системний підхід до
управління проектами, так і тих, яким раніше не притаманна була
така діяльність (сфери послуг, розваг, АПК та інших).

Метою цього дослідження є виявлення ціннісних та інтегра-
ційних орієнтирів систем проектного управління, які сьогодні ак-
тивно використовуються в проектній діяльності.

Досить влучним є визначення сучасного проектного менедж-
менту як синтезу науки, мистецтва і бізнесу. Наука — тому, що
він спирається на фундаментальні знання; мистецтво — тому, що
управління і менеджмент — це управління з урахуванням людсь-
ких факторів; бізнес — тому, що проектне управління стає окре-
мим напрямом бізнес-діяльності, яка оцінюється в термінах біз-
несу [3].
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На сьогоднішній день існує багато стандартів і моделей, спря-
мованих на систематизацію базових засад в управлінні проекта-
ми. Досить відомими є американський РМВоК, міжнародний ICB
IPMA, японський P2M, британський PRINCE2 та ін. Всі вони,
хоч і описують ключові моменти проектного управління, але від-
різняються один від одного в тій чи іншій мірі. «Наймолодшою»
моделлю з них є японська Р2М (Project and Program Management
for Enterprise Innovation), в якій знайшли відображення як глобаль-
но-цивілізаційні тенденції, так і особливості саме японських під-
ходів до управління.

Згідно із даною методологією, проект — це дії, направлені на
створення цінності проекту, що володіють унікальністю, власни-
ми відмітними характеристиками інноваційності, які створюють
цінність активів (включаючи інтелектуальну цінність), цінність
інновацій і цінність володіння для всіх зацікавлених сторін. До-
сить нова (порівняно з іншими стандартами) японська методоло-
гія орієнтована не на продукт, а на те, як поєднувати виконувані
проекти і програми з бізнес-стратегією компанії і використовува-
ти отриманий у результаті виконання проектів досвід для розвит-
ку і просування до стратегічних цілей. У цьому і полягає її інтег-
раційний підхід.

Цікаво, що за PMBoK (A Guide to the Project Management Body
of Knowledge) мета інтеграції — це перш за все ефективне інтег-
рування процесів у групах процесів управління проектами, необ-
хідних для досягнення цілей проекту в рамках певних процедур,
прийнятих в організації [1]. Що ж стосується Р2М, то тут розгля-
дається інтеграція саме програм. У основі поняття «інтеграція
програми» лежить розвиток місії програми в групу проектів і по-
дальше узгоджене управління цими проектами з метою отриман-
ня вигод і формування цінності програми. Інтеграція програми
має три наступні специфічні аспекти:

1) інтеграція програми скеровує організаційну стратегію про-
грами, визначає лінію поведінки організації в тому або іншому
випадку управління програмою;

2) інтеграція програми створює структуру програми за допо-
могою управління архітектурою програми і проектування групи
проектів;

3) стратегії поведінки організації контролюються виходячи з
місії програми.

Цими аспектами представлено управління інтеграцією на ста-
дії виконання програми, яке націлене на те, щоб інтегровані про-
екти і їх компоненти виконувалися автономно, у напрямі досяг-
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нення своїх цілей. Управління інтеграцією також повинне забез-
печувати спрямованість векторів проектів, які виконані зовніш-
німи сторонами, на реалізацію місії програми, і пронизувати місі-
єю компоненти і етапи кожного проекту програми.

Цінність проекту визначається вигодою, яку надає продукт
проекту при виконанні вимог, що містяться в місії проекту. Існує
дві необхідні умови, які гарантують створення цінності проекту.
Перша — практична здатність проектного менеджера виконати
проект відповідно до плану; друга — знаходження способу гар-
монізувати цінність проекту для всіх зацікавлених сторін через
властивості продукту проекту. Перша умова є обов’язковою, тоді
як друга — достатньою умовою створення цінності проекту.
Проект, який задовольняє таким умовам, може збільшити цін-
ність активів організації, створити інтелектуальну цінність і цін-
ність інновації в результаті своєї реалізації. У Р2М закладена на-
ступна логіка формування доданої цінності через використання
програмного і проектного менеджменту [2]:

 впровадження «креативного механізму» в «проектування
виробничих або будівельних потужностей»;

 стандарт для «розвитку професіоналів, націлених на досяг-
нення місії» з метою впровадження, розвитку і підтримки «креа-
тивного механізму»;

 запуск «реорганізованої організації» з «професіоналами,
націленими на досягнення місії».

Отже, можна сказати, що Р2М сьогодні широко застосовуєть-
ся як стандарт інтегрованого підходу до розвитку цінності проек-
тів і організацій, який підтримує постійні вдосконалення в діяль-
ності компаній. Цінність проекту визначається вигодою, яку
надає продукт проекту при виконанні вимог, що містяться в місії
проекту. Роль інтеграції програми полягає в розробці і контролі
групи проектів для забезпечення автономного виконання кожно-
го із них, а їх сукупне виконання зводиться до досягнення зумов-
леної місії програми.
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ УЧЕНИХ ІСТОРИКІВ
В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 30-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ

Історіографія історії політичних репресій в УРСР 20—30-х
років ХХ ст. найвичерпніша й найчисельніша з урахуванням на-
явних джерел. Можна сміливо говорити про окремий напрям —
репресологію, беручи до уваги багатотомну серію «Реабілітовані
історією». Ця проблема об’єднує українських, російських і захід-
них дослідників, але серед великої кількості праць значно менше
науково-кваліфікаційних досліджень саме про політично-
ідеологічні мотиви та соціо-гуманітарні наслідки сталінського
терору проти істориків.

Термін «цензурна репресія» використовувався в офіційних
звітах Головліту на початку 1930-х років, але як форма і метод
ізоляції вільнодумства учених був застосований ще у 1922 р.,
згодом протягом НЕПу послаблений.

Арешти розпочалися влітку 1929 р., але першими зазнали ни-
щівного удару представники української наукової інтелігенції:
академік С. О. Єфремов, професори — Й. О. Гермайзе, П. О. Єф-
ремов, В. О. Щепотьєв, академік М. Є. Слабченко, які належали
до істориків мови, літератури, історичної минувшини України.

Драматичною і цілком трагічною виявилася доля М. С. Гру-
шевського. Адміністративно-політична ізоляція українського іс-
торика відбулася одразу після повернення в Україну весною
1924 р., відколи він став «невиїзним». 12 січня 1929 р. його обра-
ли дійсним членом АН СРСР, що означало додаткову концептуаль-
ну блокаду. 23 березня 1931 р., ОДПСУ СРСР за підписом Г.
Ягоди видало ордер на арешт М.С. Грушевського, якого заареш-
тували у Москві під час наукового відрядження.

Великого репресивного тиску зазнав М.І. Яворський, якого за-
арештували 10 березня 1931р. в Ленінграді та спецконвоєм пере-
везли до Москви. Перебуваючи в таборах ГУЛАГу, М. І. Яворсь-
кий написав 30 червня 1935 р. заяву про фактичне зречення від
комуністичної ідеї, про «повільне знищення, моральне й фізичне»
наукової інтелігенції.

Не марксист Грушевський і марксист Яворський виявилися
однаково шкідливими для радянської політичної системи, яка
усунула їх від професійної та громадської діяльності.
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Репресивна суть політичної цензури в галузі історичної науки,
академічної та вузівської, полягала інтелектуальній ізоляції та у
відвертій фізичній ліквідації учених, які не сприймали марксизму
або спотворювали його. Протягом 1929—1931 рр. відбулися ма-
сові репресії роти істориків, філософів, літературознавців шля-
хом безпідставного арешту, фабрикації так званих судових справ,
хоча ними займалися органи ДПУ.

Партійно-політичні органи цензури. Не чекаючи позитивних
наслідків соціалістичного перевиховання, вдалися до карально-
репресивних методів. За підрахунками М.М. Кузьменка, серед
репресованих у 30-х роках — 184 науковці, «класичних» істори-
ків виявилося 92, істориків права — 11, етнографів — 21, архео-
логів 21, істориків літератури — 8.

Друга хвиля масового політичного терору проти української
інтелігенції тривала протягом 1933—1934 рр., яка стосувалася
М.О. Скрипника та його оточення, тобто представників так зва-
ного українського націонал-фашизму. Системна і гостра критика
політики М.О. Скрипника завершилася самогубством, відтак і си-
гналом для згортання українізації. Нарком освіти був академіком,
тому «ганебна смерть» лише спонукала відповідну чистку акаде-
мічних лав: 7 жовтня 1933 р. газета «Комуніст» повідомила про
позбавлення звання академіків М. С. Возняка, Ф. М. Колессу,
К. Й. Студинського, В. Г. Щурата, яких президія ВУАН визнала
«…ворогами трудящих мас України». Історики та історики права
(К. Студинський, М. Лозинський та ін.), які активно співпрацю-
вали з радянською владою, залишивши терени Західної України,
стали жертвами сталінського тоталітарного режиму.

24 березня 1934 р. політбюро ЦК КП(б)У вирішило вилучити з
масових бібліотек, книгарень твори М. О. Скрипника, доручивши
цю ідеологічну акцію Головліту. Заборона його праць означала
рівнозначно усунення книг решти репресованих учених, які мали
відношення до наркома освіти.

Об’єктом нищівної критики наукового рецензування ставали
збірники статей. В інших містах та освітніх закладах пошук
«шкідливих теорій» в історичних дослідженнях відбувався шля-
хом політичного редагування праць, опублікованих у 20-х роках.
У зв’язку з цим, до «чорного списку» потрапили учені А. Козачен-
ко, В. Щепотьєв, П. Клепацький, К. Кузубенко. Їхні наукові роз-
відки вважалися «буржуазно-націоналістичною пропагандою»,
«уламками петлюрівщини, махновщини».

Масовий політичний терор лише протягом 1933—1934 рр. завер-
шився «очищенням» 268 професорів і викладачів ІНО, з них «бур-
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жуазних націоналістів» 170, звільненням 18 директорів педінсти-
тутів. Біографії співробітників Інституту історії АН України, яких
було репресовано у 30-х роках, відновлено, вони вказують на фі-
зичне винищення української науково-історичної школи.

Політичні репресії 30-х років лише розчистили грунт для пов-
ної і остаточної уніфікації методології історичної науки. Діяв жа-
хливий політологічний принцип, взятий органами цензури на
озброєння: вести боротьбу з тими, хто проти марксизму.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОМИСЛОВОЇ
ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИК ЄС

За визначенням Комісії ЄС, промислова політика — це сукуп-
ність заходів, спрямованих на формування бізнес-середовища,
сприятливого для розвитку підприємств усіх організаційно-
правових форм, розмірів, видів діяльності та регіонів.

Принципи промислової політики ЄС:
— створення умов для доступу до найкращих сучасних техно-

логій і каналів збуту продукції для кожного, хто володіє комер-
ційно придатною ідеєю;

— принцип «вільної торгівлі»;
— надання пріоритету розвитку високотехнологічних і науко-

ємних галузей.
На даний момент у рамках промислової політики ЄС діє Рамкова

програма конкурентоспроможності та інновацій (Competitiveness
and Innovation Framework Programme 2007—2013), цілями якої є:
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— сприяння зростанню міжнародної конкурентоспроможності
європейських підприємств;

— формування інформаційного суспільства;
— сприяння використанню відновлюваних джерел енергії та

зростання енергоефективності.
Основною проблемою промисловості ЄС є недостатня її кон-

курентоспроможність на світовому ринку, що викликано більш
низькою продуктивністю та нижчою технологічністю виробниц-
тва (в першу чергу через низьке фінансування НДДКР) порівняно
з великими компаніями США та Японії.

З основних галузей промисловості ЄС лише автомобільна, фар-
мацевтична та хімічна промисловість можуть на рівних конкуру-
вати на світовому ринку з американськими та японськими ком-
паніями (а це, варто зауважити, не найтехнологічніші галузі).

Для формування провідних не лише на ринку ЄС, а й на світо-
вому ринку європейських корпорацій необхідним є утворення на-
справді масштабних підприємств, нерідко за допомогою злиття
та поглинання чи отримання державної допомоги, утворення
компаній, які б були монополістами на європейських та світових
ринках. Проте цьому процесу не в останню чергу перешкоджає
конкурентна політика ЄС.

Конкурентна політика ЄС — це політика, спрямована на за-
безпечення ефективної конкуренції між компаніями, захист інте-
ресів споживачів, стимулювання зростання економічної ефектив-
ності за допомогою створення середовища, сприятливого для
розвитку інновацій та НТП.

Області конкурентної політики ЄС — це злиття підприємств,
боротьба з картельною практикою, контроль за наданням держав-
ної допомоги, заборона зловживання компаніями домінуючою
позицією на ринках ЄС, лібералізація суспільних послуг.

Конкурентна політика ЄС дуже тісно пов’язана з промисло-
вою політикою в частині реалізації структурних заходів, галузе-
вих ініціатив, а також у відношенні конкурентної стратегії на
міжнародній арені.

Раніше конкурентна політика ЄС була великою мірою спря-
мована проти промислової політики, адже їх цілі та основоположні
принципи суперечили одна одній.

Конкурентна політика спрямована на утворення конкурентно-
го середовища всередині ЄС, проте вона перешкоджає утворенню
великомасштабних корпорацій, які були б провідними на світовій
арені. Враховуючи той факт, що крупні компанії ЄС у більшості
галузей промисловості знаходяться на міжнародних ринках не на
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провідних позиціях, було прийнято рішення гармонізувати реалі-
зацію двох політик з більшим акцентом саме на активізацію про-
мислової політики та пом’якшення конкурентного законодавства
ЄС і конкурентної політики.

Зараз ці дві політики співіснують на принципі мінімальності
(de minimis doctrine), який вводить відповідні критерії, за якими
антиконкурентні угоди можуть бути визнані «угодами незначно-
го розміру» для мінімізації втручання конкурентної політики в
промислову.

Також з цією метою створені так звані «групові вилучення»,
що передбачають автоматичне вилучення з-під дії конкурентної
політики певних видів чи категорій антиконкурентних угод.

Також дії антиконкурентного законодавства не підлягають
угоди, що дозволяють поліпшити виробничі процеси або систему
розподілу товарів, стимулюють технічний чи економічний про-
грес у разі, якщо вищезазначені переваги у справедливій пропор-
ції розповсюджуються на споживачів, а також не створюють не-
обґрунтовані обмеження та загрози для конкуренції на ринку
певного товару або послуги.

З кожним роком зростає кількість злиттів та утворених карте-
лів, збільшується кількість наданої підприємствам державної до-
помоги (варто зазначити, що не тільки через фінансову кризу),
причому все меншою стає кількість випадків, коли до цього про-
цесу втручається Європейська комісія та інші керівні органи Єв-
ропейського союзу, а, тим паче, все рідше Комісія ЄС накладає
вето як на злиття, так і на формування картелів. Усе менше спо-
стерігається і випадків заборони державної допомоги з боку керів-
них органів ЄС.

Вищезазначені факти свідчать про певну лібералізацію конку-
рентного законодавства ЄС та власне конкурентної політики з
метою стимулювання створення промисловості, конкурентоспро-
можної на світовому рівні. Отже, фактично, Європейський Союз
через низку об’єктивних причин на даному етапі надає перевагу
досягненню глобальної конкурентоспроможності своїх компаній,
проводячи такі заходи.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Значення законодавчого процесу важко переоцінити, адже від
якості прийнятих законів залежить якість нашого життя в цілому.
Законотворчий процес, будучи відображенням реального життя, і
сам повинен змінюватись і вдосконалюватись, звільнятися від за-
старілих бюрократичних форм і підходів до правотворення. За-
конотворчість за своїм призначенням покликана давати життя
нормам права, породжуючи, формуючи та оформляючи їх, нада-
вати їм статус регулятора суспільних відносин. Саме в законах
закріплюються права і свободи особи, відображається політичний
курс країни, чим, власне, зумовлюється громадський інтерес до
законотворчого процесу, закономірностей його функціонування
та розвитку, його результатів і наслідків.

Актуальність теми даного дослідження зумовлена відсутністю
доктринального визначення у чинних нормативно-правових ак-
тах поняття «законотворчого процесу», «законодавства» та «за-
кону». Нестача чіткого нормативного закріплення цих понять
спричиняє труднощі не тільки правотворчої, але й правозастосо-
вчої діяльності, а також обліку при систематизації нормативно-
правових актів. Перед нами постає парадокс законодавчий про-
цес фактично здійснюється, а правового визначення та закріп-
лення його з законодавстві немає.

Яскравим прикладом недосконалості законодавчого процесу в
Україні може слугувати Податковий кодекс України від 02.12.2010
р., адже за рік свого існування до кодексу було внесено близько 18
змін. Така кількість поправок може бути пояснена неналежним йо-
го опрацюванням під час підготовки, розгляду та прийняття зако-
ну. Тобто сам законодавчий механізм в Україні не ефективний: він
не справляється з своїм головним завданням — виданням законів,
котрі б якісно врегульовували суспільні відносини.

Перш ніж розкривати проблеми законодавчого процесу в
Україні потрібно надати визначення основним поняттям, якими
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ми оперуватимемо в подальшому, адже різні науковці розуміють
ці поняття по-різному. Так, в Юридичній енциклопедії міститься
наступне визначення: «Законодавство — система нормативних
актів, якими регулюються суспільні відносини. Є головним засо-
бом реалізації функцій законодавчої влади» [1, с. 499]. Відомий
науковець в галузі теорії держава та права О.Скакун під законо-
давством розуміє систему всіх упорядкованих певним чином за-
конів країни, а також міжнародних договорів ратифікованих пар-
ламентом. При цьому зазначаючи, що не обов’язково, щоб
нормативні акти, які входять до системи законодавства, мали фо-
рму закону. Важливо, щоб у Конституції містилось посилання на
них, як на такі, що мають силу закону [2, с. 271].

Оскільки сучасне законодавство України не дає визначення
законодавчого процесу, то ми змушені звернутись до законопро-
ектів з зазначеного питання. Так, у Верховній Раді України зареє-
стровано законопроект «Про нормативно-правові акти» (ініціатор
— Зварич І. Т.), відповідно до якого пропонується наступне ви-
значення законодавства: законодавство України — утворена на
ієрархічній основі система нормативно-правових актів і міжнаро-
дних договорів України.

На мою думку, найбільш повним є визначення законодавства
як певної утвореної на ієрархічній основі системи нормативно-
правових актів і міжнародних договорів України, які регулюють
суспільні відносини.

Оскільки метою законодавчого процесу є створення закону, то
очевидною є необхідність визначення поняття «закон». Відповід-
но до законопроекту «Про нормативно-правові акти» закон —
нормативно-правовий акт, який регулює найбільш важливі суспіль-
ні відносини шляхом встановлення статусу, загальнообов’яз-
кових правил поведінки суб’єктів таких відносин та відповідаль-
ності за порушення зазначених правил.

Відповідно до законопроекту «Про закони і законодавчу дія-
льність» (ініціатор Ківалов С. В.), Закон України — державний
нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює
найбільш важливі суспільні відносини шляхом визначення юри-
дичного статусу і встановлення загальнообов’язкових правил по-
ведінки суб’єктів цих відносин та юридичної відповідальності за
порушення цих правил. Я вважаю, що з даним визначенням мож-
на погодитись, адже воно дуже точно відображає всі основні
ознаки закону і дає чітке уявлення про закон взагалі.

Розкривши поняття законодавства, закону, вважаємо за мож-
ливе перейти до визначення поняття законодавчий процес. Одні
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науковці під законодавчим процесом розуміють процедуру ухва-
лення закону, яка складається з певних стадій — самостійних,
логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій [2,
с. 343]. У свою чергу, інші науковці визначають законодавчий
процес як регламентовану діяльність компетентних державних
органів з розробки, прийняття і оприлюднення нормативно-
правових актів вищої юридичної сили (законів) [3,с. 264]. Однак,
Регламент Верховної Ради України, незважаючи на думки науко-
вців, зводить законодавчий процес до трьох читань, що супере-
чить наведеним вище визначення і не відповідає дійсності, адже
проблема ефективності законів полягає не тільки в їх прийнятті, а
й у їх підготовці.

Законопроект «Про закони і законодавчу діяльність» визначає
законодавчий процес як діяльність визначених законом суб’єктів,
що включає логічно завершені етапи (стадії) і здійснюється за
встановленою Конституцією України і законами процедурою,
пов’язана з поданням до органу законодавчої влади законопроек-
тів, розглядом, прийняттям (зміною, припиненням чинності) і
введенням у дію законів, а також з формуванням єдиної системи
законодавства України. Отже, можна зробити висновок, що зако-
нопроект майже повторює стадійність, яка передбачена в Регла-
менті ВР України.

Оскільки, як вже зазначалось основна проблема сучасного за-
конодавчого процесу України — це погана якість законопроектів,
тому вбачаємо можливим вирішення цієї проблеми шляхом за-
кріплення на законодавчому рівні основних науково-правових за-
сад законотворчості. Саме відсутність чіткого розуміння ключо-
вих понять законодавчого процесу самими суб’єктами цього
процесу, іншими органами і громадянами впливає на якість прий-
нятих законів і нашого життя в цілому.

Для вирішення цієї проблеми необхідно розробити дієвий меха-
нізм взаємодії науки з практикою законотворчості, який включав би
розміщення замовлень законодавчого органу на участь у законопро-
ектній роботі в наукових закладах, активізацію проведення науково-
дослідних робіт на конкурсній основі, а також втілення їх результа-
тів. Законотворчий процес, а особливо стадія підготовки проектів,
повинні мати творчий, багатоаспектний, науково обґрунтований ха-
рактер, оскільки він не просто віддзеркалює зміни і розвиток зовніш-
нього світу, а є складним процесом його цілеспрямованого, концен-
трованого і нормативно-правового перетворення.

Отже, враховуючи зазначене вище, пропонуємо дати наступне
визначення законодавчого процесу як діяльності визначених за-
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коном суб’єктів, що включає логічно завершені етапи (стадії) і
здійснюється за встановленою Конституцією України і законами
процедурою, пов’язаної з підготовкою та поданням до органу за-
конодавчої влади законопроектів, розглядом, прийняттям (змі-
ною, припиненням чинності) і введенням у дію законів, а також з
формуванням єдиної системи законодавства України.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:
СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

На сьогодні всі сфери життя сучасної людини зазнали суттє-
вих змін унаслідок впливу комп’ютерних та інформаційних тех-
нологій. І сфера освіти не стала винятком. Як приклад, поява, по-
ряд із традиційними формами освіти: стаціонарної, заочної,
екстернату, — нової, дистанційної.

Об’єктом дослідження є система дистанційного навчання у ВНЗ.
Предмет дослідження — дидактичні умови, форми, методи й

засоби ефективної організації дистанційного навчання.
Основні завдання дослідження:
— з’ясувати ступінь вивченості досліджуваної проблеми у віт-

чизняній і зарубіжній педагогічній теорії;
— на підставі аналізу наукової літератури та практичного до-

свіду дослідити особливості впровадження дистанційного на-
вчання у вищих навчальних закладах;

— проаналізувати ефективність застосування дистанційного
навчання в КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Дистанційна форма навчання — вищий технологічний рівень
розвитку форми навчання в інформаційному суспільстві, який ві-
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дображає нову філософію освіти, реалії постіндустріальної куль-
тури, які є причиною зміни парадигми навчання в умовах інфор-
матизації суспільства і глобалізації освітніх процесів [1, с. 80].

Цікава з наукової точки зору спроба трансформувати тради-
ційні дидактичні принципи у дидактичні принципи дистанційно-
го навчання зроблена О. В. Рибалко та О. В. Хуторським. Виді-
лені ними на сьогодні принципи для дистанційної системи
навчання класифікують на три групи: загальні принципи; прин-
ципи, які утворюють діяльність з формування підтримуючого
дружнього середовища; специфічні принципи [2].

Дистанційна освіта відома з давніх часів і за своєю суттю є ін-
тернаціональною. Ідея вчитися у інших на відстані далеко не но-
ва. Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пі-
зніше, ніж у країнах Західної Європи, і продовжує здійснюватися
за несприятливих умов і низького рівня інформатизації українсь-
кого суспільства.

Дистанційна освіта стає надзвичайно популярною формою на-
вчання через свою зручність і гнучкість, економічну ефектив-
ність. Проте вона має кілька недоліків, основним з яких є відсут-
ність безпосереднього контакту та практичних занять [3].

Дослідження ефективності застосування, проблем та перспек-
тив розвитку дистанційного навчання в КНЕУ імені Вадима Геть-
мана було проведено за допомогою соціологічного опитування
100 студентів очної форми навчання, з яких 49 % студентів чоло-
вічої статі та 51 % — жіночої статі, за допомогою анкети, яка мі-
стила два блоки запитань.

У першому — з’ясовувалося ставлення студентів до запрова-
дження дистанційної освіти у КНЕУ, а в другому — питання бу-
ли присвячені ефективності запровадження дистанційної форми
навчання в Україні

Опитування показало, що:
— більшість студентів КНЕУ чули та є обізнаними з даною

формою навчання, але вони не знають, чи існує дистанційна осві-
та в КНЕУ та чи є вона гіршою за інші форми навчання. Це мож-
на пояснити тим, що наш університет не надає додаткової інфор-
мації по цьому питанню, не мотивує та не залучає своїх студентів
до даної форми навчання;

— цкавою виявилася реакція студентів на питання «Як Ви від-
носитеся до впровадження дистанційного навчання в економіч-
них університетах?» та «Якби у Вас знову був вибір, яку б форму
навчання Ви обрали?». Можна з впевненістю сказати, що біль-
шість студентів все ж надають перевагу іншим формам навчання,
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особливо денній, які давно закріпилися та вкоренилися в нашому
суспільстві, тому до долі дистанційного навчання вони відно-
сяться байдуже. Незначний відсоток людей взагалі не вбачає пер-
спективи у розвитку та впровадженні новітніх інформаційних і
телекомунікаційних технологій.

Отже, говорячи про ефективність дистанційної освіти у ВНЗ,
більшість схиляється до думки, що вона є неефективною. Цьому
висновку є логічне пояснення, оскільки на сьогодні розвиток ди-
станційної освіти в Україні поки що відстає від світового і євро-
пейського рівня, залишаючись переважно у сфері спеціалізова-
них курсів за окремими напрямками, а на рівні вищої освіти — у
зародковому стані в компетенції окремих ВНЗ. Використання ди-
станційної освіти здійснюється переважно у складі звичайної
освіти.

Але все-таки, сьогодні дистанційні технології навчання вже
зайняли одне із провідних місць у середній професійній освіті.

Та провівши дане дослідження, хочеться зробити кілька пропо-
зицій щодо подальшого розвитку дистанційної освіти:

— оскільки для деяких людей дистанційна освіта — це єдиний
вихід, то хотілося б заручитися більшою підтримкою даної про-
грами з боку держави щодо нормативно-правового та організа-
ційного забезпечення;

— слід забезпечити популяризацію дистанційної форми на-
вчання серед широких мас населення через засоби масової інфор-
мації, наукові та популярні видання;

— запровадити доступну дистанційну форму навчання в кож-
ному ВНЗ;

— збільшити мотивацію та організацію в даному навчанні;
— заручитися підтримкою зарубіжних партнерів, перейняти їх

досвід у даному питанні;
— сприяти створенню українського ринку освітніх послуг

дистанційного навчання та його інтеграції у світовий освітній
простір.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОЗИЧАЛЬНИКА — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Кредитування фізичних осіб є важливим видом активних опе-
рацій і водночас ризиковим. Більшість цих кредитів є невелики-
ми за розмірами, а отже банки змушені постійно обслуговувати
велику кількість позичальників, що призводить до зростання їх
кредитних ризиків. Останніми роками спостерігалася тенденція
до зниження частки кредитів наданих фізичним особам у загаль-
ному обсязі банківських кредитів, при цьому частка неповерну-
тих фізичними особами кредитів зростає.

Що ж можна зробити для того, щоб покращити дану ситуа-
цію? Вважаємо, що найбільш ефективним методом мінімізації
кредитного ризику при кредитування фізичної особи є оцінка
кредитоспроможності позичальника.

Варто зазначити, що кожен комерційний банк має свою влас-
ну методику оцінки кредитоспроможності. Отже, позичальник,
якому було відмовлено в отриманні кредиту в одному банку мо-
же отримати його в іншому банку. Відповідно, для зменшення
проблемних кредитів і підвищення якості активних операцій, ба-
нки повинні виважено проводити оцінку кредитоспроможності
позичальників. Надалі варто з’ясувати, як вітчизняні комерційні
банки визначають кредитоспроможність своїх потенційних пози-
чальників.

Більшість вітчизняних банків використовують скорингову си-
стему, в основу якої покладена рейтингова оцінка позичальника.
Основною проблемою використання скорингової шкали є визна-
чення системи показників, які слід включити до неї, оскільки во-
ни варіюються в залежності від політики комерційного банку.
Дана ситуація призводить до того, що банки часто не враховують
важливість того чи іншого фактору або неналежним чином його
оцінюють. Так, наприклад, оцінюючи дохід позичальника, варто
враховувати не лише його абсолютний розмір, але й його відно-
шення до витрат клієнта, не лише тих, які пов’язані зі сплатою



286

основної суми боргу та відсотків, але й тих, які клієнт зазнає про-
тягом повсякденних реалій: комунальні платежі, рахунки за те-
лефон, інтернет, парковку, витрати на паливо (при наявності ав-
томобіля), витрати, пов’язані зі здобуттям освіти, тощо.

Важливим елементом оцінки кредитоспроможності позичаль-
ника-фізичної особи є вивчення його кредитної історії. Адже не-
належне виконання суб’єктом своїх попередніх зобов’язань може
вказати на незадовільний фінансовий стан, його низьку платіжну
дисципліну, а також просто на небажання платити за своїми бор-
гами. Самостійно збирати і оцінювати інформацію стосовно кре-
дитної історії клієнта банкам складно і дорого, полегшити цю
процедуру може існування бюро кредитних історій.

На 01.02.2012 в Україні функціонували 7 бюро кредитних іс-
торій [2]. Але проблемою є те, що кожне з функціонуючих бюро
володіє лише певним сегментом інформації і не існує єдиної бази
даних про позичальників, кредитні бюро не обмінюються інфор-
мацією між собою. Наші кредитні бюро орієнтовані на закритість
своєї інформації і доступність її тільки для власників цього бюро.
Так, наприклад, звернувшись до одного з бюро, банк може не
отримати відомостей про потрібного йому позичальника, а необ-
хідною інформацією може володіти інше бюро. Тобто для того,
щоб отримати певні відомості щодо свого клієнта, банк мусить
звернутися у кілька бюро одразу, що звичайно підвищить його ви-
трати (оскільки кілька разів доведеться заплатити за одну інфор-
мацію). Для того, щоб вирішити дану проблему, пропонуємо
створити єдине бюро кредитних історій.

Окрім своєї традиційної діяльності, єдине бюро кредитних іс-
торій може надавати свої послуги щодо «повної» оцінки кредито-
спроможності позичальника, або ж розробляти скорингові карти
для банків. Таким чином можна уникнути відмінностей у підхо-
дах до оцінки кредитоспроможності, а отже, підвищення ризику
неповернення кредиту, який може виникнути в разі, якщо при
оцінці клієнта не було враховано якийсь важливий фактор, або не
було належним чином оцінено його вагу.

Ще одним важливим кроком на шляху до поліпшення оцінки
кредитоспроможності позичальника-фізичної особи є викорис-
тання ЄІС «Реєстр позичальників». Це єдина інформаційна сис-
тема обліку позичальників-боржників, які мають заборгованість
за кредитами, що перевищує суму 10 000 грн. Вона використову-
ється для профілактики злочинів у сфері банківського кредиту-
вання. Банки-члени системи зобов’язуються регулярно надавати
НБУ інформацію про своїх ненадійних клієнтів, а також нести
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відповідальність за достовірність цих даних. Членами ЄІС «Ре-
єстр позичальників» станом на 01.04.2012 є 173 комерційні банки
із 176 ліцензованих [1]. Для підвищення рівня економічної безпе-
ки банківської системи вважаємо за доцільне зобов’язати всі ко-
мерційні банки країни стати учасниками цієї ЄІС. Адже, незва-
жаючи на те, що КБ є приватними організаціями, вони є
«кровоносною системою» економіки країни. Отже, їхні ризики
мають обмежуватись, якщо така можливість існує.

Варто пам’ятати, що кредитування фізичних осіб є пріоритет-
ним для наших банків, адже саме населення країни є кінцевим
споживачем товарів та послуг. Отже, не варто знижувати кредит-
ні ризики, відмовляючись від кредитування фізичних осіб або
значно скорочуючи його обсяги. Слід лімітувати ризики, ретель-
но оцінюючи кредитоспроможність потенційного позичальника.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Політика конкуренції в Україні має три складові: захист кон-
куренції, її розвиток, формування проконкурентної культури в
суспільстві. Варто зупинитися на ефективності захисту економіч-
ної конкуренції, проблемах і заходах, що здійснюються для їх
вирішення. Основними проблемами, що потребують першочер-
гового вирішення, на нашу думку, є:

1) для забезпечення захисту конкуренції від протиправних пося-
гань в Україні, майже не використовуються можливості правоохо-
ронних органів, в основному через те, що відповідні приписи законо-
давства не деталізовані, не містять конкретних механізмів реалізації; 

2) недостатньо чітке визначення підвідомчості справ у спорах
за участю органів Антимонопольного комітету України створює
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ризик прийняття судами різної юрисдикції (господарськими та
адміністративними) суперечливих рішень з одного і того ж пи-
тання;

3) відсутні загальнонаціональні програми розвитку і захисту
конкуренції, з урахуванням яких мала б формуватися політика
Уряду та визначалися б конкретні завдання державних органів у
цій сфері;

4) недостатньою є культура конкуренції у суспільстві (як у
державних органах, так і у підприємництві), що стримує розвиток
економічної конкуренції;

5) глобалізація економічних процесів, дедалі більш глибоке
залучення України у транснаціональний та світовий рух товарів
потребують більш ретельного урахування міжнародних аспектів
захисту конкуренції [1, с. 133]; 

6) відсутність єдиної методики визначення збитків від недоб-
росовісної конкуренції. Хоча дане питання є важливим, оскільки
дана проблема постає кожного разу при розгляді випадків недоб-
росовісної конкуренції.

Подальший розвиток правових засад захисту економічної кон-
куренції в Україні має передбачати, зокрема [2, с. 10]: 

1) чітке врегулювання у підзаконних актах предмета та поряд-
ку взаємодії між Антимонопольним комітетом України та інши-
ми органами державної влади з метою забезпечення виконання
державою свого обов’язку щодо захисту конкуренції у підприєм-
ницькій діяльності; 

2) запровадження кримінальної відповідальності за найбільш
суспільно небезпечні антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів гос-
подарювання шляхом внесення відповідних змін до Криміналь-
ного кодексу України. Водночас, посилення відповідальності за
антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання має су-
проводжуватися впровадженням дієвої програми звільнення від
відповідальності та її пом’якшення, а також захисту тих учасни-
ків антиконкурентних узгоджених дій, які сприяють викриттю
таких дій; 

3) законодавче врегулювання порядку отримання доказів, зок-
рема, їх примусового вилучення та накладання арешту на об’єкти
нерухомого майна, проведення огляду чи обшуку у приміщеннях
суб’єктів господарювання тощо;

4) чітке законодавче врегулювання питання віднесення до під-
відомчості господарських судів справ у спорах за участю Анти-
монопольного комітету, його територіальних відділень. Це забез-
печить однаковість застосування законодавства про захист
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економічної конкуренції, сприятиме вчасному врегулюванню
спорів;

5) для підвищення ефективності механізмів правового захисту
економічної конкуренції доцільним є створення окремих підроз-
ділів з питань захисту економічної конкуренції в органах внутріш-
ніх справ, служби безпеки;

6) завершальним етапом розвитку правової основи системи
захисту економічної конкуренції має стати прийняття Конкурен-
ційного процесуального кодексу України, який повинен інтегру-
вати та систематизувати норми, які регулюють процесуальні за-
сади. 

Надзвичайно важливо забезпечити подальше наближення за-
конодавства, яке регулює сферу конкуренції, до законодавчих за-
сад і принципів конкурентної політики Європейського Союзу із
врахуванням конкретних умов України. Вже сьогодні українські
підприємці активно працюють на європейських ринках і для них,
звичайно, бажано, щоб «правила гри» на батьківщині і за її ме-
жами не суперечили один одному [3, с. 33].

Проте на сьогоднішньому етапі імплементації законодавства
ЄС у галузі конкуренції необхідно також забезпечити механізм
його виконання. Це насамперед переклад і публікація законодав-
ства ЄС у сфері конкуренції, на підставі якого мають прийматися
інші законодавчі та підзаконні акти; також це проведення постій-
ного моніторингу законодавства ЄС і запровадження відповідних
змін до законодавства України.

Також залишається відкритою проблема ратифікації Україною
окремих міжнародних угод, зокрема: Віденської угоди про Між-
народну класифікацію зображувальних елементів знаків, Мад-
ридської угоди про припинення використання неправдивих або
таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів, Гаазь-
кої угоди про міжнародне депонування промислових зразків, Лі-
сабонської угоди про захист назв місця походження та їх міжна-
родну реєстрацію.

Також важливим є питання конкуренційної культури суспіль-
ства. В цій сфері, на нашу думку, до першочергових завдань на-
лежать: налагодження взаємодії з громадськими організаціями та
пропаганда цінностей добросовісної конкуренції із використан-
ням засобів масової інформації.

Україна поставила перед собою амбітну мету — за 10 років
увійти в першу двадцятку розвинених країн світу. Цього можна
досягти тільки за умови досягнення істотного прогресу в розвит-
ку конкурентного середовища в Україні, об’єднавши зусилля всіх
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гілок влади і бізнесу. У досягненні означеної мети конкурентна
політика повинна грати одну із ключових ролей.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасній економіці величезна увага приділяється проблемам
результативності та ефективності менеджменту. Від того, наскіль-
ки ефективний менеджмент на підприємстві, залежить ефектив-
ність діяльності в цілому, можливості та динаміка розвитку під-
приємства, а також його інвестиційна привабливість. Іншими
словами, оцінка результативності та ефективності менеджменту
— це стратегічно важлива інформація в найширшому сенсі слова.

Питанням визначення та оцінки результативності і економіч-
ної ефективності присвячено багато праць вітчизняних і зарубіж-
них науковців. Зокрема, ці питання розглядали в різний час
В. Парето, Й. Шумпетер, П. Друкер, Г. Емерсон, С. Фішер, К.
Макконелл, С. Ф. Покропивний, Р. З. Дарміць та інші [3]. Незва-
жаючи на тривалу історію вивчення ефективності, це питання
продовжує цікавити вчених і в наш час. Однією з причин такої
уваги до цієї категорії є існування суперечностей у визначенні
цього поняття та широке вживання терміну «ефективність» як
синоніму понять продуктивності та результативності, що не зав-
жди правильно, оскільки ці терміни мають різний зміст [4,
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с. 212]. Така ситуація певною мірою зумовлена появою нових ме-
тодів оцінки результатів і технологій управління діяльністю під-
приємства, які широко використовують поняття «ефективність».

Метою статті є визначення сутності та встановленні наявнос-
ті/відсутності взаємозв’язку між поняттями «результативність»
та «економічна ефективність» в системі менеджменту підпри-
ємств.

Для того, аби внести ясність у вирішення даного питання, звер-
немося до положень стандарту ISO 9001:2001. Як зазначає слов-
ник термінів стандарту, «результативність» (effectiveness) —
це ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення за-
планованих результатів, а «ефективність» (efficiency) — спів-
відношення між досягнутим результатом й витраченими ре-
сурсами [1].

Зазначимо, що П. Ф. Друкер вказав на необхідність розмежу-
вання цих фундаментальних категорій. З «результативністю» він
пов’язував відповідь на питання «як робити правильні дії (ре-
чі)?», а під «ефективністю» він розумів відповідь на питання «як
правильно робити дії (речі)?» [2]. Отже, результативність
пов’язана з досягненням цілей організації і характеризує ступінь
(якість) реалізації деякої стратегії та досягнення поставлених ці-
лей в процесі стратегічного управління (ефективність бізнесу),
тобто приведення до бажаного результату. А ефективність стосу-
ється оцінки використання ресурсів компанії в ході реалізації
стратегії, тобто робити речі найбільш економічним способом, не
витрачаючи марно час, гроші та енергію.

На сьогодні автори виділяють два підходи до взаємозв’язку
між категоріями «результативність» та «ефективність», котрі з
урахуванням логіки співвіднесення понять графічно відобража-
ються за допомогою кругів Ейлера-Венна [4, с. 209].

Характеристика понять «результативність» та «ефективність»
як «міра досягнення»; «результативність» та «ефективність» як
«ціна і швидкість (оперативність) досягнення», мають свої показ-
ники оцінювання: сукупність показників рентабельності, ліквід-
ність, економічної стійкості, ділової активності; обсяг виробниц-
тва та реалізації, дохід, прибуток, ступінь задоволення спожива-
чів.

На думку Мосенга та Бредапа, результативність визначається
на основі таких понять:

• ефективність — рівень задоволення потреб споживачів;
• економічність — економне та оптимальне використання ре-

сурсів організації;
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• гнучкість — стратегічна сфокусованість (усвідомлення ці-
лей) і здатність організації до змін [5, с. 115].

Загальний підхід до оцінки успішності діяльності передбачає
застосування таких понять, як економічність, результативність та
ефективність, які використовуються в базисній моделі «внесок —
продукт — наслідки».

Розглянемо позицію Турило А. М. та Турило А. А. відносно
сутності і співвідношення показників результативності, ефектив-
ності і продуктивності. Всі вони є відносними показниками і ха-
рактеризують у загальному вигляді віддачу від витрат. У свою
чергу, «віддача» може трансформуватися в такі економічні тер-
міни, як «результат», «економічний ефект», «продукт» тощо. Са-
ме від цих термінів і дістали свою назву наступні відносні показ-
ники: «результативність», «ефективність» і «продуктивність».
Виходимо з того, що тільки ринковий попит на виготовлену про-
дукцію є базою здійснення подальшого головного ринкового акту
купівлі-продажу для кожного суб’єкта господарювання і на цій
основі перетворення «виробничого результату» в «ринковий ре-
зультат» або, іншими словами, «продукту» в «ринковий економі-
чний ефект», бо головна мета підприємства — це одержання еко-
номічного ефекту у формі прибутку. Тільки ринок перевіряє
продукт на його відповідність сучасним потребам і вимогам, ро-
бить з нього товар і фіксує факт появи у підприємства економіч-
ного ефекту. Це дозволяє зробити висновок про те, що критерієм
розмежування термінів «продукт» і «економічний ефект», «виро-
бничий результат» і «ринковий результат» є факт здійснення акту
купівлі—продажу [7, с. 37—40].

На думку групи вчених під керівництвом А. Н. Тищенко, ви-
мір результативності функціонування підприємства з урахуван-
ням її багатоелементності можливий за рахунок модельного
представлення, що формується. «Якщо компанія дієва і економі-
чно-ефективна, а її процеси задовольняють сучасним вимогам, то
компанія, очевидно, повинна буде підтримувати якість трудового
життя і інноваційність, щоб вижити у довгостроковій перспекти-
ві. Отже, компанія здатна буде продуктивною і прибутковою, що
забезпечить її результативність» [5]. З цього погляду, результатив-
ність підприємства є узагальнюючим кількісним явищем, що ви-
никає внаслідок ефективного здійснення діяльності і об’єднує в
собі більш конкретні кількісні явища, які відображають підсум-
кові показники роботи підприємства. Вказані автори додають до
критеріїв аналізу результативності діяльності підприємства його
становище на ринку — співвідношення економічності, продуктив-
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ності, прибутковості діяльності підприємства та аналогічних кри-
теріїв пріоритетних конкурентів [6].

Отже, з наведеного можна узагальнити: результативність —
це складне, багатоелементне, багатоаспектне явище, яке характе-
ризується низкою показників міри досягнення встановлених ці-
лей суб’єкта господарювання та є зовнішнім негативним або по-
зитивним проявом його діяльності. Натомість, ефективність є
внутрішнім проявом діяльності підприємства, що спрямована на
підвищення внутрішньої економічності його роботи, досягнення
встановлених результатів завдяки економії виділених на їх отри-
мання ресурсів.

Таким чином, показники результативності та економічної
ефективності не лише відрізняються за змістом, але й характери-
зують різні аспекти діяльності підприємства. Основна ціль мене-
джменту — забезпечення стійкого і довготермінового розвитку
підприємства. Тому система менеджменту повинна функціонува-
ти ефективно і бути результативною, високоякісною та сприяти
реалізації цілей підприємства. Зроблені висновки дозволять точ-
ніше і ефективніше проводити оцінку різних аспектів діяльності
підприємства, що полегшить прийняття управлінських рішень.
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НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Створення системи правової допомоги надає додаткові мож-
ливості для захисту прав громадян. Проте часто трапляються ви-
падки, коли громадяни в силу свого фінансового становища, фі-
зичного чи психічного стану не мають реальної можливості
отримати якісну правову допомогу. На сьогодні ця проблема в
Україні та світі вирішується через інститут безоплатної правової
допомоги, що безпосередньо спрямований на захист прав певних
категорій населення.

Стаття 59 Конституції України гарантує право кожного на
правову допомогу та визначає, що у випадках, передбачених за-
коном, ця допомога надається безоплатно [1]. З метою виконання
цієї конституційної норми 2 червня 2011 року в Україні було
прийнято закон «Про безоплатну правову допомогу».

Відповідно до ст. 1 зазначеного закону, під безоплатною пра-
вовою допомогою слід розуміти правову допомогу, що гаранту-
ється державою та повністю або частково надається за рахунок
коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та ін-
ших джерел [2].

Поняття та порядок надання безоплатної юридичної допомоги
в Украні відрізняється від надання такої допомоги в іноземних
країнах за критеріями правового закріплення, функціонування та
управління.

До країн, в яких запроваджено безоплатну правову допомо-
гу, належать Німеччина, Австрія, Грузія, Естонія, Молдова,
Литва, Латвія, Франція, Великобританія, Норвегія, Болгарія,
Японія, Російська Федерація, Таджикистан, Азербайджан, Ка-
захстан та інші.

Іноземні країни по-різному закріплюють право на отримання
безоплатної юридичної допомоги. Зазвичай, таке право закріплю-
ється на конституційному рівні, а порядок його реалізації — у
відповідних законах. Зокрема, у статті 13 Конституції Казахстану
зазначено, що кожен має право на отримання кваліфікованої
юридичної допомоги допомоги. У випадках, передбачених зако-
ном, правова допомога надається безкоштовно. У Молдові, Гру-
зії, Литві, Латвії, Киргизії, Болгарії, Нідерландах прийнято відпо-
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відні закони і створено системи безоплатної юридичної допомоги
[4, с. 33].

Залежно від категорій справ, у яких надається безоплатна
правова допомога, всі іноземні країни умовно можна поділити
на дві групи: першу, у яких безоплатна правова допомога на-
дається лише у кримінальних справах, і другу, у яких законо-
давство визначає обов’язок надавати безоплатну правову до-
помогу і в інших категоріях справ. Так, обов’язок надавати
безоплатну правову допомогу лише у кримінальних справах
законодавець покладає на відповідних суб’єктів в Азербай-
джані, Вірменії, Узбекистані, Киргизії, Україні, Туркменістані.
Серед країн, у яких правова допомога надається не лише у
кримінальних, але й у цивільних та адміністративних справах,
— Казахстан, Росія, Білорусь, Молдова, Естонія, Таджикистан,
Литва, Латвія, Грузія.

В Україні безоплатна юридична допомога може надаватися не
лише в кримінальних справах, а й в інших, зокрема адміністрати-
вних. Вважаю, що такий підхід більшою мірою відображує суть
безоплатної юридичної допомоги, не прив’язуючи її до окремої
категорії спорів. Тому в даному випадку законодавство нашої
держави може слугувати зразком для наслідування такими краї-
нами, як Казахстан, Вірменія, Таджикистан.

У більшості іноземних країн фінансування безоплатної пра-
вової допомоги здійснюється з державного бюджету, проте
крім коштів державного бюджету з цією метою можуть вико-
ристовуватися дозволені законодавством інші кошти. Напри-
клад, у ст. 25 Закону Грузії «Про юридичну допомогу» визна-
чено, що джерелом фінансування служби юридичної допомоги
є цільові кошти, виділені з Державного бюджету, пожертву-
вання і гранти, дозволені законодавством Грузії. В Казахстані
та Білорусі законодавство зобов’язує адвокатів надавати безо-
платну правову допомогу за рахунок коштів Колегії адвокатів
[3, с. 11—12].

Проте в статті 29 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» передбачено фінансування такої допомоги з держав-
ного бюджету, а безоплатної первинної правової допомоги — та-
кож з інших джерел. Вважаємо, що в даній статті слід конкрети-
зувати перелік «інших джерел». Необхідним є доповнення цієї
статті нормою про фінансування як первинної, так і вторинної
безоплатної правової допомоги не лише за рахунок державного
бюджету, але й за рахунок благодійних внесків, пожертвувань,
допомог і грантів.
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На мою думку, збільшення фінансування інституту безоплат-
ної правової допомоги через залучення не лише коштів держав-
ного бюджету, але й додаткових, створює більш ефективні умови
функціонування цього інституту, оскільки він менше залежатиме
від державних коштів, що досить важливо в умовах сучасної кри-
зи та економії бюджетних коштів.
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РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ
ЗРОСТАННІ УКРАЇНИ

Питання ролі інвестицій в економічному зростанні України є
дуже актуальним, особливо в останні роки, адже практика дово-
дить, що без залучення достатньої кількості інвестицій є немож-
ливим зрушення економіки та подолання наслідків економічної
кризи.

Головною метою інвестування є забезпечення нормального
функціонування економіки та сприяння економічному зростан-
ню. Існує пряма залежність між темпами економічного зростання
та обсягом і швидкістю мобілізації фінансів, їх здатністю задоволь-
няти фінансові потреби підприємств, галузей народного госпо-
дарства тощо.

Одним із головних завдань сучасної економіки України є
активізація інвестиційної діяльності, залучення якомога більше
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інвестиційних джерел та їх доцільне використання задля за-
безпечення сприятливих умов економічного росту. Не дивля-
чись на очевидність механізму стабілізації економіки, за роки
будування ринкової економіки Україна досі не спромоглась
подолати гніт дестабілізуючих факторів, таких як інфляція та
гіперінфляція, територіальна та структурна диспропорція, не-
послідовність реформ. Усе це та багато чого іншого призвело
до неконтрольованої та хаотичної інвестиційної діяльності в
Україні.

У чому ж тоді причина того, що в Україні сформувався та-
кий несприятливий інвестиційний клімат? Фактично інвести-
ційний клімат є результатом поєднання численних факторів,
що впливають на рівень прибутковості, строк окупності, захи-
щеність капіталовкладень тощо. За рейтингом інвестиційного
ризику Political Risk Atlas на 2011 рік Україна посіла 72 місце з
196. Це свідчить про високий ризик інвестування в Україну. На
стан інвестиційного клімату впливають як економічні, так і не-
економічні чинники, наприклад, політична стабільність, наяв-
ність збройних конфліктів, рівень соціального розвитку. Проте
головними факторами є рівень розвиненості економіки та інве-
стиційна політика держави. Українське законодавство віднос-
но інвестиційних процесів є дуже непослідовним. Часткові ре-
форми, які були проведені за період останніх 20 років,
особливих зрушень у ситуації не принесли. В Україні фактич-
но несформований фондовий ринок, що унеможливлює нормаль-
ний інвестиційний процес. Більшість національних підпри-
ємств потребує капіталовкладень у переоснащення виробни-
чого обладнання. В Україні інвестиції мають переважно корот-
костроковий характер, тобто спрямовуються на вирішення по-
точних проблем, а не орієнтуються на майбутнє.

Не менш важливим є питання джерел залучення інвестицій.
Як відомо, існують зовнішні та внутрішні інвестиції, що в
свою чергу поділяються на державні і недержавні відповідно.
Однією з найбільших поширених помилок людей є сприйман-
ня прямих іноземних інвестицій як головної панацеї Українсь-
кої економіки. Безумовно, зовнішні інвестиції відіграють важ-
ливу роль, але вони не здатні задовольнити повною мірою
інвестиційні потреби держави. Державні інвестиції мають, як
відомо, здебільшого регулятивний характер і спрямовані на
підтримання відстаючих галузей економіки, тому суттєво
вплинути на ситуацію вони також не здатні. Отже залишають-
ся внутрішні недержавні інвестиції. Населення має на руках
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такі фінансові ресурси, які могли б повною мірою задовольни-
ти всі інвестиційні потреби нашої держави. Національний
банк оцінює обсяг вільних коштів, що у вигляді інвалюти на
руках у населення, в 50—70 млрд доларів. Проте для України
в цьому і є найсуттєвіша проблема — заощадження «не пра-
цюють» на економіку країни. Інакше кажучи, населення три-
має свої збереження «під матрацом» замість того щоб вклада-
ти свої гроші в цінні папери, купувати акції, навіть просто
розмістити в банки під депозит. Гроші не залучаються до на-
ціональної економіки як інвестиційний ресурс. Головною при-
чиною такої поведінки є відсутність довіри до фінансових ін-
ститутів України.

Тому пріоритетними завданнями інвестиційної політики
України на сьогодення мають бути:

— забезпечення інвесторів сприятливим, прозорим і приваб-
ливим інвестиційним середовищем;

— формування ефективно функціонуючої комплексної систе-
ми державного регулювання інвестиційної діяльності;

— консолідація і розвиток джерел фінансування інвестицій;
— забезпечення державною підтримкою інвестиційної діяль-

ності галузей, регіонів, суб’єктів господарювання;
— визначення пріоритетів на державному, галузевому і тери-

торіальному рівнях;
— залучення коштів населення у оборот капіталу шляхом по-

вернення довіри до фінансових інститутів;
— створення дієвого структурованого фондового ринку;
— розробка ефективної амортизаційної державної політики,

яка сприятиме накопиченню інвестиційних коштів і швидкому
оновленню капіталу;

— зниження коефіцієнту ризику шляхом запровадження меха-
нізму страхування інвестиційних коштів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стратегічне управління — це процес розробки стратегій і
управління організацією для успішної її реалізації. Стратегічне
управління здійснюється в контексті місії організації, його фун-
даментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємо-
зв’язок місії з основними цілями організації в умовах мінливого
зовнішнього середовища [1].

Якщо розглядати загальнокорпоративні стратегії, то можна
стверджувати, що вітчизняні підприємства прагнуть застосовува-
ти у своїй діяльності, головним чином, стратегію зростання.

Так, скажімо, корпорація «Квазар-Мікро» є визнаним лідером
на вітчизняному ринку IT-технологій. У своїй діяльності вона ви-
користовує активну наступальну стратегію, яка спрямована на
підтримання та посилення позиції лідера на ринку. Цей напрямок
розвитку проявляється у тому що компанія постійно знаходиться
в пошуку, переглядає час від часу свою стратегію, розвивається
сама та розвиває ринок [4].

В межах наступальної стратегії «Квазар-Мікро» реалізуються
такі її підвиди:

• стратегія злиття та придбання — відбулося придбання
«Української консалтингової групи» та створення спільного під-
приємства по виробництву програмного забезпечення (з контроль-
ним пакетом у «Квазар-Мікро»);

• стратегія диференціації продукції — компанія пройшла сер-
тифікацію в Microsoft Business Solution і вийшла на ринок з но-
вою пропозицією — системою Axapta. Також «Квазар-Мікро» ін-
тенсивно працює на українському ринку освіти: представлено
новий електронний підручник українською мовою, розробляють-
ся електронні посібники з багатьох шкільних дисциплін;

• стратегія освоєння та заповнення ринкової ніші. В найближ-
чих планах компанії — зайняти провідну роль на ринку систем-
ної інтеграції (впровадження автоматизованих систем управління
на підприємствах).

Загальновідома стратегія контролю за витратами є актуальною
для будь-яких сфер діяльності, хоча в кожній сфері існують свої
особливості реалізації цієї стратегії. Так, скажімо, для зниження
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витрат деякі українські видавництва («Азимут-Україна», «Віва-
Принт») працюють на двох ринках. При цьому підготовка оригі-
нал-макету здійснюється в Україні, де послуги редакторів, пере-
кладачів, верстальників обходяться дешевше, а поліграфічні ро-
боти виконуються в Росії, що значно знижує собівартість
книжок, журналів та ін.

Серед стратегій зростання чільне місце також посідає стра-
тегія диверсифікації, яка передбачає розробку нових видів
продукції одночасно з освоєнням нових ринків. Так, корпора-
ція «Богдан» — лідер українського автомобілебудування (зі
спеціалізацією на автобусах), має намір закріпитися на ринку,
вийти на новий технологічний рівень, який дасть можливість
створити більш сучасну автомобілебудівну компанію та вийти
на європейський ринок [5].

Також значних успіхів у наш час досягають вітчизняні під-
приємства, що застосовують у своїй діяльності стратегію дифе-
ренціації. Цю стратегію широко використовують українські ви-
робники молочної продукції. Так, асортимент йогуртів «Білосвіт»
з різними смаками доповнили йогурти з лактулозою під маркою
«Лактонія» [3].

Досить результативним у наш час є використання стратегії
концентрації. Київська кав’ярня «Каффа», в якій пропонують де-
сятки видів кави для гурманів, ресторан швидкого харчування
«Домашня кухня», послуги архітектора щодо реконструкції жит-
ла в престижних районах міста, — все це приклади стратегії кон-
центрації [2].

Успіх вітчизняних підприємств не є випадковим в умовах
економічної нестабільності та перманентної політичної кризи
в Україні, кожний крок компанії вперед є результатом прора-
хованої стратегії та чималих зусиль, докладених для її реалі-
зації.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧАСНИКАМИ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

Проблема підтримки і розвитку мотивації є однією з ключо-
вих для кожної організації протягом всього її життєвого циклу. У
свою чергу, корпоративна культура зі спонтанно складеної хара-
ктеристики організації трансформується в інструмент цілеспря-
мованого управління персоналом. Виходячи з цього, інтерес до
корпоративної культури як до нематеріального фактору стимуля-
ції мотивації зростає, чим, власне, і обумовлена актуальність на-
шого дослідження.

Велика кількість вітчизняних (М. Д. Ронзіна, В. О. Макєєв,
Т. О. Лапіна, М. Ю. Козлов, В. П. Сладкевич, Н. В. Самоукіна та
ін.) і зарубіжних (Ж. Нюттен, К. Камерон, Р. Куінн та ін.) вчених
приділяє належну увагу корпоративній культурі в своїх роботах.
Вони вважають, що корпоративна культура — це «один з найефек-
тивніших засобів залучення та мотивації співробітників» [3].

Враховуючи погляди вчених, ми зупинимося на вивченні пси-
хологічних особливостей корпоративної культури, які впливають
на розвиток мотивації.

Наукові дискусії виникають в розумінні корпоративної куль-
тури як атрибуту, яким володіють організації, або метафори, яка
використовується для опису того, що собою являє організація. Це
питання розглядають К. Камерон і Р. Куінн у роботі «Діагностика
та зміна організаційної культури». У використанні терміна «кор-
поративна культура» виникає низка розбіжностей: наприклад,
одні вчені ототожнюють поняття організаційної культури з філо-
софією організації (Г. Л. Хаєт) [1], інші ж — з діловим кредо
(Н. В. Самоукіна) [4]. На наш погляд, обидві згадані позиції не
можуть претендувати на грунтовність, адже вони більшою мірою
відображають окремі компоненти корпоративної культури, а не її
цілісну структуру.

На наш погляд, корпоративна культура — це специфічний для
даної організації набір ціннісних орієнтацій, норм, правил пове-
дінки та інших елементів, які виражаються в поведінці співробіт-
ників, а також символіка, продукція, гасла які характеризують ді-
яльність компанії. Багато вчених у своїх роботах також
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використовують поняття «організаційна культура». Важливо ро-
зуміти, що корпоративна культура існує в кожній організації, не-
залежно від її цілеспрямованого формування або просто усвідом-
лення її наявності.

Паралельно з визначенням корпоративної культури, ми пови-
нні розглянути поняття мотивації. В широкому розумінні, моти-
вація — це сукупність рушійних сил, що спонукають людину до
виконання певних дій. У контексті ж управління персоналом, мо-
тивація — це, за В. П. Сладкевичем, функція керівництва, яка по-
лягає у формуванні у працівників стимулів до праці.

Корпоративна культура має кілька компонентів, які в цілому і
є джерелом нематеріальної мотивації працівників. До них нале-
жать ціннісні орієнтири, філософія організації, особливий стиль
організації, ритуали організації, її історія та ін. Взаємозв’язок кор-
поративної культури і мотивації об’єктивно визначається їх зага-
льною цільовою спрямованістю на створення певної трудової по-
ведінки, що сприяє особистісному і організаційного розвитку [2].
На жаль, у сучасній науці ще не вироблено конкретизовані під-
стави, які дозволяють інтегрувати структури корпоративної куль-
тури і мотивації в цілісну систему.

Виходячи з вищеописаного, нами було проведено емпіричне
дослідження, в якому брали участь студенти та викладачі ДВНЗ
«КНЕУ ім. В. Гетьмана». Для досягнення результатів нами був
відібраний, обгрунтований і використаний наступний дослідни-
цький інструментарій: авторська анкета, опитувальник Хофште-
де-Боллінже, методика МУН А.Реана, а також авторський опиту-
вальник для виявлення ключових компонентів структури
корпоративної культури.

Наша задача полягала у визначенні основних компонентів ко-
рпоративної культури (КК) та їх взаємозв’язку із мотивацією.

Вибірка дослідження складала 66 осіб, 30 з яких — студенти
17—18 років, 26 — студенти 19—20 років, 10 — викладачі.

Дослідження показало таке:
 97 % студентів (17—18 р.), 77 % студентів (19—20 р.) і

дев’ять викладачів погодилися з тим, що КК є одним із ключових
факторів ефективного розвитку організації;

 всі студенти і дев’ять викладачів вважають, що мотивація є
одним із ключових факторів, який обумовлює ефективність про-
фесійної діяльності;

 83 % студентів (18—19 р.), 85 % студентів (19—20 р.) і всі
викладачі згодні з тим, що особливості КК організації впливають
на мотивацію;
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 однозначна відповідь на питання про те, які саме фактори
(матеріальні чи нематеріальні) в більшій мірі впливають на моти-
вацію, відсутня. Так, 67 % студентів (17—18 р.) віддали перевагу
матеріальним факторам, 50 % студентів (19—20 р.) вказали на
важливість матеріальних факторів розвитку мотивації і відповід-
но 50 % — нематеріальним, і для більшості викладачів також у
виборі превалює матеріальний фактор.

На питання стосовно особливостей корпоративної культури в
організації і адаптації до професійної діяльності в межах універ-
ситету відповіді розподілилися таким чином:

 студенти 17—18 р.: 63 % адаптувалися майже відразу; 27 %
адаптувалися протягом півроку; 3 % адаптувалися протягом ро-
ку; 7% досі не можуть адаптуватися;

 студенти 19—20 р.: 43 % адаптувалися майже відразу; 42 %
адаптувалися протягом півроку; 15 % адаптувалися протягом ро-
ку; таких, що не змогли адаптуватися, немає;

 викладачі: 7 — адаптувалися майже відразу; 2 — адаптува-
лися протягом півроку; 1 — адаптувався протягом року.

Студенти 17—18 років віддали перевагу нематеріальним ком-
понентам КК, а особливо ціннісним орієнтаціям: професійні цін-
ності — 22 % студентів; гуманістичні цінності — 17 % студентів;
цілі і місія організації — 16 % студентів.

Дещо іншою є ситуація зі студентами 19—20 років: професій-
ні цінності — 18 % студентів; цілі і місія організації — 14 % сту-
дентів; наявність певного стилю організації (логотип, символіка)
— 13 % студентів.

Ситуація ж по викладачах виявилась такою: професійні цінно-
сті — 9 викладачів; соціальні норми організації — 7 викладачів;
цілі і місія організації — 6 викладачів.

Таким чином, проаналізувавши сутність корпоративної
культури, ми можемо з упевненістю сказати, що вона є не-
від’ємним атрибутом організації (ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьма-
на»), а також має як позитивний, так і негативний вплив на мо-
тивацію. Нематеріальні компоненти корпоративної культури,
такі як цінності, норми, філософія закладу, формують усвідом-
лення студентами та викладачами їх ролі в організації, певну
поведінку і атмосферу в колективі (групі), а головне — впли-
вають на рівень їх мотивації. Форма одягу, символіка та запот-
ребованість випускників (нематеріальні компоненти корпора-
тивної культури) детермінують створення певного враження
роботодавців про організацію.



304

Література

1. Корпоративна культура: Навчальний посібник / Л.Г. Хаєт. —
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 403 с.

2. Корпоративная культура: Учебно-методическое пособие / Авт.-
сост. Т.А. Лапина. — Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. — 96 с.

3. Макеев В. Структура корпоративной культуры организации //
Власть. — 2010. — №7. — С. 65—68.

4. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансо-
вых затратах / Н.В. Самоукина. — М.: Вершина, 2006. — 224 с.

Д. C. Янакаєв
(ф-т міжнародної економіки і менеджменту, IV курс)

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Світовий ринок підприємств авіабудівної галузі та авіаційних
компаній перевізників пасажирів і вантажів є наразі досить устале-
ним. Але це не означає, що компанії авіаційної галузі повільно реа-
гують на зміни світової економіки, зміни вподобань основних цільо-
вих споживачів. Навпаки, підприємства авіаційної галузі одні з пер-
ших намагаються пристосуватися до змін кон’юнктури ринку, оскіль-
ки в авіаційній галузі застосовуються постійні інновації для задово-
лення потреб споживачів. Тому наразі розгляд питання про міжна-
родний маркетинг на підприємствах авіаційної галузі є актуальним.

Міжнародний маркетинг на підприємствах авіаційної галузі
має свою специфіку, тому має і відмінні риси від міжнародного
маркетингу в інших галузях. Підприємства авіаційної галузі дуже
різноманітні, але їх досить легко можна розподілити на дві групи:
авіабудівні компанії (EADS, Boeing, OAK, Lockheed Martin,
Embraer, Bombardier та ін.) та компанії-авіаперевізники (British
Airways, Air France, AeroSvit, S7, KLM, Lufthansa та ін.). Кожна з
груп компаній має власні цілі і такі компанії використовують різ-
номанітні маркетингові заходи. Наприклад, компанія Airbus, яка
входить у структуру EADS, як новий світовий лідер серед прода-
жів пасажирських та вантажних літаків, працює в умовах дуопо-
лії, оскільки в 1986 році компанія Lockheed перестала випускати
пасажирські літаки, а компанія McDonnel Douglas увійшла до
складу корпорації Boeing в 1997 році. В результаті світовий ри-
нок пасажирських літаків фактично розділений тепер між компа-
ніями Airbus і Boeing [6]. За останні двадцять років Airbus збіль-
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шив свою частку на світовому ринку продажів пасажирських і
вантажних літаків з 43 % до 56 % [3]. Значний внесок в успіх
компанії Airbus зумовили такі маркетингові заходи: портфель су-
часної авіатехніки; послідовні технологічні інновації; «зелений»
маркетинг; цінова політика (в середньому ціни на літаки Airbus
менші, ніж ціни на літаки Boeing, на 4—12 %) [4]; диверсифікація
продукції (концепція «сімейств» літаків, які забезпечують замов-
никам економію витрат при навчанні льотного екіпажу та персо-
налу з обслуговування техніки, а також поставку для їх авіапарку
різних за розмірами і функціональними якостями літаків Airbus)
[1]; розширення пропозицій послуг клієнтам; зосередження на
ключових географічних ринках [3]. Маркетингова стратегія
Airbus виправдала себе, що допомогло компанії вийти у світові
лідери виробників пасажирських літаків.

Компанії-авіаперевізники більш оріентовані на массового спожи-
вача, тому вони проводять зовсім інший комплекс маркетингових
заходів на відміну від авіабудівних компаній. За останні десять років
компанії-авіаперевізники перестають діяти самостійно і об’єднують-
ся у великі альянси разом з іншими компаніями-авіаперевізниками.
Розвиток світових альянсів авіакомпаній зміцнює ці стратегії, дозво-
ляючи авіакомпаніям концентрувати інвестиції централізовано на
розвиток інфраструктури при розширенні пропозиції послуг, зни-
жуючи витрати, та проводити єдину маркетингову політику [7].

Найбільшими об’єднаннями у повітряному транспорті є альян-
си Оne World, Old Alliance, Star Alliance, Sky Team. Кожен з них
обслуговує понад 500 млн пасажирів на рік.

Star Alliance — один з лідерів, об’єднав у собі 25 авіаліній, про-
водить авіаперельоти в 190 країнах світу. За десять років цей альянс
завоював перше місце за кількістю перевезених пасажирів на рік.
Окрім поглинання та інших заходів, цьому успіху посприяли основ-
ні заходи маркетингової політики в 190 країнах світу: [5] найбільші
серед всіх альянсів витрати на просування; найкращі термінали у
найбільших аеропортах світу; закупка найсучасніших літаків, зок-
рема останні чотири роки приділяють увагу закупці «зелених» літа-
ків; проведення єдиної, (на всі 25 авіаліній), дисконтної системи; ак-
тивно бере участь у світових авіасалонах; розширення спектру
послуг пасажирам на борту та в аеропортах; диверсифікація порт-
фелю надаваємих платних послуг [2].

Отже, основними тенденціями у маркетингу світових авіаком-
паній-перевізників є створення альянсів авіаперевізників для
створення єдиної маркетингової політики з захоплення нових рин-
ків перельотів. Компанії здійснюють узгоджені кроки для того,
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аби привернути увагу клієнтів на свої альянси. Компанії, які спе-
ціалізуються на будівництві авіаційної техніки, проводять свою
маркетингову політику. Авіабудівним компаніям легше взаємоді-
яти із стратегічними альянсами-авіаперевізниками, оскільки аль-
янси закуповують літаки одного виробника. Таким чином, конку-
ренція серед авіавиробників на новий контракт загострюється,
будь-який новий контракт передбачатиме замовлення на кілька
десятків літаків. Так, створення альянсів авіаперевізників є вигід-
ним трендом для виробників. Таким чином, цільовою аудиторією
для авіабудівних компаній є авіаперевізники, їх альянси, мініс-
терства оборони країн. Тому головними маркетинговими захода-
ми серед авіабудівних компаній є: участь у світових авіасалонах
та авіашоу, де вони мають можливість наочно продемонструвати
своїм потенційним клієнтам переваги своєї продукції; участь у
тендерах на поставки збройним силам військових літаків, де вони
мають можливість не тільки виграти тендер, а й привернути ува-
гу інших країн за результатами тендеру, які можуть зацікавитися
військовою технікою переможця чи учасника.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

У зв’язку з розвитком міжнародного співробітництва та акти-
візацією євроінтеграційних процесів 18.03.2004 р. в Україні було
затверджено закон № 1629 «Про загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
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Союзу» [1]. З метою удосконалення системи обліку і фінансової
звітності відповідно до європейських вимог Кабінетом Міністрів
України (КМУ) ініційовано 24.10.2007 р. створення «Стратегії
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в
Україні» [2]. Прийняття стратегії зумовило подальші зміни в нор-
мативній базі, у Законах України «Про цінні папери та фондовий
ринок» [3], «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [4], у Плані рахунків бухгалтерського обліку та Інстру-
кції про його застосування за наказом МФУ [5].

Відповідно до змін до Порядку подання фінансової звітності
[6], фінансову, в т. ч. консолідовану звітність за міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ) складають з 01.01.2012 р.
публічні акціонерні товариства (ПАТ), банки, страховики, а та-
кож підприємства, які здійснюють господарську діяльність за ви-
дами, перелік яких визначається КМУ. До того ж, підприємства,
крім зазначених, згідно з п. 12.3 ст. 12-1 Закону № 996 [4] само-
стійно визначають доцільність застосування МСФЗ для складан-
ня фінансової та консолідованої фінансової звітності. У МСФЗ
головну роль відіграє достовірність, об’єктивність облікової ін-
формації у звітності. На відміну від національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які регламентують
ведення обліку, МСФЗ визначають лише ті засади, за якими фор-
мується фінансова звітність. Це означає, що суб’єкт господарю-
вання має можливість на власний розсуд формувати систему бух-
галтерського обліку для управлінських цілей, починаючи від
складання Робочого плану рахунків бухгалтерського обліку і за-
кінчуючи визначенням особливостей методики обліку окремих
операцій. Але щодо підготовки фінансової звітності існують чіткі
правила, які наводяться в МСФЗ та МСБО. Суб’єкт господарю-
вання зобов’язаний дотримуватись цих стандартів, що є основ-
ною умовою визнання її як складеної відповідно до МСФЗ. Тому
важливим є виконання норм МСФЗ і МСБО щодо обліку і відо-
браження в звітності активів, капіталу, зобов’язань, доходів і ви-
трат.

Організаційно-методичні засади обліку зобов’язань за міжна-
родними стандартами передбачають ґрунтовне дослідження пра-
вил визнання, оцінки, класифікації, відображення в обліку та роз-
криття інформації про зобов’язання у звітності і примітках до неї.
Основними стандартами, що регламентують облік зобов’язань та
їх відображення у звітності, є:

— МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності»;
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— МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»;
— МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;
— МСБО 11 «Будівельні контракти»;
— МСБО 12 «Податки на прибуток»;
— МСБО 17 «Оренда»;
— МСБО 19 «Виплати працівникам»;
— МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні ак-

тиви» [7].
Але можуть застосовуватися й інші стандарти, якими регла-

ментують облік та звітність зобов’язань. Для підприємств, які пе-
рейшли на міжнародні стандарти, встановлено обов’язковість за-
стосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердже-
ного у новій редакції, тобто без використання субрахунків. Також
відповідно до змін такі підприємства не зобов’язані користувати-
ся Інструкцією про застосування Плану рахунків.

Зобов’язанням згідно МСБО 37 слід визнавати існуюче зо-
бов’язання суб’єкта господарювання, яке виникає в результаті
минулих подій і погашення якого, за очікуванням, призведе до
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди. Про-
ведений аналіз міжнародних стандартів, літературних джерел за-
свідчив, що господарюючі суб’єкти, враховуючи специфіку своєї
діяльності, повинні класифікувати визнані зобов’язання згідно
МСФЗ, а потім закріпити цю класифікацію зобов’язань та їх оцін-
ку в Наказі про облікову політику. Порівнюючи структуру зо-
бов’язань за вітчизняними та міжнародними стандартами, вияв-
лено відмінність, що в П(С)БО непередбачені зобов’язання та до-
ходи майбутніх періодів виділяються в окремі групи. Оцінка
зобов’язань є множинною за видами і неоднозначною, оскільки
має ситуативний характер.

За міжнародними стандартами зобов’язання оцінюють за
справедливою, балансовою вартістю, амортизованою собівартіс-
тю або за сумою погашення, а за П(С)БО лише за сумою пога-
шення, теперішньою вартістю, обліковою оцінкою. Тому в час-
тині оцінки зобов’язань слід врахувати, що до всіх П(С)БО
внесено зміну, яка звільняє від їх застосування підприємства, які
складають фінансову звітність за МСФЗ. Ці підприємства, як і всі
інші, застосовуватимуть затверджені форми звітності, але в них
передбачено вибір:звітність складена за П(С)БО або МСФЗ. Бан-
ки, страхові компанії, ПАТ складають Примітки до фінансової
звітності лише за міжнародними стандартами. При заповненні
ними форм звітності повинні дотримуватись вимоги міжнарод-
них стандартів, тому окремі рядки форм заповнюватись не повин-
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ні, а до деяких — обов’язкове розкриття у примітках незалежно
від суми.
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Останні події вказують на те, що зовнішнє середовище є все
більш непередбачуваним і нестабільним. Це призводить до збіль-
шення вірогідності прийняття невірних рішень, в тому числі
управлінських. Класична методологія прийняття рішень з зада-
ною кількістю альтернатив та повною інформацією про них не
підходить для даних умов. У зв’язку з цим гостро постала необ-
хідність у виокремленні методики, яка б змогла успішно викори-
стовуватись в теорії прийняття управлінських рішень в області
слабкоструктурованих систем.

Метою цієї статті є визначення основних концептуальних за-
сад і дослідження методології когнітивного моделювання на при-
кладі прийняття рішень в бізнес-симуляторі.
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Одним із найбільш перспективних та придатних напрямків у те-
орії прийняття управлінських рішень є когнітивне моделювання —
це один із наукових методів когнітології. Когнітологія (когнітивна
наука; лат. cognitio — пізнання та гр. logos — вчення) — міждис-
циплінарний науковий напрямок, який об’єднує теорію пізнання,
когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику й
теорію штучного інтелекту [1]. Об’єктом науки когнітології [2] є іє-
рархічно організований простір знань, який складається з упорядко-
ваних підпросторів, причому ці знання є орієнтованими, що дозво-
ляє відносно швидко використовувати їх в управлінні. Когнітивне
моделювання у свою чергу розглядається авторами як формалізація
знань, прийняття рішень на основі образних знань, управління на
рівні інтуїтивних знань [3].

Основною ціллю когнітивного моделювання є формування та
уточнення гіпотези щодо функціонування досліджуваного
об’єкта, що розглядається як слабкоструктурована система, яка
складається з окремих внутрішніх і зовнішніх елементів, підсис-
тем, що взаємодіють одне з одним, на основі структурної схеми
причинно-наслідкових зв’язків [4].

Когнітивний підхід до моделювання та управління складною сис-
темою спрямований на розробку формальних моделей і методів, які
підтримують інтелектуальний процес вирішення проблем завдяки
врахуванню в даних моделях і методах когнітивних можливостей
(сприйняття, уявлення, пізнання, розуміння, пояснення) ЛПР при ви-
рішенні управлінських задач [5]. Методологія когнітивного моделю-
вання була вперше розроблена та запропонована Р. Аксельродом [6].

Проілюструємо застосування елементів методології когнітив-
ного моделювання в процесі прийняття управлінських у системі
GMC ⎯ всесвітнього бізнес-симулятора. GMC ⎯ командна гра, в
якій повинні прийматися певні управлінські рішення, які мають
сприяти зростанню вартості акцій компанії.

Основним елементом когнітивного моделювання є когнітивна
карта [7], яка відображає суб’єктивні уявлення експертів (індиві-
дуальні або колективні) щодо досліджуваної проблеми або ситу-
ації, пов’язаної з функціонуванням та розвитком слабко структу-
рованих структур. Основою побудови даної карти є виділення
цільових і керуючих факторів, що відображають область дослі-
дження. Цільові фактори — це найбільш важливі фактори, зміни
в яких мають для дослідника найбільший інтерес. Досягнення
бажаних змін цільових факторів розглядається як мета управлін-
ня. Управляючі фактори — фактори, на які подаються керуючі
імпульси (вплив) в модель.
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Для цієї гри цільовими факторами можуть бути прибуток і гу-
двіл, а управляючими ⎯ ціна, обсяг виготовлення, НДДКР,
якість, розвиток веб-сайту, кількість дистриб’юторів, персонал,
обладнання, кредити.

Сформована когнітивна карта може у подальшому використо-
вувати в сценарному підході, який заснований на визначенні тен-
денцій, які характеризують саморозвиток ситуації в початковий
момент, вектори цілей розвитку, вектори управління (управляю-
чих впливів), а також комплекси заходів, які впливають на розви-
ток ситуації і системи факторів, які ми спостерігаємо.

В зв’язку з цим, ми можемо задавати певні умови в моделі
GMC та перевіряти різноманітні сценарії розвитку: щодо конку-
рентів, щодо різноманітних факторів, силу яких надаєте Ви, щодо
впливу зовнішнього середовища.

Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності по-
требує нових методів та інструментарію обґрунтування. Когнітивне
моделювання має знизити рівень невизначеності розвитку подій
шляхом використання експертний оцінок, сценарного прогнозуван-
ня розвитку проблемної ситуації та адекватного формування цільо-
вих орієнтирів. Подальший розвиток цієї технології аналізу і про-
гнозу управлінських рішень потребує вдосконалення та синтезу
нових методів та інструментів когнітивне моделювання.
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