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EFFECTIVE APPROACHES TO PERFORMING THE FINANCIAL ANALYSIS
IN THE BANK
At the current stage of development of Ukrainian economy, commercial banks are the
flagships of the development of market processes. Increasing the amount of cash flows, business
development, growing interest in non-resident operations in the Ukrainian markets lead to the fact
that banks accumulate and redistribute large sums of money. Termination of the country's
hyperinflation, reduced turnover rate of cash and profitability financial instruments have led to
necessity of Ukrainian banks to find the ways to increase the profitability of their assets. The broad
activities of banks in the interbank market of Ukraine, the securities markets, resources markets or
currency markets, the transition to international accounting plans require the use of analysis
methods which are tested in the developed Western countries, taking into account the Ukrainian
requirements.
Financial management of the commercial bank is an integrated management process of the
formation bank funds – own, that is, capital and debt, that is, liabilities, with the performing
different active operations. In addition to these operations, banks can receive income from the
conducting of other operations that are not directly active-passive, such as financial intermediation,
financial advice, etc.
The purpose of financial analysis in a commercial bank – is to establish its reliability as
counterparty to the other banks.
The main objectives of the analysis of the commercial bank is
- Identification of sources, quality and sustainability of bank income;
- Definition of the implementation of all liquidity requirements;
- Maintaining the level of adequacy and capital adequacy of the bank.
Financial analysis of the bank as a part of the control of its operations include:
- definition of the implementation of economic standards established by the National Bank of
Ukraine;
- identification and analysis of efficiency indexes of management of the bank's own funds;
- analysis of parameters determined the cost of own and borrowed funds;
- identification and analysis of the indicators characterized the process of bank assets and
liabilities management, in general, and the management of certain kinds of its active operations
taking into account ensuring the liquidity of funds invested in it;
- analysis of factors affecting to the financial state and results of bank activity;
- carrying out calculations related to determining the profitability of various financial
instruments, both at the stage of planning, as under the current management.
Analysis of profitability, liquidity and capital adequacy provides an opportunity to evaluate
the effectiveness of management of the resources and, therefore, to assess competitiveness and
prospects of the bank's activity at the internal and external financial markets.
In the calculation of analytical indicators used quarterly or annual data of gains and losses,
also the averages values of key categories of the balance sheet for the period are calculated.
Let’s consider the main indicators needed for the analysis of commercial bank. The main
indicators of commercial bank activity are (see table 1).
All management decisions and external constraints affect to the rates of income on assets and
return on capital. These indicators are key indicators of the bank's capabilities to generate equity
capital for growth and reduce to a minimum the possibility of financial hardship. The main sources
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of information about the activities and financial condition of commercial banks are: the balance
sheet, the implementation of the established economic standards, profit and loss statement, balance
sheet and turnover balance sheet.
Table 1. Main indicators of commercial bank activity
Indicators
Components
Profitability
Return on average assets; Return on capital; Nominal
capital; % of capital; % of net liabilities; % of profits
Nominal growth rate
Loan capital; Leasing; Capital; Staff
Real growth rate
Consumer Price Index; Inflation rate; Borrowing and
leasing; Customer deposits; Capital
Staff efficiency
Average return per worker, %; Cost recovery for
maintenance of staff
Nominal interest rates
Average obtained rate; Liquid assets; Interbank credits;
Client loans; Debt market shares; Average rate paid;
Amounts paid to credit institutions; Time deposits and
demand deposits; Savings deposit; Straddle (Spread)
Real interest rates
Average obtained; Average paid
Noninterest expenses
On maintenance of staff; On maintenance of premises; Taxes
and licensing; Depreciation and amortization; Other
administrative expenses
General noninterest expenses
Taxes and profits; Formation of capital
Highly liquid assets
Share of highly liquid assets; Liquidity ratio; Share of net
assets, %
Value of credit and investment
Share of loans: interbank short-term, long-term, currency;
portfolio (CIP)
Share of CIP in assets; Value of CIP/bank capital; Share in
net assets, %
The value of net assets and liabilities
Capital
Share of capital in net liabilities (Coefficient of Cook), %;
Ratio: debt funds / bank capital
Balances on clients and
correspondent accounts
Clients deposit funds (CDF),
interbank loans(IL) and holding

Share: National currency, %, Currency, %;
Share of net liabilities,%.
Share, %; IL, %; CDF and holdings, %; Share in net
liabilities, %

Banks are potential contractors and before to sign any deal with each other, they exchange
with the balance sheets and the statement of implementation of the established economic standards.
First of all it is necessary to reduce the risk of default. For a quick analysis of statements in a
commercial bank structure creates a so-called "Analytical Group", which, possessing the
appropriate software, can in a short time to report on the financial condition of the bank and its
ability to fulfill its obligations under the concluded transaction. The big banks form a similar group
of highly paid and highly qualified experts. If the banks make a deal with each other for the first
time, they exchange with the reports for a certain period to determine the dynamics of change in
performance. System analysis and forecasting of any bank is its know-how and is considered a trade
secret. The basis of the analysis of many commercial banks is a system developed by the
information and analytical firms.
The main forms of analysis are the analysis of reporting structure and coefficient analysis.

© Borys Samorodov

Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2015. – Warsaw, Poland

Analysis of the structure makes it possible to assess changes in the structure of assets and liabilities
for a specified period, the coefficient analysis involves the analysis of the structure due to the ratio
of relevant account reporting. Today, due to the transition of the banking system of Ukraine to
international accounting standards, analysis and calculation of these indicators is considerably
simplified. Number of factors used is limited only by the number of accounts used in the associated
reporting. Changing the coefficients determining the financial status depends on market conditions,
our list of services, macro development of the state policy of the national bank, competition in the
banking sector of the economy, which employs the majority of bank customers, etc.
The result of this analysis is the conclusion of the financial condition of a commercial bank,
the short-term forecast of changes in the calculated parameters and recommendations on the
organization of work with the analyzed bank.
In international practice there are various methods of evaluation of commercial banks
activity which are achieved to the goals put before them. The most common of these are evaluating
quantitative and qualitative indicators of reliability of the bank.
Given the characteristics of the national development of legislative base, it is better to use
synthesis of the world famous techniques and experience of Ukrainian banks and to represent the
own approach to such diagnosis. Among its main objectives – an assessment of individual
(concrete) activities of the bank, the bank as a whole, other banking institutions.
To form an objective view of the financial and economic situation of the individual
directions of business or bank as a whole it is proposed to use two sets of diagnostics.
First established indicators of quality of assets and liabilities and their liquidity may also be
used to assess the financial reliability of the bank-borrower. These criteria can be detailed and
grouped for a certain period of time.
The second block covers the analysis of the performance evaluation of individual businesses
or banks in general, or more detailed performance indicators, the causes of changes in key
indicators and provides for the legalization of performance factors.
The system of indicators that measure the liquidity and profitability of the bank strong focus
on making recommendations to a person or to service of the bank, the which make the decision.
Using this analysis model, let’s consider that in dealing with any problem of decisionmaking used selection of financial indicators should be complete, i.e. cover all major aspects of the
assessment of the bank, in particular its liquidity and profitability (see Table 2).
The list of indicators in Table 2 allows us to determine the optimal ratio of profitability and
liquidity, to identify compliance by the management of active and passive operations, the need for
diversification and rational portfolio management of the bank.
Please note that this example could be added or revised in each case diagnosis.
The main objective selection of the indicators in Table 2 is to determine not only the
profitability and liquidity of the bank, but also efficiency liabilities at the disposal of the bank. In
the comprehensive evaluation of its financial condition from the perspective of balance between
profitability and liquidity in the conduct of the coefficient analysis of the effectiveness of current
assets of the bank.
Table 2. Indicators of quality of assets and liabilities and performance indicators
Code
Indicators
1st
2nd
1rd
quarter
quarter
quarter
20ХХ
20ХХ
20ХХ
1
2
3
4
5
Balance indicators
Р1
Highly liquid assets in total assets
Р2
Fixed assets in total assets

© Borys Samorodov

4th
quarter
20ХХ
6

Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2015. – Warsaw, Poland

Р3
Р4
Р5
Р6

Assets of the natural persons in
liabilities
Assets of the juridical persons in
liabilities
Securities in the credit and
investment portfolio
Term obligations in CIP

1
2
Р7
Delay in CIP
Р8
Net interest position
Standards
N1
Quick ratio (Н4)
N2
Current ratio (Н5)
N3
Short-term liquidity (Н6)
N4
Capital multiplier
N5
Financial reliability
Inconsistencies in the terms
N6
on the needs of
N7
until 31 days
N8
From 32 to 183 days
N9
From 84 to 365 days
N10 from 1 to 5 years
Performance Indicators
V1
Net commission income in
operating income
V2
Net commission income in
operating income
V3
Operating income in the cost of
staff maintenance
V4
operating income per worker

3

4

5

End of table 2
6

Approach to analyzing and optimizing the profitability of the bank's liquidity is based on the
fact that in the process of liquidity management is necessary to adhere to certain ratios of assets and
liabilities. Or we can use the method of fixing individual accounts of liabilities for certain accounts
of assets. This approach allows to understand the phenomena and processes by systematization of
data of the balance sheet. Criteria, the degree of detail, and also other features grouping the
accounts of assets and liabilities of the balance are determined by the objectives of the analytical
work carried out. According to this principle and built an aggregate balance sheet.
On the basis of the results of diagnostics it is possible to formulate the recommendations to
services and management of the bank, because the data on which interpret the economic
significance of the indicators (listed in Table 2), have a definite meaning.
Analysis of the bank assets. Group of the indicators of asset quality can evaluate them in the
context of the bank resource base. In particular it is important to evaluate profitable assets relative
to liabilities paid (fixed-term obligations), so this ratio is preferred because the profitable assets may
not provide the required level of return for commitments to pay liabilities.
Analysis of bank liabilities. Typically, analysts of interbank credit market study transcript
amounts of loans (deposits), provided (made) by another bank, not paying attention to the structure
of liabilities, which leads to a fundamentally wrong conclusions. Therefore, in terms of the structure
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of liabilities should reflect the parameters characterizing the stability of the banking institutions, the
structure of liabilities, the degree of liquidity or to minimize the risk of costs, the level of capital
adequacy.
Analysis of the bank's liquidity. It helps to determine the degree of ensuring the most
unstable (in view of terms) liabilities with liquidity of the bank.
Analysis of the effectiveness of the bank. Efficiency or profitability of the bank activity
formed by the well-known equation of Dupont. It allows the analyst to quickly assess the
significance of almost every major component of the bank and find out what parameters are most
affected on its profitability.
The problem of ensuring the financial reliability of banks is particularly relevant in todays
conditions of globalized financial markets, the sophistication of banking products, implementing the
requirements of the new Basel Accord, the exacerbation of interbank competition, the growth of
banking risks, as well as the crisis in the financial sector.
In modern banking practice the assessment of financial reliability should be carried out in
the following areas:
– efficient monitoring of the macroeconomic situation and trends in the banking sector;
– efficient monitoring of a concrete bank activity (the change of customer base, existing
cash and credit);
– analysis of bank statements and study the dynamics of change the key indicators of bank
activity (check compliance for the standards, plotting the charts and models of liquidity, the bank's
development strategy).
The conditions ensuring the financial reliability of banks include:
– adequate but not excessive amount of capital;
– support for a balanced structure of assets and liabilities on the terms and amounts;
– maintaining an appropriate level of profitability of the bank.
In global economic crisis and negative effects in the Ukrainian financial sector an attention
to the reliability of financial reporting of the banks is significantly increased and, consequently, the
responsibility of those who prepare and checks that reporting as also increased.
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HARMONIZATION OF ACCOUNTING TO INTERNATIONAL STANDARDS
Modern accounting system as an integral component of economic relations is subject to a
significant influence of world integration processes. Today, a pressing need remains for a solution
of the problem of compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS) that will
provide clear and reliable data regarding the financial condition of the enterprise (company). Each
state uses its own national standards, which have some differences. Therefore, the issue of
harmonization of accounting with IFRS is one of the priority tasks which will provide an effective
management accounting at the enterprises of Ukraine. The study of this issue is devoted to the
works of scientists such as Butynets F., Golov S., Suvorov A.V., Kireytseva G. Malyuga N.,
Kartuzova T., Grinchuk M. and others. However, today there is no single approach to
harmonization of accounting of Ukraine to the requirements of international standards. Therefore,
the research aim is to conduct an analysis of Regulations (standards) of Accounting (R(s)A) and the
allocation the directions of accounting development in Ukraine on the basis of international
standards.
Within the research aim it is necessary to solve the following tasks:
– to carry out a comparative analysis of IFRS and R(s)A;
– to highlight the benefits of implementation the international standards and to form the
practical recommendations for harmonization of accounting of Ukraine to the international
standards requirements. Table 1 shows the comparative characteristics of the accounting standards
in accordance with IFRS and R(s)A.
Table 1. Comparative characteristics of the accounting standards
Characteristics
IFRS
R(s)A
reporting period
any 12 months
calendar year
сurrency type
as to enterprise
only UAH
financial reporting form
illustrative examples, absence
standard, use of legally recognized
of strict requirements on the
forms of primary documents
format
existing standards format detailed outline and framework
concise
for decision making
interpretations and
Committee on explaining the
absent
standards explanation
international financial
reporting
list of permanent assets
illustrative
exhaustive
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From table 1 it is possible to see that the difference of the accounting standards under IFRS
and R(s)A is insignificant. R(s)A is a regulated system based on using of legally certain forms of
primary documents and also the standard forms of financial reporting. At the same time the major
updates of standards under IFRS are implemented in R(s)A with some lag behind. So, at the present
stage R(s)A is an outdated version of IFRS.
World practice has shown that the implementation and use of International Financial
Reporting Standards has several advantages. Table 2 presents the benefits of implementing IFRS for
individual objects.
Table 2. Advantages of IFRS implementation
Objects
Advantages
for investors and creditors
reducing the risk
for different states
decreasing the costs related to the development of
national standards; explicit recognition and
interpretation financial reporting indicators
in accounting area
intensification of international cooperation
for whole World
increased confidence to financial reporting indicators
Thus, according to table 2, the harmonization of accounting to international standards will
improve the quality of accounting information and the credibility of all major users of financial
reporting.
In our opinion, the directions of accounting improvement through the implementation of
International Financial Reporting Standards are as follows:
- increase of corporate social responsibility that will reduce the risks of investments in the
national economy;
- professional operating with the IFRS principles by every accountant that will
significantly speed up the reform process;
- creation of a Ukrainian State institution to regulate the quality of financial reporting that
will strengthen faith in the information integrity and objectivity.
So, within the research a comparative analysis of IFRS and R(s)A is conducted, the benefits
of international standards implementation is highlighted and the practical recommendations for the
harmonization of national accounting to the requirements of international standards are generated.
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Синергетика, як міждисциплінарна парадигма пізнання
SYNERGETICS AS INTERDISCIPLINARY PARADIGM OF KNOWLEDGE
Парадигма (від грецького paradigm – приклад, взірець) – це ключова ідея, що є в
основі побудови деякої концепції, а також це вихідна позиція в постановці проблем, їх
пояснення та вирішення. Парадигма може бути прикладом, що взятий із історії для доказу
або порівняння з сучасними явищами, подіями, ідеями [1].
У науці парадигма – це система ідей, понять, поглядів, вирішення різноманітних
проблем, моделювання процесів, явищ, розробка алгоритмів пошуку для роз’яснення,
обґрунтування та розуміння явищ, процесів тощо. У будь-який визначений історичний
період часу така система стає основною методологічною базою для світової науки та
сприймається як правило, інструкція, закон, що є дійсним і справедливим у світовому
науковому співтоваристві.
Парадигма – це сукупність визначених понять, правил, уявлень, визначень, термінів,
що прийняті у світовому науковому співтоваристві. Це забезпечує сучасній науці сукупність
і можливість консолідації науковців та розвиток науки в цілому.
Вище наведені визначення призвели нас до думки про міждисциплінарність
синергетики як парадигми пізнання, де стикаються, переплітаються поняття різних наук та
сфер пізнання.
Синергетика, яка є наукою про процеси розвитку та самоорганізації складних систем
довільної природи, успадкувала та надає подальшого розвитку універсальним,
міждисциплінарним підходам своїх попередників, тектології А.І. Богданова [2], теорії систем
Л. фон Берталанфі [3], кібернетики Н. Вінера [4]. Однак, її методи спираються на нелінійну
математику, на точне природознавство конкретних дисциплін, що вивчають еволюції
складних систем, тим самим суттєво збагачуючи нашу уяву про складне.
Розглянути синергетику, як міждисциплінарну науку пізнання.
Синергетика – це новий, достатньо молодий напрямок наукового пошуку, адже сам
термін «синергетика» виник на початку 70-х років ХХ століття, коли стали надто
актуальними особливості сучасної постнеокласичної науки та її новітні тенденції розвитку у
сукупності багатьох сфер діяльності суспільства.
Ця наука має інтегруючий характер, так як об’єднує узагальнюючими законами
різноманітні галузі, сфери діяльності людини та науки: фізику, біологію, анатомію, суспільні
науки тощо. Наприклад, за допомогою синергетики було вперше сформульовані універсальні
закони еволюції, які є справедливим як для фізичного так і для біологічного світів та
соціуму.
У самому понятті «синергетика» (від грецького сумісність та діяльність, тобто сумісна
діяльність) визначається сутність цієї науки, що вивчає загальні закономірності явищ та
процесів у складних нерівноважних системах на основі притаманних ним принципів
самоорганізації. Синергетика визначає підсумковий ефект взаємодії двох чи більше факторів,
який характеризується тим, що суттєво перевищує суму ефектів кожного окремого фактора у
вигляді їх простого підсумку.
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Синергетику подекуди позиціонують як «глобальний еволюціонізм» або універсальну
теорію еволюції, що надає єдину основу для опису механізмів виникнення будь -яких
новацій.
Синергетика завжди має міждисциплінарний підхід адже принципи, що управляють
процесами самоорганізації, здаються одними й тими самими та для їхньої дії, опису має бути
придатним загальний математичний апарат, метод, спосіб тощо.
Такий підхід синергетика запозичила перш за все у мислителів Китаю, Індії виходячи
з стародавніх концепції цілісності світобудови та ідеї загального закону, єдиного шляху, за
якими розвивається як всесвіт у цілому так і людина в ньому. Від концепцій, що поширені на
Заході, синергетика спадкує традиції пізнання світу, явищ, подій за допомогою
експерименту, аналізу, порівняння, використання математичного апарату тощо. На такий
концептуальній основі синергетика веде діалог між минулим, сучасним та майбутнім, і
додаючи до досліджень сучасні методи пізнання світу (математичне моделювання за
допомогою комп’ютерних технологій) стає справжньою міждисциплінарною сучасною
наукою, надає розвитку філософським основам без конкуренції із нею.
Пошук з метою побачити загальне в різноманітних наукових галузях відомо здавна –
достатньо згадати М. Ломоносова, який займався багатьма науками: фізикою, хімією,
літературою; Д.М. Менделєєва, що був не лише видатним хіміком але й філософом,
економістом, геологом. Свої праці з обґрунтування державної підтримки вітчизняних
підприємств, тобто політики протекціонізму, сам оцінював не менш високо ніж дослідження
в хімії.
Синергетика, яка є наукою про процеси розвитку та самоорганізації складних систем
довільної природи, успадкувала та надає подальшого розвитку універсальним,
міждисциплінарним підходам своїх попередників, тектології А.І. Богданова [2], теорії систем
Л. фон Берталанфі [3], кібернетики Н. Вінера [4]. Однак, її методи спираються на нелінійну
математику, на точне природознавство конкретних дисциплін, що вивчають еволюції
складних систем, тим самим суттєво збагачуючи нашу уяву про складне.
Тектологія А.І. Богданова (справжнє прізвище – Малиновський, 1873-1928 рр.) –
видатний російський політичний діяч, лікар, філософ, економіст, автор теорії тектології.
Основна праця – «Всеобщая организационная наука», написана ним у 1913-1917 рр. Висуває
ідею створення науки про загальні принципи організації. Вперше запровадив принципи
системного підходу, зворотного зв’язку, ідеї моделювання процесів та явищ.
У 30-х роках ХХ сторіччя австрійський біолог-теоретик Людвиг фон Берталанфі
впроваджує поняття «відкритих систем», які на відміну від «закритих систем», що
вивчаються класичною фізикою, мають вплив, зв'язок та отримують додаткову енергію від
зовнішнього середовища. Він також вперше відзначив, що ідея щодо неможливості
визначати якості цілого за якостями його окремих частин дійсна не лише в біології (на той
час це визнавалось сучасною наукою як факт) але й для інших сфер та галузей науки,
пізнання людиною світу.
Така думка в подальшому надала поштовх до початку великої співпраці дослідників
різного профілю та можливості моделювати процеси. Такі математичні моделі систем, що
описують складні явища та процеси у сукупності окремих їх частин, властивостей та
якостей, вперше і запропонував Л.Берталанфі. моделі, що ним були запропоновані, мали
«цілісні характеристики» на відміну від тих, що описували та на той час широко
досліджувалися «причинно-наслідкові зв’язки». У 50-х роках ХХ століття широка й струнка
теорія систем Берталанфі стала загально признаною в науковому суспільстві та є тим
відправним поворотним пунктом, що підсилив загальні тенденції до міждисциплінарних
зв’язків не лише природознавчих але й гуманітарних наук.
На відміну від Богданова А.А, що створив свою тектологію як загальну теорію
організації, Берталанфі пішов набагато далі коли запропонував ідею щодо організації систем,
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а не окремих явищ, процесів тощо. Організація та система різні поняття, які не можна
ототожнювати. Створення системи – це дія, процес. Але можна розглядати систему та її
властивості поза питань її організації. Наприклад, Коперник розглядав Сонячну систему, але
не розглядав питання щодо її організації.
Визначення понять «система» є найпершою задачею будь-якої загальної теорії систем.
Виходячи з визначення системи, що запропонував А. Берталанфі, - це річ, процес, явище, що
знаходяться між собою у визначеному, раніше зафіксованому відношенні. Ним було введено
три найважливіших поняття параметрів системи: атрибутика системи, реляційна структура,
субстрат. У подальшому ці аспекти системності явищ і процесів здобули широкого і
глибокого вивчення, визначення та обґрунтування, що й розглядається в загальній теорії
систем і є основою для визначення процесів, явищ у сучасній науці.
У 60-70 роках ХХ сторіччя настає справжній прорив у розумінні процесів системної
самоорганізації різноманітних явищ природи та техніки. Це отримало назву –«теорія
генерації лазера» Г.Б. Басова, А.М. Прохорова, Г. Хакена [5]. Сутність цієї теорії полягала в
ідеї посилення випромінювання в деяких середовищах за рахунок сумісності дій окремих
процесів (коливань, температур тощо) у єдиному процесі. У подальшому ця теорія мала
геніальне втілення в практику шляхом створення лазера як такого.
У цьому контексті, неможливо не згадати і таких відомих вчених ХІХ – початку ХХ
сторіччя, які внесли в розуміння синергетичних підходів багато справді новітніх ідей. Перш
за все це французький лікар, філософ, математик А. Пуанкаре (1870-1912) [6]. Його методи
нелінійної динаміки та якісної теорії диференційних рівнянь стали осн овою подальшого
розвитку розуміння сумісних процесів, що проходять у будь-якому явищі – природньому,
технічному, суспільному тощо. Його математичні роботи окреслили шляхи розвитку
новітньої математики в якій поруч із кількісними співвідношеннями встановлюються факти,
що мають якісний характер. Пуанкаре побудував якісну теорію диференційних рівнянь,
дослідив характер розташування інтегральних кривих на площині та на сфері, визначив
класифікацію особливих місць – точок розташування, вивчав граничні цикли, розташування
інтегральних кривих у n-мірному просторі. Саме він визначив поняття атракторів (множин,
що притягаються у відкритих системах), точок біфуркації (значень параметрів задачі при
яких з’являються альтернативні рішення), нестійких (несталих) траєкторій динамічного
хаосу трьох тіл небесної механіки (тяжінні Земля-Луна-Сонце).
У першій половині ХХ сторіччя велику роль у розвитку нелінійної динаміки
продовжили такі вчені як О.М. Ляпунов, М.М. Боголюбов, Л.І. Мандельтам, О.О. Андронов,
А.М. Колмогоров, А.М. Тіхонов – це перш за все такі наукові праці, що сприяли розвитку
ядерної теорії , а у подальшому і ядерної зброї та освоєнні космосу.
Західні вчені також використовували перші електронні машини для знаходження
неврівноважених теплових структур, різноманітних хвиль (звукових, теплових тощо).
У середині минулого століття процеси самоорганізації в будь-яких явищах та
процесах набувають нового тлумачення й розуміння. Це стається як у природі так і в техніці,
а подекуди трапляються поодинокі гіпотези щодо процесів розвитку суспільства,
виробництва тощо.
Наприклад, теорія турбулентності (від лат. Turbulentus - безладний)
А.М. Колмогорова та Ю.Л. Клімонтовича – складна, невпорядкована у часі й просторі
поведінка дисипативної системи (середовища), яка є наслідком власної складної динаміки
середовища. Поняття турбулентності виникло при вивченні течій у газах та рідинах. Було
виявлено, що перехід від регулярного (ламінарного) руху до хаотичного характерний й для
інших середовищ (акустичних, плазмових, хвильових).
Андрій Миколайович Колмогоров був одним із засновників теорії випадкових
процесів. Він зробив фундаментальні наукові відкриття в класичній механіці де після
досліджень І. Ньютона та П. Лапласа зробив радикальний прорив у рішенні основної
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проблеми динаміки, що стосується сталості рівноваги Сонячної системи. Теорія
турбулентності в гідродинаміці дозволила наблизитися до розуміння багатьох законів
природі на основі складних, хаотичних явищ.
Ю.Л. Клімонтович видатний вчений, який багато праць присвятив розробці
статистичної теорії самоорганізац,ії, був однодумцем з Колмогоровим та іншими великими
вченими, що вважаються родоначальниками синергетики як науки, писав: «синергетика – це
не нова наука, це новий об’єднуючий напрямок у науці. Мета синергетики – виявлення
загальних ідей, загальних методів, загальних закономірностей у самих різноманітних галузях
соціології й природознавства» [7].
Практично мова йде про те щоб зв’язати «фізику виникаючого процесу або явища» з
«фізикою існуючого». При цьому виникають великі методологічні проблеми співвідношення
зворотних рівнянь динамічних теорій з описуванням необоротних процесів у статистичній
теорії, який рівень описування (мікроскопічний – для динамічних теорій або макроскопічний
– для статистичних) є більш фундаментальним тощо.
Такі визначні теорії, як теорія генерації лазера М.Г. Басова, О.М. Прохорова, що
описує діяльність лазера низкою систем-рівнянь нелінійного характеру, теорія дисипативних
структур І.Р. Пригожина, теорія активних середовищ та біофізичні додатки самоорганізації
О.С. Давидова, І.Р. Іваницького та ін. надають синергетиці, як міждисциплінарної науки,
такого поштовху, що забезпечив незворотній шлях подальшої розробки інструментів,
методів, визначень та використання принципів розвитку синергетичного характеру у всіх
процесах, явищах тощо.
Подальше епохальне відкриття теорії динамічного хаосу, спочатку в задачах прогнозу
погоди (Е. Лоренц), а потім теоретично, виникнення несталості рішення за вихідними
параметрами; розробка універсальної теорії катастроф Р. Тома та В.І. Арнольда й пізніше
застосування її положень до психології і соціології – стає базисом, основою для розробки
теорії колективної, кооперованої, комплексної поведінки систем, яку в 1970 році Герман
Хакен визначив як синергетику.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF ENTERPRISE
CASH-FLOW OPTIMIZATION
The activity of each enterprise is accompanied with a continuous cash flow in the form of
income and costs during operating, financial and investment activities. The combination of over
time distributed income and costs and the cash equivalents that are generated by the enterprise’s
economical activity, the movement of which is associated with the factors of time, space, structure,
risk and liquidity, is named as cash flow.
The cash flow of the enterprise has a major impact on its economical activity, because of the
enterprise should have assets for settlements with suppliers, contractors, budget, timely perform
payments of salary to the workers. Lack of funds threatens the solvency of the enterprise. At the
same time, the money excess requires additional efforts to manage them for the purpose of
obtaining additional economic benefits. That is why the problem of cash flows optimizing within
the enterprise remains relevant and requires effective solutions.
The optimization process of cash flow is one of the most important steps of improving the
efficiency of cash flow for the enterprise. During the cash flows optimization the following tasks
should be solved:
– searching and using of reserves, allowed to reduce the level of enterprise dependence on
external sources of funds holdigs;
– balancing of positive and negative cash flows by volumes and by the time;
– ensuring a close relationship between cash flow for servicing the operating, financial and
investment activity of the enterprise;
– determination of the optimal amount of enterprise net cash flows.
As the directions of cash flows optimization within the enterprise are balancing, alignment,
synchronization and regulation the volume of net cash flow, targeting of net cash flow, its planning
and forecasting.
Balancing consists in the approximation between the positive values of the cash flows and
its negative values by amounts. There is the short-term and long-term balancing. The short-term
balancing is the acceleration and speed reduction of cash flows. Cash flow acceleration speed
comes with the following tools: providing partial or full payment for the goods which are in great
demand in the market; reduction of terms of granting trade credit to customers; an increase in the
size of price discounts for the goods sale for cash; to accelerate the collection of accounts
receivable; using the modern forms of accounts receivables reinvestment.
As the tools of cash flows speed reduction there are following: achieving coherence with
suppliers by terms of trade credit provision; purchasing of long-term assets on lease; restructuring
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of loans received by transfer the short term credits into long term credits.
It is necessary to note too that as the methods long-term balancing are the increasing and
decreasing of the cash flow. The cash flow increase occurs through: attracting the long-term loans;
restructuring of the enterprise; attracting the strategic partners and investors; saling of long-term
financial investments. The cash flow decrease is achieved through the reduction of the amount of
fixed costs of the enterprise; tax planning; long-term contracts providing for discounts; decreasing
the volume of real investment and financial investment.
The alignment represents the cash flows smoothing in the context of individual intervals of
the time period that is considered and can reduce seasonal and cyclical variations in the cash flows
generation, optimize average balances of cash and increase the absolute level of liquidity. Results
evaluation of the alignment occurs with the help of standard deviation and coefficient of variation,
that should be reduced during the optimization process.
The essence of the cash flows synchronization is to regulate the positive and negative cash
flow to maintain the optimum cash balance. The synchronization result should be an increase in the
level of correlation between positive and negative cash flows.
Regulation of the net cash flow volume occurs through the determination of the required
volume of the net cash flow for the enterprise to ensure its solvency and financial stability. There
are two directions to regulate the net cash flow volume: the first one is to maximize the net cash
flow, the second one is to approximate the net cash flow up to minimum required balance. As to
tools for maximization of net cash flow are: systematic searching of reserves to reduce the costs of
products (works, services), increasing its competitiveness; increasing the profitability of the
enterprise operating activity through the introduction of efficient pricing policy and others. The
approximation of net cash flow up to the minimum required balance first of all requires the
calculation of the required funds balance, for example, using the Miller-Orr model. The funds
balance in excess of the required amount is sent to the enterprise's current activity, for example,
financial or investment.
Targeting process of the net cash flow occurs through using the monetary mechanism that
mediates the use of the complex planning and influencing on target cash balance. The main
targeting tools are budgeting and factoring.
Planning and forecasting is to prediction the necessary amount of funds to ensure the
effective enterprise functioning and takes place with the help of tools such as extrapolative method,
peer review and other modern methods and technologies of planning and forecasting.
The Individual directions of cash flows optimization have mixed reviews from the side of
Scientists. The results of detailed analysis of scientific views on the problem of enterprise cash
flows optimization are shown in table 1.

+
-

+
+

Approximation
of net cash flow
to the volume
of the minimum
required
balance
Targeting process of the
net cash flow
Planning and forecasting

Synchronization

+
+

Regulation of the net
cash flow volume

Maximization
of the net cash
flow

Alignment

[Ясишена 2008]
[Харсеева 2011]

Balancing

Source

Table 1. Scientific views on the problem of enterprise cash flows optimization
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[Єрешко 2013]
[Крючко 2013]
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+

-
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-

+
+

Source: own authors’ development

The following list of directions for the enterprise cash flows optimization allows to analyse in
more detail a set of tools to optimize the enterprise cash flows and to determine the feasibility of
using one or another direction of optimization in practice.
Thus, such directions as balancing, alignment and synchronization, are recognized by most
scientists and don’t cause the discussions. At the same time, areas such as regulation of the net cash
flow volume, targeting of the net cash flow, planning and forecasting the enterprise cash flows,
require more detailed attention from scientists and, in our opinion, have significant potential for
practical application.
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SIMULATING MODELING AS A TOOL FOR ANALYSIS OF
EFFECTIVE USING OF ENTERPRIZE FIXED
Rational use of fixed assets contributes to the improvement of all technical and economic
enterprise activity indicators, including the increasing in production output, reducing the costs and
complexity of the manufacturing process that determines the actuality of the research topic.
Among the many tools used to research the scenarios of events development, an important
place belongs to simulation modeling [1] as the basis of multivariate forecasting and analysis of
high complexity systems. The simulation modeling method allows to analyze the complex dynamic
systems (enterprises, banks, industries, regions etc). Using the simulation modeling allows to solve
effectively the problems related to the prevention of the crisis, at this: prediction and evaluation of
management decisions impacts; evaluation of the effectiveness and comparison of existing
measures; the selection or construction of an optimal decision [2].
Within the research of development dynamics of crisis situations at the Kharkov enterprise
«Turboatom» Ltd it is allocated a threat to the influence of a high level of equipment deterioration
on the level of economic security and also it is considered its impact on the efficiency of the
enterprise activity on the basis of the constructed simulation model.
When developing a simulation model of the industrial enterprises functioning were allocated
the following main blocks: the Bloc of products stocks formation; the Bloc of production
processing costs; the Bloc of products production and sale; the Bloc of receivables processing; the
Bloc of formation of fixed assets; the Bloc of funds formation; the Bloc of enterprise net profit
formation.
The combination of these blocks allows to
– simulate the financial and economic flows of the investigated company;
– determine the forecast baseline characteristics of its activities;
– estimate the impact of threats on its activity.
General simulation model built in the system VensimPle for OJSC «Turboatom» Ltd is
presented in Fig. 1.
It is necessary to note that the Bloc of formation of fixed assets contains the next
management variables:
– increasing of the fixed assets (uv OS) – is a pace of increasing of the fixed assets that is defined
by modernization policy, policy of purchase and revaluation of the fixed assets;
– retirement of the fixed assets (vibytie OS) – is a pace of retirement of the fixed assets.
Among the computing variables should be allocated the wear ratio (KOEF IZNOSA), which
reflects the impact of threat – high level of equipment wear.
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Figure 1. General simulation model of evaluation the influence of the high level equipment ware
threat on the enterprise efficiency
As a result of modeling the development scenarios of the crisis phenomena are constructed
and their influence on enterprise activity is determined. We have chosen three scenarios for
development of the crisis phenomena in the investigated enterprise (Fig. 2, 3, 4):
1. Slow-growing threat.
2. Stable threat.
3. Rapidly growing threat.
The results of the simulation showed that even at relatively minor changes in fixed assets
can substantially improve the situation. In Fig. 4 it is presented also the predicted dynamics of the
ware ration with gradual replacement within two years and 15% of the basic production funds.
However, from this figure it follows that the modernization (replacement) policy of the funds must
be regular.
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Figure 2. The dynamics of ware ratio in condition of rapidly growing threat

Figure 3. The dynamics of ware ratio in condition of stable threat

Figure 4. The dynamics of ware ratio in condition of slow-growing threat
The performed analysis of development scenarios of the crisis phenomena in the investigated
company shows a significant dependence of indicators of the financial-economic condition of the
enterprise on the appearance and the threats amplification degree (Fig. 3, 4). The enterprise needs to
manage processes that directly affect the state and trends of critical indicators, i.e. it is necessary to
develop the actions that will prevent the possibility of transformation of threatening indicators in
critical condition.
So, the simulation model and the used approach to the formation of mentioned scenarios
allow us to solve problems of analysis of development scenarios of the crisis phenomena, and
completing the system of crisis management. At this this system transforms into an analysis tool for
efficiency increase of using the enterprise fixed assets.
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ЦІЛЬОВІ АСПЕКТИ ТА АРХІТЕКТОНІКА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
TARGET ASPECTS AND ARCHITECTONICS FORMATION THE CONCEPT OF
DOMESTIC TRADE IN UKRAINE
Ґрунтовність та дієвість будь-якої концепції залежить від послідовного врахування
усіх принципів її розробки, головним з яких є наукова обґрунтованість. Отже, визначення
основних елементів концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі (СВТ) України
повинно відбуватись з чітким дотриманням методології наукового пізнання.
Одним з найважливіших аспектів формування концепції розвитку СВТ, який передує
формулюванню головної ідеї, є формулювання назви концепції, ключовим наголосом у якій
встановлено саме розвиток системи. Зазначимо, що загальний напрям наукового
дослідження спрямовано на розробку концептуальних підходів до трансформації СВТ. Проте
в процесі дослідження було доведено, що трансформація може мати два напрями (як процес)
та два напрями (як результат): позитивний (розвиток) та негативний (гальмування). Тобто
результатом неефективного функціонування внутрішньої торгівлі може стати зниження
(падіння) ключових показників соціально-економічного розвитку, погіршення якості
обслуговування споживачів, зменшення соціальних мотивів прикладання праці у даній галузі
національної економіки тощо. Головною ж метою управління СВТ повинно стати
забезпечення її трансформації саме у напрямі розвитку. Критеріальні ознаки даного поняття
наведено у табл. 1.
Таблиця 1. Узагальнення критеріальних ознак поняття «розвиток»
Критерій
Розвиток
Особливості збільшення
Особливості виміру характеристик
Можливість охоплення (поєднання) один одного
Можливість створення ефекту синергії
Забезпечення зростання цінності
Забезпечення системності
Особливості зміни елементів цілого

Розміри, обсяги
Кількісні та обов’язково якісні
Як правило, містить елементи зростання
Підсилює дію зростання
Як правило, є обов’язковим
Передбачено
Елементи цілого можуть не зазнавати змін, а
змінюватися як система
Необхідність цільового, керуючого впливу на Є обов’язковою
принципах адміністративного втручання або
самоорганізації
Джерело: власна розробка автора

Таким чином, аналіз багатьох підходів до розуміння розвитку як загально-філософської
категорії та категорії, що пов’язана з економічним розвитком, дає підстави стверджувати, що
саме процес розвитку СВТ повинен стати головним об’єктом означеної концепції.
Отже, формулювання концепції, як концепції розвитку СВТ, є основоположним і
цілком обґрунтованим, оскільки розкриває як трансформаційні аспекти внутрішньої торгівлі
(цільовим напрямом трансформації внутрішньої торгівлі повинен стати її розвиток) так і
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управлінські (розвиток СВТ може бути забезпечений тільки завдяки структурованому
управлінню її системними рівнями (національним, галузевим, регіональним та локальним).
Розробка або удосконалення теорії розвитку СВТ також потребує розкриття її
головних структурних елементів з точки зору наукової теорії. Однією з фундаментальних
наукових робіт у цьому плані є авторська концепція структури наукової теорії В. Стьопіна.
На думку цього вченого, змістовна структура теорії, визначається системною організацією
ідеалізованих (абстрактних) об'єктів (теоретичних конструктів). У системі абстрактних
об'єктів наукової теорії автор виділяє особливі підсистеми, побудовані з набору базисних
конструктів, які у своїх зв'язках утворюють теоретичні моделі реальності, що досліджується.
Відносно цих моделей формулюються теоретичні закони. Такі моделі, що становлять ядро
наукової теорії, автор називає теоретичними схемами, і пропонує відрізняти їх від
аналогових моделей, які є свого роду «будівельними риштуваннями» наукової теорії, і не
входять до її складу. У розвинутій теорії запропоновано виділяти фундаментальну і приватні
теоретичні схеми. Щодо фундаментальної теоретичної схеми, то формулюються базисні
закони теорії; щодо приватних теоретичних схем, то формулюються закони меншою мірою
спільності, що виводяться з базисних. Теоретичні схеми взаємодіють з науковою картиною
світу та емпіричним матеріалом, і відображаються на них. Результат цього відображення
фіксується у вигляді особливих висловлювань, які характеризують абстрактні об'єкти теорії і
в термінах картини світу, і в термінах ідеалізованих експериментів, що спираються на
реальний досвід. Зв'язки математичного апарату з теоретичної схемою, відображеної на
наукову картину світу, створюють можливість семантичної інтерпретації, а зв'язок
теоретичної схеми з досвідом – емпіричної інтерпретації. У рамках представленої концепції
проблема становлення теорії, так само як і її понятійного апарату, постає в якості проблеми
генезису теоретичних схем, створених спочатку у ролі гіпотез, а потім – вже обґрунтованих
досвідом.
Таким чином, основною формою систематизації знань у кожній конкретній науці є
теорія, яка дає цілісне, системне відображення певної частини дійсності. В межах наукової
теорії усі раніше відокремлені та ізольовані форми мислення стають елементами
концептуальної системи, і зв’язуються до єдиного цілого за допомогою логічних міркувань
та тверджень. На наше переконання, теорія розвитку СВТ являє собою концептуальну
систему, у якій у формі зв’язків між поняттями та твердженнями відображаються властивості
та відношення елементів системи у цілому.
На основі вищевикладеного запропоновано узагальнити цільові аспекти формування
концепції розвитку СВТ за трьома блоками: науковим, науково-практичним та
управлінським. Відповідні елементи концепції структуруються, у першу чергу, стосовно
належності до вказаних блоків (рис. 1).
У результаті дослідження провідних підходів до формування теорії науки,
запропоновано структуру концепції розвитку СВТ, яка включає чотири елементи: емпіричну
складову; теоретичні основи та сукупність виведених понять і категорій, які утворюють
теоретичну складову; методологічну складову, яка у першу чергу відображає наукові
підходи і положення, а після виведення ключових понять і тверджень формує систему
науково-практичних методів та моделей. Запропонована структура базується на
філософській конструкції наукової теорії, завдяки чому має необхідні елементи і містить у
відокремленому вигляді методологію, як важливу складову управління внутрішньою
торгівлею і компонент «теоретична складова», який об’єднує теоретичні основи у виключно
науковому та науково-практичному розумінні.
Безумовно, основою концепції розвитку СВТ виступає теорія, після структуризації
якої відбувається обґрунтування наукових положень методології, а далі, після декомпозиції
цілей та функцій розвитку внутрішньої торгівлі, розбудовується науково-практична
методологічна складова, доведена до рівня конкретних методів і моделей.
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Цільові аспекти формування концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі

Відповідні елементи концепції

Сутність

Науковий базис

Науково-практичний базис

Управлінський базис

Пояснює процеси
розвитку системи
внутрішньої торгівлі через
комплекс
основоположних ідей і
підходів

Висвітлює вихідні
передумови та настанови,
встановлює цілі розвитку
системи внутрішньої торгівлі
та засоби її досягнення

Обґрунтовує парадигмальні
підходи до управління
розвитком системи
внутрішньої торгівлі

- емпірична преамбула;
головна ідея;
- теоретичні гіпотези;
- об’єкт та предмет;
- основні категорії;
- загальні принципи;
- визначальна логіка;
- наукові складові
методології (наукові
підходи та наукові
обґрунтування)

- цілі та завдання;
- функції;
- специфічні принципи;
- критерії;
- науково-методичні та
практичні складові
методології (науковометодичні підходи
доведені до рівня
конкретних методик і
моделей)
- забезпечуючі механізми

- загальні управлінські
підходи;
- задіяні рівні
управління;
- критерії за якими
приймаються
управлінські рішення;
- технології
(інструменти)
управління

Рисунок 1. Визначення складових елементів концепції розвитку СВТ через цільові аспекти
формування концепції (авторська розробка)
Методологічною основою дослідження є сукупність методів та прийомів наукового
пізнання. У процесі дослідження використані закони і принципи матеріальної діалектики та
формальної логіки, загальнонаукові методи системного аналізу, порівняння, узагальнення та
історичного аналізу. Так, основним загальнонауковим методом є системний підхід, який
дозволив визначити коло досліджуваних проблем, а також виробити пропозиції щодо їх
вирішення. Для вивчення історичного досвіду становлення і розвитку інституту державного
регулювання внутрішньої торгівлі в Україні використано метод історичного аналізу. Логічний,
системно-структурний методи використовувались для загальної характеристики законодавства
у галузі внутрішньої торгівлі та визначення основних тенденцій його розвитку. На основі
системно-структурного та функціонального методів здійснено аналіз системи державних
органів регулювання у торговельній галузі. Перспективні напрями і шляхи розвитку
державного регулювання внутрішньої торгівлі визначені на основі системного підходу та
методів порівняння, аналізу і синтезу. Подальше структурно-логічне обґрунтування
компонентної бази теорії і методології розвитку СВТ стає основою формування механізмів
управління та оцінювання ефективності її функціонування.
Вихідним етапом розробки концепції розвитку СВТ є представлення архітектоніки
формування теоретичної складової концепції. Головною метою її формування є
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концептуалізація об’єктів та суб’єктів управління СВТ із урахуванням трансформаційних
підсистемних чинників (рис. 2).
1. Усвідомлення системної соціально-економічної сутності внутрішньої торгівлі в
умовах трансформацій бізнес-середовища та з’ясування її значення у розвитку
національної економіки країни
2. Обґрунтування функцій і завдань внутрішньої торгівлі у релевантній відповідності
з її соціально-економічною сутністю

Архітектоніка формування теоретичної складової концепції

3. Ієрархічне впорядкування функцій внутрішньої
інституціонально-трансформаційної функції як базової

торгівлі

з

виділенням

4. Матрична структуризація чинників впливу на внутрішню торгівлю в сучасних
умовах за двома ознаками: 1) рівень економіки (макро- мікро-); 2) групування
функцій внутрішньої торгівлі (інституціонально-трансформаційна, економічна,
соціальна)
5. Уточнення сутності та передумов трансформації внутрішньої торгівлі в різних
умовах розвитку цього виду діяльності під впливом і з урахуванням
структурованих чинників
6. Визначення етапів трансформації внутрішньої торгівлі України в контексті
еволюційних змін даного виду діяльності з встановленням рушійних чинників
впливу та оцінкою характеру трансформації на кожному етапі (розвиток /
гальмування)
7. Обґрунтування ключових напрямів трансформації внутрішньої торгівлі на
сучасному етапі євроінтеграційних змін з позицій актуалізації її ролі та функцій у
національній економіці
8. Формулювання тріадного підходу до визначення сутності трансформації
внутрішньої торгівлі, яке всебічно враховує передумови, що спричиняють зміни у
цьому виді економічної діяльності та системі управління внутрішньою торгівлею
загалом
9. Визначення сутності елементів та принципів формування системи внутрішньої
торгівлі як складової загальної системи «національна економіка»
10. Структурування системи внутрішньої торгівлі за трьома базовими
підсистемами та чинниками впливу на означені підсистеми з урахуванням їх
управлінської спрямованості
11. Концептуалізація об’єктів та суб’єктів управління системою внутрішньої
торгівлі з урахуванням інформаційно-трансформаційних підсистемних чинників

Рисунок 2. Архітектоніка формування теоретичної складової концепції розвитку СВТ
(авторська розробка)
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Таким чином, формування концепції розвитку СВТ України передбачає, що:
- сучасні умови господарювання, які характеризуються підвищеним динамізмом
бізнес-середовища, вимагають розробки нових та удосконалення існуючих концепцій
розвитку системи внутрішньої торгівлі України. Тільки концептуалізація усіх аспектів
розвитку внутрішньої торгівлі дозволить, з рештою, реалізувати усі її функції та зробити
домінантою розвитку національної економіки;
- одним з найважливіших аспектів формування концепції розвитку системи
внутрішньої торгівлі, який передує формулюванню головної ідеї, є формулювання назви
концепції, ключовим наголосом у якій встановлено саме розвиток системи внутрішньої
торгівлі. Хоча загальний напрям наукового дослідження спрямовано на розробку
концептуальних підходів до трансформації системи внутрішньої торгівлі, в процесі
дослідження було доведено, що трансформація може мати два напрями (як процес) та два
напрями (як результат): позитивний (розвиток) та негативний (гальмування). Головною
метою управління системою внутрішньої торгівлі повинно стати забезпечення її
трансформації саме у напряму розвитку;
- авторським баченням реалізації методологічної функції є розподіл ключових
методологічних елементів концепції на 3 блоки (базисні рівні): суто науковий (включає
наукові положення і наукові підходи), науково-практичний (включає методики і моделі) та
управлінський (включає механізми управління з визначенням парадигми та рівнів
управління);
- ґрунтовність та дієвість будь-якої концепції залежить від послідовного врахування
усіх принципів її розробки, головним з яких є наукова обґрунтованість. Отже, визначення
основних елементів концепції розвитку СВТ України повинно відбуватись з чітким
дотриманням методології наукового пізнання. Існування на даний час цілісних та
структурованих концепцій розвитку внутрішньої торгівлі є невеликою;
- концептуальним ядром усієї концепції розвитку СВТ України виступає формування
теоретичного базису; тому врахування функцій наукової теорії являє собою найважливішу
вимогу до розробки виваженої концепції в умовах підвищеного динамізму бізнессередовища;
- вихідним етапом розробки концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі є
представлення архітектоніки формування теоретичної складової концепції. Головною метою
її формування є концептуалізація об’єктів та суб’єктів управління системою внутрішньої
торгівлі з урахуванням інституціонально-трансформаційних підсистемних чинників.
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КЛИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
CLIENT ORIENTED APPROACH IN THE DEVELOPMENT
OF BANKING PRODUCTS
В современной передовой практике сотрудничества между производителем и
потребителем все чаще прослеживается тенденция построения отношений базирующихся на
принципах взаимовыгодного и долгосрочного партнерства. Не исключением является и
банковский сектор, условия развития которого диктуют необходимость разработки новых
конкурентоспособных банковских продуктов, которые смогут соответствовать запросам их
существующих и потенциальных клиентов. Поэтому в условиях трудной конкурентной
борьбы ведущие банковские организации при разработке своих продуктов уделяют особое
внимание вопросу изучения потребностей клиента. Умение банков выявлять потребности
клиентов и правильно их трансформировать в соответствующие банковские продукты и
услуги, может сыграть ключевую роль в социально-экономическом развитии как отдельно
взятых регионов, так и в целом всего государства.
Изучением проблематики развития банковских продуктов и услуг, а также вопросами
их конкурентоспособности занималось много отечественных и зарубежных ученных,
подтверждением чему является большое количество публикаций, в современной научной
литературе. В тоже время, мы считаем, что дальнейшего и более глубокого рассмотрения
требует проблематика разработки и продажи банковских продуктов основанная на
принципах долгосрочного партнерства и первоочередности определения потребностей
клиента.
Основными целями исследования является определение основных подходов в
развитии банковских продуктов для обоснования практических рекомендаций относительно
внедрения концептуально новых банковских продуктов и услуг, которые будут разработаны,
базируясь на принципах долгосрочного партнерства и главенства потребностей клиентов.
Создавая научный подход в определении основных принципов развития банковских
продуктов и построения взаимоотношений с клиентами, следует отметить, что культура
сотрудничества между клиентами и банками на просторах постсоветского пространства
существенно отличается от культуры стран центральной Европы, которой более характерны
признаки «моногамии» и лояльности в отношении клиента к банку. Эта особенность
европейской банковской культуры существенно облегчает решение задачи определения
потребностей клиента и создания для него соответствующих комплексных предложений.
Отечественные банки в отличие от предприятий других отраслей экономики
способны создавать свои собственные специфические финансовые продукты, которые
обеспечивают общественное производство и оборот денежных средств.
В литературе суть банковской услуги трактуется в разных ракурсах и контекстах,
однако четкого и общепринятого всеми определения не имеет. По мнению Стояновой Е.С.,
банковская услуга — это форма удовлетворения потребностей клиента. Мы считаем это
определение, по сути своей, наиболее соответствует клиент-ориентированному подходу к
разработке банковских продуктов и услуг, так как ключевым элементом в нем является
«потребность клиента».
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Исследование банковских продуктов украинских банков показало определенную
своеобразность и эксцентричность подходов к их разработке, зачастую при формировании
своих продуктовых предложений практически все банки в первую очередь руководствуются
своими личными интересами, а интересы и потребности клиентов отходят на второй план.
При таком подходе множество истинных потребностей клиентов игнорируются или просто
остаются незамеченными, а банки навязывают клиенту те решения, которые не способны в
полной мере удовлетворить потребности клиента. Это приводит к тому, что социальноэкономическое развитие общества происходит, не равномерно и разбалансировано, так как
предложение банка не отображает в должной мере спрос клиента. Данный факт усугубляется
еще и достаточно низкой финансовой образованностью общества постсоветских стран, по
сравнению с другими европейскими странами, которые имеют многолетнюю банковскую
историю и традиции. По этому, большинство клиентов не в состоянии качественно выразить
свои требования к тем или иным финансовым инструментам, которые могли бы
удовлетворить их потребности. В такой ситуации, мы считаем, банки должны взять на себя
эту функцию и помочь клиентам разобраться в вопросах определения и выявления их
потребностей и предложить оптимальный набор банковских продуктов и услуг для каждого
клиента. Ярким подтверждением истинности данной гипотезы, может послужить популярное
в последнее время высказывание Бретта Кинга, в котором говорится про ожидания клиента
от своего банка — «Понимайте меня настолько хорошо, чтобы понять, что мне нужно, еще
до того, как я сам узнаю об этом — вы эксперты, вы мне и говорите». При этом важно
максимально сгладить проблемы связанные с неминуемо возникающим конфликтом
интересов банка и клиента, что иногда бывает сделать очень сложно.
Если подходить к истокам потребностей клиента, нельзя не вспомнить обо всем
известной пирамиде Абрахама Маслоу, который выделил основные категории потребностей
человека и расположил их в иерархической последовательности, от более простых и
«низких» уровней к «высоким». При этом, стремление к «высоким» потребностям, как
правило, возникает только после удовлетворения потребностей более низкого порядка. Не
секрет, что социально-экономическое состояние человека имеет значительное влияние на
уровень его текущих потребностей. Следовательно, чем богаче и образование человек, тем
больше у него возникает потенциальных потребностей и тем сложнее выявить те из них,
которые свойственны именно этому человеку. Глядя на все основные категории
потребностей человека, можно сделать вывод, что все из них в том или ином проявлении
можно удовлетворить с помощью использования разнообразных банковских продуктов и
услуг. Основная проблема в том, как не ошибиться и предложить именно тот продуктовый
набор, который будет рассчитан на конкретного клиента.
Определить основную массу потребностей большинства клиентов довольно легко.
Однако, применяя к этому утверждению принцип Парето (80/20, больше за счет меньшего),
можно сделать вывод, что основная ценность как раз состоит в умении выявить ту самую,
меньшую часть потребностей, знание о которых может дать банку большое конкурентное
преимущество. Парадоксальность ситуации в том, что для выявления этой незначительной,
но очень важной части потребностей клиента, нужно приложить достаточно много усилий.
Для решения этой проблемы банкам необходимо вплотную заниматься
аналитическими исследованиями клиентских профилей и качественно определять их
потребности, учитывая наборы определенных характеристик. Чтобы качественно выполнять
эту функцию, помимо всего остального, банки должны обладать достоверной и максимально
обширной информацией о клиентах, а также иметь инструменты для ее обработки. Такими
инструментами могут послужить автоматизированные CRM-системы (Customer Relationship
Management), которые в последнее время все чаще появляются в отечественных банках,
однако используются в основном только для решения задач, связанных с организацией
процесса продаж и операционного обслуживания клиентов. Такие системы способны
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существенно помочь банкам в решении вопросов, связанных с выявлением потребностей
клиентов при разработке новых или актуализации существующих банковских продуктов. Так
как они способны собирать, структурировать и хранить разнообразную информацию о
клиентах и их поведенческих особенностях.
Мы считаем, что клиент-ориентированные банки будут выгодно выделяться на рынке
банковских услуг, особенно в условиях трудной конкурентной борьбы. При правильном
выявлении и оценке потребностей целевых групп клиентов и высокой квалификации
маркетологов и разработчиков банковских продуктов будет обеспечена правильная
трансформация этих потребностей в банковские продукты или услуги высокого уровня,
соответствующие ожиданиям их потребителей.
Принимая во внимание, изложенное выше, мы считаем, что на современном этапе
развития отечественной банковской системы важно внедрять такие банковские продукты,
которые в первую очередь будут удовлетворять потребности клиентов, и способствовать
достижению их личных целей. При этом в банках следует создавать специальные
аналитические подразделения, а также внедрять автоматизированные CRM-системы, что
позволит аккумулировать и анализировать информацию о клиентах, и в результате чего
более четко их сегментировать и выявлять потребности.
Таким образом, исследуемая проблема сводится к тому, что в современных условиях
банкам необходимо пересмотреть свои подходы к созданию новых продуктов, основываясь
на изучении конкретных потребностей клиентов. Создавая тем самым не обезличенные
банковские продукты для всех, но ни для кого конкретно, а целевые продукты, максимально
удовлетворяющие потребности конкретных групп и клиентских сегментов. Тем самым банк
повысит конкурентоспособность своих продуктов, как следствие начнет лучше понимать
своих существующих клиентов и привлекать больше новых клиентов, отношения с
которыми будут выстраиваться на почве взаимопонимания и доверия. Внедрение таких
подходов в банках позволит одновременно развиваться как банкам, так и клиентам и будет
способствовать ускорению процессов адаптации банковских продуктов и услуг к
международным стандартам, повысит результативность и конкурентоспособность
отечественных банков.
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СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН
ESSENCE AND DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF SOCIAL AND LABOR
RELATIONS
Трансформаційні процеси в системі соціально-трудових відносин є закономірним
етапом розвитку суспільства. Це відбувається внаслідок зміни суспільної формації, що
спричиняє структурні зрушення як в економіці, так і в соціально-трудових відносинах.
Змінюється характер і зміст праці, постає новий економічний спосіб взаємодії роботодавців і
найманих працівників, набувають нових форм вияву характерні ознаки постіндустріального
суспільства. Це зумовлює необхідність дослідження напрямів трансформації соціальнотрудових відносин та форм їх вияву з метою регулювання соціально-трудових відносин,
визначення вектору їх розвитку відповідно до нових економічних вимог та етапу розвитку
суспільства.
Академічний тлумачний словник української мови трактує поняття «трансформація»
(лат. transformatio) як зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей чого-небудь.
Це поняття у науковій літературі використовується щодо трансформації різних елементів
економічної системи та має такі особливості:
1. Трансформація передбачає фундаментальні зміни, тобто нову якість структурних
елементів системи, а, отже, і нову форму системи загалом.
2. Трансформація має відношення до всіх аспектів суспільного розвитку і
відбувається на всіх рівнях одночасно і паралельно.
3. Трансформація можлива тільки на рівні суспільства загалом, а не в окремих
структурних елементах.
Щодо дефініцій поняття «соціально-трудові відносини» то підходи різних авторів
наведено у таблиці 1. На жаль, поняття «соціально-трудові відносини» часто трактується
звужено і під ним розуміються лише соціальні відносини у сфері праці. Не можна цілком
погодитися позицією О. І. Кроноса (див. табл. 1), оскільки соціально-трудові відносини
проявляються не лише у сфері праці, але і в процесі самої праці і охоплюють широкий
спектр питань, пов’язаних з кадровою та соціальною політиками.
І. І. Моторна (див. табл. 1) наголошує на тому, що соціально-трудові відносини
виникають у трудовій та суміжних з нею сферах, до яких слід віднести всебічний людський
розвиток. У такий спосіб автор відображає повноту змісту соціально-трудових відносин і
розкриває їх предмет, мету, особливості та кінцевий результат реалізації цих відносин.
Соціально-трудові відносини трактуються в контексті історичного соціально-економічного
розвитку суспільства.
О. А. Грішнова та А. М. Колот (див. табл. 1) наводять деталізоване визначення
поняття «соціально-трудові відносини», яке наголошує на неможливості виокремлення
виключно або трудових, або соціальних відносин, ураховуючи їх інтеграцію та соціалізацію.
Оскільки здійснення ефективної трудової діяльності потребує не тільки безпосередньої
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участі людини у виробничому процесі, але й тривалий етап навчання, що дозволяє здобути
необхідну кваліфікацію та постійно її підвищувати. Крім того широкий спектр соціальних
відносин не стосується безпосередньо трудової діяльності людини, але забезпечує її
здійснення через охорону здоров'я, створення потрібних житлових умов, можливість
отримати додаткову освіту, сподівань на соціальний захист у разі безробіття та впевненість у
гідному пенсійному забезпеченні у майбутньому, відповідно до напрацьованого стажу
роботи та рівня заробітної плати.
Таблиця 1. Підходи різних авторів щодо тлумачення поняття «соціально- трудові
відносини»
Автор
Тлумачення поняття «соціально-трудові відносини»
О.А. Грішнова
Соціально-трудові
відносини
являють
собою
комплекс
взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями
(суб'єктами і органами, що їх представляють) за участі держави
(органів законодавчої і виконавчої влади), які пов'язані з наймом
працівників, використанням та оплатою їхньої праці, відтворенням
робочої сили і спрямовані на забезпечення соціальної злагоди,
високого рівня та якості життя працівників, високої ефективності
роботи підприємств.
А.М. Колот
Соціально-трудові
відносини
—
це
процес
взаємодії
(взаємовідносин) між сторонами — найманими працівниками та
роботодавцями, суб’єктами і органами сторін за участю держави
(органів законодавчої та виконавчої влади) і місцевого
самоврядування; вони пов’язані з найманням, використанням,
розвитком робочої сили, винагородою за працю та спрямовані на
досягнення високих рівнів якості життя та ефективності
виробництва.
О.І. Кронос
Соціально-трудові відносини – це відносини між людьми в процесі
праці, пов’язані з організацією праці, умовами і оплатою праці,
соціальним захистом і регулюються системою угод на макро-, мезоі макрорівнях для досягнення оптимальної продуктивності і
ефективної діяльності суб’єктів господарювання.
І. І. Моторна
Соціально-трудові відносини є історично визначеним типом
соціально-економічних відносин, які виникають у трудовій та
суміжних з нею сферах життєдіяльності суспільства між
найманими працівниками та роботодавцями за участю держави, а
також їх представників з приводу збалансування інтересів,
недопущення конфронтації та досягнення соціальної злагоди.
Джерело: Складено автором

З огляду на вищесказане доходимо висновку, що соціально-трудові відносини є
комплексом взаємовідносин між найманими працівниками, роботодавцями чи
уповноваженими ними органами, трудовим колективом чи іншими виборними органами за
участі держави (органів законодавчої та виконавчої влади) і місцевого самоврядування,
спрямовані на вирішення широкого спектру соціально-економічних питань з метою
забезпечення ефективності виробництва, високого рівня і якості життя людини, колективу і
суспільства загалом.
Трансформація соціально-трудових відносин – це процес, який стосується всіх аспектів
праці, починаючи від самого працівника і до політики держави у сфері праці і характеризується
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зміною вимог до якості людських ресурсів, умов їх включення у відтворювальний процес, рівня
соціалізації та кооперації та ін. Ключовою характеристикою відносин у сфері праці є їхній
предмет, для якого характерна багатоплановість соціально-економічних явищ та процесів.
Зважаючи на те, що предмет соціально трудових відносин охоплює практично всі сторони
трудового життя, правомірно розглядати напрями трансформації соціально-трудових відносин
через складові предмета відносин, що аналізуються (рис. 1).
Розглянемо детальніше напрями трансформації соціально-трудових відносин.
1. Поява та розвиток нестандартних форм зайнятості. Основними змінами у сфері
зайнятості, що викликають необхідність модернізації соціально-трудових відносин, стають
дистанційна зайнятість, запозичена праця. У межах запозиченої праці виокремлюють
аутсорсинг, аутстафінг та лізинг персоналу. Вони відрізняються від наявних своєю
організацією, гнучкістю, застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій та
збільшенням значимості творчої компоненти праці. Проте, головною проблемою є брак
правового регулювання нестандартної зайнятості чинним українським законодавством.
2. Неможливість жорсткої регламентації не лише процесу праці, а й робочого часу.
По-перше, творча (інноваційна) праця навряд чи може бути піддана чіткій регламентації; подруге – творчу роботу важко укласти в рамки робочого часу, оскільки нерідко інтелектуальну
працю неможливо контролювати не тільки адміністративними методами, а й сам працівник
навіть у години відпочинку не може відволіктися від вирішення творчої проблеми.
3. Автоматизація та комп’ютеризація. Зрушення у змісті праці під впливом
інноваційного розвитку стосуються всіх її елементів. Так, автоматизація та комп'ютеризація
суттєво розширюють виробничі можливості працівників, підвищують плідність їх зусиль,
тобто відбувається розвиток продуктивної сили праці.
4. Становлення працівника нового (інноваційного) типу. Зміни та трансформації в
соціально-трудовій сфері висувають нові вимоги до працівника: мобільність, високі
адаптаційні можливості, постійне прагнення до самовдосконалення, самостійність,
ініціативність, активність, творчість, новаторство, оригінальність у праці, здатність до
виконання трудових функцій та рівні міжнародних стандартів, володіння новітніми
технологіями, стресостійкість та ін.
5. Індивідуалізація та «атомізація» праці. Метаморфози зі статусом людини праці,
які інтенсифікувалися в останні два-три десятиліття та відбуваються далі, можна
інтерпретувати як одночасний рух і суперечливе поєднання, взаємодію двох форм
індивідуалізації. Одну з них можна розглядати як «позитивний» індивідуалізм, який
пов'язаний зі зростанням самостійності, незалежності, можливістю більшої самореалізації
особистості. Другий, «негативний», індивідуалізм пов’язаний з утратою зв’язків з
колективом, на які ще вчора людина покладала надії, із браком підтримки з боку колективу
чи іншого інституту та з виявом цілої низки інших негативних наслідків.
6. Неможливість кількісного виміру результатів праці. Головною проблемою
зовнішньої мотивації персоналу є складність оцінки праці співробітників, оскільки не існує
кількісного виміру результатів багатьох управлінських нововведень, отже неможливо
визначити величину внеску в отримані результати.
7. Індивідуалізовані оплати праці та нематеріальні винагороди. За умов підвищення
на ринку праці конкурентної боротьби за компетентних, талановитих працівників,
працівників, які є носіями інтелектуального капіталу, роботодавці змушені підвищувати
якість трудового життя, створювати гідні умови праці, розробляти комплексні компенсаційні
системи. Останні не обмежуються лише грошовими виплатами, а включають широкий
спектр винагород, заохочень і благ відповідно до домінантних потреб і мотивів працівників,
кон’юнктури ринку праці. За таких умов все більшого поширення набувають
індивідуалізовані умови оплати праці на основі запровадження повноцінних, збалансованих
за структурою та розміром виплат і винагород компенсаційних пакетів.
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Напрями трансформації соціально-трудових відносин через складові предмету
соціально-трудових відносин в умовах формування інноваційної економіки

СТВ зайнятості

Розвиток нестандартних, атипових форм зайнятості та організації
праці (дистанційна зайнятість; запозичена праця, у межах якої
виокремлюють аутсорсинг, аутстафінг та лізинг персоналу).

СТВ, пов’язані з правилами внутрішнього
розпорядку

Неможливість жорсткої регламентації процесу праці та робочого
часу.

СТВ, пов’язані з умовами та охороною праці

Автоматизація,
комп’ютеризація
та
віртуалізація
праці,
домінування ролі інноваційних технологій і наукоємності
виробництва.

СТВ, що виникають у зв’язку з розвитком
персоналу

Становлення працівника нового (інноваційного) типу. Підвищення
попиту на «універсальних», креативних, та інноваційних
працівників, які постійно самовдосконалюються та навчаються
впродовж всього життя. Формування нових, вищих вимог до
компетенцій персоналу.

СТВ, пов’язані з організацією індивідуальної
та колективної праці

Новий тип особистості формується в умовах її індивідуалізації,
«атомізації», збільшення рівня свободи, розширення особистого
простору.

СТВ, що виникають у зв'язку з оцінюванням
індивідуальних якостей і результатів роботи

Часто результати праці не підлягають кількісному виміру й у
багатьох випадках відпадає потреба в стимулюванні кількісних
показників.

СТВ, що виникають у зв'язку з винагородою
за послуги робочої сили

Індивідуалізовані умови оплати праці. Важливого значення
набувають нематеріальні винагороди. Розробка комплексних
компенсаційних систем, які включають не лише грошові виплати, а
й широкий спектр винагород, заохочень і благ.

СТВ, пов'язані з дотриманням норм
трудового законодавства та угод і договорів

Підвищення значущості регулювання соціально-трудових відносин
на індивідуальному рівні та на рівні підприємства порівняно з
макро та галузевим (територіальним) рівнях.

Рисунок 1. Напрями трансформації соціально-трудових відносин через складові предмету соціально-трудових відносин в умовах
формування інноваційної економіки
Джерело: Складено автором на основі [Грішнова; Колот]
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8. Підвищення значущості регулювання соціально-трудових відносин на
індивідуальному рівні та на рівні підприємства порівняно з макро та галузевим
(територіальним) рівнях.
Уважаємо, що відповідно до цих напрямів трансфомації соціально-трудових відносин
висуваються нові вимоги до найманого працівника, до якості його робочої сили. Так,
співробітники Центру європейських політичних досліджень виділяють такі: висока
мобільність; володіння інформаційними та комунікаційними технологіями та баланс між
особистим життям і роботою.
Можемо зробити висновок, що сучасний етап розвитку суспільства характеризується
трансформаціями не тільки економічної системи, а й системи соціально-трудових відносин,
що виявляється розвиток нестандартних форм зайнятості, автоматизацію, комп’ютеризацію
та віртуалізацію праці, становлення працівника нового (інноваційного) типу,
індивідуалізовані умови оплати праці та ін. Як наслідок, виникає необхідність адаптації
соціально-трудових відносин до нових реалій сьогодення, зумовлених становленням нової
(інноваційної, знаннєвої) економіки. Потребують подальшого дослідження нові механізми
регулювання соціально-трудових відносин в умовах інноваційної економіки та їх адаптації
до нових умов.
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CLUSTER STRUCTURES IN
THE AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE
Однією з перспективних форм взаємодії держави та бізнесу в аграрній сфері є
співпраця з розвитку аграрних кластерів, за якої для підприємців на основі спеціалізації та
концентрації виробництва, залучення інноваційних розробок науково-дослідних установ,
формування
замкнених
циклів
виробництва
забезпечується
підвищення
конкурентоспроможності і прибутковості продукції, а на державному рівні за рахунок
облаштування сільських територій із сучасною агросервісною, агропромисловою, житловою
та культурними зонами (у вигляді агромістечок) досягається стабільний соціальноекономічний розвиток регіону. Концептуальною ідеєю формування аграрного кластера є
перехід до нової форми взаємовідносин підприємств і влади; орієнтація на розвиток
кооперації між учасниками кластера; розуміння конкуренції не як «боротьби за існування», а
як «взаємовигідного партнерства»; посилення процесів передавання знань і досвіду тощо.
Аграрні кластери подібні до асоціацій, оскільки дозволяють учасникам не тільки
зберігати юридичну самостійність та конкурувати між собою, а й приймати участь у
ньому всім економічним суб’єктам – бізнесу, державі, населенню. Роль лідера у кластері
виконують органи законодавчої та виконавчої влади, оскільки саме вони визначають
загальні для усіх учасників кластера стратегічні орієнтири згідно з цілями соціально економічної політики, а також здійснюють оперативне управління та координацію спільної
діяльності учасників у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування.
Учасниками аграрного кластера можуть бути: аграрні підприємства; підприємства
машинобудування; переробні підприємства харчової індустрії; аграрні інтегровані
комплекси; консалтингові організації; наукові інститути; освітні установи; законодавчі
інститути; органи влади; фінансові інститути тощо.
Аграрний кластер є тією організаційною формою у відносинах між державою та
ринком, яка найбільше сприяє становленню взаємовигідних взаємовідносин, нівелює розрив
між наукою та виробництвом, забезпечує усвідомлення соціальної відповідальності кожного
окремого підприємства. Разом з тим, не можна не враховувати серйозні проблеми та ризики,
пов’язані з кластерізацією. Зокрема, включення національних підприємств аграрного
кластера до глобальних мереж, керованих міжнародними корпораціями, призводить до
заміщення локальних систем глобальними.
Можна виділити такі основні характеристики аграрного кластера:
– наявність групи взаємопов’язаних компаній. У їх структурі виділяється одне або
декілька великих підприємств-лідерів, які утворюють центр (ядро) та визначають
довгострокову стратегію кластера (ядром аграрного кластера може бути як велике аграрне
підприємство, так і підприємство переробної галузі);
– географічна локалізація. Масштаби аграрного кластера можуть варіювати від
одного міста або регіону до країни у цілому або декількох сусідніх країн;
– кооперація підприємств аграрного кластера. Кластер характеризується стійкістю
господарських зв’язків і домінуючим їх значенням для більшості учасників кластера.
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В аграрний кластер входять підприємства різних галузей, які технологічно пов’язані один з
одним та спеціалізуються на виробництві основних і супутніх товарів або послуг;
– конкуренція усередині аграрного кластера. Це спонукає їх учасників до постійного
вдосконалення своєї діяльності та до інноваційного пошуку;
– інноваційна спрямованість аграрного кластера. Учасники кластера здатні швидко
реагувати на потреби покупців, мають доступ до нових технологій усередині кластера,
кооперуються для здійснення науково-дослідних робіт; конкурентний тиск стимулює
підприємства до створення інновацій;
– взаємозв’язок інтересів підприємств аграрного кластера та регіону.
Головними цілями створення та діяльності кластерів в агропромисловому виробництві
є: підвищення конкурентоспроможності учасників кластера за рахунок упровадження
інноваційних технологій; зниження рівня виробничих витрат і підвищення якості виробленої
продукції за рахунок дії ефекту синергії, у тому числі уніфікації підходів в управлінні якістю,
логістики, інжинірингу, інформаційних технологій тощо; створення нових робочих місць та
забезпечення постійної зайнятості в умовах реформування та макроструктурних
дестабілізаційних процесів; спільне лобіювання інтересів учасників кластера в органах
державної влади; забезпечення якомога повнішого виробничого циклу; доступ до світових
ринків аграрної продукції та аграрних бірж; створення дієвої системи доступу та обміну
інформацією щодо попиту та пропозиції на ринку, досягнення конкурентів тощо.
Для успішної діяльності агропромислового кластера необхідні такі умови: наявність
землі як просторового базису для розміщення продуктивних сил та як головного засобу
виробництва; наявність кількох підприємств, поєднаних спільною метою та бажанням
досягти конкурентних переваг шляхом об’єднання своїх зусиль; наявність наукових та
освітніх інституцій, які забезпечують генерування нових ідей, придатних для впровадження
у виробництво, та здійснюють підготовку висококваліфікованих кадрів відповідного
профілю; обов’язкова наявність підприємства-ядра кластера, яке виконуватиме функції
координаційного органу управління; наявність дієвої інфраструктури всіх рівнів, особливо
інфраструктури аграрного ринку; наявність державних програм розвитку кластерних
утворень, відповідних механізмів їхньої державної підтримки; бажана наявність фінансової
інституції банківського типу, яка покликана забезпечити високий рівень фінансової
дисципліни, кредитування підприємств-учасників кластера, створення належних умов для
розвитку лізингових операцій, страхування тощо.
За твердженням М. Портера, найбільш конкурентоспроможні галузі розвиваються за
принципом кластера, а державна політика з підтримки створення кластерів підвищує
конкурентоспроможність компаній-учасників кластера та національної економіки у цілому.
Тобто мова йде про те, що держава повинна виконувати роль посередника, допомагаючи
зменшити інформаційну асиметрію та знизити трансакційні витрати завдяки формуванню
майданчиків для взаємодії, виступаючи у деяких випадках гарантом виконання зобов’язань,
формуючи й уточнюючи правила гри й ін. Такі заходи дозволяють учасникам аграрного
кластера інтенсифікувати взаємодії та повніше використовувати потенціал позитивних
екстерналій.
Варто відмітити, що на перших порах кластери створювалися спонтанно, хаотично,
але з часом цей процес у багатьох країнах світу набрав цілеспрямованого характеру. Так,
наприклад, за даними Гарвардської школи бізнесу, в економіці США більше 32 % зайнятості
забезпечують кластери; в економіці Швеції у кластерах задіяно 39 % працездатного
населення (не враховуючи бюджетний сектор). Дослідження довели, що працівники
кластера, одержують заробітну плату на 30-40 % більшу, ніж у середньому по країні.
Розвиток аграрних кластерів в Україні сьогодні ускладнений відсутністю відносин
співробітництва між конкурентами у галузі наукових досліджень, освіти, маркетингу;
необізнаністю бізнесу та влади у перевагах кластерних зв’язків, мережевої співпраці та
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державно-приватного співробітництва; нерозвиненістю партнерських відносин з місцевими
органами державного управління; слабкими зв’язками між підприємствами та вищими
навчальними і науковими установами; відсутністю в Україні законодавчої бази для регулювання
відносин державно-приватного співробітництва; низькою ефективністю профспілкових
організацій, відсутністю некомерційної організації, яка об’єднує суб’єктів кластера у регіоні.
Тому в Україні існують лише поодинокі приклади практичного створення і
функціонування аграрних кластерів і переважно у промисловості, аграрному секторі,
будівництві, туризмі й деяких інших сферах. Так, зокрема, програмою сталого розвитку
Харківської області до 2020 року передбачено формування та розвиток кластерів з таких
напрямів, як видобуток газу й нафти та їх переробка; виробництво, переробка аграрної
продукції та випуск продуктів харчування; легка промисловість; будівництво та випуск
будівельних матеріалів; високотехнологічні виробництва; наука й освіта; охорона здоров’я;
житлово-комунальне господарство; транспортно-торговельно-логістичний напрям.
На сьогодні перспективними напрямами розвитку кластерів в аграрному секторі України є:
– сільський зелений туризм. Так, у Полтавській області створено туристичнорекреаційний кластер «Гоголівські місця Полтавщини», у селищі Гриців Шепетівського
району Хмельницької області функціонує кластер еко-агротуризму «Оберіг»;
– органічне виробництво. Так, на Полтавщині функціонує регіональний кластер
виробників екологічної продукції, який за підтримки органів місцевої влади об’єднує
підприємства, метою яких є виробництво, сертифікація та просування на ринок екологічної
чистої продукції, що не містить трансгенних та хімічних домішок. Уже нині окремі
підприємства проходять процедуру міжнародної сертифікації з метою одержання можливості
реалізації виробленої продукції за кордон;
– вузькоспеціалізоване виробництво певного виду продукції. Успішними прикладами
такого напряму є фруктовий кластер «Подільське яблуко» на Хмельниччині з виробництва та
реалізації яблук, а також «Натуральне молоко», який функціонує на Рівненщині і об’єднує
сільгосппідприємства, що працюють у галузі молочного тваринництва;
– інноваційна діяльність. Так, у м. Рівне створено регіональний агропромисловий
інноваційний кластер «Агроінновації», засновниками якого є 4 органи державної влади, 3
наукових організації та вищих навчальних заклади, 5 виробничих підприємств Рівненщини
та 3 інноваційні структури і сервісних установи. Метою даного кластеру є об’єднання зусиль,
координація дій та реалізація спільних заходів у питаннях розроблення і впровадження
інновацій в агропромисловому комплексі Рівненської області.
Доцільно звернути увагу на наукові розробки вітчизняних вчених-економістів М. Ф.
Кропивка, Д. І. Мазоренка, І. О. Белебехи, В. В. Бакума, які стосуються державного
регулювання побудови організаційних структур кластерів різного напряму спеціалізації. На
їхню думку, процеси кластеризації регіональних АПК доцільно проводити поступово
шляхом прийняття науково обґрунтованих середньострокових регіональних програм
розвитку кооперативних, інтегративних та кластерних об’єднань. На перших стадіях
кластеризації потрібно забезпечити державне стимулювання, контроль та координацію
процесів об’єднання шляхом розробки й прийняття Державної цільової програми розвитку
кластерів на період до 2020 р., яка має передбачати двосторонній взаємозв’язок науки, освіти
й виробництва конкурентоспроможної продукції. До проведення кластеризації треба
налагодити роботу регіональних центрів наукового забезпечення агропромислового
виробництва і покласти на них відповідальність за належну діяльність ланцюга «наука –
виробництво». Необхідно розробити й впровадити національну систему повного й
оперативного інформаційного забезпечення учасників кластерів та наукових і освітянських
установ для прискорення координації спільних дій; доцільно упорядкувати і повністю
гармонізувати українське законодавство відповідно до вимог європейської спільноти для
забезпечення належного контролю якості виробленої продукції та вільного доступу до
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світових продовольчих й аграрних ринків; розробити механізми розподілу фінансових
коштів для раціонального задоволення потреб учасників кластерів і їхніх власників,
забезпечити розвиток сільських депресивних територій і прилеглої інфраструктури;
налагодити міжгалузеві взаємозв’язки та сформувати систему державного замовлення на
продукцію різних галузей агропромислового виробництва для їхнього стабільного розвитку;
розробити й запровадити механізми для стимулювання повного циклу виробництва й
переробки аграрної продукції, щоб уникнути перетворення крупних національних
агровиробничих формувань на сировинні бази для інших країн світу.
Крім того, для формування ефективного механізму державного регулювання
діяльності аграрних кластерів необхідно: розділити рівні відповідальності елементів кластера
та виділити групи елементів, які підлягають впливу управлінських рішень стратегічного,
тактичного й оперативного характеру; здійснити декомпозицію підсистеми кластера,
визначити загальні та специфічні функції регулювання, базові принципи та методи
одержання, обробки й аналізу вихідної інформації для розробки управляючих впливів.
Отже, подальше реформування системи національного агропромислового
виробництва України має відбуватися на кластерній основі, що дозволить підвищити рівень
конкурентоспроможності аграрних підприємств та аграрного сектора, сформувати дієві та
прозорі ринкові механізми господарювання на селі.
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
THE INFLUENCE OF THE INSTITUTIONAL FEATURE OF THE CENTRAL
BANK ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
В умовах низьких поточних кредитних рейтингів України, проведення перемовин про
реструктуризацію державного боргу, всеохоплюючої фінансово-економічної кризи, в якій
Україна знаходиться останні роки, діяльність Національного банку України, як центрального
банку держави з чітким визначенням його основних політик як стратегічного, так і
поточного значення, має вирішальний вплив на національну валюту, надійність банківських
установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, що загалом визначає ефективність
функціонування всієї економіки країни. Зазначені обставини обумовлюють актуальність
вивчення питань, пов’язаних із підвищенням інституційної спроможності центрального
банку в зростанні конкурентоспроможності економіки, оскільки центральний банк впливає
на забезпечення економічного розвитку країни.
Дослідивши історію становлення та розвитку центральних банків, можна
стверджувати, що на сьогоднішній день багато центральних банків проводять певні зміни у
своїй діяльності для того, щоб краще розуміти свої справжні (виключні) завдання та
забезпечити їх ефективне (з точки зору використаних ресурсів) досягнення. Це спонукає
вищий менеджмент концентрувати більше зусиль на виконанні основних (ключових)
функцій, швидко приймати обґрунтовані рішення щодо напрямку своїх дій, делегувати
значну частку поточної роботи до низових ланок, що дає змогу зосередитися на
стратегічному аналізі та управлінні. У зв‘язку з цим носяться докорінні зміни і новації у
стандарти корпоративного управління.
За підсумками 2014 року в Україні відбулося скорочення реального ВВП на 6,8%. У
січні-березні 2015 року падіння обсягів промислового виробництва прискорилося до 21,4%.
Найбільше постраждали галузі, підприємства яких розташовані у зоні конфлікту на сході
України: видобування вугілля скоротилося на 58,5%, виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення – на 51,9%, металургійне виробництво – на 26,8%, та машинобудування
© Tetiana Girchenko, Olha Vovchak, Nadiia Kuharuk

Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2015. – Warsaw, Poland

– на 25,1%. На практиці спостерігалася ситуація, що приймаються і виконуються лише ті
закони, які відповідають інтересам владарюючих, а не ті, що підвищують ефективність
державних інститутів; тлумачення законів у власних інтересах, в результаті чого
утворюється конфлікт інтересів. Тому виникає необхідність реформування сучасного
інституціонального середовища економічної поведінки в Україні, а правильне визначення
стратегічних політик, відкидання накопичених впливів монополій дозволить відновити
ефективність державних інституцій та довіри до них.
Цілями Національного банку є сприяння стабільності банківської системи і підтримка
економічного зростання, виходячи із пріоритетності досягнення та підтримки цінової
стабільності в державі. Необхідною умовою забезпечення збалансованості грошового ринку
є підвищення довіри до Національного банку та банківської системи, а також відновлення
міжбанківського кредитного ринку як ефективного інституту перерозподілу ліквідності.
Цьому сприятимуть заходи щодо рекапіталізації банків, виважені дії у сфері банківського
нагляду, поміркованість у прийнятті рішень стосовно визнання банків неплатоспроможними
та забезпечення рівного доступу банків до ресурсів Національного банку за прозорими
критеріями.
Відсутність довіри до центрального банку як інституції та грошової одиниці країни не
можна замінити або компенсувати посиленням контролю і введенням нових його різновидів.
Індикатором довіри може слугувати облікова ставка, тобто при її збільшенні довіра падає, а
при зменшенні – відповідно зростає. Протягом 2014 року 33 банки було визнано
неплатоспроможними, стосовно багатьох з них прийнято рішення про ліквідацію. Значне
збільшення відрахувань до резервів за активними операціями, спричинене девальвацією
гривні, призвело до рекордних збитків банківського сектору (53 млрд. грн.). Залишки за
кредитами у національній валюті протягом року скоротилися на 53,8 млрд. грн. (на 9,0%), в
іноземній – на 8,6 млрд. дол. (на 22,2%).
В якості основного інструменту протидії прискоренню темпів інфляції
використовувалося підвищення процентних ставок. Облікову ставку було поетапно
збільшено з 6,5% до 14,0% у 2014 році, з 6 лютого 2015 року – до 19,5%, а з 4 березня – до
30,0%. Зазнали суттєвого зростання ставки за активними та пасивними операціями
Національного банку. Це створило суттєві інституційні ризики і потребує невідкладних
заходів щодо відновлення повноцінної роботи зазначених ринків як необхідних ланок
трансмісійного механізму монетарної політики та забезпечення валютної і цінової
стабільності.
Національний банк в умовах обмеженості міжнародних резервів був змушений
відмовитись від практики утримання валютного курсу в жорстких межах. Однак, внаслідок
недооцінки системних ризиків та недостатньо виваженої грошово-кредитної політики це
призвело до глибоких валютної і банківської криз. Процеси зниження виробництва ВВП
поєднуються із значним зростанням цін. Це потребує, з одного боку, заходів щодо зниження
інфляції, з іншого – підтримки економічного зростання. Для подолання кризи і забезпечення
цінової стабільності Національному банку необхідно проводити стратегічно і тактично
виважену монетарну політику, що є підґрунтям стійкої курсової динаміки і зниження
інфляції, з поступовим переходом до інфляційного таргетування, що є одним із шляхів
збільшення довіри до центрального банку.
На теперішній час у Національному банку України проходять трансформаційні
процеси з підвищення інституційної спроможності та запровадження більш ефективної
системи прийняття рішень. Оптимізація організаційної структури Національного банку, яка
продовжує відбуватися у 2015 році, покликана посилити методологічне та організаційне
забезпечення монетарного регулювання в умовах поступового переходу до інфляційного
таргетування і плаваючого валютного курсу.
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Ще одним з напрямків підвищення інституційної спроможності є підвищення довіри з
боку міжнародної спільноти. Так, на сьогоднішній день одним із напрямків діяльності
центрального банку повинна бути євроінтеграція.
На сучасному етапі розвитку України проблеми адаптації національного законодавства
до норм європейського права актуалізуються, що пояснюється низкою причин. По-перше, зміна
законодавства пов'язана зі створенням відповідної правової бази для майбутнього вступу до
Європейського Союзу (далі – ЄС).
Україна проголосила курс на європейську інтеграцію, уклавши з ЄС Угоду про
асоціацію. Інтеграцію України до ЄС проголошено одним із головних напрямів
зовнішньополітичного курсу держави, визначеним низкою документів. Об'єктивно виникла
необхідність систематизації заходів з інтеграції України в європейський правовий простір,
тому Україна при внесенні змін у національне законодавство повинна також врахувати
законодавство ЄС, зокрема у банківському законодавстві.
Імплементація адаптованих норм може бути реалізована двома шляхами, по-перше,
внесенням змін і доповнень до чинних законів та підзаконних актів, по-друге, розробленням і
прийняттям нових законодавчих норм. Відмінність європейського та національного
законодавства держав членів ЄС полягає в тому, що на рівні ЄС немає законів, а є лише
директиви, які регулюють окремі сфери діяльності й мають бути імплементовані у
національному законодавстві. Отже, право ЄС не встановлює абсолютний рівень правових
стандартів, воно спрямоване на гармонізацію законодавства шляхом встановлення
мінімальних стандартів, які є медіаною норм держави-члена з найвищим і найнижчим рівнем.
Основні вимоги ЄС до банківської діяльності, які викладено у Першій та Другій банківських
координаційних директивах, встановлюють межі законів, положень та адміністративних
заходів, які регулюють діяльність суб'єктів фінансово-кредитних ринків і дозволяють банкам
виконувати різноманітні види фінансових послуг на території держав-учасниць. Уніфікації
законодавства України та Європейського Союзу необхідно провести у двох площинах: 1) адаптація,
яка визначається ступенем урахування положень законодавчих актів ЄС у національному
законодавстві України; 2) гармонізація – наближення національного законодавства до
європейського права.
Виходячи з необхідності забезпечення цінової стабільності в середньостроковій
перспективі та враховуючи особливості стану економіки, основним завданням грошовокредитної політики на 2015 рік є зменшення темпів інфляції до рівня, який сприятиме
відновленню довіри суспільства до національної валюти.
Основні засади грошово-кредитної політики передбачають, що упродовж 2015 року
позитивним зовнішнім чинником у 2015 році буде зростання світової економіки на 3,5% та
економіки Єврозони – на 1,2%. Основними чинниками впливу на обсяги експорту
залишатимуться, з одного боку, значна втрата доступу до ринків Росії, а з іншого – відкрите
вікно можливостей зовнішньої торгівлі на інших ринках, зокрема, на ринках країн ЄС.
Як операційні орієнтири грошово-кредитної політики розглядатимуться кількісні
критерії ефективності та індикативні цільові показники програми співпраці з МВФ за
чистими міжнародними резервами, чистими внутрішніми активами та монетарною базою.
Верхня межа приросту монетарної бази на 2015 рік встановлена на рівні 90,8 млрд. грн. або
27%. Зазначені показники можуть коригуватися у випадку зміни умов зовнішніх запозичень,
фінансування критичного енергетичного імпорту, перегляду обсягів кредитування Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, купівлі Національним банком державних облігацій,
випущених з метою рекапіталізації банків. Така робота повинна концентруватися,
насамперед, на розробці і реалізації програми активізації кредитування банками реального
сектору економіки, а також в напрямі сприяння у виконанні Урядом окремих зобов’язань в
рамках програми співпраці з МВФ.
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Для підвищення довіри учасників ринку та суспільства в цілому до Національного
банку, який відіграватиме вагому роль в забезпеченні довіри до держави, йому необхідно
проводити ефективну політику у сфері монетарного, валютного і банківського регулювання;
враховувати соціальні обмеження і ризики під час розроблення та здійснювати заходи щодо
стабілізації грошово-кредитного ринку і банківської системи; керуватиметься виключно
конституційними цілями і законодавчо визначеними пріоритетами, діючи поза політикою і
приватними бізнес-інтересами. Дослідивши методики підвищення інституційної
спроможності інших центральних банків світу, виявлено напрями, щодо яких необхідно
працювати Національному банку України, а саме:
–
підвищення рівня його незалежності від тиску політики уряду;
–
переорієнтація основної мети Національного банку України із забезпечення
стабільності національної валюти на інфляційне таргетування (зазначений механізм взято на
озброєння більш як у двадцяти країнах світу);
–
внесення змін до організації нагляду та регулювання діяльності фінансових
установ; застосування досягнень інформаційних технологій у зборі та аналізі інформації та
перевірки тільки порушників, а не тотальної перевірки банківської системи;
–
покращення стандартів внутрішнього управління;
–
забезпечення прозорості діяльності;
–
реалізація професійної комунікаційної стратегії у взаємодії із суспільством.
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ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
THE SHORTAGE OF ENGINEERING MAKE TECHNICAL CADRES
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
Имеющийся в настоящее время структурный дисбаланс рынка труда во многом
определяется произошедшей за последнее время деформацией системы профессионального
(в первую очередь высшего) образования, разрывом между уровнями образования, а также
степенью доступности профессионального образования для различных социальных групп
молодежи. Изменилась и система распределения, сейчас большинство ВУЗов не ставят перед
собой задачи обеспечить рабочими местами своих выпускников. В связи с этим молодые
специалисты занимаются самостоятельным поиском работы и, зачастую, работают не по
специальности.
В России принято делить специальности на естественные, сельскохозяйственные,
образовательные, гуманитарные и технические. Тенденции рынка труда свидетельствуют о
том, что растет спрос на выпускников именно технических специальностей. Гуманитарии в
основном востребованы в: рекрутинговом и страховом бизнесе, в сфере недвижимости везде, где работа основана, прежде всего, на общении с клиентами. В то же время сегодня во
многих компаниях оптимизируются бизнес-процессы, и если раньше разделяли
специалистов на менеджеров по продажам и технических специалистов, то сейчас требуются
универсальные специалисты, грамотно подкованные в технических аспектах и в то же время
имеющие прекрасные коммуникативные навыки.
Тем не менее, проблема дефицита квалифицированных инженерно-технических
кадров является чрезвычайно острой для современной российской промышленности.
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Нехватка квалифицированного персонала такого типа является одним из значимых
факторов, сдерживающих развитие экономики нашей страны в последние годы. И эта
проблема тревожит руководителей всех промышленных предприятий без исключения, так
как успешная деятельность организации в немалой степени зависит от её способности
подобрать необходимое кадровое обеспечение.
В качестве объекта исследования нами было выбрано ОАО «Мордовцемент», которое
является одной из крупнейших компаний по производству цемента в Российской Федерации.
В декабре 2014 года данное акционерное общество вошло в международный промышленный
Холдинг, который является лидером отечественного производства строительных материалов
«Евроцемент груп».
В основу исследования был положены 2 метода: количественный анализ структуры и
динамики численности инженерно-технического персонала (таблица 1) и качественный
анализ (метод анкетирования). В совокупности это позволило нам систематизировать
большое количество информации по изучаемому вопросу, выявить причины
рассматриваемой проблемы, а также на их основе предложить рекомендации по их решению.
Таблица 1. Анализ структуры и динамики численности инженерно-технического персонала
ОАО «Мордовцемент»
Классифи
кация
персонала
Административноуправленческий
персонал
Основное
производство
Вспомогательное
производство
Управление
экономической
безопасностью
Непромышленный
персонал
Всего

Всего по данным
отдела кадров

Количество рабочих
мест инженернотехнических
специальностей
2012
2013
2014

Занято рабочих мест
технических
специальностей

Открытые вакансии

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

91

87

83

35

31

29

34

29

25

1

2

4

533

529

519

533

529

519

523

515

490

10

14

29

989

981

978

20

17

16

20

15

11

-

2

5

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1636

1619

1601

588

577

564

577

545

526

11

18

38

Из таблицы видно, что в общей численности работников на предприятии
значительный вес занимают инженерно-технические кадры, состоящие в основном из
административно-управленческого персонала и работников основного производства.
Рассматривая динамику численности инженерно-технических кадров административноуправленческого персонала, основного и вспомогательного производств, можно увидеть, что
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идет последовательное сокращение количества соответствующих рабочих мест и числа
занятых на таких рабочих местах. Это приводит к наличию открытых вакансий в течение
долгого времени, на которые могут претендовать только кадры с инженерно-техническим
образованием. Следовательно, проведенный количественный анализ позволил выявить на
ОАО «Мордовцемент» существующую проблему нехватки инженерно-техничеких кадров.
На основе проведенного анкетирования работников было систематизировано большое
количество информации по изучаемому вопросу и выявлены причины рассматриваемой
проблемы.
Количество респондентов составило 175 человек, из которых 64% мужчин (112
человек) и 36% женщин (63 человека). Для начала им было предложено ответить на
несколько вопросов, касающихся уровня их образования и принадлежности к той или иной
должностной категории.
Таким образом, в опросе приняли участие руководители отделов (служб) – 60 человек
(34,3%), инженерно-технический персонал – 39 человек (22,3%) и рабочие основного и
вспомогательных производств – 35 человек (20%).
Проанализируем уровень образования респондентов (Рисунок 1). В основном высшее
техническое образование имеют 42,9% опрашиваемых (75 человек), а высшее техническое
(незаконченное) - 17,1% (30 человек). Среднее техническое образование имеют 27,4%
опрошенных (47 человек). У наименьшего количества респондентов (12,6% - 23 человека) в
наличии имеется среднее профессиональное образование. Полученные данные позволяют
сделать нам вывод, что в ОАО «Мордовцемент», которое является крупным промышленным
предприятием, доля персонала с высшим техническим образованием должна быть выше.
Среднее
профессиональное
13%
Среднее
техническое
27%

Высшее
техническое
43%

Высшее
техническое(незаконченное)
17%

Рисунок 1. Анализ уровня образования респондентов
Далее следовал вопрос о том, существует ли в целом проблема нехватки технических
кадров в ОАО «Мордовцемент». Из общего количества респондентов положительно
ответили 71%, что говорит о том, что можно с очевидностью говорить о наличии такой
проблемы на рассматриваемом предприятии.
Проведя анализ ранжирования причин, вызвавших проблему нехватки инженернотехнических кадров на предприятии, среди опрошенных наиболее важными оказались низкая
заработная плата и непопулярность инженерно-технических профессий. Не считают
важными респонденты - завышенные требования к кандидатам со стороны руководства,
сложность обучения, а также сложность выполняемой работы. Соответственно, среднее
влияние оказывают такие причины как нехватка рабочих мест, отсутствие карьерного роста и
отсутствие социальных гарантий.
Таким образом, исследование подтвердило наличие проблемы нехватки инженернотехнических кадров в ОАО «Мордовцемент», как и в большинстве предприятий
отечественной промышленности.
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В последнем вопросе анкеты респондентам предлагалось самим выбрать меры по
решению проблемы нехватки инженерно-технических кадров. Большинство опрашиваемых
(55,4 % – 97 человек) считают, что эффективной мерой будет являться повышение
заработной платы, так как это важнейшая часть системы стимулирования труда и один из
важнейших инструментов воздействия на производительность труда работника.
Решение данной проблемы видится в комплексном подходе, как со стороны
государства, так и крупных промышленных предприятий, заинтересованных в
квалифицированных инженерно-технических кадрах.
На наш взгляд, так же могут быть предприняты следующие мероприятия по решению
данного вопроса:
 поддержка и развитие реального сектора экономики. Многие промышленные
предприятия находятся на грани банкротства, зарплата на которых очень низкая.
Соответственно, вакантные рабочие места не пользуются спросом у кандидатов, ищущих
работу. Необходимо развивать именно конкурентоспособное, инновационное производство в
России, тогда значимость инженерно-технических профессий снова возрастет;
 осуществление программы повышения квалификации и стажировки работников .
Программа развития персонала способствует формированию рабочей силы, обладающей
более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед
организацией;
 повышение стипендий на приоритетных инженерно-технических направлениях
подготовки. Данная мера поможет смотивировать абитуриентов не только выбрать
техническое направление, но и обучаться в его рамках на положительные оценки. Все
позволит получить в конечном итоге компетентных специалистов в соответствующей
области;
 акцентирование внимания
раннему профессиональному
ориентированию,
начиная со старших классов школы. На сегодняшний день проводятся разнообразные
ярмарки вакансий и конкурсы в сфере профессионального ориентирования, что, несомненно,
влияет на мнение школьников о своей будущей профессии. Но, к сожалению, на них не
уделяется внимания таким профессиям, как инженер-проектировщик, инженер-технолог. Так
же следует на таких мероприятиях заинтересовывать будущих абитуриентов небольшими
вводными лекциями об отдельных приоритетных инженерных направлениях в форме
«просто о сложном», чтобы школьники смогли задать специалисту важные для себя вопросы
и почерпнуть что-то новое;
 популяризация рабочих профессий в СМИ. Учитывая современный уровень влияния
СМИ на молодежь, целесообразно включить в популярные среди молодого поколения телеи радио-эфиры регулярные выпуски профориентационной тематики, различные социальные
ролики;
 предоставление более широкого спектра социальных гарантий. При устройстве на
работу любой человек хочет получить достойное рабочее место. В современных рыночных
условиях все предприятия должны быть социально ответственными, т.е. обеспечивать
сотрудников предприятия различными социальными льготами и гарантиями, что будет
делать предприятие более привлекательным для молодых специалистов.
Таким образом, в настоящее время на рынке труда в промышленном секторе
складывается поистине парадоксальная ситуация. Начавшееся в условиях кризиса
сокращение занятости дипломированных специалистов сочетается с отнюдь не теряющей
остроту проблемой нехватки работников, обладающих должным уровнем компетенций.
Повышение престижа инженерного образования, приток творчески устремленных молодых
людей в технические вузы напрямую зависят от того, насколько основательно государство и
работодатели займутся решением проблемы нехватки инженерно-технического труда.
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FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
The basic condition of survival of the enterprises during the crisis period is the stability of the
financial system. Today is becoming increasingly important question about the possibility of the
existence of enterprises in conditions of instability. Financial stability ensures proper financial
stability of businesses and contributes to their further development. Therefore, a question of
examining the financial sustainability of the enterprise has the particular relevance in the real
conditions of the economic crisis. Research of this problem is devoted to the works of such scientists,
as: V. N. Glazunov, V. V. Kozyk, A. I. Kireeva, V. I. Mishchenko, G. A. Piatachenko and others.
The aim of the current work is to analyze the essence of enterprise’s financial stability and the
main directions of its improvement. The paper objectives should be formulated as following: to
explore the essence of the definition of «financial stability», to consider and and analyze its basic
elements, to form practical recommendations on ways of increasing the enterprise’s financial
stability.
In table 1 it is presented the definitions of the term «financial stability» which is defined by
Economists from different countries.
Table 1. Definitions of the term «financial stability»
Country
Definition
Financial stability is defined by the absence of crises in the financial system, i.e. by the
Norway
stability of the financial sector to shocks arising in the business activities.
Financial stability is a situation when the system continuously and effectively executes all
Poland
its functions, even under a sudden and significant negative shocks.
Financial stability is a situation where the financial system operates with no significant
Czech
defects undesirable effects on the current and future economic development in general,
Republic
which confirms the high degree of system stability to shocks.
Financial stability is an ability of the enterprise to maintain an absolute normal or
financial stability with financial balance, which is controlled, and simultaneously the
Ukraine
capability for sustainable economic growth while accounting for the most significant
external factors.
By the analysis the nature of the allegations that are shown in table 1, it can be maintain that
each country's financial stability is seen as the guarantee to the enterprise survival during the crisis
and guarantee of its further development. Exploring the essence of financial stability, it is important
to highlight its main elements in the context of the enterprise (table 2).
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Table 2. Finansial stability elements
Element’s
Assignment
name
Enterprise Optimization of the ratio between the share of funds
financial
used for consumption, and those that are capitalized
equilibrium is provided.
(balance)
Resource
Ensuring by the effectiveness and optimality of
stability
patterns of the material and labor resources.
Cost savings are because of reducing the needs for
funding of manpower and material resources and
that is guaranteed to increase the profits of the
enterprise.
Potential
Ensuring by the ability of the bussiness to increase
stability
the volume of activity and the ability to reach a new
level of financial equilibrium (balance).
Financial
Provided a stable financial activities, constant
soundness excess of income over expenditure of free
circulation of funds, effective financial
management, continuous process for the production
and sale of products.

Own comment
On achieving of financial
equilibrium impact an effective
accounting policy, amortization
and others.
Ensuring the profit the enterprise
has the ability to generate its own
financial resources from internal
sources.

The main objective of the
enterprise is to provide high rates
of sustainable economic growth.
Insufficient financial soundness
is a couse of the enterprise
insolvency, excess – the creation
of surplus stock and reserves,
which increase the cost of their
maintenance, is holding back the
development rate.

Financial equilibrium (balance) and financial soundness are the main elements of the
enterprise financial stability as efficient use of its financial resources.
In our opinion, the directions of increasing the financial stability of the enterprise are the
following: implementation of timely analysis of financial and economic potential of enterprise,
taking into account current and future production, investment, and financial activity; optimization of
the available resources of the enterprise; implementation of financial management; research and
analysis of the impact of environmental factors on the enterprise financial stability; developing the
financial strategy that will ensure high rates of sustainable economic growth.
Financial stability is the guarantee to the survival of the enterprise in conditions of instability
and the guarantor of its further development. The enterprise which is financially stable has
advantages over others in obtaining loans, supplier selection, investment attraction and recruitment
of qualified personnel. Strengthening the enterprise financial stability will contribute to further
economic growth, increase profitability and ensure a continuous process of economic activities.
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SOME FEATURES OF THE DEBT SAFETY OF UKRAINE
Exceeding the maximum allowable certain public debt can cause problems country's ability
to fulfill its payment obligations in full. The study of the impact of domestic scientists the public
debt on the economy was reflected in terms of the concept of the debt security.
In broad terms under debt security of the state understand some level of internal and external
public debt service to the cost and effectiveness of internal and external borrowing and the optimum
ratio between them sufficient to address pressing social and economic needs that are not threatened
loss of sovereignty and the destruction of domestic financial system.
In a narrow sense the state debt security can be defined as the optimal balance between
internal and external borrowings considering the total value of public debt and the cost of servicing
its components.
At the level of the debt security is influenced by such factors:
 the degree of information and legal security debt policy;
 debt strategy policy;
 the structure of public debt;
 the level of socio-economic development;
 direction of political and economic course of the country;
 "Debt experience" of the state, etc.
Of course, the impact of all factors is difficult to quantify, especially quality, so the analysis
of public debt and debt bondage country uses a system of specific indicators.
Quality characteristics debt security of the state is to determine the debt burden and level of
solvency. To assess these parameters the world practice uses about two dozen performance
indicator and an even greater number of boundary (threshold) values. This wide range of indicators
and their limit values caused by a variety of methods used for their calculation and specific
calculation and use of certain macroeconomic indicators of each State, a native of debt (public,
private, guaranteed by the state) and sources of repayment.
In the management of state debt is important calculation of the solvency ratio state and its
liquidity position. In international practice, to this end, using a variety of indicators. In particular, to
analyze the security of the state debt World Bank proposes to use a minimum standard model where
the basic debt indicators. Also known indicators of debt security model, developed by the IMF.
Debt security of the country is quite complex and controversial phenomenon. Factors
legislation of Ukraine currently vacant unified system of indicators of debt security. There is no
single approach to the assessment of the debt security and the writings of scholars. Recommended
limit values and standards of the different indicators as the world, and at the level of Ukraine. In
particular, the draft Law of Ukraine
"On State Duty Ukraine" indicated that the Ministry of Finance of Ukraine determines and
publishes the indicator calculation methodology the debt burden, which, in turn, offers the
following indicators to assess the level of financial security:
 the ratio of government debt to GDP (critical level - 60%);
 the ratio of government debt to the state budget of Ukraine revenues (critical level 300%);
 value payments on public debt to GDP (critical level - 7%);
 ratio of planned payments of public debt service to exports of goods and services (critical
level - 20-25%);
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 value payments on public debt to the revenues of the State Budget of Ukraine (critical
level - 45%);
 value discount value of debt to exports - long-term solvency (critical level - 200-250%);
 the ratio of the planned debt service payments to total budget revenues - budget burden
(critical level - 25-30%).
Ukraine has already made the first step to systematize different approaches at the national
level. Thus, in 2007 by the Ministry of Economy of Ukraine approved the method of calculation of
economic security of Ukraine.
The technique involves assessment of the components of economic security, including
security debt Ukraine on the basis of relevant indicators. Domestic technique based on complex
analysis of indicators of economic security for its integrated assessment. Using techniques may also
determine the level of economic security components, including the debt security. To assess the
latter in the method provided 9 indicators (Table 1).
In my opinion, the list of indicators of debt security, provided in the method of calculation
of the economic security of Ukraine, is not sufficient for a comprehensive analysis of the debt
security. Whereas, in accordance with national legislation, debt security of the state - is the level of
domestic and foreign debt on the cost of service and efficiency of internal and external borrowing
and the optimum ratio between them sufficient to address pressing social and economic needs that
are not threatened loss of sovereignty and the destruction of domestic financial system, in addition
to indicators of solvency and liquidity, as reflected in the method should also provide performance
indicators and placing loans.
Table 1. Indicators of economic safety of the Ukrainian Economy Ministry
№
Indicator
Standart value
1
The ratio of total external debt to GDP
≤ 25 %
2
Level of foreign debt for 1 person
≤ $200 usd
3
The ratio of government debt to annual exports of goods
≤ 70 %
and services
4
The ratio of aggregate payments on external debt to the
≤ 20 %
state budget revenues
5
The ratio of interest payments on external debt to annual
≤ 12 %
exports of goods and services
6
The ratio of aggregate payments on external debt to fiscal
≤ 20 %
revenues
7
The ratio of domestic debt to GDP
≤ 30 %
8
The ratio of aggregate payments on servicing domestic
≤ 25 %
debt of state debt of state budget
9
The ratio of government debt on government securities to
≤ 30 %
GDP ratio
Source: nakaz Ministerstva ekonomiki Ukrayini “Pro zatverdzhennya Metodiki rozrahunku rivnya ekonomichnoyi
bezpeki Ukrayini”

Undoubtedly, the expediency of attracting credit resources of the state to cover the budget
deficit or of certain government programs lies in the efficiency of deployment and use of loans.
Although, at first glance, the national debt does not threaten the economic security as long as the
State could serve his debt security problems should be addressed at the initial stages of their
occurrence.
Basically, debt security assessment methodology used by international financial and credit
institutions, including Model International Monetary Fund (2003) and the minimum standard model
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for the evaluation of World Bank debt security, do not provide performance placing loans. In our
opinion, it is because in some cases, these methods do not work, as indicated, for example, S.
Solodovnikovym: "Australia in the 30-ies and Brazil in 70th of XX century successfully solved the
problem of external debt, despite the fact that the ratio of debt service they significantly exceeded
20%, and vice versa, Indonesia in the late 60-ies of XX century and Zaire in 1975 resigned to
bankruptcy, although their ratio of debt service does not exceed respectively 10% and 12%".
Proposals for amendments valuation of debt security relevant indicators put forward by foreign and
domestic scientists. In particular, A. Tsaruk offers, in addition to the liquidity and solvency of the
debt used to evaluate the safety and even the socio-economic development and investment and
innovation.
Performance indicators placement state loan borrowed above all, must reflect the areas of
accommodation. First of all, in this context are two main areas: investment the loans act source of
financing investment projects and used in the development of national production, and a budget in
which the involved resources allocated for current consumption by finance current budget
expenditures, including to cover budget deficit. Obviously, investment placement of loans is more
efficient. Thus, an important indicator of placing state loans borrowed capital is the ratio of
government expenditure to the amount of annual borrowings.
A more realistic indicator, which reflects the share of borrowed state funds with an
investment focus, is the ratio of credit resources invested in investment projects to the amount of the
annual public borrowing. However, in practice there are difficulties determining this indicator, since
there is no necessary statistical information concerning the amount of credit resources attracted by
the state that have investment areas. Often government loans do not have a clear purpose. For
example, the funds allocated to cover the budget deficit, coming to a total budget (a "common pot"),
so it is impossible to define in the future through debt or nepozykovyh sources made certain budget
expenditures.
Given the above, it is appropriate to enhance the efficient and effective use of government
loans. Therefore, at the state level should keep statistics on trends placement credit. The same
proportion of that goes to the general budget, regarded as directed on current consumption.
With a view to more detailed analysis of the efficiency of credit allocation should also apply
performance indicators that would reflect the profitability and return on investment of relevant
programs financed from borrowed state loans.
The level ratio of total external debt to exports of goods and services in Ukraine, which is
normally under international guidelines, evidence of extra large external debt of the private and
financial sectors, undermining the solvency of the private sector economy, demand for mass
creditors can not answer by its commitments, as it in, turn, undermine the confidence of creditors
and the state as guarantor. This trend indicates the unattractiveness of domestic capital because of
its high price, which largely determines the level of inflation, which in Ukraine today is extremely
high.
Thus, for a comprehensive analysis of the debt security not only use state of solvency and
liquidity indicators. It should also provide performance placement of loans, including capital
expenditures related to the state budget and the annual debt ratio of credit resources invested in
investment projects to the amount of the annual public borrowing. Performance indicators
placement of government loans will identify and assess threats to security debt during their
appearance that will successfully prevent their diversification.
Note factors that can have a positive impact on the economy because of the growth of public
debt: the acceleration of economic growth; the possibility of large-scale investments and long-term
implementation of development programs; costs involved in much smaller percentage and timing of
their involvement are long-lasting compared with capabilities of national systems; loans involved
entities typically have investment direction; implementation of programs of long-term bank lending
individuals and entities, etc.
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Among the negative effects associated with the increase in government debt should include
the following: the vulnerability of the domestic financial system on the situation of the global
financial system; instability of exchange rates, which may affect the enforceability of obligations in
due time; discrepancy currency borrowings and currency of the main assets of the entity; gaps in
timing between the attracted funds in foreign markets and the timing of revenues from investment
projects, bank lending entities; inability to meet obligations for complications with access to foreign
currency; low liquidity in global financial markets could reduce opportunities for restructuring.
It is obvious that the pros and cons of growth of external debt is quite significant. Therefore,
the state should be in the arsenal of a number of tools that will allow effective influence on public
debt. Obviously, the practice of recent years has shown that precise debt management policies in the
country do not exist, or we can say that it is not effective enough, reacts with delay and not quickly
intervene in solving the most pressing problems arising in the financial system. According to many
researchers, it should be measures both direct and indirect effects. Although it should be preferred
indirect methods, because "direct capital controls encourage economic agents to rent seeking and
isolates the internal capital market".
The question of debt management should be imposed at the state level, so that the
achievement of certain critical debt limits is a real threat to the financial security of the state, which
can occur in limiting state sovereignty. It is believed that the public debt which exceeds 50% of
GDP and the cost of its service - 30% of exports, is a threat to the country.
Based on the analysis of different approaches to the assessment of the debt security, which
are used in the world, I want to complement the indicators of economic security of the Ministry of
Economic Development and Trade of Ukraine following indicators:
- The ratio of international reserves to short-term debt (figure A. Greenspan);
- The ratio of gross international reserves to external debt;
- The ratio of international reserves to imports of goods and services;
- The ratio of short-term debt to gross external debt;
- The ratio of debt to international organizations to gross external debt;
- The ratio of short-term debt to the total value of the debt;
- The share of debt denominated in foreign currency in the total value of the debt.
To avoid peak payments on state debt and optimize its structure suggest the following
measures:
– implementation adjusting debt maturities for use depending on the stage of economic
development;
– to provide unity of planning and accounting of all transactions for attracting, servicing and
repayment of external public debt; - Planned debt issue, given the seasonal factor of filling the
budget;
– to provide maximum transparency and harmonization of regulatory strategy at all stages of
borrowing - to consider the feasibility to final repayment of loans;
– Set the limit of the budget deficit at a level that does not exceed 3% of GDP;
– Strengthen the role of domestic market borrowing in the financing of the budget deficit,
introduce bonds with floating rate tied to inflation, go to the issue of savings bonds to be distributed
among the individuals;
– Continue cooperation with international financial organizations and conduct restrained
policy of attracting foreign loans from foreign governments;
– To replenish the reserves to levels sufficient to meet the basic needs of residents in foreign
currency;
– Improve the efficiency of financial management in enterprises and at the national level and
strengthen control by the thrust and reasonableness sources repayment of external loans.
– In sum, we should emphasize the need to optimize public debt maturities, currencies,
interest rates and pay attention not only to the obligations of the public sector, but also the debts of
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other entities. The effectiveness of debt management policy should be determined no significant
debt burden on the economy, its gradual decrease in the long term.
The current legislation of Ukraine currently vacant unified system of indicators of the debt
security is no single approach to the assessment of the debt security and the writings of scholars.
Recommended limit values and standards of these indicators also vary as the world, and at the level
of Ukraine.
The results of the analysis of debt of state security should be noted that the Government of
Ukraine is a prudent and cautious debt policy, as most indicators related to the public and publicly
guaranteed debt, meet applicable standards and limit values.
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АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО
РУХУ В ПОЛЬЩІ
ANALYSIS OF HISTORICAL ASPECTS OF UKRAINIAN COOPERATIVE
MOVEMENT IN POLAND
Зародження і становлення кооперативного руху в Україні відбувалося на межі двох
століть – ХІХ-го та ХХ-го. Українська кооперація виникла наприкінці ХІХ ст. Серед піонерів
та провідників українського кооперативного руху були: Кость Левицький, Борис Мартос,
Кость Мацієвич, Христофор Барановський, Сергій Бородаєвський, проф. Михайло ТуганБарановський, Юліан Павликовський та інші. Еволюція кооперативного руху в Україні
пройшла кілька основних етапів свого становлення, а саме.
Перший етап, кінець ХІХ ст., ознаменувався такими подіями як, зародження перших
ощадно-позичкових товариств, прийняття перших законодавчих положень щодо
кооперативного руху, а також безпосередня участь уряду в організації та контролі
кооперативного руху.
Під час другого етапу – це початок ХХ ст. було створення центральний орган
завідування усіма справами дрібного кредиту, прийнято загальний кооперативний закон.
Третій етап, 1919-1939 рр., вважається особливою віхою у розвитку кооперативного
руху. Перемога Польщі у воєнному конфлікті в Східній Галичині у 1919 р. призвела до того,
що близько 5 млн. чоловік, які мешкали на землях Східної Галичини, Західної Волині,
Полісся та Холмщини, увійшли до складу Польщі. Так розпочався український
кооперативний рух у Польщі.
Останній етап – це кінець ХХ ст. початок ХІ ст. започаткував становлення нової
системи кооперативного руху, відбулось створення так званих квазікооперативів. Із настання
незалежності України кооперативний рух розпочав свою діяльність у формі кредитних
спілок. Розпочалось становлення нормативно-правової бази функціонування кредитних
спілок та створення перших кредитних спілок.
Оскільки в історії становлення кооперативного руху виділяють особливо період, коли
частина українських земель була у складі Польщі, то ми б хотіли виокремити основні
особливості цього періоду.
Варто зазначити, що польський кооперативний рух на Галичині був значно міцнішим,
чисельнішим і краще організованим від українського. Ще задовго до того, як у 1873 р. в
Австрії був прийнятий закон про торговельні товариства, спілки й кооперативи, на Галичині
діяло кілька десятків польських кооперативів. Активну участь у польському кооперативному
русі брали українські діячі, які поступово фактично перейняли та українізували кілька
кредитних кооперативів. Таким чином, наприклад, у 1873 р. постав перший український
кредитний кооператив «Віра» в Тисьмяниці Товмацького повіту, який за рік був уже
кооперативом виключно українським і ввійшов до складу 58 кооперативів, об'єднаних у
новоствореному у Львові польському Союзі Заробково-Господарських Товариств.
У 1889 р. в Перемишлі виник Краєвий Союз Торговельних Спілок. Після його злиття з
синдикатом українських торговельних виробництв утворився Краєвий Союз ГосподарськоТорговельних Спілок у Львові. У 1924 р. він був перейменований на «Центросоюз», який у
міжвоєнному двадцятилітті став одним із кількох українських кооперативних центрів.
© Olga Malinovska

Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2015. – Warsaw, Poland

У 1903 р. у Львові створено центральний ревізійний осередок української кооперації
на Галичині — Краєвий Союз Ревізійний (КСР), організатором і першим головою якого був
Кость Левицький. За перший рік існування до Союзу ввійшло 84 кооперативи, що
об'єднували близько 45 тис. членів. Варто підкреслити, що саме КСР як перша українська
організація подібного типу дбайливо й з глибоким розумінням поставилася до реалізації
статутного завдання — широкої популяризації ідеї кооперації.
Кооперативний рух був майже повністю знищений за роки першої світової та
національно-визвольної воєн. Відновлення діяльності кооперативних установ розпочалося
відразу після припинення бойових дій. Вже в другій половині 1920 р. почали відновлювати
свою діяльність довоєнні низові сільські та міські кооперативи та створюватись нові спілки.
29 жовтня 1920 р. на першій сесії польського сейму було прийнято кооперативний закон,
який сприяв розвитку кооперації, гарантував основні демократичні принципи. При
міністерстві фінансів виникла державна кооперативна рада з представників національних і
регіональних кооперативних союзів. Все це створювало умови для відродження і розвитку
українського кооперативного руху в Польщі, перетворення його на національногосподарський рух, на засіб самозахисту народу перед економічним, соціальним і
національним гнобленням.
У період між двома світовими війнами у загальній структурі кооп ерації переважали
сільські, господарсько-споживчі і закупівельно-збутові кооперативи. Ці кооперативи мали
універсальний характер. Вони закуповували для села знаряддя праці, насіння, продукти
споживання, товари домашнього вжитку. Для вигідної взаємодії кооперативи об’днувались
у союзи. Вже в 1921 р. було створено 13 союзів. Першим з них вважається союз у м.
Заболотово Снятинського повіту. Це були кооперативи другого ступеня, вони об'єднували
тільки селянські спілки. Союзи в 1924 р. були об'єднані в «Центросоюз», про який вже
згадувалось раніше. «Центросоюз» представляв собою кооператив третього ступеня. На
початку 20-х років «Центросоюз», який займався в основному торговими операціями, тісно
співпрацював з «Народною торгівлею» - основною кооперативною установою
західноукраїнського міста. «Центросоюз» спрямовував свою діяльність на координацію
збуту продукції сільського господарства, а саме на:
– закупівлю українськими кооператорами яєць. Більше третини їх союз
експортував за кордон. Він був найбільшим експортером яєць у Польщі. Цей
вид західноукраїнської продукції мав великий попит в самій Польщі, а також у
Німеччині, Австрії, Великобританії, Франції, Швейцарії та інших країнах;
– заготівлю худоби і домашньої птиці, яку теж відправляв за кордон.
Незважаючи на різні адміністративні та поліцейські перешкоди, українські
кооператори мали значні успіхи у збуті продуктів тваринництва у Варшаві,
Кракові. За межі Польщі відправляли лише живий товар. Експорт і
внутрішньодержавна реалізація худоби та м'яса становили разом у 1938 р.
майже 2 млрд. дол.
– виконання операції при постачанні кооперативів цукром, вугіллям, гасом.
Об'єднавшись для спільної закупівлі продуктів споживання, господарчих товарів,
знарядь праці, машин, кооператори домоглися оцінки їх і, найголовніше, підвищення якості.
Кооперативи усунули посередників, спекулянтів, лихварів і тим самим зменшили видатки
населення на споживання. Поступово почали з'являтися окремі види кооперативного
виробництва, підприємництва, інші форми господарського життя. Саме вимоги ринку,
експорту, а також проблема, коштів змушували установи закупівельно-збутової кооперації
створювати виробничі підприємства, розвивати їх, готувати фахівців. Західноукраїнська
кооперація мала чітко налагоджену мережу торгових кооперативів, які реалізовували
споживчі товари та вироби широкого вжитку.

© Olga Malinovska

Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
«Modern society cooperation and partnerships»
1st July, 2015. – Warsaw, Poland

В період між двома світовими війнами найбільших успіхів досягла в Західній Україні
молочна кооперація, яка теж належить до виробничої кооперації. Кооперативний
молочарство постійно розвивалося, мало планомірний і системний характер. Завдяки
природним і кліматичним умовам в Західній Україні, певному досвіду виробництва,
придбаного перед першою світовою війною, попиту на - його вироби молочарство було
виведено на європейський рівень. «Маслосоюз» мав ринок збуту своєї продукції. Його
магазини у Львові та інших містах Західної України були серед кращих. Своє масло він
експортував в Австрію, Великобританію, Данію, Німеччину, Палестину, Францію,
Чехословаччину, Швейцарію та інші країни. Діяльність молочних кооперації сприяла
розвитку тваринництва, сільського господарства взагалі, підвищувала добробут населення.
В умовах польської окупації пошук коштів для розвитку української кооперації,
приватного підприємництва був особливо пекучою проблемою. Лідери українського
кооперативного руху чи не єдиним виходом вважали створення і розвиток власних
кредитних установ. У зв'язку з інфляцією кредитна кооперація відновила свою діяльність
пізніше від інших їх видів. Вона була двоступеневою організацією. Її нижніми ланками були
«Українбанк» і кредитні каси райффайзена. «Українбанк» був головним органом
фінансування української кредитової кооперації. Вони надавали коротко – вили близько
10%. Документальною підставою був вексель. Складними банківськими операціями
кредитні установи майже не займалися. У 1939 р. в Західній Україні було 114 філій
«Українбанку». Кредитні каси райффайзена створювалися у великих селах, обслуговували
виключно селян і відрізнялися від "Українбанку" меншою територією діяльності, а також
необмеженою відповідальністю їх членів. Низьким був вступний пай - 10 злотих. На кінець
1937 р. в краї було 543 таких кас.
Керівним органом кредитних кооперативів Західної України був «Центробанк» кредитний кооператив другого ступеня. Його членами були в основному кооперативи.
«Центробанк» поступово перетворювався на центральну касу української кооперації. Він
фінансував як кредитну, так і закупівельно-збутову кооперацію. Розвивалися також
кооперативні банки «Дністер», «Дружина», «Промбанк». У 30-х роках з'явилися і мали
чималі успіхи кооперативи здоров'я, кооперативи інженерних робіт, кооперативи праці,
кооперативи домашнього і народно-художнього промислу, видавничі кооперативи.
Загальне керівництво і контроль за діяльністю кооперативів здійснював ревізійний
союз українських кооперативів (РСУК), який розробляв ідеологію кооперативного руху,
здійснював ревізію спілок, займався їх організацією, вів кооперативну статистику,
пропагував кооперативні ідеї, видавав численні часописи, брошури, іншу літературу,
захищав юридичні права кооперативів. Творцем РСУК, як і кількох інших українських
господарчих організацій, був Кость Левицький, а багаторічним його головою видатний діяч
кооперативного руху Юліан Павликовський. Авторитет РСУК, як головної організації й
ідейно-провідної установи, особливо зріс у 1930-1935 рр. Головним завданням його було те,
щоб народ не занепав духом, щоб кооперативна організація зберегла рівновагу та й посилила
свою активність [3, с. 336]. Близько 20% українських кооперативів діяли поза структурою
РСУК. До цієї групи належало приблизно 40 спеціалізованих кооперативів (наприклад
будівельних, лікарських), що провадили діяльність у містах власним коштом, та майже 250
лемківських кооперативів, об'єднаних у русофільському «Русском Ревизийном Союзе».
Здійснивши ретроспективний аналіз розвитку українського кооперативного руху,
можна зробити висновок про те, що даний період відіграє особливу і значну роль у
становленні кооперативного руху в Україні як такого. Ми з’ясували, що протягом цього
періоду на території Західної Галичини було достатньо широко розгорнуто кооперативний
рух. Було створено Краєвий Союз Ревізійний, а також кооперативи почали об’єднуватись у
союзи, одним з яких був «Центрсоюз», який в основному займався торговельними
операціями. Керівним органом кредитної кооперації в цей період був «Центробанк», який
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фінансував, як і кредитну, так і закупівельно-збутову діяльність. І нарешті, органом, який
контролював діяльність кооперативного руху був Ревізійний союз української кооперації.
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES AT THE COMPANY
Незалежно від того, яким видом діяльності займається підприємство в ході роботи в
нього формуються певні доходи та витрати. На сучасному етапі розвитку виробництва
основна увага приділяється раціональному використанню виробничих ресурсів, капіталу,
інвестицій тощо, що в свою чергу становить значний вплив на формування прибутку
підприємства. Власне прибуток є різницею між доходами та витратами. Оскільки прибуток є
основою діяльності всіх підприємств, то для менеджерів дуже важливо навчитися
максимізувати доходи та вести правильну, обґрунтовану політику витрат, адже вони
впливають на найважливіші показники діяльності підприємства. Таким чином, актуальність
даної теми полягає в тому, що в умовах розвитку ринкових відносин ефективність
фінансово-господарської діяльності підприємств пов'язана з раціональним формуванням та
розподілом його доходів та витрат. Для того, щоб досягти високих фінансових результатів
підприємства мають раціонально ними управляти. Важливим питанням, що потребує уваги є
також взаємозв’язок між цими двома поняттями.
Дослідженням питань доходів та витрат, прибутку на підприємстві займалися такі
дослідники як Шелудько В.М., Грещак М.Г., Коцюба О.С., Давидович І.Є, Яркіна Н.М.,
Лисенок О.В., Янчук В.І., Дерій В., Гризунов В.П., Борисейко Ю.В., Слободянюк І.С.,
Кононова І.В., Шовкопляс Ю.П., Шмиголь В.І., та багато інших. Проаналізуємо результати
їх досліджень докладніше.
О.В. Лисенок у своїй статті «Управління доходами та витратами – основа
забезпечення фінансової стійкості банків» зазначає, що в основному доходи підприємства
означають валові надходження грошових та інших коштів, які в процесі звичайної діяльності
виникають від реалізації продуктів та надання послуг.
Що стосується поняття «витрат», то з цього приводу слід зауважити, що в економічній
та практичній літературі і нормативних документах часто застосовуються такі терміни, як
“витрати” та “затрати”. Як зазначає В. Дерій, доречним є використання терміна “витрати”, а
термін “затрати” він пропонує вживати лише тоді, коли мова йде про індивідуалізовані
натуральні вимірники. Якщо ж справа доходить до грошового вимірника, то однозначно
треба говорити про термін “витрати”.
У вітчизняному законодавстві «витрати» трактуються як зменшення економічних
вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу
власниками).
Взагалі трактування сутності доходів та витрат є важливою науковою проблематикою.
Ці категорії залишаються в центрі уваги вчених у сфері філософії, економічної теорії,
мікроекономіки, макроекономіки, фінансів, менеджменту, бухгалтерського обліку і містять
багато суперечностей та протиріч, що обумовлює актуальність їх дослідження.
Янчук В.І. та Слободянюк І.С. у своїй науковій статті «Особливості фінансового
обліку та аналізу доходів і витрат в сільськогосподарських підприємствах» дослідили
основні поняття доходів та витрат відповідно до П(С)БО і МСБО та згрупували їх у вигляді
таблиці, що наведена нижче.
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Важливим є також дослідити взагалі виникнення такого поняття як дохід.
Дослідженням виникнення поняття доходу займалися Кононова І. В. та Шовкопляс Ю. П.. У
їх статті «Теоретичні основи економічного змісту категорії «дохід підприємства»» зазначено,
що до середини XIX століття в політичній економії одержала поширення теорія доходів, яка
випливала з функціональної ролі факторів виробництва в створенні і розподілі доходів.
Такий підхід до характеристики змісту доходів значною мірою зумовлений науковими
дослідженнями класиків англійської політичної економії У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо.
Таблиця 1. Основні визначення понять «дохід» та «витрати»
Поняття
П(С)БО
МСБО
Дохід
збільшення економічних вигод у валове надходження економічних вигід
вигляді надходження активів або протягом періоду, що виникає в ході
зменшення
зобов’язань,
які звичайної
діяльності
суб’єкта
призводять до зростання власного господарювання, коли власний капітал
капіталу (за винятком зростання зростає
в
результаті
цього
капіталу за
рахунок
внесків надходження, а не в результаті внесків
власників)
учасників капіталу
Витрати
зменшення економічних вигод у визнаються у звіті про прибуток та
вигляді
вибуття
активів
або збиток, коли виникає зменшення
збільшення
зобов’язань,
які майбутніх
економічних
вигід,
призводять до зменшення власного пов’язаних із зменшенням активів або
капіталу (за винятком зменшення збільшенням зобов’язань, які можна
капіталу за рахунок його вилучення достовірно виміряти.
або розподілу власниками).
Борисейко Ю. В. у статті «Категорія «дохід» в наукових публікаціях: критична
оцінка» проаналізував теорії А. Сміта та Д. Рікардо. Теорія доходів А. Сміта сформувалася
через трактування вартості як суми доходів, а також з того, що вартість розпадається на
доходи. Відповідно до факторів виробництва доходи складають: праця – заробітна плата;
капітал – прибуток; земля – рента. Дана теорія доходів була оцінена як "догма Сміта.
Подальший розвиток теорія доходів отримала в роботах Д. Рікардо, який основною її
проблемою розглядав розподіл національного доходу.
У своїй праці «Доходи підприємств: сучасні методи управління» В. І. Шмиголь
вказує, що дохід підприємства – це збільшення економічних вигід внаслідок надходження
активів і/або погашення зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за
винятком внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок використання в
господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів та конкурентних переваг
в умовах прийнятного рівня підприємницького ризику.
Щодо В. П. Грузинова, то він розглядає дохід підприємства як категорію, що
складається з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів (зайвих) й
іншого майна підприємства, а також з доходів від позареалізаційних операцій.
Зокрема, Шелудько В.М. у своїй роботі «Фінансовий менеджмент» висвітлює
поняття витрат. Вона зазначає, що витрати – це всі видатки, які підприємство затрачає для
забезпечення своєї діяльності. Також в її підручнику було розглянуто види витрат
підприємства, надано їх характеристику. Основними видами витрат є видатки на реалізацію
продукції чи певних послуг, на оплату праці, операційні (пов’язані з основною діяльністю) та
фінансові витрати, взагалі покупка певних видів товарів чи послуг.
Питанням управління витратами займалися такі дослідники як Грещак М.Г., Коцюба
О.С. та Давидович І.Є.. Так, Давидович І.Є. у праці «Управління витратами» визначає
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управління витратами як динамічний процес, який включає управлінські дії, мета яких
полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства.
Управління витратами є відносно молодою сферою наукових та практичних інтересів,
тому Грещак М.Г. та Коцюба О.С. визначили, що сутність проблеми управління витратами
полягає не у точному визначенні собівартості продукції, а у виявленні того, як вона було
сформована і як від цього змінюються витрати.
Функція управління витратами є важливою для будь-якого підприємства. Взагалі
управління витратами складає систему, що містить наступні аспекти: пошук і виявлення
чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми
видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Якщо ці
всі аспекти правильно організувати, то можна досягти високих економічних результатів.
Доходи та витрати є визначальними у визначенні ефективності діяльності
підприємства. Показники та сутність ефективності досліджувала у своїх працях Яркіна
Н.М.. Вона визначає ефективність діяльності підприємства як категорію, яка виражає
відповідність результатів і витрат підприємства цілям діяльності та інтересам його власників.
Дохід – це сума всіх грошових коштів, які надходять на підприємство та є в його
розпорядженні на певний момент часу. Дуже часто поняття доходу ототожнюють з
прибутком, але це неправильно, адже дохід – це просто всі надходження коштів на
підприємство без їх подальшого розподілу.
Прибуток же є різницею між витратами та доходами. Для того, щоб порахувати
чистий дохід, спочатку розраховують валовий дохід. Він визначається як різниця між
чистими доходами від реалізації продукції та собівартістю. Потім від валового доходу
віднімають податки та інші платежі. Так отримується результат фінансової діяльності –
прибуток чи збиток.
В цілому в роботах наведених дослідників було розглянуто сутність понять доходів та
витрат, джерела їх формування, методи визначення, управління витратами, поняття
ефективності діяльності підприємства тощо. Разом із тим, у вітчизняній економічній
літературі до останнього не надається значна увага аналізу впливу витрат на прибуток і
відповідно на ефективність діяльності підприємства. Також недостатньо висвітленими
залишаються питання щодо удосконалення управління витратами та шляхи підвищення
доходів на підприємстві.
Відповідно до поставленого завдання метою даного дослідження є провести аналіз та
оцінку останніх показників по економіці України в цілому. Для того, щоб досягти
поставленої мети були використані такі методи як дедукція, аналіз, порівняння,
узагальнення, системний підхід.
Основними проблемами розвитку аграрного сектору економіки (а отже, і сільського
господарства) в Україні є:
 відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських
товаровиробників у межах сільських громад, ослаблення економічного підґрунтя розвитку
сільських громад;
 нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської продукції
на зовнішніх ринках внаслідок невідповідності європейським вимогам щодо безпечності та
якості продукції;
 низькі темпи вдосконалення виробництва;
 наявність ризиків збільшення виробничих витрат внаслідок зростання рівня
зношеності техніки, переважання використання застарілих технологій, збільшення вартості
невідновлюваних природних ресурсів у структурі собівартості виробництва вітчизняної
сільськогосподарської продукції;
 недосконалість системи логістики та інфраструктури вцілому;
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 недотримання агроекологічних вимог;
 низька платоспроможність населення;
Відповідно до мети дослідження та виявлених проблем галузі, шляхами збільшення
доходів та зменшення витрат для підприємства (а в даному випадку для
сільськогосподарського) можуть бути:
1. Намагатися досягти рівня тих стандартів, які повинні мати товари та продукти
згідно до європейських вимог, тобто забезпечувати потрібний рівень якості та безпеки
продукції. Це допоможе значно розшири ринок збуту продукції та відповідно забезпечити
додаткові доходи;
2. Вдосконалити систему штрафів та стягнень для забезпечення дотримання
агроекологічних вимог;
3. Впроваджувати у виробництво досягнення науково-технічного прогресу,
удосконалювати обладнання. Це допоможе зменшити частку витрат на ремонт обладнання,
на амортизацію, адже обладнання служитиме значно довший термін;
4. Пошук нових технологій виробництва, що допоможе зменшити собівартість
продукції;
5. Вдосконалити систему логістики, в яку входить планування виробництва,
транспортування, зберігання продукції до передачі її від виробника до споживача.
6. Стимулювати виробництво нових видів продукції, що стануть дешевшими
внаслідок виробництва на території країни та матимуть високий попит, що підвищить дохід;
7. Об’єднуватися в кооперативи для розширення виробничих можливостей.
На основі проведеного дослідження можна зробить висновки про те, що витрати та
доходи мають визначальне місце у діяльності будь-якого підприємства. Правильне
управління цими двома поняттями має вирішальне значення у формування прибутку.
Аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське господарство, є
важливою складовою економіки України. Крім стабільного забезпечення населення країни
якісним, безпечним, доступним продовольством, аграрний сектор спроможний на вагомий
внесок у розв’язання світової проблеми голоду.
Подальше входження до світового економічного простору, посилення процесів
глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адаптації до умов, що постійно змінюються, а
відповідно - подальшого удосконалення аграрної політики.
Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує
потреби внутрішнього ринку, може сприяти розвитку національної економіки та її
ефективній інтеграції у світовий економічний простір, а отже, зростанню доходів задіяного в
аграрній економіці сільського населення, кількість якого становить понад третину всього
населення країни, що забезпечить розвиток також і інших галузей економіки.
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РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REGION
Публичное управление не может быть произвольным и базироваться на случайных
обстоятельствах, которые не обусловлены объективными экономическими интересами
участников рыночного оборота. Для современной России характерна трехуровневая система
нормативных документов, которые обусловливают институциональную составляющую
публичного управления: 1) Конституция РФ, федеральное законодательство и подзаконные
нормативные правовые акты федеральных государственных органов; 2) конституции
(уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ и подзаконные нормативные правовые акты
государственных органов субъектов РФ; 3) уставы муниципальных образований,
нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций и контрольных органов
муниципальных образований (табл. 1).
Таблица 1. Уровни институциональных основ публичного управления
Уровни
Подуровни
Субъекты регулирования
Формы регулирования
1
2
3
4
1.
Отсутствуют
Президент РФ, Федеральное
Конституция РФ,
Федеральный
Собрание, Правительство РФ, федеральное
федеральные министерства,
законодательство и
агентства, службы, Счетная
подзаконные
палата РФ
нормативные правовые
акты федеральных
государственных
органов
Высшее должностное лицо
2.
Республика,
Конституции (уставы)
субъекта РФ, законодательный субъектов РФ, законы
Региональный край, область,
(представительный) орган
город
субъектов РФ и
субъекта РФ, высший
федерального
подзаконные
исполнительный
орган
значения,
нормативные правовые
субъекта РФ, исполнительные акты государственных
автономная
органы специальной
область,
органов субъектов РФ
компетенции субъекта РФ,
автономный
высшие органы финансового
округ
контроля субъектов РФ
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1
3.
Муниципальный

2
Городской округ,
муниципальный
район, городское
поселение,
сельское
поселение

3
Глава муниципального
образования,
представительный
орган муниципального
образования, местная
администрация,
контрольный орган
муниципального
образования

Завершение табл. 1
4
Уставы муниципальных
образований,
нормативные правовые
акты представительных
органов муниципальных
образований, глав
муниципальных
образований, местных
администраций и
контрольных органов
муниципальных
образований

В свою очередь, каждый из названных уровней институциональных основ публичного
управления имеет свою внутреннюю структуру, обусловленную общими тенденциями и
особенностями, которые присущи именно этому уровню публичного управления. Если на
федеральном уровне процессы экономической интеграции способствовали определенной
корректировке целей, задач и функций публичного управления, то на региональном и
муниципальном уровнях адекватного реформирования институционального механизма
публичного управления пока не произошло. Наиболее развернутый инструментарий для
обеспечения публичного управления характерен для федерального регулирования, а не
регулирования на уровне регионов.
Важно отметить, что одни управленческие институты предусматриваются
непосредственно актом государства, другие – учреждаются в локальных документах
организаций. Наблюдаются сложности как в теоретической разработке форм и методов
публичного управления, так и в практически-прикладном аспекте совершенствования
региональной и муниципальной управленческой деятельности. Институциональные основы
публичного управления не исчерпываются требованиями федеральных актов об организации
и деятельности бизнеса. Важнейшую роль в этом процессе играют также нормативные
документы субъектов РФ и муниципальных образований.
Во многих случаях региональные акты содержат декларативные, слабо реализуемые
положения, которые вследствие своего несовершенства не оказывают надлежащего
воздействия на процесс публичного управления (табл. 2). Не исключаются факты
дублирования нормативных предписаний и внутренней противоречивости региональных
актов.
Таблица 2. Влияние недостатков актов субъектов РФ на эффективность публичного
управления
Статус документа Наименование
Недостатки
Влияние недостатков
документа
документа
документа на эффективность
публичного управления
1
2
3
4
Учредительный
Конституция
Недостаточное
Произвольные указания
акт субъекта РФ
(устав)
закрепление
частным корпорациям,
экономических
отсутствие системности в
полномочий в
управлении экономическим
отношении
развитием региона
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1

2

Закон субъекта
РФ

Об оценке
бюджетной,
социальной и
экономической
эффективности
налоговых
льгот

Закон субъекта
РФ

О противодействии
коррупции

Закон субъекта
РФ

О развитии
малого и
среднего
предпринимательства
О резерве
управленческих кадров

Закон субъекта
РФ

Закон субъекта
РФ

О концепции
промышленной, научнотехнической и
инновационной
политики

Закон субъекта
РФ

О порядке
управления и
распоряжения
государственной собственностью

3
органов государственной
власти и местного
самоуправления
Обобщенные и
недифференцированные
критерии оценки
эффективности налоговых
льгот

Декларативные меры
противодействия
коррупции. Отсутствие
конкретных механизмов
контроля деятельности
государственных и
муниципальных
чиновников
Чрезмерные преференции
малому и среднему бизнесу
в ущерб крупным
корпорациям
Отсутствие четкого
механизма взаимодействия
между государством и
бизнесом в обмене
управленческими кадрами
Ограничение
инновационной политики
промышленной и научнотехнической сферами

Отсутствие прозрачного
механизма управления и
распоряжения
государственным
имуществом, низкий
общественный и
парламентский контроль
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Продолжение табл. 1
4

Предоставление
налоговых льгот
корпорациям, в них не
нуждающимся.
Лоббирование частных
интересов. Отсутствие
корреляции между
налоговыми льготами и
экономическим
развитием региона
Коррупционная
зависимость корпораций
от недобросовестных
представителей власти

Необоснованные
рыночные преимущества
некорпоративного
бизнеса
Проникновение в органы
власти и в
корпоративный бизнес
низкоквалифицированны
х управленческих кадров
Необоснованные
преференции
промышленным и
научно-техническим
организациям в ущерб
другим секторам
региональной экономики
Получение
экономических
преимуществ
корпорациями за счет
лоббирования своих
интересов в органах
власти без учета
объективных
экономических
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1

2

3

Закон субъекта
РФ

О порядке
передачи
объектов
государственной собственности в
муниципальную
собственность

Громоздкий механизм
перехода публичной
собственности, требующий
значительных финансовых
затрат за счет бюджетов
соответствующих уровней

Закон субъекта
РФ

О реестре
государственной
собственности

Закон субъекта
РФ

О
приватизации
государственного
имущества

Чрезмерная обобщенность
критериев для ведения
реестра государственной
собственности, отсутствие
аналогичных предписаний
для муниципальных
образований
Значительная свобода
усмотрения органов
исполнительной власти
субъекта РФ,
ограниченный
парламентский контроль

Закон субъекта
РФ

Об
инвестиционной
деятельности

Декларативность норм,
отсутствие ясных,
прозрачных и
гарантированных
механизмов
инвестиционной
деятельности

Завершение табл. 1
4
показателей
Повышение рыночной
цены экономических
ресурсов, находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности,
неэффективное
управление и
распоряжение объектами
публичной
собственности
Недостаточная
информированность
корпораций о наличии
или отсутствии
экономических ресурсов
Получение
экономических
преимуществ
корпорациями за счет
лоббирования своих
интересов в органах
власти без учета
объективных
экономических
показателей
Снижение уровня
инвестиционной
активности и падение
показателей
экономического развития
в регионе

Таким образом, к основным тенденциям функционирования институциональных
основ публичного управления следует отнести, во-первых, множественность уровней
регулирования, что стимулирует рассогласованность управленческих действий и их
недостаточную взаимную корреляцию, во-вторых, ведущую роль федеральных актов и
учредительных документов корпораций в определении структуры органов управления
корпорациями и разграничении компетенции между ними, что не всегда позволяет
региональным органам власти оперативно вмешиваться в процесс публичного управления, втретьих, недостаточно полную и внутренне несогласованную систему нормативных актов
субъектов РФ, которая в значительной мере препятствует эффективности публичного
управления.
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Основным критерием оценки функционирования системы публичного управления
является экономическая эффективность. В противном случае нарушается основополагающий
подход менеджмента – правила и институты, регламентирующие деятельность
экономического субъекта, не проходят оценки на предмет степени его эффективности,
соответствия целям функционирования субъекта и степени удовлетворенности интересов.
Вследствие того, что при принятии решений затрагиваются интересы различных
групп лиц, в разной степени заинтересованных и способных воздействовать на изменение
ситуации,
в
качестве
инструмента
оценки
целесообразности
формирования
институционального механизма публичного управления предложено использование метода
анализа иерархий. Главная цель – экономическая эффективность публичного управления.
Акторы: руководители предприятий; руководство региона; акционеры, государство и
жители региона. Цели: сохранение рабочих мест; повышение заработной платы; получение
прибыли; налоговые поступления; производство товара/услуги. Сценарии: ресурсное
обеспечение
процесса
социально-экономического
развития
(предоставление
государственных гарантий, субсидирование процентных ставок, приватизация научных
организаций); косвенные методы государственного воздействия на процессы социальноэкономического
развития
(формирование целевых программ,
информационное
сопровождение, пропаганда активности); институциональное обеспечение процесса
социально-экономического развития (четкая формулировка критериев, обеспечение
прозрачности процесса предоставления льгот, информированность сообщества); прямые
методы государственного воздействия на процесс социально-экономического развития
(государственный заказ; налоговые льготы, дотации); развитие инфраструктуры (создание
бизнес-инкубатора, развитие партнерских отношений с ведущими научными центрами).
Специфика данной иерархии заключается в том, что практически невозможно найти
эксперта, который бы не идентифицировал себя с одним из акторов. В связи с этим на
первом уровне иерархии при определении приоритетов акторов оценить их значимость
предлагалось им самим, а вектор приоритетов формировался как средний. Затем
представителям акторов, выбранным на основании случайной выборки по группе,
предлагалось заполнить анкету, в которой попарно сравнивались цели, достижение которых
призвано обеспечить состояние корпорации, характеризуемое как благополучное. Таким
образом, вектор приоритетов целей формировался как произведения векторов приоритетов
акторов и матрицы целей.
Так как сценарии не являются взаимоисключающими, имеет смысл характеризовать
непосредственно сценарии, не придерживаясь последовательности: группы сценариев сценарии, для чего была привлечена группа экспертов, которым было предложено
охарактеризовать представленные сценарии с точки зрения соответствия определенным
целям. Значения в матрицы попарных сравнений (рис. 1) заносились на основании
достижения консенсуса.
0,148 0,390 0,150 0,099 0,050
0,572
0,186
0,095 0,318 0,284 0,153 0,023
0,193 =
0,160

0,041 0,046 0,342 0,416 0,132
0,117
0,106
0,052 0,033 0,031 0,024 0,452
0,064
0,065
0,665 0,212 0,192 0,308 0,342
0,054
0,482
Рисунок 1. Умножение матрицы целей на вектор акторов.
После отбора неальтернативных сценариев происходит попарное сравнение
достижимости целей при их осуществлении. Затем полученная матрица сценариев была
умножена на вектор столбец целей и были получены результаты ранжирования сценариев
(табл. 3).
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Таблица 3.
управления
Ранг Балл
1
0,37
2
0,32
3
0,30
4
0,29
5
0,28
6
0,22
7
0,20
8
0,20
9
0,20
10
0,19
11
0,18
12
0,17
13
0,14
14
0,13

Ранжирование сценариев формирования благоприятного климата публичного
Описание сценария
четкая формулировка критериев инновационной активности
обеспечение прозрачности процесса предоставления льгот
формирование целевых инновационных программ
предоставление государственных гарантий
субсидирование процентных ставок
развитие партнерских отношений с научными центрами
информационное сопровождение инновационного процесса
информированность предпринимательского сообщества
налоговые льготы
государственный заказ
дотации
приватизация научных организаций
создание бизнес-инкубатора
пропаганда инновационной активности

На основании полученных результатов ранжирования сценариев становится
очевидным, что первоочередная задача формирования институционального поля публичного
управления – это определение признаков реализации данного вида деятельности и
обеспечение прозрачности предоставления государственных преференций. На втором месте
стоят проблемы ресурсного обеспечения. Как видно из сравнения, акторы довольно
скептически относятся к рациональности использования прямых методов, развитию
дерегулирования в научно-инновационной сфере. Поэтому развитие соответствующих
институтов и их государственное закрепление не представляется целесообразным.
Вышеизложенная методика (архитектура иерархии, методы), с учетом специфики оценки
направлений формирования институционального поля публичного управления, может быть
использована при анализе степени приемлемости и первоочередности рассмотрения и
принятия тех или иных инициатив, а также выявлении наиболее перспективных форм и
стимулировании экономической активности в регионе.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ В
УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
FORMATING TOTAL REWARDS STRATEGIES IN THE UKRAINIAN REALITY
В далекому 1996 році, статтею в «USA Today» (Ньюборн, 1996) була проголошена
революція у формуванні винагороди, яка надається працівникам організацією. Замість
винагороджувати працівників шляхом преміювання та інших простих стимулів, так названа
«нова плата» поєднала винагороду за досягнення успіху з досягненням мети організаційної
стратегії (дослівно: «Total Rewards»).
Найбільш широкого практичного застосування концепція загальної винагороди за
працю набула в Америці. Саме тому питання, пов’язані з процесами формування,
впровадження, оцінкою можливостей та оцінювання результатів використання загальної
винагороди, найбільше досліджували американські вчені: Амабайл Т.М., Барні Д.Б.,
Барбер А.Е., Белтс Б.Б., Біер М., Бліндер А.С., Бріггс Т.Е., Берон Д.Н., Бейлі Б.Р., Блазі Д.,
Вессон М.Д., Врайт П.М., Джодж Т.А., Дунхам Р.Б., Ебош К.С., Зардкухі А., Ньюмен Д.А.,
Р.А. Кенон М.Д., Комбс Д., Конті М., Круз Д., Кейбл Д.М., Колела А., Петзольд Р.І.,
Тайге Е.М., Формізано Хелл А., Кетчен Д., Хафф Д.Д., Хенд Д.С., Хілл К.Д, Хеннесі В.А.,
Хенеман Р. та інші. Питанню формування загальної винагороди приділялась увага і в
європейських країнах. Найбільш відомими вченими в сфері дослідження загальної
винагороди за працю є Бабиніна Л., Поварич І, Бабін С., Бабіна С., Соломанідіна Т.,
Соломанідін В., Федченко А., Назарова Г., Гончарова С., Водницька Н., Колот А.М.,
Цимбалюк С.О.
Криза суспільних відносин в Україні призвела до різкого спаду економіки. В
надскладних умовах існує необхідність постійного пошуку господарюючими суб’єктами
нестандартних шляхів, способів та методів виживання. Скорочуються адміністративні
витрати, зменшується кількість персоналу, та, наразі, забувається про колосальний
потенціал, яким володіє будь-яке підприємство – про внутрішній потенціал наявних
трудових ресурсів. Створення умов для розвитку професійних навиків та навичок
співробітників, забезпечення правильної мотивації персоналу, грамотне планування роботи
та використання оптимальних стимулів – ось основні рушійні сили в напрямку подолання
кризи. А допоможе в цьому правильно спроектована, апробована, втілена та перевірена на
практиці стратегія винагороди за працю.
Поняття «винагороди за працю» виникло одночасно з поняттям «праця». Тисячі років
люди намагаються дати відповіді на запитання: «Як оцінити працю?», «Які фактори
впливають на справедливість оплати?», «Чи існує ідеальна схема оплати праці?» та інші.
Вченими розроблені відповідний категоріальний апарат, тисячі схем, систем,
структур, проаналізовано методи, методики за якими живуть та працюють сотні тисяч
підприємств, побудовано відповідні теорії. Проте, незважаючи на всі отримані досягнення на
сьогодні, коли мова заходить про оплату працю, виявляється, що поняття «стратегії загальної
винагороди за працю» є недостатньо дослідженим в науковій літературі. Можливо саме
тому, вагомість даного питання недооцінюється на практиці при формуванні та
обґрунтуванні загальної економічної стратегії підприємства.
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Складнощі починаються із самого початку, з пошуку відповіді на питання: «Що таке
«стратегія формування загальної винагороди за працю»?». На сьогодні існує величезна
кількість визначень терміну «стратегія», що трактують цю категорію та похідні поняття
залежно від об'єкта та предмета досліджень: «стратегія», «стратегія підприємства»,
«корпоративна або загальна стратегія підприємства», «економічна стратегія». Досить широко
в літературі використовуються поняття: «стратегія мотивації персоналу», «стратегія
стимулювання», «стратегія державної кадрової політики», «стратегія управління
персоналом», «стратегія управління трудовими ресурсами».
При спробі знайти визначення поняття «стратегія загальної винагороди» ми
стикаємось із тим, що його підмінюють поняттями «стратегія мотивації персоналу» або
«стратегія стимулювання персоналу», та далі продовжують аналізувати саме останні.
Оскільки, не існує однозначної думки з приводу того, чим є стратегія загальної
винагороди за працю, то відповідно існують і питання з приводу її класифікації. Як правило,
стратегія розробляється на чотирьох різних організаційних рівнях:
1) Корпоративна стратегія розробляється для всього підприємства;
2) Конкурентні стратегії розробляються за окремими бізнес-напрямками чи сферами
діяльності;
3) Функціональна стратегія - для кожної з функціональних підсистем (філій,
підрозділів, служб) підприємства;
4) Операційні стратегії розробляються для визначення принципів управління
окремими процесами (наприклад, процесами закупівлі, транспортування, реклами та ін.).
Знову ж таки, звертаємо увагу, що в основному при здійсненні класифікації стратегій,
мова йде саме про стратегії стимулювання та мотивації персоналу, і аж ніяк не про стратегію
загальної винагороди за працю. При цьому, в літературі розглядається три основні напрямки:
1. Стратегія визнається однією з конкурентних стратегій, які дозволяють
підприємству запропонувати на ринку праці більш прийнятні умови потенційним
працівникам, ніж конкуренти, що займаються таким же видом діяльності. Реалізація такої
стратегії розглядаються як можливість забезпечити підприємство найбільш ефективними
працівниками, використання яких буде доцільним для реалізації загальної економічної
стратегії суб’єкта господарювання.
2. Стратегія є звичайною операційною стратегією, яка розробляється виключно для
реалізації конкретного економічного процесу: управління трудовими ресурсами в межах
визначеної господарської одиниці.
3. Стратегія – це функціональна стратегія, роль якої полягає у створенні
управлінських орієнтирів для досягнення намічених функціональних цілей підприємства.
Слід врахувати, що нині більшість організацій мають ієрархічну структуру і праця
людей оцінюється, як правило, відповідно до їх положення в цій ієрархії. Наприклад,
просування по службі і преміювання персоналу невиробничої сфери залежать, головним
чином, від ставлення керівництва, а не від яких-небудь реальних заслуг. Крім того,
спостерігається тенденція заохочувати не ініціативних і заповзятливих працівників, а тих,
хто зберігає стійке положення в ієрархії. Більшість існуючих стратегій стимулювання самі по
собі несправедливі. Завжди легше оцінити і заохотити роботу персоналу відділу збуту, ніж
співробітників наукових лабораторій. В результаті учені, що створили товар, який має
високий попит у споживачів, і які не мають можливості брати участь в розподілі прибутків,
почувають себе обділеними. Менеджери, як правило, усвідомлюють, що цей стан речей
несправедливий і співчувають ученим, але в той же час не докладають жодних зусиль, щоб
змінити встановлену віками систему. Більш практичні керівники зазвичай рекомендують
ученим, бажаючим брати участь в прибутках, які заробляються завдяки їх винаходам, або
зайнятися збутом продукції, або припинити скаржитися і задовольнятися тим, що мають.
Між тим слід зазначити, що цей підхід до вирішення проблеми у сучасному світі, де нові
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винаходи і розробки мають величезний попит і часто є основою фінансового успіху, просто
не має ніякого сенсу.
В країнах з розвиненою ринковою економікою стратегії загальної винагороди за
працю розробляються з використанням математичних розрахунків, статистичних
досліджень, соціологічних опитувань, проведення оцінки наявних передумов для
впровадження стратегії загальної винагороди, проектування, апробації тощо. В українських
реаліях все значно прозаїчніше:
- на підприємствах державної форми власності продовжує культивуватись система
оплати праці, розроблена ще за часів СРСР. Зазначені підприємства при формуванні
винагороди за працю якнайдетальніше дотримуються умов колективних договорів, галузевих
угод, інструкції зі статистики заробітної плати, Закону про оплату праці, Кодексу законів про
працю;
- на підприємствах з іноземними інвестиціями, при дотриманні всіх
вищеперерахованих законодавчих актів, але вже не настільки «дослівно», використовуються
окремі положення «total rewards». Однак, якщо навіть ще рік назад зазначені підприємства
намагались «дотягнутись» до європейських та американських стандартів оплати праці, то на
сьогодні в умовах політичної та економічної кризи в Україні, їх власники збагнули, що
можна діяти інакше – так, як діють підприємці – українці: скорочувати заробітні плати
вдвічі, а подекуди і втричі, скорочувати додаткові виплати, зменшувати компенсації. При
цьому, обсяг обов’язків працівників збільшувати;
- на підприємствах з приватною формою власності система оплати праці вміщується в
три слова: «за скільки домовились», що нерідко на практиці призводить до наступного: два
працівника, які займають однакові посади отримують заробітні плати, які можуть
відрізнятись в 1,5-2 рази. При цьому, повністю ігнорується вклад окремого працівника –
нівелюється принцип справедливості, коли особа, яка зуміла «домовитись» на більшу
заробітну плату при відсутності здібностей, професійних вмінь та прагнення досягти
більшого, отримує заробітну плату вище, ніж той хто сумлінно виконує свої обов’язки,
проявляє ініціативу та творчо ставиться до вирішення проблем. Питання дотримання всіх
законодавчих актів щодо встановлення системи оплати праці, надання соціального пакету та
ін. досить умовне: адже, як правило, на таких підприємствах заробітна плата і досі
виплачується «в конвертах».
Менталітет українських підприємців не дозволяє їм зрозуміти всю важливість
формування та реалізації на практиці стратегії винагороди за працю, через що вони
втрачають можливість отримати додатковий підприємницький прибуток, внаслідок
правильного застосування важелів впливу на співробітників.
Зважаючи на вищевикладене, можна зробити наступні висновки:
1. Тисячолітня практика оплати праці перш за все приносить прибуток не особі, що
безпосередньо винайшла та виробила продукт, а як правило тому, хто вміє його
продати.
2. Поняття «стратегія загальної винагороди за працю» на сьогодні є недостатньо
вивченим наукою.
3. Оскільки, відсутнє визначення поняття «стратегія загальної винагороди за працю»,
то відсутня і адекватна можливість визначення її місця в загальній стратегії
підприємства.
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ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД
ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ З МІСЦЕВИМИ
ІНСТИТУТАМИ ВЛАДИ
PUBLIC REPRESENTATION OF ETHNIC COMMUNITIES IN TRANSCARPATHIA IN
THE CONTEXT OF COOPERATION WITH LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS
Сучасна соціально-політична реальність України диктує нові вимоги та формат
громадсько-політичних відносин між представниками різних соціальних груп й державою
загалом. Питання участі в громадському житті країни представників всіх соціальних
спільнот, в тому числі етнічних, актуалізує проблему якісної репрезентації суспільних
інтересів та національних запитів у процесі творення відкритого громадянського суспільства.
Відповідно до цього існує припущення, що держава не може ефективно взаємодіяти з
окремими громадянами, тому репрезентацію громадських інтересів, формування, захист та
реалізацію запитів щодо збереження їх етнічної самобутності здійснюють національнокультурні товариства, громадські організації, об’єднання та асоціації. У той же час, вони як
соціальні посередники виступають єднальною ланкою між етнічними громадами та
державною владою загалом.
Поряд з тим, система державних органів та установ, які безпосередньо займаються
проблемами розвитку етнічних меншин й здійснюють контроль за дотриманням чинного
законодавства у сфері міжнаціональних відносин та національно-культурного розвитку,
стала одним із основних елементів механізму практичної реалізації прав етнічних спільнот в
Україні. Мережу інститутів етнополітичного менеджменту на загальнодержавному рівні
представляють : комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин, Департамент у справах релігій і національностей
Міністерства культури України (відділ національних меншин України та української
діаспори), Рада міжнаціональної злагоди, Урядовий уповноважений з питань
етнонаціональної політики.
Специфіка Закарпатської області полягає в її полікультурності де природно створені
різні історичні, соціальні, культурні та релігійні умови, які безпосередньо вплинули на рівень
етнічної самосвідомості меншин краю та їх організації у процесі формування громадськополітичних запитів. Репрезентативну структуру етнічних інститутів області складають:
відділ національностей закарпатської облдержадміністрації, Центр культур національних
меншин, Координаційна рада представників національно-культурних товариств, Громадська
рада. Звідси, актуальним видається науковий аналіз форм участі та взаємодії етнічних
організацій з місцевою публічною владою, зокрема в контексті оптимізації регіональних
механізмів державного управління етнонаціональними процесами. Адже, крізь призму
регіонального виміру можна виокремити проблемні питання загального стану та якості
використання потенціалу державної етнополітики в інтересах етнічних меншин. Крім того,
оцінку ефективності та результативності взаємодії місцевих державних інститутів з
громадськими організаціями національних меншин, визначить аналіз реалізації практичних
заходів щодо забезпечення умов для здійснення громадських запитів збоку етнічних громад.
Для координації зазначених вище заходів, розпорядженням голови державної
адміністрації (Балога В.І.) та голови обласної ради (Іванчо І.В.) 11 жовтня 1999 р. було
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створено перший в Україні, державний культурно-інформаційний, організаційно-методичний
та консультативний заклад Центр культур національних меншин. Представники
національно-культурних товариств отримали можливість здійснювати статутну діяльність на
безоплатній основі. Поряд з тим, при Центрі діє координаційна рада з числа голів
національно-культурних товариств. Практична діяльність Центру здійснюється у тісному
зв’язку з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями та культурними
центрами (Центр німецької культури „Паланок”, Центр ромської культури “Романі Яг” та
“Романі чгіб”, Центр румунської культури та Центр словацької культури). Головним
завданням стало громадське представлення, видання та поширення інформаційноаналітичних матеріалів з питань розвитку культур етнічних спільнот та діяльності
національно-культурних товариств області.
В рамках зазначеної теми, здійснено аналіз результативності етнокультурної
діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття в контексті реальної (не
декларативної) репрезентації інтересів та національно-культурних запитів збоку
представників етнічних громадських організацій. В тому числі, оцінено якість виконання
Програм та визначено основні форми взаємодії лідерів етнічних організацій із закладом.
Відповідно до цього, проведений порівняльний аналіз звітів програмних документів,
допоміг виявити способи та методи державної регіональної етнополітики, яка наразі
формулює зміст практичного втілення етнонаціональних потреб. Звідси, виділення критеріїв,
оцінювання, їх аналіз та розроблення підходів до вдосконалення механізмів етнічного
представництва в системі місцевої державної влади, безпосередньо пов’язано з основним
шляхом удосконалення етнополітичної концепції України вцілому.
Як результат, визначено, що протягом 16 років діяльності Центру культур
національних меншин, відповідно до основних положень, функцій та завдань, було
затверджено та виконано ряд обласних Програм (остання розроблена на період до 2015
року). Виконання положень даних Програм детально описано в звітах Центру. Однак, на
офіційному веб-сайті розміщено тільки два з них, інша документація знаходиться в архівах
установи. Слід відмітити, що зазначені дані різняться за зразком оформлення та виконані в
довільній формі. В такому випадку, оцінку практичного втілення етнонаціональних потреб
визначає аналіз опублікованого звітування за наступними показниками:
1. Число національно-культурних товариств, які здійснюють свою статутну
діяльність на базі Центру
Починаючи з 1999 по 2010 рр. кількість товариств, які здійснювали статутну
діяльність на базі Центру культур, не була зафіксована в звітній документації. Разом із тим,
знаходимо дані про результати інформаційно-просвітницької роботи та проведені історикокультурні заходи. На противагу цьому, за результатами нашого дослідження, до 2010 р. вже
було зареєстровано 65 етнічних громадських організацій із обласним статусом, а процес їх
організаційного оформлення до кінця 2012 р. був практично завершений. Наведені факти
переконують у доцільності ведення обліку товариств, які підтримують зв’язок з відповідним
закладом, оскільки це допоможе визначити рівень їх громадської активності та етнічного
представлення в процесі здійснення етнорегіональної політики області.
Відповідно до змісту заходів нової Програми, в розділі про організаційнокоординаційну діяльність вже зафіксовано 18 національно-культурних товариств, що
здійснювали статутну діяльність на базі Центру. Пізніше, в 2013 р. їх число складає – 38
організацій. Як результат, протягом зазначеного періоду ефективність роботи Центру
вплинула на якість співпраці та зв’язку з численними громадськими організаціями етнічних
спільнот краю.
Формат нових звітів, що опубліковані на офіційному веб-сайті, представлений як
цілісна система реалізації конкретних заходів Програми. Проте, якщо звернути увагу на
якість інформаційного наповнення в публічному звітуванні, то можна прослідкувати
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дублювання тексту в пунктах про виконання роботи та відсутність уточненого змісту
проведених заходів (табл. 1)
Таблиця 1. Якість інформаційного наповнення публічної звітності Центру культур
національних меншин Закарпаття
ЗВІТ
про виконання у 2011 році Програми „Центр культур
національних меншин Закарпаття на 2011 – 2015
роки», затвердженої розпорядженням голови
облдержадміністрації від 13 жовтня 2010 року №690,
рішенням Другої сесії обласної ради VI скликання від
16 грудня 2010 року №59

ЗВІТ
про виконання у 2013 році Програми «Центр культур
національних меншин Закарпаття на 2011 – 2015 роки»

№

Зміст заходів

Виконавці

№

10

Надавати
правову,
організацій-нометодичну
допомогу при
направленні в
закордонні
поїздки активу
національнокультур-них
товариств,
науковців,
вчителів,
творчих
працівників для
участі в
міжнародних
конференціях,
симпозіумах,
участі у курсовій
перепідготовці,
(стажуванні),
мистець-ких та
інших заходах з
питань
міжнаціональних
відносин.

Центр
культур
націона
льних
меншин
Закарпаття

12

Поповнювати
інформаційнодовідковий фонд
і банк даних про
національнокультурні

Центр
культур
націона
льних
меншин
Закарпаття

Інформація про
виконання заходів
Програми у 2013 році
Центром
забезпечувалось
інформацій-нометодичне
обслуговування
активістів національнокультурних товариств,
які виїжджають за межі
області для участі в
міжнародних
конференціях,
симпозіум-мах,
семінарах, мистецьких
та інших заходах з
питань
міжнаціональних
відносин. Учасники
зазначених заходів
забезпечувались
інформаційнополіграфічною
продукцією, книгами,
буклетами,
довідниками, виданими
Центром.
В рамках Програми
надавалась методична
допомога педагогічним
працівникам
навчальних закладів з
навчанням мовами
національних меншин
при направленні їх на
стажування, курси
перепідготовки в
Угорщину, Румунію,
Словаччину, Польщу.
Педагогічні працівники
забезпечувались
інформаційнодовідковими
матеріалами з бази
даних та інформаційнодовідкового фонду
Центру.
п.10.виконано
У рамках програми
Центр упродовж року
здійснював заходи
щодо систематичного
поповнення
інформаційно-

Зміст заходів

Виконавці

10

Надавати
правову,
організаційнометодичну
допомогу при
направленні в
закордонні
поїздки активу
національнокультурних товариств,
науковців,
вчителів,
творчих
працівників
для участі в
міжнародних
конференціях,
симпозіумах,
участі у
курсовій
перепідготовці
(стажуванні),
мис-тецьких та
інших заходах
з питань
міжнаціональн
их відносин.

Центр
культур
націона
льних
меншин
Закарпаття

12

Поповнювати
інформаційнодовідковий
фонд і банк
даних про
національно-

Центр
культур
національн
их меншин
Закарпаття
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Інформація про
виконання заходів
Програми у 2013 році
Центром здійснювалося
інформаційно-методичне
обслуговування активістів
національно-культурних
товариств, які
виїжджають за межі
області для участі в
міжнародних
конференціях,
симпозіумах, семінарах,
мистецьких та інших
заходах з питань
міжнаціональних
відносин. Учасники
зазначених заходів
забезпечувалися
інформаційнополіграфічною
продукцією, книгами,
буклетами, довідниками,
виданими Центром.У
рамках Програми
надавалася методична
допомога педагогічним
працівникам навчальних
закладів з навчанням
мовами національних
меншин при направленні
їх на стажування, курси
перепідготовки в
Угорщину, Румунію,
Словаччину, Польщу.
Педагогічні працівники
забезпечувалися
інформаційнодовідковими матеріалами
з бази даних та
інформаційнодовідкового фонду
Центру.п.10.виконано

У рамках Програми Центр
упродовж року
здійснював заходи щодо
систематичного
поповнення
інформаційно-
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Закінчення табл. 1
1

2
товариства та
національні
меншини
області.
Підтримка
діяльності
Центру культур
національних
меншин
Закарпаття (в
тому числі
поповнення
бібліотечного
фонду та
оргтехніки)

3

4
довідкового фонду і
банку даних про
національно-культурні
товариства області. На
запит товариств
підготовлено цикл
довідкових та
аналітичних матеріалів,
які розміщені на Webсайті Центру. Центр
підключено до
електронної мережі
«Інтернет». Послугами
«Інтернету»,
оргтехнікою,
телефонним та
факсовим зв’язком
користуються члени
правління національнокультурних товариств,
які здійснюють
статутну діяльність на
базі Центру. У 2011
році забезпечувалась
належна підтримка
діяльності Центру.
п.12.виконано

5

13

Надавати
методичну та
інформаційну
допомогу
виданням, що
засновані
обласними
національнокультурними
товариствами.
Провести
обласний оглядконкурс на
краще
висвітлення у
засобах масової
інформації
питань
життєдіяльності
національних
меншин області

Центр
культур
національн
их меншин
Закарпаття

Заходи, що
проводились
національнокультурними
товариствами у 2011
році, систематично
висвітлювались у ЗМІ,
теле- та радіопередачах,
Web-сайтах
національнокультурних товариств.
За підсумками оглядуконкурсу за краще
висвітлення у засобах
масової інформації
питань життєдіяльності
національнокультурних товариств
переможцем визнано
Творче об’єднання
програм національних
меншин Закарпатської
обласної державної
телерадіокомпанії.
п.13.виконано

13

6
культурні
товариства та
національні
меншини
області.
Підтримка
діяльності
Центру
культур
національних
меншин
Закарпаття (в
тому числі
попов-нення
бібліотечного
фонду та
оргтехніки)

7

8
довідкового фонду і банку
даних про національнокультурні товариства
області. На запит
товариств підготовлено
цикл довідкових та
аналітичних матеріалів,
які розміщені на веб-сайті
Центру. Центр
підключено до
електронної мережі
«Інтернет». Послугами
«Інтернету», оргтехнікою,
телефонним та факсовим
зв’язком користуються
члени правління
національно-культурних
товариств, які здійснюють
статутну діяльність на
базі Центру. У 2013 році
забезпечувалась належна
підтримка діяльності
Центру.п.12.виконано

Надавати
методичну та
інфор-маційну
допомогу
виданням, що
засновані
обласними
націо- нальнокультурними
товариствами.
Провести
обласний
огляд-конкурс
на краще
висвітлення
питань
життєдіяльнос
ті
національних
меншин
області

Центр
культур
національн
их меншин
Закарпаття

Заходи, що проводились
національно-культурними
товариствами у 2013 році,
систематично
висвітлювались у ЗМІ,
теле- та радіопередачах,
веб-сайтах національнокультурних товариств. За
підсумками оглядуконкурсу за краще
висвітлення питань
життєдіяльності
національно-культурних
товариств переможцем
визнано Заслужений
академічний
Закарпатський народний
хор (за виконання творів
мовами національних
меншин, активну участь в
культурно–мистецьких
акціях, що проводяться
національно–культурними
товариствами).
п.13.виконано

Джерело : офіційний веб-сайт Центру культур національних меншин Закарпаття

Сутність викладеного дає підстави твердити, що процес співпраці з етнічними
організаціями та репрезентація їх громадського життя, вимагає попереднього проведення
громадських моніторингів та досліджень у етнонаціональній сфері для розроблення
послідовного механізму реалізації Програми, відповідно до суспільних запитів та інтересів
етнічних громад. Крім того, чітке визначення пріоритетних заходів дасть змогу вирішити у
більш повному обсязі ряд обласних проблем щодо реалізації державної політики у сфері
міжетнічних відносин й підтримки позитивного іміджу Закарпаття як полікультурн ого краю.
2. Пропаганда статутної діяльності національно-культурних товариств
Вивчення, узагальнення та публікація досвіду роботи національно-культурних
товариств здійснюються Центром за новою Програмою відповідно до пункту 8 та 11.
Основними напрями публічної репрезентації статутної діяльності об’єднань стали:
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а) публікації збірників матеріалів з проведених круглих столів, науково-практичних
конференцій;
б) видання «Інформаційних бюлетенів» за участі відділу у справах національностей;
в) випуск інформаційно-аналітичного збірника «Єдина родина».
3. Основні форми взаємодії та безпосередньої участі представників національнокультурних товариств із Центром культур національних меншин
Детальний аналіз заходів проведених за змістом програм Центру, протягом 2011 –
2013 рр. показує, що найбільшу популярність серед багатьох форм взаємодії отримали :
- круглі столи (1. Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав
національних меншин в Україні та шляхи їх реалізації в умовах поліетнічного регіону; 2.
«Розвиток гуманітарного співробітництва в українсько-угорському прикордонному регіоні»;
3. Чехи в Україні : збереження культурної та історичної спадщини на прикладі Закарпатської
області”; 4. «Європейська система захисту прав національних меншин: рекомендації щод о
формування стандартів державної етнополітики України на шляху до ЄС»);
- міжнародні, науково-практичні конференції (1. Питання міжетнічної та
міжконфесійної толерантності, захисту прав національних меншин в Україні, зокрема –
Закарпатті; 2. «Русская культура Закарпатья»);
- семінари («Національно-культурні товариства Закарпаття : співпраця з органами
державної влади та місцевого самоврядування»);
- відкриті громадські слухання («Роми Закарпаття – становище, досвід, аналіз
проблем»);
- наукові читання («Ромологія: історія та сучасність»);
Іншими, не менш важливими для етнічних громад стали : проведення симпозіумів,
форумів, дискусій, тренінгів, нарад, урочистих зібрань з нагоди пам’ятних дат, днів культур
тощо.
Між іншим, з практичної точки зору, науковий інтерес представляє реалізація
пропозицій та ідей голів національно-культурних товариств, які були озвучені в ході
проведення різнопланових заходів та засідань. Наприклад, під час проведення обласного
семінару голів громадських організацій у 2011 р. за темою : «Національно-культурні
товариства Закарпаття : співпраця з органами державної влади та місцевого
самоврядування», були висловлені основні пропозиції учасників. Відповідно до цього, в звіті
програми зазначено, що «конструктивні пропозиції, побажання і зауваження учасників
семінару з метою їх реалізації включені до плану роботи Центру культур національних
меншин». Однак, під час висвітлення хроніки подій в інформаційному бюлетені № 21,
зазначене вище формулювання зводиться лише до тезисного окреслення питань обговорених
учасниками семінару. Дискусійно, що публічне представництво інтересів етнічних громад та
їх залучення до роботи Центру означене в звітах, тоді як конкретні пропозиції залишаються
неопублікованими даними.
У результаті можна прийти до висновку, що етнічні громади, в їх інституційному
контексті, стали активним суб’єктом громадсько-культурних процесів суспільного життя.
Про це свідчать різноманітні форми та засоби взаємодії лідерів етнічних організацій із
Центром культур національних меншин Закарпаття. Організаційно-координаційна та
інформаційно-просвітницька робота закладу привела до суттєвих позитивних змін у сфері
підвищення ефективності міжкультурного діалогу області. Проте, в межах аналізу означеної
проблематики є зауваження щодо практичного втілення етнонаціональних потреб та
публічного звітування Центру, оскільки, виконання деяких положень не підкріплено
реальними фактами. Більш того, результати безпосередньої участі в обговоренні важливих
місцевих питань державного значення не висвітлюються в повному обсязі, що в свою чергу
суперечить якості належної громадської репрезентації інтересів етнічних громад.
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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМНОЖЕННЯ ГРОШЕЙ В СУСПІЛЬСТВІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
THE PROBLEM OF PRESERVATION AND AUGMENTATION OF MONEY IN
SOCIETY IN MODERN CONDITIONS
Володіючи певною сумою коштів, люди зіштовхуються з дилемою: зберегти їх,
накопичити, примножити чи витратити.
В умовах соціально-економічної невизначеності такий вибір набуває особливої ваги,
оскільки очікування щодо збереження грошима їхньої вартості носять загрозливий характер,
тому це питання має першочергове значення. Так, населення намагаючись зберегти свої
заощадження вкладає часто кошти в товари тривалого використання. В такий період в житті
держави з одного боку знижується купівельна спроможність населення, тому економіка й
торгівля переживають не найкращі часи. З іншого боку люди, прагнучи зберегти вартість
накопичених коштів, намагаються придбати за «старими» цінами якомога більше товарів.
Таким чином стимулюючи й пожвавлюючи ділову активність в країні. При цьому в першу
чергу кошти витрачаються на продовольчі товари відносно тривалого зберігання (крупи,
олія, борошно тощо), а також побутова техніка, автомобілі тощо.
Разом з тим придбати все, що буде необхідне в майбутньому, не можливо практично,
оскільки більшість продовольчих товарів все ж мають термін придатності, а техніка –
цінність у певному відношенні. Так, наприклад, просто неможливо спожити гречки,
борошна, олії більше за якийсь певний обсяг протягом певного часу. При цьому, що такі
товари мають властивість псуватись. У свою чергу в більшості сімей не має потреби більше,
ніж в одному-двох холодильниках, пральних та посудомийних машинах, мікрохвильових
печах тощо. У такому випадку суспільство прагне знайти надійний спосіб збереження
вартості своїх коштів.
Банківські установи, як відомо, мають «схильність» під час криз демонструвати певну
нестабільність, що частково покривається за рахунок фондів гарантування вкладів чи в
інший спосіб, що в будь-якому випадку потребує часу, людської енергії та витрачених сил.
Тому такі фінансово-кредитні установи часто не мають належної довіри з боку суспільства у
часи невизначеності.
Ключовими характеристиками грошей є функції, які вони виконують та які базуються
на довірі до них. Такі функції є класичними і загально відомими та досліджені багатьма
науковцями у численних працях. На нашу думку, саме довіра до грошей забезпечує
виконання ними засобу обігу, засобу платежу, міри вартості, засобу нагромадження та в
окремих випадках світових грошей. Адже без довіри з боку їхніх користувачів неможливо
було б забезпечити грошовий обіг та бажання володіти ними, готовність учасників товарногрошових відносин визначати ціни товарів у вигляді саме грошових одиниць. Однак великий
вплив на свідомість людей чинить їхній негативний досвід, що пов’язаний із
взаємовідносинами з різного роду фінансовими установами. Фінансові взаємовідносини
людей з державою, банками, страховими компаніями та іншими організаціями базуються в
першу чергу також на довірі. Суспільство довіряє (в більшій чи меншій мірі) державі, коли
приймає в оплату за свою працю гроші в національній валюті, які випустила держава і
стабільність якої вона в особі, наприклад, центрального банку зобов’язана забезпечувати.
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Тобто працівник, отримуючи зарплату в певному розмірі, що вимірюється кількістю
грошових одиниць, повинен бути впевненим, що за отримані (зароблені) кошти він зможе
придбати необхідні йому блага. В іншому випадку втрачається довіра до держави, до її
символів, до грошової одиниці й зростає соціальне напруження, що може призвести до
непередбачуваних наслідків.
Довіряючи банкам, люди вносять кошти на депозити, зберігаючи їх у фінансових
установах, до каси банку із впевненістю, що вони будуть перераховані потрібному
отримувачу за певні блага для платника. В іншому випадку, платник не скористається
наступного разу послугами цієї установи, не зробить вклад, що є ресурсною базою для неї і
джерелом її прибутку.
Крім того, використовуючи банківські рахунки, картки, суспільство демонструє
довіру до банківської системи. При цьому навіть більшу, ніж в інших, зазначених вище
випадках, адже з рахунками юридичних та фізичних осіб пов’язаний найбільший грошовий
обіг, який не має навіть тієї цінності, яку має готівка, яка принаймні, гарантуються
державою, що вона буде прийнята на всій території країни як засіб платежу. Надійність і
цінність безготівкових коштів залежить також і від окремих банків, платіжних систем,
техніки, технологій обробки інформації та інших чинників. Тобто користуватись цінністю
безготівкових коштів суспільство може за умови повного виконання великої низки умов
іншою частиною суспільства, що відповідає за дієздатність системи електронних платежів.
У економічно розвинених країнах для підтримки довіри до банківської системи
створені та функціонують системи гарантування вкладів. Проте значна частина вкладників
банків, які мали труднощі, проходять важкий шлях, щоб отримати свої кошти, наприклад,
коли в касах чи з банкоматах, коли один раз на день можна отримати лише невелику суму
коштів, що складає буквально декілька відсотків від суми самого вкладу. Не менш важко
іноді й очікувати дотримання всіх формальностей, які тривають декілька місяців, щоб
отримати вкладникам кошти, які виплачуються за системою гарантування вкладів. Все це
підриває довіру суспільства до банків, до їхніх послуг та породжує сумнів у їх надійності,
зокрема, для вкладення коштів на депозит. Вкладати ж кошти у довготривалі страхові
програми виглядає перспективним, коли такі кошти для цього є. А коли більшість населення
більше переймається нагальними проблемами і потребами, вкладення за накопичувальними
страховими програмами на 10, 15, 20 років може бути непривабливим, у тому числі й з
міркувань існування страхової компанії в майбутньому, інвестицій в програми якої,
наприклад, державою не гарантуються.
У такому випадку привабливості для населення набувають фінансові піраміди, які
пропонують своїм учасникам за вкладені останніми кошти отримання великих відсотків, що
сягають 0,8 – 1% на день в залежності від суми вкладу. При цьому важливою умовою і
привабливістю є отримання відсотків щотижня, на відміну від, наприклад, банків, що
пропонують найбільшу з можливих для банківської системи відсоткових ставок лише за
довгостроковими вкладами. Зрозуміло, що такі умови, запропоновані фінансовою пірамідою,
можливі виключно за постійно зростаючої кількості нових вкладників та суми їх внесків до
фонду такої організації й не підкріплені ні її активами, ні власним капіталом, ні доданою
вартістю, яку можна було б отримати, інвестуючи залучені кошти в прибуткові проекти.
У науковій літературі розглядається декілька визначень фінансової піраміди:
 виключним джерелом доходу її учасників є кошти нових доки вони з’являються;
 за метою та особливостями створення фінансова піраміда є способом незаконного
заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, тобто способом
шахрайства;
 це технологія злочинної діяльності, яку використовують як спосіб заволодіння
чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) під виглядом
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інвестиційного проекту, членство в якому набувають за умови внесення певних платежів,
внесків чи іншої оплати;
 фінансова схема, за якої її організатор протягом певного часу продає власні
зобов’язання, за якими він зобов’язаний виплатити їх пред’явнику певну суму коштів у
майбутньому;
 це економічні відносини циклічного характеру, що виникають при отриманні
доходів одними учасниками за рахунок внесків інших без створення доданої вартості, з
неминучим крахом. Автор цього визначення, разом з тим зазначає, що слід припиняти
діяльність фінансових пірамід раніше, ніж наступить крах, обумовлений їх природою для
уникнення соціальної напруги і захисту прав та законних інтересів населення. Тому одразу
пропонує інше тлумачення, що «це недозволена законодавством система перерозподілу
коштів або іншого майна, прав на такі кошти або майно, при якій джерелом доходів одних
учасників є внески інших»;
 організація, членство в якій набувається за умови внесення певних платежів і дає
змогу отримувати прибуток членам організації.
На основі даних економічного аналізу діяльності фінансових пірамід раціонально
недоцільною є участь в таких організаціях та інвестування в подібні фонди коштів. Слід
однак при цьому зазначити, що будь-яка система, на нашу думку, може вважатись
ефективною та успішною, коли позитивний ефект та задоволеність більшості її учасників
переважає негативний ефект та незадоволеність меншості. Тому до комплексного вирішення
питання про доцільність заборони фінансових пірамід чи її недоцільність варто долучати
також широке коло фахівців для проведення, наприклад, соціологічних досліджень для
виявлення реальних наслідків для населення участі в подібних організаціях.
Отже, питання збереження та примноження грошей суспільством тісно, на нашу
думку, пов’язане з довірою до самих грошей, до організацій, що з ними працюють. А сама
довіра – категорія абсолютно суб’єктивна, що уможливлює ефективне (принаймні протягом
певного часу) функціонування таких, зокрема, організацій як безперспективні в
стратегічному розумінні та утопічні фінансові піраміди.
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