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Курсы польского языка он-лайн

Consilium Sp. z o.o., проводит дистанционно курсы польского языка, с
использованием специализированной современной Интернет-платформы.
Курс рассчитан на 240 часов: 100 часов — занятия с преподавателем и 140 часов —
самостоятельное выполнение заданий.
Курс польского языка построен таким образом, чтобы используя современные
возможности дистанционного образования, в минимально возможные сроки с
максимальным комфортом для слушателей, получить уровень владения польским
языком В2 (согласно Common European Framework of Reference for Languages, CEFR от
ноября 2011 года) — Upper-Intermidaite – [poziom] średni ogólny.
Согласно требованиям CEFR пользователь на этом уровне:
–– понимает основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке
на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, во время досуга и т.д.;
–– умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время
пребывания в стране изучаемого язика;
–– может составить связное сообщение на известные или особо интересующие
его темы;
–– способен изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее.
Сам курс будет разделен на:
–– 100 часов работы в виртуальной аудитории (лекции, практические занятия с
ответами на вопросы и проработкой домашних заданий);
–– 140 часов самостоятельной работы (упражнения, чтение, видео и аудио
материалы).
Кроме того, участники курса получат механизмы самостоятельного
совершенствования знаний польского языка, чтобы не останавливаться на
достигнутых результатах, постоянно применяя знания на практике.
Для участия в курсах необходимо заполнить заявку на сайте http://clmconsulting.pl
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Курси польської мови он-лайн

Consilium Sp. z o.o., проводить дистанційно курси польської мови, з використанням
спеціалізованої сучасної Інтернет-платформи.
Курс розрахований на 240 годин: 100 годин – заняття з викладачем, 140 годин –
самостійне виконання завдань.
Курс польської мови побудований таким чином, щоб використовуючи сучасні
можливості дистанційної освіти, в мінімально можливі терміни з максимальним
комфортом для слухачів, отримати рівень володіння польською мовою В2 (згідно
з Common European Framework of Reference for Languages, CEFR від листопада
2011 року) – Upper-Intermidaite – [poziom] średni ogólny.
Згідно з вимогами CEFR користувач на цьому рівні:
–– розуміє основні ідеї чітких повідомлень, зроблених літературною мовою на
різні теми, що виникають на роботі, навчанні, дозвіллі тощо;
–– вміє спілкуватися в більшості ситуацій, які можуть виникнути під час перебування
в країні мови, що вивчається;
–– може скласти чіткі повідомлення на відомі або теми, що його цікавлять;
–– здатний висловити свою думку й плани на майбутнє і обґрунтувати враження,
події, прагнення.
Сам курс поділений на:
–– 100 годин роботи у віртуальній аудиторії (лекції та практичні заняття з відповідями
на питання і опрацюванням домашніх завдань);
–– 140 годин самостійної роботи (вправи, матеріали для читання, відео й аудіо).
Крім того, учасники курсу отримають механізми самостійного вдосконалення
польської мови в майбутньому, щоб не зупинятися на досягнутих результатах, а
постійно вдосконалювати польську на практиці.
Для участі в курсах необхідно заповнити заявку на сайті http://clmconsulting.pl
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Розглянуто концептуальні засади удосконалення системи управління
конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Запропоновано
модель управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.
Конкурентоспроможність є одним із суттєвих показників стану підприємства як
господарської (виробничої) системи, який визначає перспективу його подальшого
розвитку, можливість досягнення стратегічних цілей та завдань.
Теорія і методологія формування результативних систем управління розвитком
підприємств та їх потенційними можливостями не є статичною, а такою, що
динамічно розвивається, базуючись на теоріях зовнішнього середовища, що постійно
змінюється та потребує від підприємств у перегляді в часовому і просторовому
вимірі позиції і напрямів дій в стратегічних зонах господарювання та забезпечення
їх конкурентоспроможності як суб’єктів бізнесової діяльності. Це об’єктивний
взаємопов’язаний процес.
В основу побудови результативної системи управління конкурентоспроможністю
підприємств слід також враховувати, окрім загального теоретико-методологічного
підходу, основні принципи стратегічного розвитку підприємств та формування
менеджменту як системної цілісності в контексті обраної теми дослідження. На
основі узагальнення точок зору науковців щодо обґрунтування основних принципів
формування результативної системи управління конкурентоспроможністю
підприємств встановлено неоднозначність в їх підходах при виділенні і систематизації
принципів як цілісності.
Розвиток і якість життя, конкурентоспроможність та стратегічний розвиток
підприємств як соціально-економічних систем нами розглядаються в органічному
взаємозв’язку і взаємообумовленності.
Результативність проведення змін у внутрішньому системному середовищі визначає
рівень сформованості потенціалу здатності (конкурентоздатності) підприємств як
суб’єктів пропозицій і базовою основою забезпечення їх конкурентоспроможності у
відповідних сегментах ринку та стратегічних зонах господарювання.
Забезпечення стратегічного розвитку підприємств потребує формування
результативної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, потенціал
підприємства, системність, управління конкурентоспроможністю
Формул: 0, рис.: 4, табл.: 1, бібл.: 13
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Maksim Zhukovskyi
National University of Life
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Kyiv, Ukraine
nfvm@ukr.net
CONCEPTUAL BASES FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Abstract. The rationale for the conceptual framework for improving the agricultural
competitiveness competitiveness management system is considered. A model for managing the competitiveness of agricultural enterprises is proposed.
Competitiveness is one of the essential indicators of the state of the enterprise as an
economic (production) system, which determines the prospect of its further development,
the ability to achieve strategic goals and objectives.
The theory and methodology of forming effective systems of enterprise development
management and their potential are not static, but dynamically evolving, based on constantly changing theories of the environment and requiring enterprises in the view of the
time and space dimension of the position and direction of action in strategic zones піof
management and ensuring their competitiveness as subjects of business activity. This is an
objective interconnected process.
The basis for building a successful enterprise competitiveness management system
should also take into account, in addition to the general theoretical and methodological
approach, the basic principles of strategic development of enterprises and the formation
of management as a system integrity in the context of the chosen topic of research. On the
basis of the generalization of the scientific viewpoints on the substantiation of the basic
principles of the formation of a productive system of enterprise competitiveness management, ambiguity in their approaches has been identified in the allocation and systematization of the principles of integrity.
Development and quality of life, competitiveness and strategic development of enterprises as social-economic systems are considered in the organic interconnection and interdependence.
Effectiveness of changes in the internal system environment determines the level of
formation of the capacity (competitiveness) of enterprises as entities of proposals and the
basic basis for ensuring their competitiveness in the relevant market segments and strategic zones of management.
Ensuring strategic development of enterprises requires the formation of a productive
system for managing the competitiveness of agricultural enterprises.
Keywords: competitiveness, competitive advantages, enterprise potential, systemicity,
competitiveness management
Formulas: 0, fig.: 4, tabl.: 1, bibl.: 13
Вступ. Розвиток сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ринкової
економіки можливо забезпечити тільки шляхом запровадження системи управління їх
10
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конкурентоспроможністю, сформованої на нових методологічних засадах. При цьому
повинні враховуватися фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища.
Потреба у формуванні нових підходів до управління зумовлена: підвищенням вимог
суб’єктами попиту в системі організаційних взаємодій; посиленням конкурентної
боротьби на регіональних, державних і світових сегментах продовольчого ринку;
підвищенням рівня ймовірності появи загроз, ризиків та розвитку кризових явищ;
необхідністю розв’язання завдань соціального, екологічного, інтелектуального й
економічного спрямування в їх органічно-гармонійній єдності; забезпечення безпеки
на рівні підприємств, регіонів та держави в цілому. Вищезазначене дає підстави
стверджувати, що проблема є комплексною й потребує нового концептуального
підходу
до
формування
системи
управління
конкурентоспроможністю
сільськогосподарських підприємств.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням конкурентоспроможності
в економічно розвинених країнах, а останнім часом і в Україні, присвячено багато
публікацій. Також, в останні роки, науковці зосередили увагу на дослідженні
системи управління конкурентоспроможністю. Основні підходи висвітлені у
працях зарубіжних і українських вчених: [Друкер 2008; Портер 2001; Хемел 2005;
Фатхуднінов 2009; Буценко 2014; Гудзинський 2010, 2014, 2017; Збарський 2009;
Єрмаков 2015; Нестеренко 2014; Павлова 2006; Судомир 2015] та інших. Однак у
наукових працях не одержали розвиток методологічні засади розв’язання проблем
формування систем управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств як цілісної системи в органічній єдності екологічних, інтелектуальних,
соціальних, організаційних та економічних складових на синергетичних засадах.
Таким чином, поставлена на розгляд проблема потребує свого розв’язання на нових
методологічних засадах.
Метою дослідження є обґрунтування концептуальних засад удосконалення
системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.
Результати дослідження. Теорія і методологія формування результативних систем
управління розвитком підприємств та їх потенційними можливостями не є статичною,
а такою, що динамічно розвивається, базуючись на теоріях зовнішнього середовища,
що постійно змінюється та потребує від підприємств у перегляді в часовому і
просторовому вимірі позиції і напрямів дій в стратегічних зонах господарювання
та забезпечення їх конкурентоспроможності як суб’єктів бізнесової діяльності. Це
об’єктивний взаємопов’язаний процес. Від рівня її упереджувальної збалансованості
в процесі передбачення динамічних змін та розвитку у зовнішньому конкурентному
середовищі визначається рівнем сформованості результативної системи управління
забезпечення успішного їх функціонування та здатності відстоювати або розвивати
свої конкурентні позиції у відповідному сегменті ринку.
Такий підхід покладено нами в основу обґрунтування концептуальних засад
удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємств
стратегічної орієнтації в їх розвитку. В його основу як методологічної бази нами
запропоновано покладати такі складові як:
–– принципи формування результативного управління конкурентоспроможністю
підприємств;
–– цільові установки діяльності підприємств;
–– напрями розвитку підприємств та типи їх поведінки;
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–– життєві цикли розвитку підприємств;
–– потенціал попиту в сегментах та у стратегічних зонах господарювання (СЗГ);
–– потенціал пропозицій як конкурентних переваг за суб’єктами діяльності в
сегментах і СЗГ;
–– тип управлінського профілю;
–– порядок інновацій;
–– напрям системних змін;
–– потенціал менеджменту як системи;
–– пріоритети орієнтаційних поглядів в системі напрямів дій;
–– стратегічний підхід до формування результативної системи управління
конкурентоспроможністю підприємств та інше.
Їх взаємозв’язок представлено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Основні складові концептуальних засад формування системи управління
конкурентоспроможністю підприємств
Джерело: власні дослідження автора

Названі та інші складові, які можуть бути розширені, є базовою основою формування
як критеріїв, так і факторів дослідження при розробці методичного інструментарію
оцінки конкурентоспроможного потенціалу підприємств та потенціалу управління
їх стратегічним конкурентоспроможним розвитком. При цьому акцент ми робимо
на дотримання вимог теорій і економічних законів ринкових відносин та законів
розвитку підприємств як соціально-економічних систем, а саме:
12
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–– теорії систем, теорії хаосу, теорії цінностей, теорія взаємодій, теорія влади,
теорії процесів, теорії ентропії, теорії конкуренції, теорії розвитку, теорії
результативності, теорії поведінки організацій як соціально-економічних систем
та інше (систематизованих і доповнених нами на основі літературних джерел)
[Судомир 2015];
–– економічних законів ринкових відносин: закон підвищення потреб людини,
закон залежності між попитом і ціною, закон залежності між пропозицією і
ціною, закон залежності між пропозицією і попитом, закон зростання додаткових
витрат, закон спадної прибутковості, закон ефекту масштабу, закон конкуренції
[Судомир 2015];
–– законів організації: закон композиції, закон пропорційності, закон найменших,
закон розвитку, закон синергії [Осовська 2009; Фатхутдинов 2005].
В основу побудови результативної системи управління конкурентоспроможністю
підприємств слід також враховувати, окрім загального теоретико-методологічного
підходу, основні принципи стратегічного розвитку підприємств та формування
менеджменту як системної цілісності в контексті обраної теми дослідження. На
основі узагальнення точок зору науковців щодо обґрунтування основних принципів
формування результативної системи управління конкурентоспроможністю
підприємств встановлено неоднозначність в їх підходах при виділенні і систематизації
принципів як цілісності.
Найбільш обґрунтованим підходом щодо формування принципів як
системи який покладається в основу розробки результативного управління
конкурентоспроможністю підприємств є позиція Судомир С.М. [Судомир 2015].
В основу запропонованої нами методології формування результативного
управління покладено вимоги згідно таких принципів, як:
–– цільової спрямованості діяльності підприємств в умовах їх стратегічного
конкурентоспроможного розвитку;
–– системності і комплексності;
–– стратегічно-розвиваючої динамічної орієнтації;
–– упереджувальної передбачуваності та адаптованості результативного
управління змінами у зовнішньому середовищі;
–– відповідності системи результативного управління обраним моделям та типам
поведінки підприємств;
–– ціннісно-організаційної взаємодії;
–– пріоритетності ціннісно-орієнтаційних поглядів;
–– динамічної синхронізації цільових установок, темпів та напрямів розвитку
системних змін;
–– синергетичності системних взаємодій;
–– динамічної збалансованості інтересів в системі взаємодій (табл. 1).
Нами пропонуються різні модифікації, а саме:
–– в організаційному кліматі – позитивне чи інше ставлення до змін, неризиковий
характер змін, часова і просторова адекватність в проведені змін, орієнтація
на передбачений ризиковий варіант в проведені змін часткова (або системна)
орієнтація в проведені змін та інше.
–– в кадровому потенціалі – акцент на формування кадрового потенціалу з
орієнтацією на креативне мислення і дії персоналу спрямованих до: схильності
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до ризику, готовності вирішувати перспективні проблеми, стратегічних
передбачень, пошуку потенційних можливостей, передбачення в системі
конкурентних переваг, аналітичного осмислення зовнішнього конкуретного
середовища та інше.
–– в інноваційності стратегій при управлінні змінами – з орієнтацією на: економічне
зростання, радикальні інновації, експортно-орієнтованої стратегічної дії,
системний підхід при формуванні портфелю стратегій, стратегічну інноваційність:
техніко-технологічної, організаційно-економічної, управлінської, соціальної
складових в органічній їх єдності як системної цілісності та інше.
–– в системі змін – з пріоритетними орієнтаційними поглядами на: цінову і товарну
політику, цільову спрямованість організації, організаційну культуру, організаційні
форми управління, конкурентні потенційні можливості, потенціал управлінської
команди, іміджовий потенціал у зовнішньому конкурентному середовищі та
інше [Гудзинський 2017].
Таблиця 1 – Основні вимоги до формування результативної системи управління
конкурентоспроможністю підприємств та напрями їх діяльності (як фрагмент)
Сутність принципу при формуванні
Назва принципу
результативної системи управління
Цільової спрямованості діяльності підприємств в
умовах стратегічного концептуального розвитку

Системності і комплексності

Ціннісно-орієнтаційної взаємодії

Синергетичності системних змін

Динамічної збалансованості інтересів в системі
взаємодій

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств
стратегічної орієнтації при реалізації місії і
досягнення цілей по виконанню зобов’язань перед
суб’єктами за інтересами при високому рівні і якості
життя їх працівників
Забезпечення розвитку і збалансованості
функціонально-забезпечуючих підсистем в органічноорганізаційній їх єдності як складових цілісної
системи управління їх конкурентоспроможністю в
стратегічному розвитку
При формуванні результативної системи управління
конкурентоспроможністю підприємств наданням
пріоритетності ціннісним складовим
Забезпеченням синергетичного ефекту від взаємодії
складових елементів управління та складових
конкурентних переваг як системної цілісності при
взаємодії із суб’єктами зовнішнього ринкового
середовища
Забезпечення динамічної збалансованості складових
елементів організацій та менеджменту як системної
цілісності внутрішньосистемного спрямування та при
взаємодії із зовнішнім середовищем

Джерело: [Гудзинський 2017]

В контексті такого наукового підходу уточнено поняття «розвиток» соціальноекономічних систем через якісно-динамічний, креативний інноваційно-змінюючий
процес в організаціях та безпосередньо в менеджменті як системних цінностей
в органічній єдності екологічних, соціальних, організаційних, інтелектуальних та
інших складових спрямованих на підвищення стратегічної конкурентоспроможності
суб’єктів діяльності, рівня і якості життя працівників та виконання зобов’язань перед
суб’єктами за інтересами.
Розвиток і якість життя, конкурентоспроможність та стратегічний розвиток
підприємств як соціально-економічних систем нами розглядаються в органічному
взаємозв’язку і взаємообумовленності. Такий підхід покладено в основу
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обґрунтування методики визначення рівня розвитку соціально-економічних
систем та їх конкурентних потенційних можливостей, яка охоплює 16 показників
як критеріїв оцінки, а саме: досягнення цілей – задоволення потреб споживачів за
кількісними і якісними параметрами цільового спрямування, виконання зобов’язань
перед суб’єктами за інтересами, досягнення цілей у зовнішньому конкурентному
середовищі, досягнення цілей пріоритетного стратегічного розвитку організації за
основними напрямами внутрішнього спрямування, виконання зобов’язань перед
суб’єктами інтелектуальної власності та колективом підприємства, забезпечення
структурної раціональності, збалансованості – організаційної цілісності, сформованої
тріади влади, ціннісних орієнтацій як складових потенціалу та іміджу підприємства.
Важливим в цій системі в контексті концептуальних засад креативно-інноваційного
спрямування є формування інноваційного потенціалу залежно від етапів і життєвих
циклів розвитку організацій (в економічній науковій літературі вони характеризуються
як порядки інновацій). Їх систематизація представлена нами на рисунку 2.
Зміна кількісних параметрів системи та
пристосування до нових кількісних вимог при
збереженні підсистем функціонального
забезпечення діяльності підприємств. У
економічній літературі названий процес
розглядається як екстенсивного розширеного
відтворення

Регенерація початкових
властивостей (просте
відтворення)
Акцент на проведення
корінних
(фундаментальних) змін
функціональних
властивостей системи в
контексті взаємодії із
зовнішнім конкурентним
середовищем

Нульового
порядку

Першого
порядку

Другого
порядку

Сьомого
порядку
Якісна зміна функціональних
властивостей організаційновиробничої системи при
збереженні головної вимоги –
забезпечення взаємодії
складових систем та
взаємозв’язку із суб’єктами
зовнішнього середовища

Порядки
інновацій

Третього
порядку

Шостого
порядку
П’ятого
порядку

Акцент на проведення
комплексних змін з
орієнтацією на виробництво
нового покоління продукції з
орієнтацією на потреби
споживача

Четвертого
порядку

Системна
організаційна зміна, в
основу якої
покладено інновації
організаційного
спрямування

Системна зміна
адаптивного
спрямування, яка
охоплює окремі
напрями
удосконалень технікотехнологічного та
частково іншого
характеру

Акцент на проведення
несистемних якісних змін.
Проблема забезпечення
системності в проведенні
змін

Рисунок 2 – Змістовна сутність інновацій
Джерело: власні дослідження автора

При впровадженні системи інноваційного забезпечення розвитку підприємств
стратегічної орієнтації важливим є обґрунтування варіантів комбінацій складових
при проведенні змін в усіх підсистемах з орієнтацією на досягнення головної цілі в їх
діяльності. Перш за все потребує обґрунтування часовий і просторовий та життєвий
цикл організації. Така необхідність обумовлена можливим розвитком ризикових
та кризових явищ і процесів, що підтверджується науковими дослідженнями. Так,
американський науковець Л. Грейнер, обґрунтував модель розвитку організації з
виділенням появи можливих криз (табл. 2).
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Таблиця 2 – Складові моделі розвитку організації
Основні етапи розвитку

Можливі кризи

Перший етап. Розвиток заснований на творчості
Другий етап. Розвиток заснований на керівництві
Третій етап. Розвиток заснований на делегуванні
Четвертий етап. Розвиток заснований на координації
П’ятий етап. Розвиток заснований на співробітництві

Джерело: Грейнер 2006

Криза лідерства
Криза автономії
Криза контролю
Криза заборон
Криза довіри

Результативність проведення змін у внутрішньому системному середовищі визначає
рівень сформованості потенціалу здатності (конкурентоздатності) підприємств як
суб’єктів пропозицій і базовою основою забезпечення їх конкурентоспроможності
у відповідних сегментах ринку та стратегічних зонах господарювання. Реалізація
такого підходу можлива в умовах забезпечення складових конкурентоспроможності
в системній і в органічній єдності, здатності, спроможності, готовності до цільової дії
як процесу в організаційній взаємодії усіх функціонально забезпечуючих підсистем
на рівні суб’єкта пропозицій і взаємодіючих елементів у взаємозв’язку із суб’єктами
попиту. Однак у реальній практиці логіка такого підходу як технологічного процесу не
завжди одержує розвитку. Складові елементи названого процесу не виступають як
об’єкти діагностики, що значно погіршує рівень результативності системи управління
як конкурентоздатністю так і конкурентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств. Не використовуються потенційні можливості конкурентоздатності
підприємств як системи саме із-за недооцінки окремих її складових.
Забезпечення стратегічного розвитку підприємств потребує формування
результативної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств. Створення такої системи можливо здійснити на певних вимогахпринципах, які є складовою методології формування результативного управління
конкурентоспроможністю підприємницьких структур (табл. 3).
Таблиця 3 – Концептуальна схема формування моделі управління конкурентоспроможністю
підприємств
Основні компоненти моделі
1

1. Головна концепція розвитку

2. Головний системоутворюючий
інтегрований критерій оцінки
3. Умови стратегічного конкурентного
середовища

Основні параметри концепції управління
конкурентоспроможністю підприємств стратегічної орієнтації
2

Забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств в контексті
стратегічної концепції розвитку суспільства, аграрної сфери, сільських територій
в органічній єдності екологічних, соціально-економічних, організаційних,
інтелектуальних складових.
Зростання рівня конкурентоспроможного розвитку підприємств стратегічної
орієнтації як базової основи створення передумов стабільного забезпечення
виконання зобов'язань перед суб'єктами за інтересами та дотримання екологічних,
соціальних, інтелектуальних, економічних стандартних вимог.
Конкурентне середовище, що швидко змінюється, потреби та поведінка споживачів.
Зростання ймовірності появи ризикових і можливо кризових ситуацій стратегічної
невизначеності в межах і напрямах розвитку складових зовнішнього конкурентного
середовища.

4. Модель соціально-економічних систем,
типів їх поведінки та реакції

Акцент на пріоритетність моделі соціального розвитку підприємств стратегічної
орієнтації. Ситуаційні моделі за типами їх поведінки та реакції.

5. Пріоритети орієнтаційних поглядів

Орієнтація на розвиток: загальносистемних стратегічних цінностей; ситуаційнорегулятивних цінностей як складових конкурентних переваг; споживчих пріоритетів;
соціальної відповідальності; владно-власних відносин; екологічних, соціальноекономічних, організаційно-управлінських, інтелектуальних складових в їх органічній
єдності.
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Основні компоненти моделі
1

6. Методологія формування портфелю
стратегій для підприємств стратегічної
орієнтації в розвитку
7. Методологія формування блочномодульного підходу до розробки
результативної системи управління
конкурентоспроможністю підприємств
стратегічної орієнтації з використанням
стратегічного підходу
8. Система критеріїв та показників оцінки
конкурентоспроможного розвитку
підприємств стратегічної орієнтації з
використанням стратегічного підходу як
об'єкта управління
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Основні параметри концепції управління
конкурентоспроможністю підприємств стратегічної орієнтації
2

Орієнтація на багатовекторний підхід до формування портфелю стратегій в основу
якого покладено: стратегічні цілі, напрями розвитку та поведінки соціальноекономічних систем, зони ризику, рівень економічного розвитку, життєві цикли
розвитку, ймовірні ризики та кризи, моделі організації.
Розширена система забезпечення конкурентоспроможного стратегічного розвитку
підприємств яка охоплюватиме: цільові установки, підсистеми функціональнозабезпечуючого спрямування; підсистеми активізаційної діяльності; владно-власні
відносини; корпоративні інтереси; організаційні взаємодії які сформовані у 12
блоках; портфель стратегій як орієнтир і засіб досягнення цілей; підсистема
мотиваційного забезпечення конкурентоспроможного стратегічного розвитку
підприємств.
Методологічний інструментарій конкурентоздатності підприємств як їх потенційних
можливостей.
Методологічний інструментарій конкурентостійкості підприємств.
Методологічний інструментарій конкурентоспроможності підприємств.

Джерело: власні дослідження автора

Висновки. Запропоновані нами концептуальні підходи до формування
результативної системи управління конкурентоспроможністю підприємств
покладаються в основу розробки моделі забезпечення стратегічного розвитку
сільськогосподарських підприємств. Для формування результативної системи
управління
конкурентоспроможністю
сільськогосподарських
підприємств
необхідно враховувати вимоги системного та інших підходів. Розвиток і якість
життя, конкурентоспроможність та стратегічний розвиток підприємств як соціальноекономічних систем нами розглядаються в органічному взаємозв’язку.
Література
Буценко, Л. В. (2014). Управління конкурентними перевагами стратегічного розвитку
сільськогосподарських підприємств: [монографія] – Львів: «Інтерпрінт-М» – 310 с.
Грейнер, Л. (2006). Эволюция и революция в процессе роста организации.
Технологии управления, эффективные на одном этапе, могут привести к
кризису на другом / Журнал украинского истеблишмента «Мысль», № 10 URL:
http://www.idea-magazine.com.ua/archive/7819/advance/7829.html
Гудзинський, О. Д., Судомир, С. М., Гуренко, Т. О. (2010). Управління формуванням
конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний
аспект): монографія – К. : ІПК ДСЗУ, 212 с.
Гудзинський, О. Д., Нестеренко, С. А. (2014). Формування результативної системи
управління конкурентоспроможністю підприємств: методологічний аспект:
монографія – Львів: «Ліга - Прес», 420 с.
Гудзинський, О. Д., Судомир, С. М., Гуренко, Т. О. (2017). Теоретико-методологічні
засади результативного управління розвитком підприємств: [монографія] –
К.: ЦП «Компринт», 401 с.
Друкер, П. (2008). Менеджмент: задачи, обязанности, практика – М., 2008.– 992 с.
Єрмаков, О. Ю., Есаулов, В. А. (2015). Техніко-технологічне забезпечення
конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств //
Глобальні та національні проблеми економіки – № 6. – С. 325–329
Збарський, В. К., Місевич, М. А. (2009). Конкурентоспроможність високотоварних
сільськогосподарських підприємств: монографія - К.: ННЦ ІАЕ, 312 с.
Павлова, В. А. (2006). Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія
забезпечення / ДУЕП. Д.: Вид-во ДУЕП, 267 c.
Numer 12(31) 2017

17

EUROPEAN COOPERATION

© MAKSIM ZHUKOVSKYI

Портер, М. (2001). Конкуренция / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 495 с.
Судомир, С. М. (2015). Формування системи управління розвитком
сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія: монографія – К.: ЦП
«Компринт», 483 с.
Фатхутдінов, Р. А., Осовська, Г. В. (2009). Управління конкурентоздатністю
організації: підручник - К.: Кондор, 470 с.
Хэмел, М., Прахалад, К., Томас, Г., О’Нил, Д. (2005). Стратегия гибкости / Пер. с
англ. – СПб.: Питер, 384 с.
References
Butsenko, L. V. (2014). Managing the competitive advantages of strategic development
of agricultural enterprises / Lviv: «Interprint-M», 310.
Druker, P. (2008). Management: Tasks, Responsibilities, Practice/ Mockva, 992.
Fatkhutdinov, R. A. (2009). Managing the competitiveness of the organization / Kyiv:
Kondor, 470.
Hreiner, L. (2006). Evoliutsyia y revoliutsyia v protsesse rosta orhanyzatsyy. Tekhnolohyy
upravlenyia, effektyvnie na odnom etape, mohut pryvesty k kryzysu na druhom /
Zhurnal ukraynskoho ysteblyshmenta «Misl», № 10 Retrieved from http://www.
idea-magazine.com.ua/archive/7819/advance/7829.html
Hudzynskyi, O. D. (2010). Management of the formation of competitive potential of enterprises
(theoretical and methodological aspect) / Kyiv : IPK DSZU, 212.
Hudzynskyi, O. D. (2014). Formation of Effective Enterprise Competitiveness Management
System: Methodological Aspect / Lviv: «Liha-Pres», 420.
Hudzynskyi, O. D. (2017). Theoretical and methodological principles of effective management
of enterprise development / Kyiv: TsP «Komprynt», 401.
Iermakov, O. Iu. (2015). Technological and technological support of the competitiveness
of agricultural enterprises / Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, № 6.
325–329/
Khemel, M., Prakhalad, K., Tomas, H., O’Nyl, D. (2005). Flexibility Strategy / SPb.: Pyter,
384.
Pavlova, V. A. (2006). Competitiveness of the Company: assessment and support strategy /
Donezk.:Vyd-vo DUEP, 267.
Porter, M. (2001). Competition / Moskva: Yzdatelskyidom «Vyliams», 495.
Sudomyr, S. M. (2015). Formation of a management system for the development of
agricultural enterprises: theory, methodology / Kyiv: TsP «Komprynt», 483.
Zbarskyi, V. K. (2009). Competitiveness of high-value agricultural enterprises / Kyiv:
NNTs IAE, 312.
Data przesłania artykułu do Redakcji: 14.12.2017
Data akceptacji artykułu przez Redakcję: 18.12.2017

18

Volum 12(31) 2017

© FRANZ PETER LANG

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA

Franz Peter Lang
Prof. Dr. habil. Dr. h.c. mult.,
Technical University Braunschweig,
Carl-Friedrich-Gauß-Faculty,
Department Economics,
University professor
Braunschweig, Germany
f-p.lang@tu-braunschweig.de
FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND EU CONTRIBUTING TO THE
LIBERALIZATION AND GLOBALIZATION

1. World Trade is developing despite America First
Liberalization of the world economy in foreign trade means the removal of national
restrictions that preclude free trade between states. In particular, it deals with the removal
of barriers to the provision of goods, services, capital and persons («four freedoms»), so
that the framework conditions of international transactions correspond to those of national
transactions. Since the Second World War, these efforts have been reinforced by bi-lateral and multilateral agreements (for example the General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT)) to liberalize world trade and thereby exploit the globalization of economic relations that is technically possible through communication and mobility advance.
After years of negotiations, Japan and the European Union (EU) agreed on the Japan-European-Free-Trade-Area (JEFTA) free trade agreement in these weeks (autumn 2017). They
are particularly important in the context of US President Donald Trump’s protectionist remarks under the slogan «America First», because they make it clear that efforts to develop
international economic relations through free world trade are far from over are (NTV, 2017).
2. A Free Trade Area is not a Common Market
EU Commission President Jean-Claude Juncker and Japanese Prime Minister Shinzo
Abe presented the contract in Brussels. Both sides had already agreed in July 2017 on the
principles of the trade agreement. The negotiations on the free trade agreement started
in 2013.
JEFTA is targeting a free trade area, a form of international integration in which two
or more countries commit themselves to reducing as much as possible of existing trade
restrictions prior to the negotiations. In the resulting free trade zone an unrestricted exchange of goods should be established, as it is customary within national economies.
The European Union and Japan together make up a third of global economic output.
For Japan, the EU is the third largest trading partner. Japan ranks sixth in the list of EU trading partners. Last year, European companies exported goods valued at around 58 billion
euros to Japan. During the same period, the EU imported Japanese goods worth around
66 billion euros (NTV, 2017). So far, European companies have been paying around € 1
billion a year in tariffs on their trade with Japan. Their removal could increase the EU’s economic output by 0.7 percent and Japan’s trade by one third (Grabitz, M., 2017).
Thus, the JAFTA is a treaty that is by all means significant in terms of the world economy,
from which significant effects can emanate and which sends out a clear signal against the
recent rise in protectionism. However, unlike in the Customs Union, there is no uniform
regulation of relations with non-member countries in the free trade area. The JEFTA is
Numer 12(31) 2017
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thus essentially a bilateral agreement of its member countries. Although Member States
are reducing existing tariff barriers among each other, they continue to operate a separate customs policy towards third countries. As a form of integration, the free trade area
thus differs significantly from a customs union, in which the member countries agree on
a common customs policy with third countries in addition to free trade, thus renouncing
the sovereignty of the national customs policy. In a sense, a customs union already implies
political integration. Freedom from service and capital transactions are usually agreed in
some areas only in a free trade zone.
However, a free trade area also differs significantly from a common market, as implemented in the European Union, where, in addition to the freedom of trade, there are the
broadest freedom of service and capital movements and freedom of passenger traffic desired or realized. The latter includes free migration and job choice of citizens in the common economic area.
A recently disputed agreement of this kind is the North American Free Trade Agreement (NAFTA). It was signed in 1992 by the United States, Mexico and Canada. After ratification, the agreement entered into force in 1994. It removes most of the customs duties
in trade between Member States. In addition, it eliminates a number of investment restrictions, including restrictions on investment in banking and insurance and other financial
services sectors. The agreement liberalises the rest of the trade in services and improves
the protection of intellectual property. Any commercial disputes within the framework of
NAFTA are regulated by a special procedure. Beyond the cooperation of the contracting parties, NAFTA promotes regional and international cooperation. At that time, the US
was apparently still a strong proponent of free trade, at least on the American continent.
A number of supplementary agreements, which are not part of the NAFTA agreements
themselves, deal with labour market and environmental issues and provide for the eventualities of malfunctioning in mutual trade. There is also a special agreement on financing environmental protection measures at the US-Mexico border (Deutsche Bank, 1998). It is of
great importance, however, that in such a free trade area there is no freedom of movement
of persons, which would create a common labour market. The free migration of individuals
remains illegal!
3. Free Trade Areas force Structural Adjustment and Modernization
As a result, man US companies have relocated some of their labour-intensive production to Mexico’s relative low-cost country to strengthen their national and international
competitiveness. This in turn has strengthened economic development and contributed
to the modernization of the northern states of Mexico. Another consequence was a significant spread of Mexican income distribution and the formation of a north-south divide of
income, which has triggered a migration that is pushing not only north of Mexico, but also
the United States.
In the US, the NAFTA agreement has contributed to the disadvantages of outdated
and obsolete production sites and the de-industrialization of old industrial regions. This
has the effect that in the US failed to prepare old industrial regions in good time by the
expansion of infrastructure and training and retraining of the workforce for the necessary
change and thus the preservation or replacement of economic structures. This has created
economically backward regions, while regions have developed into modern economic
regions that previously had no industrial development. In this way, regional divergences
have developed that contribute to social and political upheavals. Together with the prob20
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lem of immigration from Central America, it triggers resentment (xenophobia) and fundamentally changes the voting behaviour of many Americans. As a result, failures of previous
US governments have contributed significantly to the current domestic political situation,
and their effects are now being blamed for the effects of the Free Trade Area.
An at least verbally expressed tendency towards protectionist measures is a
consequence of these omissions. However increased protectionism would damage the
well-established modern and export-oriented sectors of the US economy (including the
IT sector), as massive counter-protectionism would be expected (Lang, F.P. 2017 a). In
addition, protectionism would be in favour of obsolete sectors such as For example, coal
and steel, whose inability to compete on the international level, will continue to boost and
cost-prohibit the necessary structural change. These developments show beyond NAFTA
that without an accompanying, modernizing structural policy, a free trade agreement can
certainly lead to considerable differences in interests and tensions that could endanger its
long-term existence. If this experience is heeded, a free-trade agreement between highly
developed, modern states such as JEFTA’s partner countries can stimulate intra-industrial
competition between them and fuel innovation through a forced acceleration of structural
change. There will inevitably be losers and winners between whom politics must ensure
a reconciliation of interests, which may be based on the interests of long-term prosperity
rather than protectionist measures (Lang, F.P. 2017 a).
4. Conclusions
The JEFTA agreement now has to be presented to the member states and the European
Parliament. It is unclear whether it also needs the approval of the parliaments of the member
states (NTV, 2017). The contract contains, what was critically noted, no information on
investor protection, because the EU and Japan could not reach an agreement here. Critics
fear that companies can now sue states and governments over democratically unjustified
arbitration tribunals and thus prevent unwelcome laws and much more (Grabitz, M. 2017).
The German government and the EU emphasize that the economic dimension of the
Free Trade Agreement also reflects its political dimensions, as Europe and Japan will be
brought closer together through the agreement and forced to cooperate more intensively.
Both are linked by a «solid value partnership» expressed in respect for democracy and
human rights. Thus, Germany and the EU rightly signal how closely they are on the side
of Japan, which is directly threatened by North Korean nuclear bombs (NTV, 2017).
Furthermore, the agreement makes it clear that powerful parts of the global economy can
not be dissuaded from the hitherto backwardness of the US from the hitherto welfarepromoting way of globalization, to which, given the demographic trends, globally there is
no alternative anyway.
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ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ КОНСОЛІДАЦІЇ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація. У статті досліджено сутність та правовий аспект перерозподілу земель
для умов України на основі кращої міжнародної практики з реалізації консолідації
земель. Встановлено, що перерозподіл земель є найважливішим і найскладнішим
процесом консолідації земельних ділянок, який направлений на вирішення
двох основних проблем, а саме: просторової і правової. З огляду на просторове
планування, перерозподіл земель має містити два основні заходи з землеустрою:
реорганізацію землеволодінь (землекористувань) та формування земельних ділянок.
З правової точки зору, перерозподіл земель можна поділити на три основні типи:
перерозподіл власності на землю, перерозподіл права користування, перерозподіл
інших прав на землю. Запропоновано розглядати перерозподіл земель як сукупність
взаємопов’язаних аспектів: правового, адміністративного та технічного (інженерного).
Правовий аспект перерозподілу земель розглянутий у контексті розробки
основних та додаткових принципів з проведення перерозподілу, які можуть бути
корисними при розробці методики та порядку виконання перерозподілу земель
й при створенні законодавчої бази щодо запровадження консолідації земель
сільськогосподарського призначення в Україні.
Ключові слова: перерозподіл земель, консолідація земель, земельна ділянка,
землеволодіння, землекористування, землевласник, землекористувач, принцип
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LAND REALLOCATION IN CONDITIONS OF CONSOLIDATION: LEGAL ASPECT

Abstract. The article investigates the essence and legal aspects of land reallocation
in Ukrainian conditions based on the international best practice in the implementation
of land consolidation. It was established that land reallocation is the most important and
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complicated process of land consolidation that solves two main problems: spatial and
legal. With regard to spatial planning, land reallocation should include two main land useplanning measures: restructuring of land tenure (land use) and creation of land parcels.
From a legal point of view, the land reallocation can be divided into three main types: land
ownership reallocation, land use right reallocation, reallocation of other rights of land. It is
proposed to consider land reallocation as a set of interrelated aspects: legal, administrative
and technical (engineering).
The legal aspect of land reallocation is considered in the context of elaboration of basic
and additional principles for reallocation of land that may be useful for developing the
methodology and procedure of land reallocation and for creating a legislative framework
for the introduction of agricultural land consolidation in Ukraine.
Keywords: land reallocation, land consolidation, land parcel, land tenure, land-use,
landowner, land user, principle
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Вступ. Хоча, на сьогодні, питання запровадження в Україні консолідації земель
сільськогосподарського призначення і набуває все більшої актуальності, що
підтверджується створенням цілої низки законопроектів [Проект Закону № 6049,
Проект Закону № 6049-1] та стратегій розвитку [Постанова Кабінету Міністрів
України, Розпорядження Кабінету Міністрів України], інституційну систему щодо
її запровадження важко назвати сформованою та збалансованою. Консолідація
земель сільськогосподарського призначення спрямована на формування нових
земельних ділянок (землеволодінь) та відповідно нової структури землекористування
сільськогосподарських підприємств. Реалізація цих питань можлива лише за рахунок
застосування заходів з землеустрою.
Так, відповідно до ст. 79-1 Земельного кодексу України [Земельний кодекс
України], формування земельних ділянок здійснюється: у порядку відведення
земельних ділянок із земель державної та комунальної власності; шляхом поділу
чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок; шляхом визначення меж
земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою
щодо впорядкування територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо
приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств,
установ та організацій; шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної
власності у випадках, передбачених законом; за проектами землеустрою щодо
організації території земельних часток (паїв).
Беручи до уваги зміст та призначення консолідації земель зрозуміло, що вище
наведені заходи з формування земельних ділянок не можуть забезпечити ефективне
проведення консолідації земель оскільки: до території, що консолідується, можуть
входити земельні ділянки з різними формами власності, земельними угіддями й
категоріями земель; консолідація земель проводиться на території із сформованими
земельними ділянками; може відбуватися зміна цільового призначення земель
приватної власності; кожний захід з формування земельної ділянки передбачає
розробку окремої землевпорядної документації (проекту землеустрою та/або
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технічну документацію із землеустрою), що є досить витратним підходом і не дає
можливості побачити цілісну “картину” з консолідації земель.
На нашу думку, сучасний землеустрій не має сьогодні ефективного заходу
щодо формування земельних ділянок під час проведення консолідації земель
сільськогосподарського призначення.Тому,назріла необхідність щодо запровадження
нового заходу з землеустрою, а саме перерозподілу земель (земельних ділянок).
Аналіз досліджень і постановка завдання. Питання запровадження консолідації
земель сільськогосподарського призначення вже неодноразово підіймалися в
науковій українській літературі такими авторами, як: В. Кілочко, А. Мартин, Л. Ткачук,
А. Третяк, А. Шворак. На відміну від консолідації земель, перерозподілу, як механізму
формування земельних ділянок та реорганізації землеволодінь (землекористувань),
увага приділена лише в кількох працях. Зокрема, у своїй дисертації А. Шворак
[Шворак 2016] розглядає купівлю-продаж, обмін, довгострокову оренду,
асоціювання, об’єднання земель та зміну меж, як основні методи перерозподілу
сільськогосподарських земель, але саме визначення процесу не надається.
Перерозподіл земель сільськогосподарського призначення А. Третяком [Третяк
2002] досліджується як захід землеустрою з метою усунення недоліків у розміщенні
існуючих землеволодінь і землекористувань (черезсмужжя, вклинення, вкраплення,
далекоземелля та ін.).
Нами [Попов 2016] вже аналізувалась необхідність у запровадженні нового
виду землевпорядної документації з перерозподілу земель, надавалося власне
розуміння перерозподілу земель та його значення при проведенні консолідації
земельних ділянок. Але необхідно вказати на те, що в українській науковій літературі
залишаються недослідженими сутність, принципи, завдання перерозподілу земель
як окремого невід’ємного заходу з землеустрою у контексті проведення консолідації
земель. Тому, вважаємо за необхідне дослідити процес перерозподілу земель з
метою формування принципів та пропозицій щодо його ефективного запровадження
в Україні при проведенні консолідації земель сільськогосподарського призначення.
Метою статті є визначення сутності перерозподілу земель та розробка в умовах
України правових принципів з його проведення, на основі кращої міжнародної
практики з реалізації консолідації земель.
Результати дослідження. З огляду на велику кількість критеріїв, які необхідно
враховувати, перерозподіл земель є найважливішим і найскладнішим процесом
консолідації земель [Van Dijk 2003; Sonnenberg 2002; Yomralioglu 1993; Yaldir, Rehman
2002; Essadiki, Ettarid, Robert 2003; Vanden Brink 2004; Cay, Iscan 2008; Thomas 2006;
Ayranci 2007; Uyan, Cay та ін. 2015; Zhang, Ye, 2016]. По суті, перерозподіл земель
є процесом просторового планування, який полягає у знаходженні оптимальної
реорганізації існуючої структури землеволодіння (землекористування) в межах
певної сільської території на основі нормативно-правової бази з консолідації земель
та існуючої практики з землеустрою. Як правило, перерозподіл земель проводиться
на землях лише з сформованими земельними ділянками із встановленими межами,
зареєстрованими на них правами та структурою землекористування, що вже
склалася.
Іншими словами [Sonnenberg 2002], процес перерозподілу земель передбачає
збирання на конкретній території всіх земельних ділянок (землеволодінь), що
належать різним землевласникам, з метою організації нового поділу земель на
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земельні ділянки (землеволодіння) та розподілу їх між тими ж землевласниками
відповідно до їх часток визначених для всієї території. Здійснення перерозподілу
земель з врахуванням внеску, у вигляді площі або вартості земельної(их) ділянки(ок)
(землеволодіння), кожного землевласника у цей процес, є дуже важливою
характеристикою процесу перерозподілу, який можна називати пропорційним
перерозподілом.
Безперечно, що на об’єктивний пропорційний перерозподіл земель впливає
ціла низка факторів, які, на основі вивчених праць [Van Dijk 2003; Sonnenberg 2002;
Yomralioglu 1993; Yaldir, Rehman 2002; Essadiki, Ettarid, Robert 2003; Vanden Brink 2004;
Cay, Iscan 2008; Thomas 2006; Ayranci 2007; Demetriou 2014; Janssen, Rietveld 1985]
за своїми ознаками, що впливають на перерозподіл земель, були згруповані нами у
вісім тематичних блоків та наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Фактори, що впливають на перерозподіл земель
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Назва групи факторів

Фактори

Земельна ділянка

Кадастрові
дані
(площа,
місце
розташування,
конфігурація, якісний стан та бонітування ґрунтів,
цільове призначення (категорія земель та вид
використання), склад угідь із зазначенням контурів
існуючих будівель і споруд, відомості про обмеження у
використанні, нормативна грошова оцінка); експертна
грошова оцінка; відстань від інших земельних ділянок
землевласника; віддаленість від важливих об’єктів
таких, як доріг, населеного пункту, місця проживання
тощо; форма власності, обмеження та обтяження;
наявність різних конструкцій (парканів, колодязів тощо).

Землевласник

Кількість
власних
земельних
ділянок;
загальна
площа
землеволодіння;
вік;
місце
проживання
(у сільській місцевості чи ні); професія (фермер
чи ні); привілеї та пільги; соціально-економічні
показники (освіта, дохід, кількість дітей та ін.).

Правова

Законодавча
та
нормативно-правова
основа
консолідації
земель;
інструкції
та
методичні
рекомендації органу, що відповідає за проведення
консолідації земель; юридичні консультації та ін.

Економічна

Економічна ефективність (витрати та прибуток); тенденції з
розвитку ринку землі (в т. ч. земель сільськогосподарського
призначення), особливості національної економіки.

Соціальна

Справедливість; рівність; захист прав власності; зміцнення
земельних відносин; користь для територіальної
громади; місцеві ставлення, культура та традиції;
моральні, естетичні й рекреаційні цінності (потреби).

Екологічна

Збереження та розвиток екосистеми (біотопів, лісів,
луків, річок, озер, екологічної мережі тощо), ландшафту
(топографія, морфологія), та якісного стану земель.
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Назва групи факторів

Фактори

Рекреаційна та
історико-культурна

Організація та збереження об’єктів відпочинку, туризму,
культурної спадщини, заповідних територій тощо.

Природно-ресурсна

Особливості географічного місця розташування;
кліматичні, гідрогеологічні, орографічні умови; наявність
земельних ресурсів, інфраструктури (наприклад,
дорожньої мережі).

Джерело: побудовано на основі джерел [Van Dijk 2003;Sonnenberg 2002; Yomralioglu 1993; Yaldir,
Rehman 2002; Essadiki, Ettarid, Robert 2003; Vanden Brink 2004; Cay, Iscan 2008; Thomas 2006; Ayranci
2007; Demetriou 2014; Janssen, Rietveld 1985] та власних узагальнень.

Вагомість того чи іншого фактору при здійсненні перерозподілу земель залежить
та визначається окремо взятими країною, проектом, розробником і методичним
підходом з консолідації земель.
Як показує міжнародна практика [Sonnenberg 2002; Demetriou 2012; Zhang,
Ye, 2016], процес перерозподілу земель можна поділити на два основні заходи з
землеустрою: реорганізацію землеволодінь (землекористувань) та формування
земельних ділянок.
Реорганізація землеволодінь (землекористувань) – це процес складання
попереднього плану та прийняття рішень щодо загальної реорганізації структури
землеволодіння (землекористування) в межах території, що консолідується з
точки зору кількості нових земельних ділянок, які будуть розподілені кожному
землевласнику (землекористувачу), їх приблизного розміру, вартості та місця
розташування. Реорганізація землеволодінь (землекористувань), зазвичай, вирішує
п’ять основних завдань:
–– визначення землевласників (землекористувачів) які матимуть землеволодіння
(землекористування) після реорганізації, а які ні;
–– встановлення загальної площі та вартості землеволодіння (землекористування),
яке отримає кожний землевласник після реорганізації;
–– визначення кількості земельних ділянок, яку отримає кожний землевласник
(землекористувач) після реорганізації;
–– встановлення площі та вартості кожної нової земельної ділянки;
–– зазначення орієнтовного місця розташування нової земельної(их) ділянки(ок),
яку отримає кожний землевласник (землекористувач).
Результатом цього процесу є розробка плану (проекту) з реорганізації землеволодінь
(землекористувань), який складається з сукупності земельних масивів обмежених
природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами
загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними
насадженнями, водними об’єктами тощо), кожен з яких містить інформацію у вигляді
умовних позначень щодо приблизного місця розташування нових земельних ділянок,
їх орієнтовної площі, вартості та іншої необхідної інформації.
Формування земельних ділянок передбачає поділ та/або об’єднання раніше
сформованих земельних ділянок, а також за необхідністю відведення земельних
ділянок із зміною їх цільового призначення, за результатами попередньо проведеної
реорганізації землеволодінь (землекористувань) відповідно до встановлених
факторів та проектних обмежень, що дає можливість скласти остаточний план
(проект) з консолідації земель. Процес формування земельних ділянок здійснюється
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послідовно, земельний масив за земельним масивом, відповідно до існуючих
(природних або штучних елементи рельєфу) або встановлених обмежень (наприклад,
мінімальний та/або максимальний розмір земельної ділянки) та принципів з
перерозподілу земель. Кінцевим результатом формування земельних ділянок на
території, що консолідується є план (проект) розмежування земель з сформованими
правильної форми земельними ділянками, які мають доступ до доріг, а кожна
нова земельна ділянка характеризується орієнтовною площею, вартістю землі та
місцезнаходженням.
Як реорганізація землеволодінь (землекористувань), так і формування земельних
ділянок є процесами одночасної багатофакторної та багатооб’єктної, відповідно,
оптимізації структури землеволодінь (землекористувань) в межах території, що
консолідується, шляхом знаходження оптимального варіанту через велику кількість
альтернативних рішень. Досягнення такої оптимізації можливо за рахунок дотримання
норм законодавства, встановлених принципів та факторів (основні з яких наведені
у табл.1) щодо перерозподілу земель, просторових обмежень, використання
методу проб і помилок, критеріїв емпіричного проектування, багаторічного досвіду
розробників.Таким чином,процеси з реорганізація землеволодінь (землекористувань)
і формування земельних ділянок передбачають проведення оцінки альтернативних
рішень для створення оптимального плану (проекту) з перерозподілу земель.
Якщо розглядати перерозподіл земель не лише як просторову проблему, але й
як процес зміни землевласників (землекористувачів), то відповідно до різних видів
прав на землю, перерозподіл земель можна поділити на три основні типи:
–– перерозподіл власності на землю – це перерозподіл земель (земельних ділянок)
між різними власниками;
–– перерозподіл права користування (перерозподіл договорів з користування
земельними ділянками [Ye 2002]) – це перерозподіл земель (земельних ділянок)
між різними користувачами;
–– перерозподіл інших прав на землю (емфітевзису, застави тощо) між власниками
та користувачами з урахуванням переважного права власника на ці права.
Слід зауважити, що в українських реаліях розвитку суцільної оренди землі як
способу збереження цілісності масивів земель сільськогосподарського призначення,
здебільшого землевласник і землекористувач не є однією особою, а тому між ними
будуть виникати договірні відносини щодо закріплення права користування землею,
що в свою чергу ускладнює процес перерозподілу земель. В даному випадку,
при проведенні перерозподілу необхідно розглядати питання про те, чи слід
продовжувати такі договірні відносини, які надають землекористувачу (орендареві)
важливу юридичну позицію, чи ні. Якщо ні, тоді необхідно створити нові правові
відносини. Очевидно, що під час перерозподілу земель слід буде дуже обережно
поводитися з орендними відносинами.
Як система заходів з землеустрою щодо реорганізації землеволодінь
(землекористувань) та формування земельних ділянок, перерозподіл земель має
три взаємопов’язані аспекти: правовий, адміністративний і технічний (інженерний).
Правовий аспект визначає принципи, методи, порядок виконання й затвердження
перерозподілу земель та полягає в забезпеченні відповідності реалізованих
заходів вимогам законодавства. Адміністративний аспект регламентує порядок
різноманітних і складних взаємовідносин і зв’язків між учасниками перерозподілу
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земель та їх функції, компетенції і відповідальність. Технічний (інженерний) аспект
полягає в проведенні технічних (інженерних) дій з реалізації прав на землю учасників
перерозподілу земель затверджених в установленому порядку відповідно до
встановлених технічних (інженерних) умов і вимог проведення заходів з землеустрою.
Так, адміністративно-правовий аспект визначає загальну ефективність перерозподілу
земель та значною мірою впливає на вибір технологій і методів, а технічний аспект,
в свою чергу, відповідає за ефективне проведення перерозподілу земель та
реалізацію поставлених задач. Саме у такому контексті, взаємозв’язку правового,
адміністративного та технічного аспектів, нами буде розглядатися перерозподіл
земель.
За відсутності правової бази в Україні щодо перерозподілу земель, правовий
аспект передбачає визначення принципів процесу перерозподілу, які повинні
характеризуватися універсальністю, загальною значущістю й імперативністю
та бути спрямованими на забезпечення оптимізації структури землеволодінь
(землекористувань) та формування земельних ділянок.
Аналіз спеціальної літератури [Demetriou 2014; FAO 2003; FAO 2004; FAO 2012;
Волков 2002; Сулiн 2002; Третяк 2006] показав, що принципи перерозподілу земель
можуть бути згруповані на основні та додаткові.
Базуючись на вимогах сучасного земельного законодавства України та окремих
міжнародних правових приписів і рекомендацій [FAO 2003; FAO 2004; FAO 2012], на
нашу думку, під час перерозподілу земель слід керуватися наступними основними
принципами:
–– добровільного підходу: усі дії повинні здійснюватися в рамках діючого
законодавства на добровільних засадах;
–– рівності: створення рівних прав володіння та користування землею та умов для
розвитку всіх форм землеволодіння (землекористування);
–– консультацій та участі: право взаємодіяти та шукати підтримку від тих, хто
залучений до процесу перерозподілу земель (збирати точки зору, інформацію
тощо) до того як проектні рішення будуть схвалені, а також забезпечення
активної, вільної, дієвої, змістовної та поінформованої участі окремих осіб і груп
у відповідних процесах прийняття рішень;
–– урахування інтересів усіх учасників перерозподілу земель;
–– прозорості: чітке формулювання і надання широкої гласності в доступних всім
форматах про правила, процедуру, прийняті рішення;
–– системності
(комплексності)
та
сталості:
врахування
взаємозв’язку
між природними ресурсами та їх використанням із застосуванням
комплексного та сталого підходу щодо оптимізації структури землеволодіння
(землекористування), зростання родючості ґрунтів, збереження і поліпшення
довкілля й ландшафтів;
–– доступ нових земельних ділянок до дороги: усі, як нові, так і старі, земельні
ділянки повинні мати вільний доступ до дороги;
–– обов’язкового
збільшення
або
зменшення
землеволодіння
(землекористування):
перерозподіл
земель
(план,
проект)
може
передбачати за необхідності обов’язкове збільшення чи зменшення вартості
землеволодіння (землекористування), що підлягає виділенню землевласникам
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(землекористувачам), в розмірах, схвалених відповідальним органом за
проведення консолідації земель;
–– виключення із (звільнення від) перерозподілу (консолідації) земель: у виняткових
випадках, земельні ділянки, що мають меншу площу ніж мінімально прийнятні
обмеження, можуть бути виключені з перерозподілу (консолідації) земель, а
саме коли:
–– землеволодіння містять будівлі великого суспільного значення (наприклад,
історичного, культурного);
–– велике суспільне значення землеволодіння спричинене рослинністю або
об’єктами, які на ньому розташовані, або з огляду на розвиток сусідньої території
або яке, на думку керівника відповідального органу з проведення консолідації
земель, має особливий характер, незалежно від його вартості;
–– землеволодіння, які належать державним установам або фундаціям, метою
яких є захист навколишнього середовища, пам’яток культурної спадщини
або старожитностей, за умови, що їх землевласники бажають, щоб ці
землеволодіння були виключені з перерозподілу (консолідації) земель.
Виключені з перерозподілу землеволодіння відносять до ізольованих земельних
ділянок або до груп земельних ділянок, розташованих в земельному масиві, що
консолідується;
–– мале-середнє-велике
землеволодіння
(землекористування):
закріплює
положення, що землевласник “малого землеволодіння (землекористування)”
повинен отримати не більше однієї земельної ділянки; не більше двох земельних
ділянок надається власнику “середнього землеволодіння (землекористування)”;
і не більше трьох земельних ділянок власнику “великого землеволодіння
(землекористування)”. Можливі винятки, але лише у виправданих випадках, що
залежать від фізичних характеристик земельної ділянки, умов її використання та
її віддаленості від помешкання землевласника (про це мова буде далі). Керівник
відповідального органу з проведення консолідації земель визначає, в межах
території, що консолідується, на скільки землеволодіння (землекористування)
за розміром є “малими”, “середніми” та “великими” та вирішує, в яких випадках
може застосовуватися виняток [Demetriou 2014];
–– еквівалентності вартості землеволодіння (землекористування) до і після
перерозподілу (консолідації) земель: після проведення перерозподілу
(консолідації) земель кожний землевласник (землекористувач) повинен отримати
землеволодіння (землекористування) загальна вартість якого дорівнює (після
визначення вартості землі відповідно до коефіцієнту внеску, який нами буде
розглянутий у наступній статті) вартості землеволодіння (землекористування),
що перебувало в його власності (користуванні) до перерозподілу (консолідації)
земель (міжнародний досвід свідчить, що цей принцип подеколи з багатьох
причин важко застосовувати на практиці).
Застосування основних принципів надзвичайно важливе з точки зору сприяння
відповідальному регулюванню та ефективному функціонуванню процесу
перерозподілу земель. Ці основні принципи мають слугувати в якості базових
рекомендацій для вдосконалення і розробки політичних, правових і організаційних
механізмів, що регулюють весь спектр перерозподілу прав власності, користування
та інших прав на землю; підвищення прозорості та покращення функціонування
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системи перерозподілу земель зокрема та консолідації в цілому; зміцнення потенціалу
та вдосконалення діяльності всіх учасників зайнятих в процесі перерозподілу та
консолідації земель, а також на сприяння співробітництву між зазначеними суб’єктами.
В межах конкретних юрисдикцій може виникнути потреба у доповненні цих
основних принципів іншими процедурами та/або заходами, розробленими для
врахування особливих умов і ризиків локальних умов проведення перерозподілу
земель. Так, принцип “мале-середнє-велике землеволодіння (землекористування)”
може не застосовуватися до окремих землеволодінь (землекористувань) у виняткових
випадках, а саме коли:
–– земельна ділянка має велику вартість у порівнянні з іншими ділянками (має
меліоративну систему, протиерозійну споруду, тощо);
–– землеволодіння (землекористування) складається з великої кількості земельних
ділянок, концентрація яких в одному місці може призвести до проблем і
конфліктів з іншими землевласниками;
–– земельні ділянки спільної (спільно сумісної та/або спільно часткової) власності;
–– земельні ділянки з наявним топографічним черезсмужжям (ділянки поділені
природними перешкодами) [Demetriou 2014].
На нашу думку, зміст основних принципів з перерозподілу земель, після аналізу
спеціальної літератури [Demetriou 2014; Волков 2002; Сулiн 2002; Третяк 2006], слід
конкретизувати наступними додатковими принципами:
–– жоден із землевласників не може отримати більшу кількість земельних ділянок,
ніж ту, яку він/вона мали до консолідації земель;
–– якщо землевласник має лише одну земельну ділянку, то він/вона має отримати
одну земельну ділянку у тому ж самому місці. Слід уникати будь-якої зміни місця
розташування або в іншому випадку слід надавати докладне обґрунтування;
–– уникнення надання землевласнику суміжних земельних ділянок з різними (з
двома або більше) правовстановлюючими документами на землю. Бажано, такі
земельні ділянки об’єднувати в одне землеволодіння з оформленням одного
правовстановлюючого документу на землю;
–– цільове призначення нових земельних ділянок, отриманих землевласником,
має бути таким самим, як і до проведення консолідації земель;
–– поліпшення одного землеволодіння (землекористування) не повинно
спричинити погіршення іншого та не сприяти формуванню у нього недоліків;
–– місце розташування нових земельних ділянок повинно бути максимально
наближеним до розташування “оригінальних” земельних ділянок. Наприклад,
жодному землевласнику не буде виділено земельну ділянку поблизу населеного
пункту, якщо він/вона не мали такої ділянки до консолідації землі. У виняткових
випадках, за крайньої необхідності такі заходи можуть бути проведені, але лише
за умови згоди землевласників;
–– варто уникати перерозподілу земель з розташованими на них будинками,
спорудами, зеленими насадженнями тощо іншим землевласникам;
–– забезпечувати проектування землеволодіння (землекористування) правильної
форми подібної до квадрату;
–– не допускати суттєвої різниці між значеннями середньої площі, вартістю
землеволодіння, до і після консолідації земель;
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–– уникнення невиправданого дроблення землеволодіння, контурів земельних
угідь та недопущення створення дрібноконтурності;
–– уникнення подрібнення екологічно однорідних масивів (водозбірних
площ, цілісних елементів ландшафту тощо) та порушення функціонування
меліоративних, протиерозійних систем тощо;
–– формувати землеволодіння (землекористування) у вигляді цілісної компактної
земельної ділянки зручної конфігурації, не розчленованої природними та/або
штучними перешкодами;
–– обов’язкове врахування всіх локальних факторів (існуючого стану та устрою
території; розміщення існуючих землеволодінь та землекористувань; відстаней
від населеного пункту, основних магістральних доріг; водних джерел тощо), що
впливають на вартість земельних ресурсів в регіоні, з метою отримання кожним
землевласником землеволодіння без втрати його вартості після консолідації
земель;
–– обов’язкове збільшення чи зменшення загальної вартості землеволодіння
(землекористування) після перерозподілу земель не може перевищувати
значення коефіцієнту внеску землевласника (землекористувача);
–– зменшення землеволодіння (землекористування) має відбуватися пропорційно
до земельних ділянок більшої площі, наприклад в межах земельного масиву.
Максимальний розмір зменшення землеволодіння (землекористування)
затверджується керівником відповідального органу з проведення консолідації
земель. Це не означає одночасне схвалення зменшення площ для усіх інших
землеволодінь (землекористувань). Розмір зменшення площі для кожного
землеволодіння (землекористування) розраховується окремо враховуючи
особливості для кожного окремого випадку. Незначне зменшення площі
землеволодінь (землекористувань) землевласників, які є невідомими та/або
не приймали учать під час усього процесу перерозподілу земель, вважається
прийнятним;
–– зменшення вартості землеволодіння (землекористування) повинно відбуватися
пропорційно до зменшення його площі;
–– при визначенні часток кожного з учасників спільно сумісної власності та виділенні
їх на місцевості як окремих землеволодінь, такі землеволодіння повинні мати
приблизно однакову вартість земельної ділянки із вартістю своєї частки до
консолідації земель, за умови, якщо земельні ділянки або ділянка відповідають
мінімально встановленим розмірам.
Кожен з цих принципів при створенні нормативно-правової бази має мати свій зміст,
який повинен являти собою сукупність правових приписів, що забезпечуватимуть
його прояв шляхом використання різних правових форм і способів у певній частині
галузі земельних відносин.
Запропоновані нами принципи з перерозподілу земель не є статичними у часі і
можуть змінюватися відповідно до вимог часу під впливом суспільно-економічних та
політичних умов. Також, ці принципи, маючи рекомендаційний характер, можуть бути
використаними при створенні законодавчої бази щодо запровадження консолідації
та перерозподілу земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Висновки. Перерозподіл земель є найважливішим і найскладнішим процесом
консолідації земельних ділянок, який направлений на вирішення двох основних
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проблем, а саме: просторової (де, якого розміру і якої форми розмістити земельні
ділянки) і правової (які права і кому вони будуть надані). З огляду на просторове планування, перерозподіл земель має містити два основні заходи з землеустрою: реорганізацію землеволодінь (землекористувань) та формування земельних ділянок.
З правової точки зору, перерозподіл земель можна поділити на три основні типи:
перерозподіл власності на землю, перерозподіл права користування, перерозподіл
інших прав на землю.
Відповідно, перерозподіл земель слід розглядати як сукупність взаємопов’язаних
аспектів: правового, адміністративного та технічного (інженерного). Правовий аспект
передбачає встановлення принципів, методики, порядку виконання й затвердження
перерозподілу земель та полягає в забезпеченні відповідності реалізованих заходів вимогам законодавства. Спираючись на український досвід з проведення заходів
з землеустрою та міжнародні рекомендації щодо проведення консолідації земель,
нами були розроблені основні та додаткові принципи перерозподілу земель.
Незважаючи на те, як чітко основні та додаткові принципи з перерозподілу земель
встановлюють сукупність правил з реалізації цього процесу, на практиці їх застосування є вкрай важким. Саме тому, надзвичайна важлива роль в процесі перерозподілу земель відводиться фахівцям з консолідації земель. Успіх проектних заходів з
перерозподілу, а нерідко і всього процесу консолідації земель, залежить від їх знань,
досвіду, суджень та навичок роботи з людьми. Складність у реалізації принципів полягає в тому, що з одного боку, розробник проекту повинен здійснити ефективний
і справедливий перерозподіл земель без порушення визначених для цього правил.
А з іншого боку, фахівець повинен урахувати усі побажання та інтереси великої кількості землевласників (землекористувачів). Крім того, вирішення цих двох проблем
може суперечити вимогам з охорони навколишнього середовища. Таким чином, перед розробником стоїть не просте завдання – знаходження компромісу між цими
суперечливими питаннями так, щоб остаточний проект (план) з перерозподілу земель відповідав нормам законодавства та одночасно забезпечував якнайбільше економічну, соціальну та екологічну стійкість. Саме тому, у наступних працях нами буде
приділена увага до адміністративного та технічного (інженерного) аспектів перерозподілу земель.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ И СТРАН ЕС

Аннотация. Статья посвящена оценке уровня финансовой безопасности
государства. Целью исследования является формирование системы показателей
для оценки уровня финансовой безопасности различных стран и проведения оценки
уровня финансовой безопасности Украины и стран ЕС.
Результаты критического анализа публикаций по данной тематике позволят
выделить такие ключевые показатели оценки, как отношение сальдо
государственного бюджета к ВВП, отношение государственного долга к ВВП, темп
роста официального валютного курса доллара США по отношению к национальной
валюте, покрытые золотовалютными резервами импорта товаров и услуг, іідоля
проблемных банковских кредитов, ставки по кредитам, процентный спрэд и уровень
капитализации листинговых компаний.
Значение индикаторов финансовой безопасности Украины сравнивались с
максимальными, минимальными и средними значениями среди стран Европейского
Союза. Дополнительно были исследованы возможности использования показателей
финансовой безопасности для оценки финансового потенциала государства.
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финансовый потенциал
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THE ESTIMATION OF FINANCIAL SECURITY LEVEL OF UKRAINE AND EU
COUNTRIES

Abstract. The article is devoted to estimation the level of financial security of the state.
The purpose of the study is to built a system of indicators for assessing the level of financial
security of different countries and estimation the level of financial security in Ukraine and the
countries of EU.
Results of the critical review of the publications in this field helped to identify key indicators
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to measure the financial potential such as the ratio of the government budget balance to GDP;
the ratio of government gross debt to GDP, rate of change of the official exchange rate
local currency per US dollar, lending interest rate, interest rate spread, total reserves in
months of imports, bank nonperforming loans to total gross loans and market capitalization of listed domestic companies.
The value of Ukraine’s financial security indicators have been compared with the maximum, minimum and average values among the countries of the European Union. Additionally, the possibilities of using financial security indicators for assessing the financial potential
of the country have been explored.
Keywords: indicators, financial security, financial resources, financial potential
Formulas: 0, fig.: 1, tabl.: 8, bibl.: 13
JEL Classification: F52, E60, G00
Введение. Усиление дисбалансов движения финансовых ресурсов, рост военнополитической напряженности, динамичное развитие информационных технологий
и связанные с этим общественные трансформации влияют на стабильность
финансовых систем и экономик стран, регионов. В таких условиях проблематика
финансовой безопасности государства вызывает существенный интерес среди
ученых и практиков, а защита национальных интересов в финансово-кредитной
сфере становится одним из ключевых приоритетов государственной политики.
Анализ исследований и постановка задачи. Конфликт интересов государств
по поводу движения финансовых ресурсов является неотъемлемой составляющей
современных экономических отношений, учитывая что указанная проблематика
находится на пересечении финансов с военным делом, государственным
управлением, политологией и другими общественно-гуманитарными науками. Среди
последних работ в этом направлении следует отметить публикации Адиловой К. А.
[Adilova 2015], Бондаренко Д.В. [Бондаренко 2016], Винниченко Н.В. [Винниченко,
Эсманов 2014], Кузенко О.Л. [Кузенко 2016], Онищенко С.В. [Онищенко 2016], Редо
М. и Шемятковского П. [Redo, Siemiątkowski 2017], Семеновой Н. [Semjonova 2016],
Халитовой, Панзабековой и Нуримовой [Khalitova, Panzabekova, Nurymova 2017], Хе Д.
[He 2016] и других.
Достаточно распространенной среди украинских ученых является оценка уровня
финансовой безопасности, основанная на сопоставлении фактических значений с
нормативными или рекомендуемыми. Вместе с тем последние не всегда учитывают
тенденции, которые имеют место в области финансовой безопасности, из-за чего
может быть искажение результатов анализа. Работы зарубежных ученых более
ориентированы на те показатели, которые можно было бы использовать для оценки
финансовой безопасности разных стран, в то же время отсутствует единый подход к
выбору таких показателей.
Цель статьи – формирование системы показателей для оценки уровня финансовой
безопасности различных стран и проведения оценки уровня финансовой
безопасности Украины и стран ЕС.
Результаты исследования. Понятие финансовой безопасности, как правило,
рассматривается как неотъемлемая часть более широкой категории «экономическая
безопасность». По результатам анализа публикаций, связанных с вопросами
определения сущности финансовой безопасности, можно утверждать, что под
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ней понимают определенное состояние финансово-кредитной системы в целом и
ее составляющих, которое характеризуется устойчивостью к воздействию угроз и
способностью обеспечить сбалансированный экономическое развитие и защиту
национальных финансовых интересов.
В Украине на нормативном уровне утверждены Методические рекомендации
расчета уровня экономической безопасности Украины (и финансовой безопасности
как ее элемента в частности), разработанные Министерством экономического
развития и торговли, которые ориентированы на учет отечественной специфики
формирования и использования информационной базы анализа, в тоже время
возможность использования таких индикаторов для других стран ограничена. Вместе
с тем именно этот документ можно рассматривать как основу для дальнейшего
обобщения подходов к определению составляющих финансовой безопасности и
показателей оценки ее уровня.
Согласно упомянутых рекомендаций финансовая безопасность содержит шесть
составляющих (долговую, бюджетную, валютную, денежно-кредитную, банковскую
и безопасность небанковского финансового сектора). Учитывая разную степень
взаимосвязи между указанными составляющими, перспективным является их
разделение на два блока - безопасность публичных финансов и безопасность
финансовых рынков (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура финансовой безопасности государства
Источник: разработка автора

Касательно показателей для оценки уровня финансовой безопасности
государства можно утверждать следующее: принимая во внимание значительную
роль международных финансовых институтов в обобщении данных по социальноэкономическому развитию подавляющего большинства стран мира и регионов,
основой информационной базы для оценки уровня финансовой безопасности
государства предлагаем использовать данные Группы Всемирного банка, которые,
учитывая направленность нашего исследования, будут дополнены данными из
Евростата и Госкомстата Украины.
Следовательно, в целях решения проблемы ограниченности использования
отдельных индикаторов финансовой безопасности государства были предложены
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следующие показатели:
1) для оценки уровня бюджетной безопасности: отношение сальдо
государственного бюджета к ВВП;
2) для оценки уровня долговой безопасности: отношение государственного долга
к ВВП;
3) для оценки уровня валютной безопасности:
–– темп роста официального валютного курса доллара США по отношению к
национальной валюте в текущем году к аналогичному значению в предыдущем
году, что по своему содержанию соответствует такому индикатору валютной
безопасности в рекомендациях Министерства экономики Украины, как индекс
изменения официального курса национальной денежной единицы к доллару
США;
–– покрытые золотовалютными резервами импорта товаров и услуг;
4) для оценки банковской безопасности: доля проблемных банковских кредитов
в общей сумме выданных кредитов (аналог доли просроченной задолженности по
кредитам в общем объеме кредитов, предоставленных банками резидентам);
5) для оценки денежно-кредитной безопасности:
–– ставки по кредитам, что по содержанию соответствует уровню
средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным
депозитными корпорациями;
–– процентный спрэд, то есть разница между процентными ставками по
кредитам, предоставленным депозитными корпорациями в отчетном
периоде, и процентными ставками по депозитам, привлеченным депозитными
учреждениями;
6) для оценки уровня безопасности небанковского финансового сектора: уровень
капитализации листинговых компаний.
Таким образом, указанные показатели представляют все составляющие
финансовой безопасности, а также могут быть учтены для оценки уровня
эффективности использования финансового потенциала.
Первым индикатором уровня финансовой безопасности является отношение
сальдо государственного бюджета к ВВП в 28 странах ЕС и Украине. В течение 10
последних лет в Украине наблюдалось превышение расходов бюджета над его
доходами, в то же время для отдельных стран Европейского союза характерна
противоположная ситуация.
В таблице 1 приведено сравнение значения сальдо государственного бюджета
с максимальным и минимальным среди 28 стран Европейского союза, а также со
средними значениями в ЕС.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что минимальное значение этого
показателя среди стран ЕС наблюдалось в Греции (2007-2009 гг. и 2015 г.), Ирландии
(2010-2011 гг.), Испании (2012 г., 2016 г.), Словении (2013 г.) и Кипре (2014 г.), а
максимальные - в Финляндии (2007-2008 гг.), Люксембурге (2009, 2012-2016 гг.),
Эстонии (2010 -2011 гг.).
Если говорить о ситуации в Украине, то она отвечала общеевропейским
тенденциям, о чем свидетельствуют незначительный разрыв значения у нас в стране
и в целом по странам ЕС. В то же время с позиции обеспечения экономической
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безопасности государства оптимальным такое соотношение было только в 2007,
2008 и 2011 годах.
Рост относительного размера государственного долга в Украине (табл. 2) и
странах ЕС начался после глобального финансового кризиса, в то же время с 2014
года наиболее стремительное его рост наблюдался только в Украине (с 40,2% в
2013 г. до 70,3 % в 2014 г.). Причинами такого положения является политический
и экономический кризис, военный конфликт, сложное финансовое положение
отдельных государственных предприятий и банков. В течение 2014-2016 гг.
отношение отечественного государственного долга к ВВП является критическим и
создает реальную угрозу национальной экономической безопасности
Таблица 1 – Сальдо государственного
и Украиной в 2007-2016 гг., %

бюджета

к

ВВП

в

28

странах

ЕС

Страна
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС максимум
5,1
4,2
-0,7
0,2
1,2
0,3
1
1,4
1,4
1,6
ЕС минимум
-6,7 -10,2 -15,1 -32,1 -12,6 -10,5 -15,1 -8,8
-5,9
-4,5
ЕС среднее значение
-0,3
-2,1
-6,4
-6,3
-4,6
-3,8
-3,5
-3,0
-2,0
-1,0
Украина
-1,4
-1,3
-3,9
-5,9
-1,8
-3,8
-4,5
-5,0
-2,3
-3,0
Отклонение в Украине от
среднего значения в ЕС, -1,1
0,8
2,5
0,4
2,8
0,0
-1,0
-2,0
-0,3
-2,0
п.п.
Источник: [Державна служба статистики України], [Eurostat]
Таблица 2 – Отношение
и Украине в 2007-2016 гг., %

государственного

долга

к

ВВП

в

28

странах

ЕС

Страна
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
103,1 109,4 126,7 146,2 172,1 159,6 177,4 179,7 177,4 179,0
ЕС максимум
3,7
4,5
7,0
6,6
6,1
9,7
10,2
10,7
10,1
9,5
ЕС минимум
43,0
46,1
55,0
60,8
65,1
68,8
72,3
73,4
71,7
71,1
ЕС среднее значение
12,3
20,0
34,7
39,9
35,9
36,6
40,2
70,3
79,4
81,0
Украина
Отклонение в Украине
-3,1
7,7
9,9
от среднего значения в -30,7 -26,1 -20,3 -20,9 -29,2 -32,2 -32,1
ЕС, п.п.
Источник: [Державна служба статистики України], [Eurostat]

В то же время среди стран ЕС еще более сложной ситуация была в Греции, где
показатели уровня государственного долга были максимальными за весь период
анализа (более 170 % от ВВП). Наименее зависимой от кредиторов была Эстония,
уровень государственного долга которой был минимальный среди всех стран в
2007-2016 гг.
В целом объем государственного долга в Украине не превышал средний по
странам ЕС, вместе с тем авторитет нашего государства, как заемщика, значительно
ниже по сравнению с другими европейскими странами, а стоимость обслуживания
долга - выше.
Отдельного внимания заслуживает валютная безопасность (хотя не все страны
ЕС являются членами еврозоны), поскольку валютные риски остаются одними
из ключевых в финансовой системе. Одним из дестабилизирующих факторов на
финансовых рынках является изменение официального валютного курса (табл. 3).
Приведенные данные свидетельствуют о существенных колебаниях валютного
курса для большинства европейских стран. По отношению к украинской гривне
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можно констатировать хроническую девальвацию национальной денежной
единицы, при этом наиболее динамичное изменение было в 2009, 2014 и 2015
гг., что можно связать с последствиями глобального экономического кризиса и
военным конфликтом.
Таблица 3 – Темп роста¹ официального валютного курса доллара США по отношению к
национальной валюте в отдельных странах ЕС и Украине в 2007-2016 гг.
Страна

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,9165 0,9357 1,0520 1,0503 0,9520 1,0822 0,9681 1,0004 1,1969 1,0021
0,9285
²
0,8981 0,8412 1,1166 1,0018 0,9266 1,1063 0,9996 1,0606 1,1851 0,9935
0,9154 0,9365 1,0515 1,0491 0,9546 1,0789 0,9696 0,9993 1,1987 1,0006
0,9172 0,9353 1,0526 1,0488
²
0,9196 1,0884 1,1801 1,0082 0,9644 1,0143 1,0104 0,9501 1,0770 1,1315
0,9189 0,9199 1,0707 1,0405 0,9720 1,0948 0,9751 1,0076 1,1931 0,9924
0,8728 0,9373 1,1756 1,0277 0,9669 1,1196 0,9937 1,0398 1,2009 1,0078
0,9170 0,9340 1,0539 1,0492 0,9520 1,0827 0,9683 0,9997
²
0,9168 0,9358 1,0514 1,0493 0,9449 1,0911 0,9680
²
0,9143
²
0,8920 0,8704 1,2951 0,9664 0,9826 1,0991 0,9705 0,9981 1,1949 1,0460
0,8680 1,0331 1,2106 1,0422 0,9593 1,1376 0,9596 1,0064 1,1960 1,0134
0,8315 0,8650
²
0,9160 0,9752 1,1612 0,9417 0,9009 1,0433 0,9615 1,0532 1,2294 1,0151
1,0000 1,0430 1,4792 1,0185 1,0040 1,0029 1,0002 1,4871 1,8377 1,1697
Примечание 1. Темпа роста по сравнению с предыдущим годом. 				
Примечание 2. Данные по отдельным странам отсутствуют из-за перехода на евро.
Источник: [World Bank Open Data]

Болгария
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Велико-британия
Хорватия
Венгрия
Литва
Латвия
Мальта
Польша
Румыния
Словакия
Швеция
Украина

Фундаментальное влияние на валютный курс оказывает объем золотовалютных
резервов, а их достаточность определяет уровень устойчивости национальной
экономики к шокам на внешних рынках, который, в свою очередь, можно оценить на
основе соотношения резервов к объемам импорта (табл. 4).
Сравнивая значения данного показателя в Украине и странах ЕС, следует отметить
следующее:
1) постепенное сокращение покрытия золотовалютными резервами Украины
импорта товаров и услуг до 2014 года, когда значение этого показателя стало
критическим в 1,2 месяца импорта. Хотя этот показатель и превышает средние
значения по странам ЕС в течение всего анализируемого периода, кроме 2013-2014
гг., он остается ниже чем в таких странах, как Польша, Чехия, Болгария;
2) максимальным среди стран ЕС соотношение золотовалютных резервов и
импорта было в Румынии (2007-2012 гг.), Хорватии (2013-2014 гг.) и Болгарии (20152016 гг.);
3) минимальное значение наблюдалось в Люксембурге и колебалось в пределах
0,01-0,046 месяцев импорта, тем не менее из-за развитого финансового сектора и
экономики в целом это не является критической проблемой для экономической
безопасности этой страны;
4) в целом в ЕС золотовалютные резервы составляли в среднем 2-3 месяца
импорта.
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Таблица 4 – Покрытые золотовалютными резервами импорта
Украине в 2007-2016 гг., месяца импорта
Страна
2007 2008 2009 2010 2011
ЕС максимум
6,3
5,1
8,7
8,4
6,9
ЕС минимум
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЕС среднее значение
2,0
1,6
2,7
2,5
2,2
Украина
5,3
3,6
5,2
5,4
3,7
Отклонение в Украине
от среднего значения в
-3,2
-2,0
-2,5
-2,9
-1,5
ЕС, п.п.
Источник: [World Bank Open Data]

товаров и услуг в 28 странах ЕС и
2012 2013 2014 2015 2016
7,1
7,9
6,5
7,6
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
2,3
2,1
2,2
2,2
2,7
2,3
1,2
2,9
3,4
-0,2

0,1

0,9

-0,7

-1,2

В сфере банковской безопасности важным является определение кредитных
рисков, для оценки влияния которых целесообразно использовать долю проблемных
кредитов в общей сумме выданных кредитов (табл. 5).
По результатам анализа данных о доли проблемных кредитов в общем объеме
кредитов в странах ЕС и Украине можно отметить следующее:
1) наибольшие значения этого показателя в ЕС наблюдалось на Кипре, Греции и
Ирландии,
2) низкие значения - в Швеции, Эстонии и Австрии;
3) постепенный рост этого вида кредитов в Украине, начиная с 2008 года,
существенно превышает средние по ЕС значения.
Таблица 5 – Доля проблемных банковских кредитов в общей сумме выданных кредитов в 28
странах ЕС и Украине в 2007-2016 гг., %
Страна

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЕС максимум

5,8

6,3

24,0

23,3

18,8

25,0

38,6

45,0

47,7

36,3

ЕС минимум

0,1

0,5

0,7

0,2

0,4

0,1

0,2

1,2

1,0

0,9

ЕС среднее значение

2,6

3,0

6,2

7,2

8,0

9,4

10,6

10,6

9,9

8,1

Украина

48,1

3,9

13,7

15,3

14,7

16,5

12,9

19,0

28,0

30,5

-0,8

-7,5

-8,1

-6,7

-7,1

-2,3

-8,4

-18,2

-22,4

Отклонение в Украине
от среднего значения в -45,5
ЕС, п.п.
Источник: [World Bank Open Data]

Ухудшение финансового состояния заемщиков после глобального финансового
кризиса привело изменениям в кредитной политике банков, в частности к росту
ставок по кредитам в национальной валюте (табл. 6).
Таблица 6 – Ставки по кредитам в 28 странах ЕС и Украине в 2007-2016 гг.,%
Страна

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ЕС максимум

13,3

15,0

17,3

14,1

13,6

14,3

12,5

20,9

20,1

19,6

ЕС минимум

4,6

4,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,9

2,1

ЕС среднее значение

7,6

8,2

7,9

6,9

6,9

6,9

6,7

6,7

6,4

6,1

Украина

13,9

17,5

20,9

15,9

15,9

18,4

16,6

17,7

21,8

19,2

-13,0

-9,0

-9,0

-11,5

-9,9

-11,0

-15,4

-13,2

Отклонение в
Украине от среднего -6,3
-9,3
значения в ЕС, п.п.
Источник: [World Bank Open Data]
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Учитывая уровень кредитных рисков в Украине, вполне обоснованным является
повышение ставок по кредитам, что существенно превышает средние по странам ЕС
значения. Кроме того, сравнительно большой является разница между депозитной и
кредитной ставками (табл. 7).
Таблица 7 – Процентный спрэд в 28 странах ЕС и Украиной в 2007-2016 гг.,%
Страна

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЕС максимум

7,0

7,2

8,4

8,7

11,6

11,4

10,9

20,3

19,7

19,1

ЕС минимум

0,7

0,2

-0,6

-0,6

-0,6

-1,1

2,9

2,9

2,0

1,8

ЕС среднее значение

3,9

3,5

4,9

4,8

4,6

4,7

5,2

5,5

5,3

5,2

Украина

5,8

7,5

7,1

5,3

8,0

5,4

5,9

5,6

8,8

7,8

-2,2

-0,5

-3,4

-0,7

-0,6

-0,1

-3,6

-2,5

Отклонение в
-4,0
Украине от среднего -1,9
значения в ЕС, п.п.
Источник: [World Bank Open Data]

В течение 2007-2016 гг. значение этого индикатора финансовой безопасности
в Украине превышало средние по ЕС и составляло около 6,7%. Максимальным
процентный спрэд был в Латвии, а минимальным - в Польше.
Особого внимания заслуживает оценка роли фондового рынка в
перераспределении капитала (табл. 8).
В рассматриваемом периоде, в ЕС низкий уровень капитализации был в странах
Центральной и Южной Европы - Словакии (2007-2013 гг.), Венгрии (2014 г.), Кипре
(2015 г.) и Словении (2016 г.). Уровень капитализации компаний в Украине превышал
такие показатели в 2008-2014 гг., а в 2007 и 2015-2016 гг. - был еще ниже.
Высокие значения этого показателя были в таких европейских странах как
Люксембург (2007-2014 гг.), Нидерланды (2015-2016 гг.), и были в среднем на уровне
150%, что в несколько раз превышало аналогичные значения в Украине.
Таблица 8 - Рыночная капитализация листинговых компаний к ВВП в 28 странах ЕС и Украине в
2007-2016 гг., %
Страна

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЕС максимум

326,4

119,3

204,5

190,0

112,7

124,1

127,2

95,3

97,1

110,8

ЕС минимум

8,0

5,4

5,7

4,7

5,5

4,9

4,9

10,4

13,8

12,0

ЕС среднее значение

79,5

32,2

46,5

44,4

33,0

41,8

48,8

44,1

47,2

48,0

Украина

5,4

9,0

12,6

15,9

13,7

19,7

21,4

29,2

3,2

0,8

23,2

33,9

28,5

19,4

22,2

27,4

14,9

44,0

47,1

Отклонение в Украине
74,1
от среднего значения в
ЕС, п.п.
Источник: [World Bank Open Data]

Выводы. Таким образом, финансовая безопасность Украины более чувствительна
к угрозам в сфере публичных финансов и финансовых рынков по сравнению
со странами ЕС, особенно в отношении государственного долга, валютной
нестабильности, возврата банковских кредитов, стоимости заемного капитала и
неразвитости фондового рынка. Также рассчитанные показатели дают возможность
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сделать вывод о неэффективности использования финансового потенциала Украины
в рассматриваемом периоде.
Особого внимания требует изучения влияния военного конфликта на финансовую
безопасность Украины в 2014-2016 гг., что и определяет перспективы дальнейших
научных исследований.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗЕРВИ МОДИФІКАЦІЇ
СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація. Стаття присвячена актуальному завданню сьогодення: пошуку шляхів
виходу із досить складного стану розвитку України як соціально-економічної
держави. Окреслена потреба соціальної і політичної стабільності, функціонування та
подальша активізація розвитку української економіки, зокрема, створення робочих
місць і приваблення інвестицій. Зроблено акцент на відповідальності держави за
формування бюджету, грошовий обіг, податкову і митну політику. Зроблені аналогії
щодо теоретичних засад таких модифікацій у зарубіжних дослідників.
Ключові слова: соціальна держава, модифікація, соціально-економічні резерви,
політична і соціальна стабільність, інвестиції, бюджет
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SOCIAL AND ECONOMIC RESERVES OF THE MODIFYING
OF THE CONTEMPORARY SOCIAL STATE

Abstract. The article deals with todays’ challenging task – finding the way out of the intricate situation Ukraine is in as a social and economic state. World experience confirms that a
high standard of living exists in states where the government understands the importance
of social life in society and creates conditions for its development. Countries of Western
Europe gradually realized the need for such a development of economic relations, which
would take into account the human factor as much as possible, from the second part of the
last century. Given the functions in the process of social reproduction, the social sphere is
a significant factor in the formation of the territorial features of the spatial organization of
material production and living standards of the population, which is conditioned by differences in composition and level of development of the totality of its elements.
The author underlines the need for social and political stability, proper functioning and
further development of the Ukrainian economy, namely, job creation and attracting investment. The article emphasizes on state’s responsibility for budget formation, money flow,
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tax and customs policies. For comparison the author brings about theoretical principles of
alike modifications suggested by foreign authors.
Keywords: social state, transition economy, social and economic reserves, social and
political stability, investments, budget
Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 0, bibl.: 20
JEL Classification: J13
Вступ. Як об’єкт державно-політичного впливу економіка є складним явищем, що
розвивається. Сутність впливу держави на економіку полягає в тому, що держава забезпечує зовнішні умови її функціонування. Так держава, здійснюючи функцію захисту
країни від нападу ззовні, водночас захищає економічний простір у середині країни.
Держава забезпечує єдність суспільства та його відносну стабільність в умовах, коли
суспільство розпадається на класи та соціальні прошарки з різноманітними, часто
протилежними інтересами. І це дуже важливо, оскільки без соціальної та політичної
стабільності неможливе нормальне функціонування та розвиток економіки. Держава
також виступає суб’єктом економічних відносин, реалізуючи деякі економічні функції,
що забезпечують цілісність економічної системи країни. Наприклад, держава бере
на себе відповідальність за грошовий обіг, формування бюджету тощо. З огляду на
виникнення негативних тенденцій, викликаних ринковою економікою, держава все
активніше втручається в соціально-економічні процеси. Метою державного впливу
на економіку є боротьба з монополізмом, контроль за якістю продукції: вона має
бути безпечною для життя та здоров’я споживачів, дотримання екологічних вимог у
процесі виробництва.
Аналіз досліджень і постановка завдання. Якщо система регулювання економіки не забезпечує збереження стабільності основних характеристик економічної
структури, то це означає, що існує дисфункція господарського механізму, яку треба
долати. Економіка в цілому є урівноваженою системою, стабільність якої так само
важлива для суспільства, як і стабільність політична чи соціальна. Стабільність економічної системи залежить, насамперед, від її здатності до змін, розвитку, адаптації до
нових умов господарювання. Ці проблеми у своїх працях неодноразово порушували
такі вчені, як Л. Абалкін, А. Сіленко, З. Галушка, М. Шпікер, О. Панкевич, І. Яковлюк,
О. Богуш, О. Вишинський, Г. Ріттер та ін. Проте ще багато аспектів даного питання
залишаються не розглянутими.
Саме тому метою даної статті є дослідження актуального стану соціально-економічних резервів модифікації сучасної соціальної держави, за допомогою всебічного
опрацювання теоретичного матеріалу та іллюстрація основних положень історичними прикладами. Новизна публікації полягає у пошуку шляхів виходу зі затяжної кризи
в Україні, як країни з перехідною економікою.
Основними завданнями статті є вивчення меж державного втручання в економіку
на основі раніше висунутих теорій та прикладів країн, визначення об’єктивних умов
соціалізації економіки в умовах її переходу від командної до змішаної економічної
системи та обґрунтування шляхів подальшої активізації розвитку української економіки.
Результати дослідження. Протягом історичного розвитку людства економіка
завжди існувала або у вигляді загальноплемінної, сімейної форми виробництва продукту, або у вигляді інституту рабської праці. Динаміка подальшого розвитку еконоNumer 12(31) 2017
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міки ґрунтувалася на договірних відносинах вільних товаровиробників. Перехід від
статусних відносин до договірних вивільнив приватну ініціативу і викликав стрімке
зростання виробництва. Проте посилення суспільного характеру виробництва зумовило необхідність державного регулювання економіки, відсутність якого стало однією з причин загальносвітової кризи. Як з’ясувалося, у процесі суспільного розвитку існують два основних варіанти, що передбачають участь держави в економічних
процесах. Суть першого – збереження приватної власності як основи економіки з
державним антимонопольним регулюванням і державним перерозподілом частини
продукту на користь найменш забезпечених членів суспільства. Суть другого – ліквідація приватної власності як основи економіки і заміна її державною власністю,
що веде до повного злиття держави з економікою. Результатом цього стало позбавлення економічної системи стимулу щодо масових інновацій, припинення не тільки
інтенсивного розвитку економіки, але й екстенсивного розвитку через скорочення
значної частини природних ресурсів.
Економічні відносини можуть нормально функціонувати тільки і винятково у правовій формі. Всі інші форми (патріархальна, релігійно-моральна, директивно-державна) не є оптимальними, оскільки не відповідають потребам ринкової економіки,
спотворюють або відхиляють ринкові начала як аморальні, анархічні тощо. Таким
чином, право – це не щось зовнішнє стосовно економіки, а цілком природна форма цивілізованих економічних відносин. Правова форма найбільшою мірою відповідає сутності економічних відносин, їхній ринковій природі. Тому не випадково концепція соціальної, правової держави останнім часом отримала належне визнання
і розвиток. Сенс правової державності полягає у підпорядкуванні будь-яких форм
державної діяльності праву (насамперед конституції), головне призначення якого в
демократичному суспільстві – служити вирішальним обмежувачем державної влади
в ім’я збереження найважливіших прав і свобод громадян, бути гарантом саморозвитку та самоорганізації основних інститутів громадянського суспільства. Сучасний
суспільний розвиток потребує затвердження концепції громадянського суспільства,
тобто всестороннього розвитку різноманітних недержавних інститутів, котрі мають
достатній вплив, щоб слугувати противагою владі держави і, не перешкоджаючи їй,
сприяти підтримці законності та порядку, у посередницьких функціях улагоджування
спорів і конфліктів між груповими інтересами, що суперничають. На думку Е. Геллнера, громадянське суспільство – «це суспільство, в якому держава та економіка утворюють дві чітко розділені між собою сфери, причому держава має інструментальний
характер; контролюючи індивідуальні інтереси в їхніх екстремальних проявах, вона
сама перебуває під контролем відповідних інститутів» [Шпікер 2010].
Ринкова трансформація економіки в Україні на сьогоднішній день призвела до
значного зниження реальних доходів населення, позбавлення гарантій на працю,
житло, безплатну освіту та медичне обслуговування. А це, своєю чергою, зумовило
зростання бідності, посилення злочинності, скорочення тривалості життя, зростання
еміграції та загострення інших соціально-економічних проблем. Більше третини українців потерпають від бідності, понад 10% працездатного населення – від безробіття.
Украй негативними є показники рівня здоров’я населення, його демографічні та інші
життєво важливі характеристики. Основні соціальні ризики досягли таких масштабів,
що можуть становити реальну загрозу національній безпеці держави. Йдеться, зокрема, про дестабілізацію суспільно-політичних процесів, загострення конфліктів на
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національному і релігійному ґрунті, формування сепаратистських настроїв в окремих
регіонах та групах населення, зневіру у дієздатності влади тощо. Отже, зруйнована
система соціального захисту, що існувала при командній економіці, але натомість не
запропонована її ринкова концепція [Галушка 2006].
Розв’язання соціальних проблем не можна вважати лише метою перехідної економіки або одним із завдань державної політики, – воно у сучасному суспільстві має
об’єктивні економічні основи і це підтверджується досвідом формування соціальної
ринкової економіки багатьох розвинутих країн світу.
Ще Велика депресія 1929–1933 років показала, що в тогочасній економіці з’явилися нові проблеми, з якими не могли справитися ні неокласики, ні марксисти, ні,
навіть, кейнсіанці. Однією з таких проблем було ігнорування законів взаємодії соціального та економічного аспектів в економічному розвитку. Тому, починаючи з 30-х
років XX ст. в економічній науці почали приділяти увагу проблемам соціалізації економіки – тобто поверненню її «обличчям до людини». Про це вперше почав писати
австрійський учений В. Ойкен, представник фрайбурзької школи. Одним із головних
принципів теорії господарського ладу він уважав принцип індивідуальної свободи
господарських суб’єктів, заснований на недоторканності приватної власності, конкуренції, свободі дій підприємця та його відповідальності. До основних регуляторів
цього порядку він відносив політику перерозподілу доходів та соціальну політику
[Сіленко 2000].
Цікаво, що у цей же період у теорії менеджменту виникає школа «людських відносин» Е. Мейо, школа «поведінкових наук» Ф. Герцберга, де основна увага також
приділяється вивченню потреб та інтересів робітників, мотивів їхньої поведінки з
метою впливу на ефективність їхньої праці. Вже в 40–60-х роках минулого століття
цей напрямок отримав свій розвиток у теорії організацій як соціальних систем, де
значна роль відводилася вивченню психології та принципів поведінки людей на
виробництві.
В економічній теорії з’явився новий напрямок – неолібералізм, представники якого захищали принципи економічної свободи, саморегулювання та вільної конкуренції. Тоді вперше у книзі «Управління економікою і ринкове господарство» (1947) А.
Мюллер-Армак використав термін соціальне ринкове господарство. Він визначав
його як «... ідею політичного порядку, метою якої є поєднання суспільства, побудованого на конкуренції, приватній ініціативі та соціальним прогресом, забезпеченням
саме продуктивності ринкової економіки. На основі ринкового економічного порядку
може бути створена багатостороння та всеохоплююча система соціального захисту»
[Панкевич 2003].
Після Другої світової війни у ФРН було запроваджено систему «Sozialemarkwirtschaft»
– соціального ринкового господарства, що дозволила Німеччині менше, ніж за десять
років відновити свій економічний потенціал і увійти до десятки найрозвинутіших країн світу. Автором і виконавцем цього «економічного чуда» був Людвіг Ерхард – учений-економіст, міністр народного господарства ФРН у 1949–1963 роках. Досвід економічної реформи він описав, зокрема, у книзі «Добробут для всіх» (1956). Особлива
увага у концепції соціального ринкового господарства приділялася соціальній ролі
держави. Вихідним положенням такої соціальної політики стала теза про те, що «соціальне ринкове господарство – це економічне зростання завдяки доброякісній конкуренції, а зростання – це передумова добробуту». І тільки те може бути розподілене
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та спожите, що вже вироблене. На думку Л. Ерхарда, соціальна політика держави
має своїм завданням втілити у життя такі соціальні цілі: справедливість, безпеку, мир
на основі свободи та добробуту. На перший план у соціальній політиці висувається
відповідальність суспільства за умови існування кожного громадянина. Через систему перерозподілу доходів і власності держава повинна гарантувати кожному громадянину певний рівень життя. Водночас, відповідно до ідеї «суспільства ефективної
конкуренції» кожний громадянин повинен відчувати відповідальність за рівень своєї
ініціативи та активності в плані забезпечення свого існування. Політика соціального
захисту гарантує населенню безпеку від життєвих ризиків загального характеру за
допомогою пенсійного страхування, страхування на випадок хвороб, по безробіттю,
від нещасних випадків.
Політика розподілу спрямована, насамперед, на компенсування «жорсткості ринку» та нерівномірності при первісному розподілі доходів за рахунок соціальної допомоги, державних дотацій на оплату оренди житла, багатодітним сім’ям, надання
стипендій на навчання. Політика щодо ринку праці повинна сприяти створенню нових робочих місць, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, організації системи
посередництва при пошуках роботи тощо. Політика соціального миру підтримується
та розвивається державою завдяки цілеспрямованій діяльності зі створення форм
і структур, за допомогою яких забезпечується конструктивне співробітництво основних соціальних груп.
Розуміючи принципи соціалізованої економіки, розглянемо об’єктивні умови соціалізації економіки в умовах її переходу від командної до змішаної економічної системи.
1. Розв’язання цієї проблеми, у першу чергу, пов’язане із формуванням специфічної функції держави, яку ми називаємо функцією соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність держави встановлюється як система відносин між державою, суб’єктами господарювання та населенням щодо мобілізації та використання
ресурсів, товарів і послуг, які реалізують соціальне забезпечення та захист усіх груп
населення, що дозволяє узгоджувати економічні інтереси як основу стабільності суспільства. Соціальна відповідальність держави не може забезпечуватися лише через
перерозподільний механізм, вона ґрунтується на забезпеченні високого рівня економічної відповідальності через систему інструментів, що забезпечують координацію
дій економічних суб’єктів і реалізацію їх економічних інтересів. Вона встановлюється
різноманітними соціальними нормами (рішеннями держави, правовими, морально-етичними нормами тощо). В Україні ця функція держави традиційно пов’язується
із соціальним забезпеченням непрацездатних, підтримкою тих, хто має низькі доходи
(зокрема, через систему субсидування): забезпеченням цільових та пільгових виплат
різним групам населення; виплатою пенсій; встановленням соціальних стандартів
тощо. Саме тому перерозподільний механізм залишається переважаючим. Держава
не в змозі повною мірою забезпечити реалізацію конституційно і законодавчо закріплених зобов’язань у сфері соціального захисту населення.
2. Принципи функціонування соціалізованої економіки втратили свої шанси для
різних категорій населення щодо підтримання добробуту. Має існувати ефективний
господарський механізм, що забезпечує можливість реалізації економічних інтересів
різних учасників виробництва. Великою мірою це стосується поєднання та розвитку
різноманітних форм власності, характерних для кожного даного етапу трансформації.
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З погляду проблем соціалізації української економіки це стосується процесів роздержавлення та приватизації державної власності, з одного боку, та розвитку дрібного і
середнього бізнесу – з іншого. Реалізація інтересів співвласників або учасників дрібного і середнього бізнесу фактично дає найбільше шансів для реалізації принципів
особистої відповідальності за свій добробут. Для суспільства – це вирішення низки
завдань: забезпечення ринку споживчими товарами; бажаючих працювати – робочими місцями; зростання доходів та поповнення бюджету. Ця проблема стосується як
майнових прав учасників ринкових відносин, так і проблем стимулювання розвитку
дрібного і середнього бізнесу.
3. Соціалізація неможлива без запровадження досягнень НТП у виробництво.
Інноваційний характер виробництва дає можливість вирішити ряд суперечностей
соціально-економічної сфери. По-перше, зростають масштаби виробництва, якість
продукції, її відповідність сучасним вимогам. По-друге, це стосується змін у змісті та
характері праці, що стає творчою, пов’язаною із використанням переважно духовних
здібностей та інтелекту працівників і, відповідно, дорого оплачується. По-третє, виконання працівниками складної специфічної роботи призводить до заміни відносин
експлуатації відносинами соціального партнерства між робітниками та роботодавцями, оскільки загальний успіх залежить від індивідуального вкладу кожного співробітника у кінцевий результат роботи підприємства. Тому має значення існування
нового типу працівника – з достатньо високим рівнем і в професійному і в особистісному аспекті.
4. У плані соціальної стабільності важливе значення має соціальна структура суспільства, наявність у цій структурі значного відсотку середнього класу. Причому значення має не лише рівень доходів, але й професійно-кваліфікаційна структура цього класу. Чим більший відсоток середнього класу, тим стабільніше суспільство, тим
менше прагнення щодо зміни самої системи. Велике значення у суспільній поведінці
залежить не лише від професії або місця конкретної людини в професійно-кваліфікаційній і службовій ієрархії, не тільки від майнового становища, але й від суспільного походження, політико-ідеологічних переконань та прихильності, що можуть бути
пов’язані з різним розумінням соціальної справедливості. Принцип соціальної справедливості фіксує не походження доходів, а ступінь рівності і, відповідно, нерівності
розподілу. Цей принцип прямо пов’язаний із функціонально-виробничим розподілом, бо рівність або нерівність залежать від того, за рахунок чого і за яких обставин
ці доходи присвоюються.
5. Формування інститутів соціального партнерства, що стосуються системи взаємовідносин «працівник-роботодавець-держава», а також різноманітних суспільних
організацій, фондів, установ, які регулюють і підтримують суспільні відносини у різних сферах життя. На жаль, в Україні за радянською звичкою профспілки, як правило,
служать адміністрації, можливості самореалізації представників освіти, науки, культури обмежуються державними тарифними ставками та відсутністю фінансування
[Юрьева 1999].
Наведені приклади соціалізації перехідної економіки підтверджують думку про те,
що неможливо скопіювати навіть найефективніший варіант розвитку цих процесів,
щоб використати його в іншій країні, адже країни розрізняються за рівнем економічного розвитку, соціальними і національними умовами, історичними і культурними
традиціями. Досвід функціонування країн із розвинутою ринковою економікою покаNumer 12(31) 2017
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зує, що проблеми соціального розвитку в них також вирішуються по-різному. Так виділяють три моделі держав з високим рівнем добробуту: англосаксонську, рейнську і
скандинавську. До англосаксонської відносять США, Канаду, Великобританію. Її особливості полягають у: мінімумі втручання держави в систему розподілу та перерозподілу доходів; мінімумі соціальних гарантій з боку держави; пріоритеті економічних
цілей над соціальними. Рейнська модель характерна для країн континентальної Європи – Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії тощо. Це модель із розвинутою системою
соціального страхування та системою соціальних трансфертів для непрацюючих
членів суспільства. Економічні та соціальні цілі в економічній політиці держави мають рівноцінне значення, що знижує соціальну конфліктність та скорочує нерівність
у доходах. У скандинавській моделі (Швеція, Данія, Норвегія тощо), де соціальні цілі
переважають над економічними, має місце система прогресивного оподаткування,
значний відсоток ВВП перерозподіляється через державний бюджет.
Тут існує дуже розгалужена система соціальних гарантій, соціальної допомоги та
страхування. Порівняння цих моделей показує, що англосаксонська модель більш
ефективна у плані створення стимулів для зростання ефективності доходів, хоч її
в меншій мірі можна характеризувати як модель добробуту. Разом із тим можемо
констатувати, що країни з соціальною ринковою економікою наприкінці 50-х років
минулого століття зіткнулися із серйозними проблемами, пов’язаними з відсутністю
стимулів щодо розвитку дрібного і середнього бізнесу через високі норми оподаткування та відсутність пільгових умов для розвитку дрібного і середнього бізнесу.
Результатом стало те, що капітал із цих країн почав вивозитися за кордон. Надто розгалужена система соціального захисту, наприклад у Швеції, призвела до виникнення
так званого «другого покоління» людей, які живуть на соціальну допомогу з боку держави. Нерівномірно розподіляються кошти між поколіннями. Більша їх частина йде
на утримання людей похилого віку, частина з яких утримувалася державою протягом
усього життя. При чому відсоток цього населення відносно великий щодо інших вікових груп. Тому з метою розв’язання цих проблем, починаючи з 30-х років минулого
століття, держави намагаються вирівнювати не доходи, а стартові умови для життєдіяльності громадян. Відбувається зміщення акцентів із реалізації перерозподільної
політики держави до системи соціального страхування. Щоб не повторювати таких
помилок, цей досвід потрібно враховувати при формуванні принципів соціальної політики у постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні.
Повноцінність задоволення суспільно необхідних потреб населення в послугах матеріально-побутового і соціально-культурного призначення залежить від економічного потенціалу соціальної сфери. Під економічним потенціалом розуміють узагальнену здатність економічної системи виробляти продукцію, вирішувати інші завдання
економічного та соціального розвитку, що визначається станом, розмірами і динамічністю виробничого процесу, наявністю резервів, обсягами ресурсів, культурно-технічним рівнем та мобільністю кадрів. Відповідно до поділу видів економічної
діяльності та галузей за їх функціями у процесі відтворення економічний потенціал
суспільства в цілому може бути поділено на потенціал матеріального виробництва
та соціальної сфери [Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України
2003].
До економічного потенціалу соціальної сфери (у вузькому розумінні цього поняття) включають потенціали підприємств, закладів та організацій, у яких створюють54
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ся вартості та споживчі вартості, але безпосередньо не виробляється ВВП, хоча і
здійснюється його споживання. Якість економічного потенціалу соціальної сфери як
складової економічного потенціалу господарського комплексу визначається її сукупною здатністю надавати населенню існуючий спектр культурно-побутових послуг, що
задовольняють певні нормативно урегульовані стандарти. Вимірюється потенціал
соціальної сфери перш за все обсягом зосереджених ресурсів – кількістю та матеріально-технічним станом відповідних потужностей, чисельністю зайнятих та якістю
їх професійної підготовки, величиною коштів, що акумулюються суспільством для
функціонування та подальшого розвитку галузей [Держкомстат України 2003]. Окрім
трудових і матеріальних, економічний потенціал соціальної сфери включає також сукупність нематеріальних (інформація, наукові відкриття тощо) і природних ресурсів
та економічних здатностей працівників до їх оптимального використання і створення
максимального обсягу матеріальних та нематеріальних послуг [Статистичний щорічник України за 1995 рік].
Що стосується соціальної інфраструктури, то у фахових дослідженнях не простежується спільної думки щодо складових її економічного потенціалу (під ним розуміють
здатність соціальної інфраструктури створювати умови для обслуговування процесу
суспільного відтворення, що визначається її станом і динамікою розвитку, наявними обсягами резервів і ресурсів), які виділяють виходячи з розуміння цього поняття.
Одні автори до економічного потенціалу соціальної інфраструктури відносять основні засоби, трудові ресурси та капітальні вкладення [Медведчук 2001], другі – основні засоби, трудові ресурси та матеріальні витрати, треті – використовувані ресурси,
основні засоби та витрати праці [Скрипнюк 2000]. Більш обґрунтованою видається
позиція [Чижова, Гаца 2004], коли весь комплекс ресурсів (матеріальних, фінансових,
трудових, природних) розглядають як економічну базу соціального розвитку взагалі.
Соціальна інфраструктура є частиною цієї бази, її утворюють підприємства, заклади
та організації, що становлять матеріально-речову основу соціальних (або суспільних)
процесів. Таким чином, фінансові, трудові та природні ресурси впливають на розвиток соціальної інфраструктури, але не відносяться до її економічного потенціалу.
Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»
від 05.10.2000 р. гарантує рівність прав громадян на отримання суспільно необхідного обсягу житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування, обслуговування у сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, торгівлі
та ресторанного господарства [Закон України від 05.10.2000]. Перелік державних
соціальних нормативів у вищезгаданих сферах відрізняється. Щодо побутового обслуговування, торгівлі та ресторанного господарства нормуються, зокрема, показники забезпечення населення інфраструктурою двох останніх галузей та побутовими
послугами певної якості, а також якість товарів і послуг підприємств ресторанного
господарства. Подібні показники підлягають нормуванню й у сфері транспортного
обслуговування та зв’язку (це норми забезпеченості транспортом загального користування і послугами зв’язку, показники якості транспортного обслуговування).
Соціальні нормативи, розроблені для житлово-комунального господарства, мають
включати граничні норми оплати відповідних послуг залежно від доходу (з пільгами і
субсидіями щодо користування ними малозабезпечених) та показники якості послуг,
а також тісно пов’язану з соціальним захистом зазначеної категорії та всього населення соціальну норму житла.
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Значно ширшим є перелік державних нормативів у сферах охорони здоров’я,
освіти та культури. Наприклад, у галузі охорони здоров’я гарантується отримання
кожним жителем у державних та комунальних закладах певного обсягу медичної допомоги відповідно до заздалегідь визначеного переліку послуг; окрім того, повинні
витримуватися нормативи надання діагностичних, лікувальних і профілактичних процедур встановленої якості, а також низка показників, які стосуються рівня розвитку
інфраструктури та матеріально-технічної бази закладів охорони та відтворення здоров’я (забезпечення стаціонарною медичною допомогою, забезпечення медикаментами та харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, рівень
санаторно-курортного обслуговування), пільгового постачання окремих категорій
населення лікарськими та іншими спеціальними засобами. Збереженню та зміцненню здоров’я населення покликані сприяти державні гарантії у сфері обслуговування закладами фізкультури і спорту, згідно з якими нормуються показники забезпеченості населення такими об’єктами, перелік і обсяг безоплатних послуг, що ними
надаються. Гарантії держави у галузі освіти поширюються, крім визначення переліку
та обсягу послуг державних і комунальних закладів дошкільної, загальної середньої,
професійно-технічної та вищої освіти, на створення належних умов для організації
навчального процесу шляхом регулювання граничного наповнювання класів і груп,
співвідношення вихованців, учнів, студентів і педагогічних працівників у закладах
освіти, матеріального забезпечення останніх та додаткового соціального і матеріального забезпечення учнів. Щодо галузі культури передбачається нормування як рівня
розвитку відповідної інфраструктури (забезпеченості населення закладами, підприємствами, організаціями та установами культури) та якості послуг, що надаються, так
і структури та обсягу безоплатного обслуговування населення [Богуш 2000].
Обсяги та якість ресурсів, що залучаються суспільством для задоволення його
потреб, як і рівень їх задоволення, визначаються низкою факторів, зокрема рівнем
економічного розвитку, темпами науково-технічного прогресу, ступенем використання наукових досягнень у суспільному відтворенні, демографічними факторами.
Поряд із підвищенням соціально-економічної ефективності використання наявного
економічного потенціалу соціальної сфери, умови для його подальшого розвитку та
нарощування забезпечують зростання матеріального виробництва, а також продуктивності праці в усіх сферах життєдіяльності суспільства [Риттер 2008]. Особливості
формування економічного потенціалу соціальної сфери значною мірою залежать від
співвідношення екстенсивних та інтенсивних джерел її розвитку. Якщо екстенсивний
розвиток галузей соціального призначення передбачає надання пріоритету розширенню мережі підприємств і закладів та кількісному нарощуванню їх кадрового забезпечення (цей тип розвитку впродовж післявоєнних десятиліть радянського періоду
поєднувався зі здебільшого недостатньою увагою до вдосконалення техніко-технологічної бази соціальної сфери України), то інтенсивний – вимагає орієнтації на дотримання прогресивної структури інвестування та раціональних норм і нормативів
матеріально-технічного забезпечення процесів надання населенню відповідних послуг, пожвавлення інноваційної активності, поліпшення професійно-кваліфікаційних
характеристик залучених трудових ресурсів [Терон 2004].
Праця зайнятих у соціальній сфері в більшості випадків безпосередньо є джерелом створюваних споживчих вартостей – послуг, які є корисним ефектом власне трудової діяльності [Вишинський 2004]. Що стосується інших компонентів економічного
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потенціалу, зокрема матеріально-речових ресурсів, то вони покликані створювати
додаткові умови нарощування обсягу та асортименту, підвищення якості послуг.
Поліпшення техніко-технологічної оснащеності підприємств і закладів доволі часто
приводить до залучення додаткового персоналу для обслуговування приладів та
обладнання, а також, як правило, вимагає підвищення професійно-кваліфікаційного
рівня основної маси працюючих. Як результат, від здібностей та професійних якостей зайнятих у галузях соціального призначення більшою мірою, ніж в інших ланках
господарського комплексу, залежить соціально-економічна ефективність їх функціонування, адже трудові витрати закономірно складають переважну частину ресурсів
соціальної сфери, а більша частина створюваних у ній споживчих вартостей є результатом індивідуальної творчої діяльності зайнятих.
Іншою складовою економічного потенціалу соціальної сфери, що створює її матеріальну базу, є основні засоби (за старою термінологією – основні фонди). Під основними засобами розуміють сукупність матеріально-речових цінностей, що діють
упродовж тривалого періоду часу [Яковлюк 2007]. Стан основних засобів визначає
особливості функціонування, рівень технічної оснащеності, обсяг та якість послуг, що
надаються регіональними мережами об’єктів соціальної інфраструктури. На відміну
від матеріального виробництва, підвищення показників матеріалоємності в соціальній сфері з початку періоду НТР і донині доволі часто є невід’ємною передумовою
поліпшення якості обслуговування споживачів. Вищу питому вагу в загальному обсязі основних засобів має їх пасивна частина – будинки та споруди, де протікає процес
праці, комунікації (дороги, лінії електропередач і зв’язку тощо). Активну частину основних засобів становлять прилади та обладнання, інструменти, виробничий та господарський інвентар, транспортні засоби, тобто технічне оснащення будівель, споруд і комунікацій. Обстоюється думка, що активна частина основних засобів відіграє
в соціальній сфері менш значущу роль, ніж у матеріальному виробництві, оскільки
підвищення технічної оснащеності здатне замінити трудові ресурси лише в певних
межах [Герасимчук 2000]. Разом із тим, упровадження сучасних приладів та обладнання, більш-менш масштабна модернізація техніко-технологічної бази в цілому
сприяють підвищенню ефективності праці, поліпшенню якості та розширенню асортименту послуг на рівні окремого об’єкта або виду економічної діяльності (галузі) та
всієї соціальної сфери. Особливістю її основних засобів є також те, що вони безпосередньо не переносять своїх властивостей на об’єкт праці – людину. Водночас, беручи
участь у створенні кінцевого продукту, основні засоби поступово зношуються, а вартість їх річного зносу включається до грошової оцінки послуг, наданих за відповідний
період часу [Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України 2005].
Результатом функціонування соціальної сфери є організація процесу споживання
створених матеріальним виробництвом благ, а також надання послуг (матеріальних
та нематеріальних), здатних задовольняти невиробничі потреби населення і суспільства в цілому. Під послугою розуміють діяльність, спрямовану на задоволення конкретних потреб населення, а також виробничих і невиробничих суб’єктів [Бандур
2001], чим визначається особливість послуги як споживчої вартості (праця надає послуги не у вигляді речей, а у вигляді діяльності). Таким чином, послуги являють собою певну цілеспрямовану діяльність, що виступає у вигляді корисного ефекту праці.
Послуга, що може бути результатом праці як у матеріальному виробництві, так і в
соціальній сфері, в останній в основному пов’язана з процесом особистого спожиNumer 12(31) 2017

57

EUROPEAN COOPERATION

© TARAS TOKARSKYI

вання. Водночас частина послуг може матеріалізуватися, а відтак виступати у вигляді
предметів, товарів, а не лише діяльності певних працівників.
Висновки. Досліджуючи співвідношення категорій матеріального блага і послуги,
слід відзначити, що матеріальне благо завжди виступає результатом матеріального виробництва, тобто втіленням певних виробничих відносин. Важливою характеристикою виробництва матеріальних благ є його вартісні виміри, що відображають
розмір створеного суспільного продукту в грошовому еквіваленті. Послуги, які, на
відміну від товарів, не мають вартості, реалізуються за гроші, тобто мають ціну, що
відображає їх мінову вартість або споживчу вартість витраченої праці у формі діяльності. Тоді як у звичайному товарі основою ціни виступає вартість, ціна послуги являє
собою ірраціональне вираження вартості.
Оскільки одним із головних завдань соціальної сфери є задоволення потреб
людини, яка існує в певному колективі та на певній території, до основоположних
принципів її вивчення включають принцип територіальності, що відображає
залежність функціонування від розміщення окремих елементів (видів економічної
діяльності, галузей, ланок, об’єктів) у просторі. Зважаючи на функції в процесі
суспільного відтворення, соціальна сфера слугує вагомим чинником формування
територіальних особливостей просторової організації матеріального виробництва
і рівня життя населення, які зумовлюються відмінностями в складі та рівні розвитку
сукупності її елементів. У результаті на окремих територіях формуються регіональні
соціальні сфери, які поєднують у своїй діяльності специфічні аспекти, пов’язані
з територіальними умовами, та основні закономірності соціальної сфери країни
в цілому, що визначаються шкалою державних пріоритетів, досягнутим рівнем
пропорційності та взаємозв’язками окремих ланок.
Світовий досвід підтверджує, що там, де розуміють важливість у житті суспільства
соціальної сфери, де створюють умови для її розвитку, там і високий життєвий рівень
населення. У країнах Західної Європи вже в другій половині минулого століття
поступово усвідомлюється необхідність такої розбудови економічних відносин, яка
максимально враховувала б людський чинник.
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MATHEMATICAL ASPECTS OF NEURO-FUZZY TECHNOLOGY APPLICATION IN PROJECT
MANAGEMENT

Abstract. The combination of neural networks and fuzzy logic provides the core of
neuro-fuzzy technologies, are fundamentally different mathematical constructions. Artificial neural networks are considered as universal models of the human brain, capable of
learning the recognition of unknown regularities. Artificial neural networks are built on
the principle of organization and functioning of their biological analogues (networks of
human brain neurons). In recent years, neural networks have become a practice wherever
problems of identification, prediction, classification, management need to be addressed.
Unlike neural networks, in which unstructured numerical data is used to find a solution
to a problem through training and tuning, fuzzy technologies (fuzzy systems) use expert information about the regularities found in available experimental data in the form of natural
language rules “IF-TO “. These rules are formalized with the help of fuzzy logic, they allow
to build identification models with relatively small datasets.
Keywords: neuro-fuzzy technologies, fuzzy logic, efficiency analysis, project management, PMBOK PMI
Formulas: 12, fig.: 2, tabl.: 6, bibl.: 15
Introduction. The main issue is to define an efficient algorithm for designed neutral
network and apply it with fuzzy logic specifics. The second issues it to make neutral network applicable for domain specific rules, as for an example in project management.
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Literature review and the problem statement. Various problems of neuro-fuzzy
technologies and fuzzy logic application were described by Zimmerman H., Zadeh L.,
Bruno N., Haykin S., Afandizadeh, Montagna F., Novák, Vilém, S. H., Simiński, K., Vuorimaa, P, Kiseleva E., Pritomanova O. and other.
Research results.
Neuro-fuzzy algorithm. The combination of the neural networks and fuzzy logic provides the abilitiy to teach neural networks with visibility and understandable interpretation
of fuzzy IF-TO rules.
The construction of a mathematical model of identification based on neuron-fuzzy technologies consists of two stages: constructing a fuzzy model of identification based on
available expert-experimental data and adjusting its parameters in order to minimize the
deviation between the simulation results and the experimental data.
Stage 1. The construction of a mathematical model of identification based on available
expert-experimental data will begin with a consideration of the functional dependence of
the output from the inputs of the process or object of identification in the form:
(1)

can be quantitative or qualitative. To construct a fuzzy model of the dependence (1), we will consider its input and output variables as linguistic variables. To evaluate
linguistic variables
and y we shall use qualitative terms from such term sets:

– term-set of the input variable

, i=1, 2,…, n,

– term-set of output variable y,
where
- the s linguistic term of the input variable , i=1,…, n, s=1,…, li, li - number
of terms of a variable .
- the j linguistic term of the output variable y,
m – the number of classes (different solutions) of the output variable.
Each of the fuzzy terms
represents a fuzzy subset of the set of values xi. And for
every fuzzy set, in our institution, we will specify its membership function
, that will
define as:
(2)

where
– number in the range [0,1], which characterizes the subjective measure
of the correspondence xi to fuzzy term ; bis and cis – parameters that are selected by
the expert first, and then (the 2nd stage of the construction of the fuzzy model) are tuned
to the experimental data: bis – maximum of the function
, wherein
, cis –
coefficient of concentration-extension function
.
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The typical structure of a fuzzy model consists of such basic blocks:
–– fuzzy knowledge base that contains information on the
in the
form of linguistic rules such as “if-then”;
–– a machine of fuzzy logical inference, which determines the value of the output variable
as a fuzzy set that corresponds to fuzzy values of the input variables based on the knowledge base rules.
In a fuzzy model, the relationship between the inputs Х = (х1, х2, ..., хn) and the output
y is determined by a fuzzy knowledge base of the following format
IF (х1 =

) И (х2 =

) И … И (xn =

OR (х1 =

) И (х2 =

) И … И (xn =

OR (х1 =

) И (х2 =
THEN y = dj,

) И … И (xn =

)
)

(3)
)

j=1,…, m,

where
– a linguistic term that evaluates a variable хi in line number jp (p=1,…, kj),
kj – the number of conjunct lines in which the output y is estimated by a linguistic term dj.
With operations З
(4)

All linguistic terms in the knowledge base (4) represent fuzzy sets given by the corresponding membership functions.
Degree of belonging of the input vector Х* = (х1*, х2*, ..., хn*) to fuzzy terms dj from the
knowledge base (4) is determined by such functional dependencies:
(5)

Where ∨ (∧) operation from S-norm (T-norm), from the set of logical operations OR (I).
To calculate the dependence of the dependent variable on the solution terms dj replace
the operation of fuzzy “AND” (∧) by multiplication, and the operation is fuzzy “OR” (∨) by
sum with trimming values up to 1, i.e.
(6)

In addition, in order to achieve better flexibility of the model, we will comply with each
rule of the fuzzy knowledge base (4) the number
, which would indicate the
degree of certainty jp rule. Then, taking into account (6), the output of the rule will be calculated by the formula
(7)

and output class rules by formula:
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(8)

As a solution that corresponds to a vector of fixed values of input variables Х* = (х1*, х2*, ...,
хn*) is selected with the largest value of the membership function. Thus, we have constructed
a fuzzy model of dependence (1). The relations (2), (7), (8) determine the generalized model of
dependence (1) whose structure corresponds to the knowledge base (4). Let’s write this model
in the form:
(9)

where X – input vector;
– the set of weight factors;
– a sets
of settings for membership functions (2), which are included in the knowledge base; F – an
operator of the communication in-out, which includes the performed transformations.
2 stage. Configure the fuzzy model. To find the vector of unknown parameters (B, C,
W), which minimize the discrepancies between model (9) and available statistical data on
the object’s output, we apply a method that is analogous to the method of learning neural
networks. The problem of tuning a neuron-fuzzy model can be formulated in this way: it is
necessary to find a vector (B, C, W)
(10)

To find a solution to the optimization problem (10) gradient methods can be applied. But
this can be prevented by the fact that when we replace the operation with a maximum for
addition, we “trim” it for values greater than one (6). Therefore, at these points, the function
is non-differentiable, which may cause convergence problems for regular gradient methods.
Therefore, a r-algorithm of N.Z.Shore [Kiseleva, Prytomanova, Zhuravel 2016] was used to
solve the problem, which allows us to find a local minimum for non-differentiable functions.
Neuro-fuzzy for project management. To construct a mathematical model for the
analysis of the IT project management efficiency as factors affecting the efficiency of the
project (input variables), we will consider the variables presented in Table 1.
Table 1– Input variables of mathematical model to valuate project management efficiency
Description

Name
х1

Requirements quality

х2

Requirements analysis

х3

Requirements elicitation

х4
х5
х6
х7
х8
х9

64

Justification of tasks assessment: are task estimation is realistic and justified
Compliance with the software delivery schedule
Quality of the source code
Soft skills of the team
Soft skills of the team leader
Quality of project reporting
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We will consider input variables as linguistic variables with a single scale of five qualitative
terms < excellent-E> – the customer is completely satisfied with the performance of tasks or
processes, there is no need for improvements; <well-W> – the customer is satisfied with the
fulfillment of tasks or processes, improvements are possible; <normal-N> – the performance
of tasks or processes is seen as sufficient with the need for improvements; <bad-B> – the
performance of tasks and processes is considered to be inadequate to expectations; <very
bad-VB> – the performance of tasks or processes totally does not meet expectations.
The output variable (integral evaluation of project efficiency) is defined as a linguistic
variable that can take values <Effective - E> and <Non-effective - NE>.
Then, the mathematical model of the project success dependence based on factors that
affect its success, will be presented in the next form:
(10)

We begin the construction of the model (10) explicitly with the formation of a fuzzy
production knowledge base, which is a set of fuzzy expert-linguistic rules of the “IF-TO”
type and connects the linguistic estimates of the input variables (x1, x2, ..., x9) and the
output variable y.
We begin the construction of the model (10) explicitly with the formation of a fuzzy production knowledge base, which is a set of fuzzy expert-linguistic rules of the “If-Then” type
and connects the linguistic estimates of the input variables (x1, x2, ..., x9) and the output
variable y. For this purpose, experimental data on 10 completed projects in the IT field,
using linguistic estimates of input and input variables is defined in Table 2.
Table 2 – Input variables of mathematical model to valuate project management efficiency
Project
number

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

х9

y

P1

E

W

W

W

W

E

E

N

E

YES

P2

W

W

W

W

W

E

B

E

W

YES

P3

W

N

N

E

N

W

W

W

W

YES

P4

VB

W

W

W

N

W

B

B

VB

NO

P5

N

W

W

W

W

N

B

N

N

NO

P6

W

W

N

W

W

N

E

E

W

YES

P7

W

W

W

W

W

E

E

E

W

YES

P8

VB

W

N

N

N

W

W

B

VB

NO

P9

W

N

N

W

N

W

B

W

W

NO

P10

E

N

N

W

N

W

N

N

E

NO

Based on the experimental data from Table 2, the decision of the first project (P1)
effectiveness can be represented by a linguistic utterance of the type: IF <x1-E> AND
<х2-W> AND <х3-W> AND <х4-W> AND <х5-W> AND <х6-E> AND <х7-E> AND <х8N> AND <х9-E> THEN < у-YES>. This rule is given in the line for project P1 in Table 2.
This rule is given in the line for project P1 in Table 2. The whole fuzzy knowledge base is
formed in a similar way.
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Thus, to build the model a fuzzy knowledge base is formed as a system of fuzzy linguistic defenitions of the “IF-THEN” type, which connect linguistic estimates (excellent, good,
normal, bad, very bad) of input variables with the output variable y.
The output variable, as mentioned above, takes two values. The classes and their centers
for the output variable y are given in Table 3.
Table 3 - Classes and its centers for the output variable model (2)
Class
C1

Values
Yes

Center of class
d1

Value of center
1

C2

No

d2

2

Lets represent in tab. 4 the base know from Table 2 in a form with better visibility for
constructing the model (2).
Table 4 - Compact type of knowledge base
j

YES

NO

p

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

x8

x9

1

E

W

W

W

W

E

E

N

E

2

W

W

W

W

W

E

B

E

W

3

W

N

N

E

N

W

W

W

W

4

W

W

N

W

W

N

E

E

W

5

W

W

W

W

W

E

E

E

W

1

VB

W

W

W

N

W

B

B

VB

2

N

W

W

W

W

N

B

N

N

3

VB

W

N

N

N

W

W

B

VB

4

W

N

N

W

N

W

B

W

W

5

E

N

N

W

N

W

N

N

E

Functions
, j = 1, 2, depend on the functions of the factors that influence the success
of the project, the form of which is determined by convolution by functions (6) based on the
knowledge base (Table 4). For example, let’s calculate the membership function of the output
variable y for class K1 from the membership functions of input variables: where wjp – weight of
jp rule – number in range [0,1], defines the subjective measure of the expert’s confidence for
the statement with the number jp, for the class j = 1, and the rule numbers p=1,…, kj within this
class, from the knowledge base (Table 5).
Similarly to the relation (11), the belonging functions of the output variable for all other
linguistic terms are calculated.
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(11)

The relation that define the representation of the object (1) in an explicit form can carry out
exact value determination of the resulting variable based on these membership functions:

(12)

,

where dj – linguistic values of the variable y (YES or NO). Values d1=1, d2=2 are taken as
centers of classes is table 4.
\

Thus, the constructed fuzzy model of the object (1) in the form of the calculated relations and
represents a non-linear analytical dependence of the project management efficiency based on
changes in factors that affects its efficiency.
However, as noted above, the constructed fuzzy model roughly describes the required
dependence (1). We propose to adjust its parameters in order to obtain a more accurate
model in order to minimize the deviation between the simulation results and the experimental data with r-algorithm of Shor.
Based on that, we present the simulation results for the constructed model before and
after tuning, define on created software, which implements the approach proposed in the
article.
Conclusions. The accuracy of the constructed model is also estimated from the values of
the absolute and relative standard deviation between the result of the model calculation and
the data from the experimental sample (Table 5).
Table 5- Estimation of the accuracy of modeling the effectiveness of project management based on the
constructed model
Before adjustment

Absolute deviation
0.185741

Standard deviation
0.0464352

After adjustment

3.92563e-006

9.81406e-007

Numer 12(31) 2017

67

EUROPEAN COOPERATION

© ELENA KISELEVA, OLGA PRYTOMANOVA, SERGIY ZHURAVEL

The weights of the w rules for each rule from the knowledge base (Table 4) before and
after the setting, and in Fig. 3 graphics of the membership function of the input variable x1
also before and after tuning are define in Table 6.
Table 6 - Values of the parameters w before and after adjustment
Class #
1

Rule # in class
1

w before Learning
1

w after adjustment
0.9977

1

2

1

1.0000

1

3

1

0.8061

1

4

1

0.9942

1

5

1

0.9129

2

1

1

0.0012

2

2

1

0.9914

2

3

1

0.9826

2

4

1

1.0000

2

5

1

0.1512

Based on Table 6 the weight of the rules with the numbers 1 and 5 for class 2 became
insignificant, which indicates their small importance for making a decision.

а) before adjustment

б) after adjustment

Figure 1 - The membership functions of assigning the values of the variable x1 to the corresponding fuzzy
terms before and after adjustment

The constructed fuzzy model allows to investigate and give recommendations on ranges of
changes in input factors, in which the estimation of the project management efficiency does
not reach the worst value (or the best), but remains steadily close to this worst or best value [Vuorimaa 1994]. Based on such pairwise relationships analysis, we can draw conclusions
about the effect of the input variables x1 and x2 on y (Figure 2) for fixed values of the remaining
variables at the middle level. Also, the influence of the input variables x5 and x6 on y (Figure 3)
for fixed values other variables at the middle level.
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Figure 3 - The effect of changing the factor x5 and
x6 on the effectiveness of project management

We may note that it is possible to add/delete factors in constructed model (it does not
bring essential changes in algorithm).
Conclusions. The model constructed in the article based on neuro-fuzzy approach
illustrates a non-linear analytical dependence of the effectiveness of project management on factors affecting its effectiveness. The specific part of this model is the ability to
take into account both quantitative and qualitative factors affecting the effectiveness of
project management.
The developed model can be used for:
- assessing the effectiveness of managing a new project in the IT field in the process of
its implementation;
- determining the ranges of changes for each of the factors of the new project that
should be kept not to lead to project failure.
A mathematical model based on a neuron-fuzzy approach can serve as the basis for the
creation of decision support systems to improve the efficiency of project management. This
system may decrease expert’s involvement and combine knowledge based automatically.
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WYMAGANIA EDYTORSKIE DLA AUTORSKICH MATERIAŁÓW

1. Artykuły powinny być napisane na aktualny temat, zawierać wyniki badań naukowych
i uzasadnienia ustaleń naukowych.
2. Artykuły powinny być napisane w języku polskim, angielskim, ukraińskim lub rosyjskim, dokładnie sprawdzane przez autora, dotyczyć tematów Zbioru prac naukowych i
zawierać wszystkie elementy konstrukcyjne (w podanej kolejności), a mianowicie:
2.1) Metadane (informacje o autorze (autorach) artykuła i jego streszczenia) są umieszczone konsekwentnie w języku artykułu oraz w języku angielskim, i zawierają w siebie (jeśli
artykuł jest anglojęzyczny, wynikające metadane napisane są w języku angielskim):
–– informacje o autorze (imię, inicjały, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy lub nauki,
stanowisko, miasto, kraj, e-mail);
–– tytuł artykułu;
–– streszczenie w języku artykułu (od 30 do 100 słów), gdzie jest jasno sformułowana
główna myśl artykułu, udowodniona jego aktualność. Ważne! Streszczenie w języku
angielskim (Abstract) powinno być pouczające i oryginalne, odzwierciedlać główną
treść artykułu i wyniki badań (streszczenie, referowanie artykułu), objętość anotacji w
języku angielskim: 100-250 słów;
–– kluczowe słowa (5-8 słów);
–– liczba wzorów, tabel, rysunków i źródeł literackich w następujący sposób: w języku
polskim (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); w języku angielskim (Formulas: 2; fig.:
3; tabl.: 1; bibl.: 12); w języku ukraińskim (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); w
języku rosyjskim (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 12);
–– JEL klasyfikację (dla artykułów w gospodarce).
2.2) Tekst artykułu, który powinien składać się z wzajemnie powiązanych artykułów, które
muszą zaczynać się od określonego tytułu, pogrubione, pogrubioną czcionką:
Wstęp. Sformułowanie problemu w ogóle, jego związek z z ostatnimi badaniami i publikacjami, a także z ważnymi zadaniami naukowymi i praktycznymi, z obowiązkowymi linkami w tekście do używanej literatury. Autor musi przeznaczyć tą część problemu, którą on
bada i pokazać jej znaczenie;
Analiza badań i formułowanie problemu. Formułowanie celu i metod badania tematów , które zostały omówione;
Wyniki badań. Przedstawienie podstawowego materiału badawczego z uzasadnieniem wyników badań naukowych;
Wnioski. Nowatorstwo naukowe, teoretyczne i praktyczne znaczenie badań, efekt
społeczno-ekonomiczny, który pojawia się na skutek wprowadzenia wyników badań naukowych. Perspektywy dalszych badań w tym kierunku;
Literatura. Spis literatury podaje się ogólnem spisem w końcu rękopisu. Należy umieszczać linki do wszystkich do źródeł pierwotnych.W tekście linki do źródeł pierwotnych
używają się w nawiasach kwadratowych, wskazując nazwisko (a) autora (ów) i rok wydania (Np.: «…[Аносов 2014] …», «…[Коваленко, Подолай 2005] …», «…[The World Bank
2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley 1999]…» itp. Źródła pierwotne podawane
są w języku oryginalnym. Linki do prac niepublikowanych nie są dozwolone. Do spisu literatury zaleca się dołączenie tłumaczenia w języku angielskim (References), w którym
mieści się spis źródeł w języku angielskim urządzony według międzynarodowej normy
bibliograficznej APA-2010. Tytuły periodyków czasopism, zbiorów, itp.) podawane są w
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transliteracji, a w nawiasach - w języku angielskim. Liczba źródeł literackich powinna wynosić co najmniej 10 linków, z których co najmniej połowa powinna być z linkami do źródeł
zagranicznych (jeśli artykuł jest w języku ukraińskim lub rosyjskim). Nazwy źródeł w bibliografii są wymienione w kolejności alfabetycznej. Linkowanie do podręczników jest
nieodpowiednie.
3. Objętość artykułu powinna wynosić 8-16 stron formatu A4, wszystkie marginesy - 2,5
cm, i:
–– dla metadanych (informacje o autora): czcionka «Verdana»; 11 pt (rozmiar czcionki);
interlinia 1; wyrównanie tekstu do lewej;
–– tytuł artykułu: po 1 odstęp po metadanych; czcionka «Verdana»; 13 pt (rozmiar czcionki); interlinia 1; WIELKIMI LITERAMI; pogrubienie; wyrównanie tekstu – na
środku;
–– dla metadanych (Streszczenie, słowa kluczowe, itp.): czcionka «Verdana»; 11 pt;
interlinia 1; wyrównanie tekstu do lewej do prawej;
–– dla tekstu podstawowego: 1 odstęp po tytule artykułu; czcionka «Verdana»; 11
pt; odstęp między wierszami – pojedynczy; wcięcie - 1,25 cm; wyrównanie tekstu do
lewej.
4. Artykuł powinien być jasny i precyzyjny, liczba tabel, wzorów i ilustracji (schematy,
rysunki, wykresy, tabele) – powinna być minimalna, i stosować je trzeba tylko wówczas, gdy
to znacznie poprawia treść artykułu, pozwala nam zrozumieć ją lepiej i głębiej w porównaniu z tekstową formą.
5. Ilustracje (schematy, rysunki, wykresy, tabele) w tekście powinny być umieszczone w
centrum z podpisem pod nimi «Rysunek № - Tytuł ilustracji» z obowiązkowym linkiem do
nich w tekście artykułu. Ilustracje powinny być wysokiej jakości. Tabele powinny o zwartej
budowie, logicznie skonstruowane, posiadać numer seryjny i krótki wyrazisty tytuł, który
dokładnie obejmuje temat i treść tabeli.Sformowanie tekstu tabeli: czcionka «Verdana», 12
punktów (rozmiar czcionki), 1 interlinia.
6. Tabele w tekście powinny być umieszczone w centrum tekstu z podpisem na nimi
«Tabela № - Tytuł tabeli» z obowiązkowym linkiem do nich w tekście artykułu.
7. Formuły są tworzone za pomocą Edytora równań MS Equation. Każda formuła, z linkiem do niej w tekście artykułu (na przykład: «.... przy użyciu proporcji (3) można ...») powinna być ponumerowana, w tym położenie formuły - w środku tekstu z numeracją po prawej
stronie.
8. Cytaty, formuły, ilustracje, wszystkie dane cyfrowe podawane są z obowiązkowymi
linkami do źródeł. Poniżej każdej tabeli i rysunku należy określić źródło (Źródło: …). Do
określania źródła, należy używać czcionki «Verdana», 9 pt (rozmiar czcionki).
9. Dozwolone formatowanie tekstu w formie listów. Mogą być używane listy punktowane,
numerowane i wielopoziomowe. Do list numerowanych należy stosować cyfry arabskie
«1.», «1.1.», «2)», «2.1)», itp. Do list punktowanych należy stosować symbole «-», «–» lub «•».
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REQUIREMENTS FOR DESIGN OF THE AUTHORS’ MATERIALS

1. The paper should be written on the current issues, contain the results of deep research and explanation of received scientific conclusions.
2. The paper must be written in Polish, English, Ukrainian or Russian; the author should
thoroughly proof the paper, it should correspond to the thematic orientation of the Collection and include all structural elements (in specified order), namely:
2.1) Metadata (information about author (s) of the article and its abstract part) that is
placed sequentially in article mother language and English and include (if the article mother language is English, then metadata should be only in English):
–– Information about author (full name, academic title and academic degree, place of
work or study, position, City, State, E-mail);
–– Title of the article;
–– Abstract in article mother language (30-100 words), where is clearly formulated the
main idea of the article and proved its actuality. It is important! Abstract in English
should be informative and original, it should reflect the main content of the article
and research results (summary of the article and its reviewing), the abstract in English
should be 100-250 words;
–– keywords (5-8 words);
–– number of formulas, tables, figures and literature should be as follows: for Polish (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); for English (Formulas: 2; fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12);
for Ukrainian (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); for Russian (Формул: 2; рис.:
3; табл.: 1; библ.: 12);
–– JEL Classification (for papers in Economics).
2.2) The text of the article should contain interrelated parts, which start with specified
title in bold
Introduction. Statement of problem in general view and its connection with the actual
researches and publications and also with important scientific and practical problems, with
the obligatory references in the text to the used literature. The author should separate from
the general problem the part, which is explored by him, and show its actuality;
Literature review and the problem statement. Statement of purpose and methods of
theme research that is considered;
Research results. Description of main material with explanation of scientific results;
Conclusions. Scientific novelty, theoretical and practical importance of research, socio-economic effects arising from the implementation of scientific results. Prospects for
further research in this area;
Literature. The list of used literature should be placed at the end of the article. For all
source material must be corresponding references. In the text the links to original source
should be taken in square brackets with indication of Author(s) Surname(s) and the year
of publication (example, «…[Anosov 2014] …», «…[Kovalenko, Podolai 2005] …», «…[The
World Bank 2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley 1999]…» etc.). Original sources are specified in original language. References to the unpublished works are not permitted. If the article mother language isn’t English, then the reference list is added with
translation in English (References) due to the international standard bibliographic APA2010. Names periodic editions (magazines, collections and other) are served transliteration, and in brackets in English. Number of references should have at least 10 references,
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from which at least one half should be references to foreign sources (if the article mother
language is Ukrainian or Russian). Source name in the references are placed in the alphabetically order. To make references to textbooks, teaching aids are not rational.
3. The volume of the article is 8-16 pages of A4; page margins – 2,5 cm, and:
–– for Metadata (Author’s information): font «Verdana»; 11 point (font size); single
spacing; text alignment – by left;
–– for Paper Name: in 1 line after Metadata; font «Verdana»; 13 point (font size); single
spacing; IN CAPITAL; bold; text alignment – by center;
–– for Metadata (Abstract, Keywords etc): font «Verdana»; 11 point (font size); single
spacing; text alignment – by width;
–– for Main Text: in 1 line after Paper Name; font «Verdana»; 12 point (font size); single
spacing; paragraph indent – 1,25 cm; text alignment – by width.
4. The text of the article should be clear, concise, number of tables, formulas and illustrations (schemes, figures, graphs, diagrams) - minimum and they should apply only if it
significantly improves the content of the article, and in case of better and deeper understanding of the article meaning.
5. The graphics (schemes, figures, graphs, diagrams) within the text should be alignment by width with the caption at the bottom «Figure № – Name of graphic» (for the caption – alignment by left) with the obligatory link on it within the article text. The graphics
should be in high resolution.
6. The tables should be compact, logically built, and have ordinal number and a short
expressive title that covers the topic and content of the table. The table text design: font
«Verdana»; 11 point; single spacing. The table within the text should be alignment by width
with the caption at the top «Table № – Name of table» (for the caption – alignment by left)
with the obligatory link on it within the article text.
7. The formulas should be created with the help of equation editor – MS Equation. Each
formula on which there is the link within the article text (example, «… using equation (3)
it is possible…»), should be numbered. At this the alignment of the formula by width and
numbering alignment by right side.
8. Citing, tables, illustrations, all data are submitted with reference to the source. Under
each table and figure should be indicated the source (Source: ….). For notations should be
used the font: Verdana, 9 point.
9. It is possible to format the text using the lists. Lists can be bulleted, numbering and
multilevel. For numbering lists should be used Arabic numbers «1.», «1.1.», «2)», «2.1)» etc.
For the bulleted lists be used symbols «-», «–» or «•».
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого
наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків.
2. Стаття має бути написана польською, англійською, українською, російською
мовами, ретельно вичитана автором, відповідати тематичним спрямуванням
Збірника наукових праць і включати всі структурні елементи (з дотриманням вказаної
послідовності), а саме:
2.1) Метадані (інформація про автора(ів) статті та її реферативна частина), що
розміщуються послідовно мовою статті та англійською мовами та включають у себе
(якщо мова статті англійська, то метадані надаються тільки англійською мовою):
–– відомості про автора (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце
роботи або навчання, посада, населений пункт, держава, E-mail);
–– назва статті;
–– анотація мовою статті (від 30 до 100 слів), де чітко сформульовано головну ідею
статті і обґрунтовано її актуальність. Важливо! Анотація англійською мовою
(Abstract) має бути інформативною й оригінальною, відображати основний
зміст статті та результатів дослідження (стислий виклад статті, її реферування),
обсяг анотації англійською мовою: 100-250 слів;
–– ключові слова (5-8 слів);
–– кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному
вигляді: для польської мови (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); для англійської
(Formulas: 2; fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); для української мови (Формул: 2; рис.: 3;
табл.: 1; бібл.: 12); для російської мови (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 12);
–– JEL класифікацію (для статей з економіки).
2.2) Текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи, які повинні
починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом:
Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з останніми
дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними
завданнями, з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор
повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її
актуальність;
Аналіз досліджень та постановка завдання. Формулювання мети і методів
дослідження теми, що розглядається;
Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
Висновки. Наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень,
соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових
результатів. Перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку;
Література. Список використаної літератури розміщується наприкінці статті.
На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті посилання на
першоджерела проставляються у квадратних дужках із зазначенням Прізвищ автора(ів)
та роком видання (наприклад, «…[Аносов 2014] …», «…[Коваленко, Подолай 2005]
…», «…[The World Bank 2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley 1999]…» тощо).
Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи
не допускаються. До списку літератури додається її переклад англійською мовою
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(References), де розміщуються ті ж самі джерела англійською мовою оформлені за
міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних видань
(журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською
мовою. Кількість літературних джерел має становити не менше 10 посилань, з яких
не менше ніж половина має бути посиланнями на іноземні джерела (якщо мова статті
українська або російська). Назви джерел у списку літератури розміщуються за
абеткою. Посилатися на підручники, навчальні посібники тощо не доцільно.
3. Обсяг статті має становити 8 - 16 сторінок формату А4; всі поля – 2,5 см та:
–– для метаданих (інформація про автора): шрифт «Verdana»; 11 кеглем (розмір
шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання тексту – ліворуч;
–– для назви статті: через 1 інтервал після метаданих; шрифт «Verdana»; 13 кеглем
(розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ;
напівжирний; вирівнювання тексту – по центру;
–– для метаданих (Анотація, ключові слова тощо): шрифт «Verdana»; 11 кеглем
(розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання тексту – по
ширині;
–– для основного тексту: через 1 інтервал після назви статті; шрифт «Verdana»; 11
кеглем (розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; абзацний відступ
– 1,25 см; вирівнювання тексту – по ширині.
4. Виклад статті мусить бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій
(схеми, рисунки, графіки, діаграми) – мінімальною і застосовувати їх потрібно лише
у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і
глибше порівняно з текстовою формою викладу.
5. Ілюстрації (схеми, рисунки, графіки, діаграми) по тексту мають бути розташовані
по центру с підписом під ними «Рис. № – Назва ілюстрації» (підпис має бути
розташований з вирівнюванням – по центру) з обов’язковим посиланням на них по
тексту статті. Ілюстрації мають бути високої якості.
6. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий
номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці.
Оформлення тексту таблиці: шрифтом «Verdana», 11 кеглем (розмір шрифту),
через 1 інтервал. Таблиці по тексту мають бути розташовані по центру документа
з підписом над ними «Таблиця № – Назва таблиці» (підпис має бути розташований з
вирівнюванням – ліворуч) з обов’язковим посиланням на них по тексту статті.
7. Формули створюються за допомогою редактору формул MS Equation. Кожна
формула, на яку є посилання по тексту статті (наприклад, «…. за допомогою
співвідношення (3) можливо…»), повинна мати нумерацію, при цьому розташування
формули – по центру тексту із нумерацією праворуч.
8. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими
посиланнями на джерела. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено
джерело (Джерело: …). Для подання джерела потрібно використовувати шрифт
«Verdana», 9 кегль (розмір шрифту).
9. Допускається форматування тексту у вигляді списків. Списки можуть
використовуватись маркіровані, нумеровані та багаторівневі. Для нумерованих
списків мають використовуватись арабські цифри «1.», «1.1.», «2)», «2.1)» тощо. Для
маркірованих списків мають використовуватись символи «-», «–» або «•».
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Статья должна быть написана на актуальную тему, содержать результаты глубокого
научного исследования и обоснования полученных научных выводов.
2. Статья должна быть написана на польском, английском, украинском или русском
языках, тщательно вычитана автором, отвечать тематическим направлениям Сборника
научных трудов и включать все структурные элементы (с соблюдением указанной
последовательности), а именно:
2.1) Метаданные (сведения об авторе(ах) статьи и ее реферативная часть), которые
розмещаются последовательно на языке статьи и английском языках и включают в себя
(если язык статьи английский, то метаданные приводяться только на английском языке):
–– сведения об авторе (фамилия, инициалы, ученое звание и ученая степень, место
работы или учебы, должность, населенный пункт, страна, E-mail);
–– название статьи;
–– аннотация на языке статьи (от 30 до 100 слов), где четко сформулирована главная
идея статьи и обоснована ее актуальность. Важно! Аннотация на английском
языке (Abstract) должна быть информативной и оригинальной, отражать основное
содержание статьи и результатов исследования (краткое изложение статьи, ее
реферирование), объем аннотации на английском языке: 100-250 слов;
–– ключевые слова (5-8 слов);
–– количество формул, таблиц, рисунков и литературных источников в следующем
виде: для польского языка (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); для английского (Formulas: 2; fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); для украинского языка (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1;
бібл.: 12); для русского языка (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 12);
–– JEL классификацию (для статей по экономической тематике).
2.2) Текст статьи, который должен вмещать в себя взаимосвязанные разделы, которые
должны начинаться указанным заголовком, выделенным полужирным шрифтом:
Вступление. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними
исследованиями и публикациями, а также с важными научными и практическими
заданиями, с обязательными ссылками в тексте на использованную литературу. Автор
должен выделить из общей проблемы ту часть, которую он исследует, и показать ее
актуальность;
Анализ исследований и постановка задачи. Формулирование цели и методов
исследования темы, которая рассматривается;
Результаты исследования. Изложение основного материала исследования с
обоснованием полученных научных результатов;
Выводы. Научная новизна, теоретическое и практическое значение исследований,
социально-экономический эффект, который возникает вследствие внедрения научных
результатов. Перспективы дальнейших научных разработок в этом направлении;
Литература. Список использованной литературы размещается в конце
статьи. На все первоисточники должны быть сделаны ссылки. В тексте ссылки на
первоисточники проставляются в квадратных скобках с указанием Фамилии автора(ов)
и года публикации (например, «…[Аносов 2014] …», «…[Коваленко, Подолай 2005]
…», «…[The World Bank 2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley 1999]…» и т.д.
Первоисточники подаются на языке оригинала. Ссылки на неопубликованные работы
не допускаются. К списку литературы прилагается его перевод на английском языке
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(References), где размещаются те же источники на английском языке оформлены по
международным библиографическим стандартом APA-2010. Названия периодических
изданий (журналов, сборников и др.) подаются транслитерацией, а в скобках – на
английском языке. Количество литературных источников должно составлять не менее
10 ссылок, из которых не менее чем половина должна быть ссылками на иностранные
источники (если язык статьи украинский или русский). Названия источников в списке
литературы располагаются по алфавиту. Ссылаться на учебники, учебные пособия не
целесообразно.
3. Объем статьи должен составлять 8 - 16 страниц формата А4; все поля – 2,5 см, и:
–– для метаданных (информация про автора): шрифт «Verdana»; 11 кегель (размер
шрифта); межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста – по левому
краю;
–– для названия статьи: через 1 интервал после метаданных; шрифт «Verdana»; 13
кегель (размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный; ПРОПИСНЫМИ
БУКВАМИ; полужирный; выравнивание текста – по центру;
–– для метаданных (Аннотация, ключевые слова и др.): шрифт «Verdana»; 11 кегель
(размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста – по
ширине;
–– для основного текста: через 1 интервал после названия статьи; шрифт «Verdana»;
11 кегель (размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ
– 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.
4. Изложение статьи должно быть четким, кратким, количество таблиц, формул и
иллюстраций (схемы, рисунки, графики, диаграммы) – минимальным и применять их нужно
только в случае, когда это значительно улучшает содержание статьи, дает возможность понять
его полнее и глубже по сравнению с текстовой формой изложения.
5. Иллюстрации (схемы, рисунки, графики, диаграммы) по тексту должны быть расположены
по центру с подписью под ними «Рис. № – Название иллюстрации» (подпись должна
располагаться с выравниванием по центру) с обязательной ссылкой на них по тексту статьи.
Иллюстрации должны быть высокого качества.
6. Таблицы должны быть компактными, логично построенными, иметь порядковый номер
и краткий выразительный заголовок, который точно охватывает тему и содержание таблицы.
Оформление текста таблицы: шрифтом «Verdana», 11 кеглем (размер шрифта), межстрочный
интервал – одинарный. Таблицы по тексту должны располагаться по центру документа с
подписью над ними «Таблица № – Название таблицы» (подпись должна располагаться с
выравниванием по левому краю) с обязательной ссылкой на них по тексту статьи.
7. Формулы создаются с помощью редактора формул MS Equation. Каждая формула,
на которую имеется ссылка по тексту статьи (например, «…. с помощью соотношения (3)
можно…»), должна иметь нумерацию, при этом расположении формулы – по центру текста с
нумерацией справа.
8. Цитаты, таблицы, иллюстрации, все цифровые данные подаются с обязательной сслыкой
на источники. Под каждой таблицей и рисунком должен быть указан источник (Источник: …).
Для указания источника необходимо использовать шрифт «Verdana», 9 кегль (размер шрифта).
9. Допускается форматирование текста в виде списков. Списки могут использоваться
маркированные, нумерованные и многоуровневые. Для нумерованных списков должны
использоваться арабские цифры «1.», «1.1.», «2)», «2.1)» и т.д. Для маркированных списков
должны использоваться символы «-», «–» или «•».
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PRZENOŚNE LABORATORIUM LIŚCIOWEJ FUNKCJONALNEJ DIAGNOSTYKI «PF-014»

Zasada działania urządzenia:
–– Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru współczynnika spektralnego kierunkowej transmisji wodnych roztworów w celu określenia przyczyn braku energii rośliny i
opracowania zaleceń dotyczących jej żywienia.
–– Na podstawie pomiarów dostaje się zalecenia dotyczące nawożenia substratu glebowego, na którym rosną rośliny.
–– Efekt pomiarowy urządzenia opiera się na zmianie gęstości optycznej roztworów fizycznych pod wpływem światła w połączeniu z substancjami chemicznymi (N, P, K,
S,Ca,Mg,Cu, B, Zn, Mn,Fe, Mo,Co, J ).
–– Poziom szkolenia specjalista nie jest konieczny do analizy.
–– Czas trwania badania - 30-40 minut na miejscu uprawy roślin bez konieczności odwiedzania specjalistycznych laboratoriów.
Przenośne laboratorium pozwala:
–– Określić rzeczywistą zawartość elementów w roślinie.
–– Porównać zawartość elementów w roślinie z jej optymalnym zapotrzebowaniem, czyli
wyznaczyć nadwyżkę lub deficyt każdego z elementów.
Zasada działania laboratorium przenośnego opiera się na:
–– Prawo chemiczne – Reakcja Roberta Hilla – reakcja fotochemiczna wydzielonych z
rośliny chloroplastów podczas naświetlania odzwierciedla reakcję chloroplastów w
czasie naturalnej fotosyntezy.
–– Prawo fizyczne – prawo Beera-Lamberta-Bouguera – zwiększona aktywność fotochemiczna chloroplastów charakteryzuje się zwiększeniem wydzielania wolnego tlenu. Zmiana koloru dodanych barwników chemicznych odzwierciedla zmianę optycznej gęstości mierzonego roztworu.
Kontakt w sprawie zakupu przenośnego laboratorium:
+48-730-744-884
agro@clmconsulting.pl
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PORTABLE LEAFY FUNCTIONAL DIAGNOSTICS LABORATORY «PF-014»

The principle of operation of the device:
–– The device is designed for measuring of the spectral coefficient of aqueous solutions
directional transmission to determine the causes of lack of nutrition in the plant and
develop recommendations for its feeding.
–– On the ground of the measurements done recommendations for fertilizing a soil
substrate on which crops are grown are made.
–– The measuring effect of the device is based on the change of optical density of
physical solutions under the light influence combined with chemicals (N, P, K, S, Ca,
Mg, Cu, B, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J).
–– The level of training is not essential for analysis.
–– The duration of the research is 30-40 min. in place of growing crops without visiting
specialized laboratories.
The portable laboratory allows:
–– to determine the actual contents of elements in plants;
–– to compare data of the contents of the plant with needs and allows to conclude about
the excess or shortage of each element.
The principle of operation of the portable laboratory is based on:
–– Chemical Law – Robert Hill Reaction – the photochemical reaction of chloroplasts
extracted from plant during lighting reflects specularly the reaction of chloroplasts in
natural photosynthesis;
–– Physical Law – Beer–Lambert–Bouguer law – increasing of photochemical activity of
chloroplasts is characterized by increased allocation of free oxygen. Its color dye
chemical change causes the optical density of the solution to be measured.
Contacts on purchase of a portable laboratory:
+48-730-744-884
agro@clmconsulting.pl
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