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SEKCJA 11. ZArZądZAniA. MArKEting.(МенеджМент. Маркетинг)
ПОд- СекЦиЯ 2. Государственное управление.

Левченко ольга олександрівна
асистент кафедри менеджменту ЗЕд 

вінницького національного аграрного університету

МеханізМ УДоСКонаЛення УправЛіння 
зовнішньоеКоноМічною ДіяЛьніСтю апК УКраїни

постановка проблеми. в умовах глобалізації світового господарства та між-
народних економічних відносин різко підвищується роль і значення зовнішньоеко-
номічної діяльності як для економіки в країні в цілому, так і окремих підприємниць-
ких структур. Зовнішньоекономічна діяльність стає одним із пріоритетів розвитку 
національної політики і стратегії діяльності підприємства. активізація зовнішньо-
економічної діяльності підприємств промислового комплексу в умовах перехідної 
економіки об‘єктивно припускає прискорену трансформацію старих, традиційних, 
адміністративно-командних механізмів управління в нові, демократичні, ринкові 
форми регулювання. у цьому зв‘язку методи директивного планування зовнішньое-
кономічної діяльності промислових підприємств усі більшою мірою повинні посту-
питися місцем сучасним методам індикативного планування.

Теоретичну основу останнього складають такі методи та прийоми, що орі-
єнтовані на максимальне залучення ринкових регуляторів розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємств і в тих випадках, де ці регулятори не спрацьовують, 
повинне здійснюватися державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
промислових підприємств. однак проблеми оптимізації зовнішньоекономічної ді-
яльності підприємств промислового комплексу недостатньо досліджені та вимага-
ють подальшого їхнього вирішення.

актуальність. у нинішніх умовах розвитку вітчизняної економіки, що ха-
рактеризуються посиленням конкуренції та ускладненням господарської діяльності, 
істотно розширюється коло інструментів, що використовуються підприємствами для 
закріплення позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. одним з найбільш 
дієвих інструментів підвищення ефективності діяльності українських підприємств є 
запровадження на них системи стратегічного управління, що полягає у розробці дов-
гострокових програм розвитку з урахуванням сильних та слабких сторін компанії, а 
також її довгострокових цілей та поточних завдань.

Елементи стратегічного управління нині запроваджуються і на вітчиз-
няних підприємствах агропромислового комплексу, оскільки в умовах занепаду 
даної сфери тим небагатьом компаніям, що ще спроможні конкурувати з ім-
портною продукцією на внутрішньому та зовнішньому ринках, необхідно зна-
ходити резерви підвищення ефективності господарювання для фінансування 
інноваційного розвитку. особливого значення набуває стратегічне управління 
у підвищенні експортної діяльності підприємств аПк, оскільки вітчизняним 
компаніям, позиції яких на зарубіжних ринках щороку слабшають, необхідно 
розробляти стратегію діяльності на основі довгострокових прогнозів коли-
вань попиту та пропозиції з урахуванням зміни формату міжнародної торгівлі 



7

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
сільськогосподарською продукцією. усе зазначене підвищує актуальність до-
слідженні напрямів впровадження на вітчизняних підприємствах агропромис-
лового комплексу системи стратегічного управління у контексті підвищення 
ефективності їх експортної діяльності.

Зовнішньоекономічні зв’язки в системі аПк посідають значне місце в еко-
номічній діяльності україни і є одними з істотних факторів впливу на структуру й 
ефективність розвитку аПк. дослідження показують, що в умовах переходу до рин-
ку необхідно забезпечити нову якість зовнішньоекономічної діяльності, 
спрямовану на швидке входження країни в міждержавну господарську систему на 
основі ідентифікації світових вимог до експортної продукції.

вигідне географічне та геополітичне становище україни, кліматичні умови 
для ведення конкурентоспроможного сільського господарства, трудовий та агропо-
тенціал є основою забезпечення інтеграції національної економіки у світову, закрі-
плення українських підприємств аПк на ринках Снд, підвищення впливу країни 
в міжнародному поділу праці шляхом проведення політики експортної орієнтації 
аграрної економіки.

аграрний сектор посідає важливе місце в економіці україни, тут виробля-
ється 18% ввП, створюється 16% валової доданої вартості, у ньому зайнято майже 
25% загальної чисельності працюючих в державі.

аграрний сектор на сучасному етапі розвитку україни знаходиться у скрут-
ному становищі, що зумовлено низкою негативних чинників, які мали місце протя-
гом багатьох років. При наявності земель високої якості їх потенціал, у порівнянні з 
іншими країнами світу, використовується недостатньо[3].

Формування ринкових відносин в аграрному секторі національної економі-
ки та формування конкурентоспроможності аграрних підприємств не можливе без 
здійснення відповідних економічних реформ та включення україни у світові інтегра-
ційні процеси. особлива роль при вирішенні цих проблем належить зовнішньоеко-
номічній діяльності та вдосконаленню механізмів її регулювання.

Слід зазначити що в аграрному секторі економіки україни існує низка за-
грозливих явищ, що свідчать про низьку конкурентоспроможність українських під-
приємств:

низька ефективність цієї галузі порівняно з іншими країнами загрозливим, 
з точки зору продовольчої безпеки, можна вважати істотне зниження рентабельності 
основних видів продукції сільського господарства.

невідповідність структури українського експорту попиту країн ЄС на сіль-
ськогосподарську продукцію. Значні порівняльні перевага на ринках країн ЄС укра-
їна має лише у торгівлі жирами, маслами тваринного і рослинного походження та 
зерновими культурами.

невелика частка підприємств, сертифікованих згідно міжнародних стандартів.
низька якість продукції внаслідок того, що 60% сільськогосподарської про-

дукції виготовляється дрібними приватними господарствами населення, які обме-
жені фінансовими, матеріальними, технологічними, інформаційними ресурсами у 
виробництві аграрної продукції зайняті переважно особи без належної фахової під-
готовки, у результаті чого виготовлена у цих господарствах продукція втрачає конку-
рентні переваги не лише на зовнішніх, але й на внутрішньому ринку.
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на нашу думку основним є подолання таких проблем з урахуванням пози-

тивного зарубіжного досвіду:
1) гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську продук-

цію згідно стандартів ЄС;
2) збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників сільсько-

господарської продукції через сприяння розробці і впровадженню систем управлін-
ня якістю покращення репутації україни на міжнародному ринку продовольства як 
країни-виробника екологічно чистих і безпечних продуктів, співробітництво з між-
народними фондовими біржами, організація міжнародних виставок, ярмарок, семі-
нарів в україні та сприяння участі вітчизняних і суб’єктів господарювання у таких за-
ходах за кордоном; збільшення обсягів державного фінансування наукових розробок 
у сфері біотехнологій, генетики, селекції, племінної діяльності, з метою покращен-
ня вхідних факторів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції;

3) налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку;
4) посилення кооперації господарств населення виробників сільськогоспо-

дарської продукції;
5) налагодження співпраці між виробниками сільськогосподарської про-

дукції та дослідними установами;
6) використання позитивного досвіду країн ЄС у регулюванні ринку аграр-

ної продукції у напрямі зміцнення конкурентоспроможності аПк.
Правильно сформована стратегія розвитку зовнішньоекономічного комп-

лексу регіону з урахуванням основних глобалізаційних тенденцій дозволяє скон-
центрувати ресурси і зусилля на реалізації зовнішньоекономічного потенціалу і тим 
самим забезпечити ефективність розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону 
в процесі його інтеграції у систему світогосподарських зв’язків. взаємодія регіону та 
суб’єктів його господарювання зі світовим господарством має, у свою чергу, спира-
тися на комплексну, гнучку і динамічну державну зовнішньоекономічну політику, в 
основі якої максимальна господарська свобода безпосередніх виробників, експорте-
рів товарів і послуг у кожному регіоні[1].

у цілому, стратегія розвитку зовнішньоекономічного комплексу регіону є 
системою теоретично обґрунтованих, погоджених планів і дій регіональних суб’єктів 
у сфері міжнародних економічних відносин, яка відповідно до національних інтер-
есів повинна забезпечувати виконання таких задач:

• досягнення довгострокових зовнішньоекономічних цілей регіону, які мо-
жуть коригуватися у ході реалізації стратегії;

• оптимальний розподіл ресурсів на основі вибору пріоритетних видів ді-
яльності зовнішньоекономічного комплексу регіону;

• створення і забезпечення стійких конкурентних переваг регіону.
Слід відзначити, що стратегія розвитку зовнішньоекономічного комплексу 

регіону не повинна зводитися виключно до експортної орієнтації як основного дже-
рела зростання економіки.

агропромисловий комплекс україни на сьогодні характеризується значним 
експортним потенціалом, що актуалізує проблему пошуку напрямів його ефективно-
го використання в умовах загострення конкурентної боротьби на ринках сільсько-
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господарської продукції. одним з найбільш дієвих напрямів реалізації експортного 
потенціалу є використання інструментів стратегічного управління при здійсненні 
експортних операцій. у практичній діяльності вітчизняних агропромислових ком-
паній процес розробки та реалізації експортних стратегій не набув значного поши-
рення, проте досвід зарубіжних підприємств свідчить про доцільність використання 
можливостей стратегічного управління для підвищення ефективності експортних 
операцій.

Серед торговельних партнерів країн Снд експортні поставки найбільше 
зросли до азербайджану, вірменії, казахстану, киргизстану, Молдови та узбекиста-
ну. Серед країн ЄС експортні поставки значно збільшились до бельгії, болгарії, вели-
кої британії, Естонії, Іспанії, німеччини, Польщі, Португалії, румунії, Словаччини та 
Франції. Серед інших країн збільшились поставки до Грузії, Індії, Іраку, китаю, Си-
рійської арабської республіки, Туреччини, Єгипту, Лівійської арабської джамахірії 
та Тунісу. одночасно суттєво зменшились обсяги експорту, згідно з угрупуваннями 
країн, до російської Федерації, Туркменістану, Італії, нідерландів, угорщини, чехії, 
Ізраїлю, Ірану та Йорданії[5].

отже, україна не стоїть осторонь процесу розвитку світового сільського гос-
подарства, тенденцій розвитку міжнародного сільськогосподарського ринку, вона 
залучена до світової аграрної глобалізації, хоча це і не носить системного характеру 
та не повною мірою відповідає вимогам сучасних тенденцій розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва.

однак, недостатньо високий технологічний рівень сільського господарства 
по суті стримує розвиток сучасних форм кооперації і спеціалізації та можливостей 
інтеграції в європейські та світові господарські структури.

Таблиця 1. 
 Класифікація експортних товарів АПК України

Групи
експортних
товарів

Класифікаційна характеристика Приклади товарів

Товари
внутрішнього
ринку

товари, які виробляються в обсягах, що не покривають 
рівень самозабезпеченості вітчизняного попиту;
товари, які не мають або мають найменші порівняльні 
переваги на світовому ринку

Цитрусові плоди, 
прянощі, кава, чай, 
риба, ракоподібні

Експорто-
орієнтовані
товари

товари, вироблені в обсягах, що відповідають нормам 
та фактичному рівню споживання в Україні або мають 
можливості перевищити дані рівні;
товари, виробництво яких є досить ефективним і 
конкурентоспроможним на світовому ринку

Яловичина, сухе 
молоко, вершкове 
масло, пшениця, 
кукурудза, сир, цукор

Експортні товари 
лідери

товари, які виробляються в кількості, що перевищує 
норми і фактичний рівень споживання в Україні;
товари, які мають найбільші порівняльні переваги на 
світовому ринку;
товари, які займають найбільшу питому вагу в товарній 
структурі експорту

Соняшникова олія, 
ячмінь, насіння со-
няшнику
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крім того, на обсяги зовнішньої торгівлі вплинула невдала аграрна реформа 

в економіці україни, наслідком чого є значною мірою формальний характер ферме-
рів, як власників в аграрному секторі. Це стримує позитивний вплив, деформує еко-
номічну інтеграцію, зацікавленість в розвитку сільського господарства, та і взагалі 
аПк, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку сільського господарства зокрема 
в розвинутих країнах. без успішного завершення аграрної економічної реформи в 
україні неможливо ні піднесення самого сільськогосподарського виробництва, ні на-
рощування його конкурентоспроможності[4].

одним із визначальних чинників сучасного розвитку агросектора україни є 
його інтеграція в світове господарство. Це вимагає підвищення технологічного рів-
ня сільськогосподарського виробництва. в цьому контексті держава не може бути 
пасивним спостерігачем. роль державного регулювання значно зростає особливо в 
контексті створення умов та стимулів розвитку сільськогосподарського виробництва 
на сучасних основах.

ринкові відносини і організація фондового та товарного ринків створюють 
сприятливі умови для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств і ор-
ганізацій аПк, підвищення рівня та обсягів виробництва. у нових економічних умо-
вах господарювання підприємства і об’єднання аПк отримали право безпосередньо 
здійснювати експортно-імпортні операції. незважаючи на велику зацікавленість 
суб’єктів підприємницької діяльності у використанні права виходу на зовнішній 
ринок і здійсненні експортно – імпортних операцій та отриманні валютних коштів, 
практика показує, що результати цієї діяльності не завжди є позитивними.

для створення умов щодо ефективної зовнішньоекономічної діяльності 
підприємствами агропромислового комплексу необхідно привести у відповідність 
основні інструменти управління розвитком відповідно до нормативно-правових по-
ложень. З одного боку, важливе значення мають процеси на мікрорівні. Це перед-
бачає встановлення прямих економічних зв’язків між господарюючими суб’єктами 
держав, розвиток кооперації між підприємствами різних країн, створення спільних 
підприємств і інтеграційних фінансово-промислових груп, розробку і здійснення 
спільних інвестиційних проектів тощо. З іншого боку, даний процес необхідний і на 
макроекономічному рівні, який передбачає узгодження на міждержавному рівні ці-
лей соціально-економічного розвитку країн, які повинні мати конкретну, кількісно 
визначену форму. виходячи з цього, формування узгодженої зовнішньоекономічної, 
структурної, науково-технічної, інвестиційної, соціальної політики повинна забезпе-
чувати найбільш повну реалізацію поставлених цілей. Між двома рівнями економіки 
потрібно встановити оптимальну єдність.

Головне завдання сільського господарства  – забезпечити інтенсивний роз-
виток і підвищення ефективності всіх його галузей з метою збільшення виробни-
цтва і поліпшення якості продукції, що є основою задоволення потреб населення в 
продуктах харчування і промисловості в сировині. вирішення цих завдань значною 
мірою залежить від рівня використання досягнень науково  – технічного прогресу, 
поглиблення зв’язків сільського господарства з усіма галузями агропромислового 
комплексу, радикальних перетворень в економічних відносинах.

Запровадження ефективної зовнішньоекономічної діяльності в аПк може 
вирішити не лише проблему завантаження виробничих потужностей переробних 
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підприємств за рахунок забезпечення якісною сировиною, створення економічно ви-
гідних умов в аграрному секторі для вирощування сільгосппродукції, забезпечення 
гарантованої зайнятості сільськогосподарських виробників, а й створення умов для 
виходу вітчизняних виробників на світові ринки, що особливо актуально в умовах 
світової продовольчої кризи.

основними проблемами розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграр-
них підприємств є:

• нестабільна динаміка експортно-імпортних операцій, яка характеризуєть-
ся протиріччям між валютними надходженнями і структурою від загаль-
ного обсягу;

• використання застарілих технологій сільськогосподарськими виробника-
ми, що призвело до низької економічної ефективності підприємств агро-
промислового комплексу;

• домінування в структурі експорту продукції з низьким рівнем переробки, 
невідповідність загальноприйнятої зовнішньоторговельної політиці по 
виробництву і реалізації високотехнологічних продуктів;

• неефективний механізм державної підтримки сільгоспвиробництва, що 
потребує активізації регуляторних інструментів впливу на виробництво;

• низька конкурентоспроможність продукції та її невідповідність міжна-
родним стандартам якості й безпеки;

• недостатня інвестиційна привабливість.
низьку ефективність сільськогосподарського виробництва держави зумов-

лює технічна і технологічна відсталість сільського господарства. аграрним підпри-
ємствам не вистачає сучасної сільськогосподарської техніки, досконалої система кре-
дитування.

Зарубіжний досвід свідчить про можливості сільськогосподарських вироб-
ників всіх галузей агропромислового комплексу використовувати сучасні технології 
вирощування і переробки сільськогосподарської сировини та дійового господарсько-
го механізму державної підтримки виробників. Суттєвими резервами досягнення 
цієї мети є реструктуризація експорту за рахунок збільшення переробної продукції.

Слід скористатися позитивним досвідом країн світу щодо здійснення дер-
жавної підтримки додаткового фінансування заходів розвитку аграрної науки та 
впровадження у виробництво новітніх технологій, підвищення конкурентоспро-
можності сільського господарства, підтримка дрібних товаровиробників за умови 
зростання обсягів прямих виплат і встановлення цільових цін, одержання пільгових 
кредитних ресурсів, формування механізму страхування, удосконаленню фінансових 
інструментів державного регулювання. використання механізму рефінансування 
нбу, державних гарантій, лізингових програм, міжнародних фінансових інструмен-
тів буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності галузей агропромислового 
комплексу, поліпшенню природного середовища, підвищенню якості життя[1].

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції за-
лежить від удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на основі впровадження 
міжнародних стандартів якості що буде сприяти притоку іноземних інвестицій.

висновки. Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств є формою 
господарської діяльності, яка пов’язана з технологією виробництва сільськогосподарської 
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продукції та науково-технічною діяльністю, а також з системою міжнародного маркетингу 
здійснення експортних та імпортних операцій з цією продукцією. Значення зовнішньоеко-
номічної діяльності аграрних підприємств полягає в можливості одержувати валютну ви-
ручку від експорту, підвищувати технічний рівень виробництва (за рахунок імпорту, більш 
ефективної техніки та технологій), виробляти конкурентоспроможну продукцію.

Ефективна робота підприємств регіональних аПк повинна визначатися правиль-
ним вибором стратегічних орієнтирів, що дозволяють щонайкраще реалізувати потенціал 
цієї сфери. Зовнішньоекономічна діяльність має стати основою стратегії економічного рос-
ту аПк регіональних агропродовольчих систем. Стратегія повинна забезпечити стійкий 
економічний ріст і розвиток підприємств харчового комплексу і аПк, підвищення конку-
рентоспроможності виробленої ними продукції.

Провідними, вирішальними, визначаючими успіх у конкурентному середовищі є 
цілі і структура майбутніх агровиробництв. в гармонізації цілей господарських організацій 
завжди присутні чотири цілі: науково-технічна (забезпечення іноваційного розвитку); ви-
робнича (задоволення потреб суспільства у продукції певного виду); економічна (максимі-
зація внеску у доход держави); соціальна (задоволення соціальних потреб робітників). у ро-
боті розширено склад цілей із забезпеченням редукції науково-технічної та соціальної цілей, 
і розроблено модель забезпечення конкурентоспроможності експортної продукції аграрних 
підприємств.

Ефективною формою співробітництва аграрних підприємств регіону із зарубіж-
ними інвесторами є створення на кооперативних засадах спільних підприємств, що ґрун-
туються на пайовій власності українських та іноземних партнерів, спільному управлінні та 
еквівалентному розподілі прибутків і ризиків. основними критеріями діяльності спільного 
підприємства є: зростання експортного потенціалу, комерційна, інвестиційно-інноваційна, 
техніко – технологічна, соціальна і бюджетна ефективність. Загальний критерій народногос-
подарської економічної ефективності спільних підприємств визначається як сума доходів 
бюджету від діяльності спільного підприємства і синергетичного ефекту партнерства опе-
раційних сільськогосподарських систем різних державних устроїв.
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ПОд- СекЦиЯ 2. Государственное управление.

андріянова юлія володимирівна
аспірант дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління наду при Президентові україни

попереДження КонфЛіКтів в УправЛінСьКій ДіяЛьноСті: 
зарУБіжний ДоСвіД ДЛя УКраїни

Ключові слова / Keywords: конфлікт / conflict, управлінська діяльність / 
managerial activity, зарубіжний досвід / foreign experience, публічна служба / public 
service, ментальне здоров’я / mental health, комунікація / communication

вивчення зарубіжного досвіду щодо попередження конфліктів в управлінській 
діяльності (внутрішньоорганізаційних, міжособистісних і групових), на нашу думку, 
має спиратися на кращі практики країн світу та результати досліджень міжнародних 
науково-дослідних організацій, оскільки предмет дослідження стосується сфери 
людських відносин у процесі спільної діяльності, а виникаючі проблеми мають 
аналогічний характер.

Проведений аналіз зарубіжного досвіду управління конфліктами у 
внутрішньоорганізаційному середовищі дозволяє констатувати, що попередження 
конфліктів в управлінській діяльності здійснюється у межах заходів з удосконалення 
принципів етичної взаємодії та комунікацій на робочому місці, формування 
сприятливого морально-психологічного клімату, турботи про ментальне здоров’я 
працівників (стан благополуччя, при якому людина може реалізувати свій власний 
потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно і плідно 
працювати, а також вносити вклад в життя своєї спільноти) та інших аспектів, 
наведених нижче.

Так, комісія міжнародної цивільної служби (international civil Service com-
mission) за підтримки ЮнЕСко розробила стандарти поведінки для міжнародних 
цивільних службовців [6], що адаптовані до викликів 21  століття та ґрунтуються 
на таких основоположних принципах: чесність, неупередженість, справедливість; 
толерантність та лояльність; тактовність та обачність; незалежність та самостійність; 
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повага до відмінних поглядів; гендерна рівність; інформаційний обмін з колегами; 
уникнення конфлікту інтересів; надання публічної інформації громадськості; 
відкритість у зв’язках із медіа; повага до звичаїв та культури інших народів та ін. 
Зазначений документ сприяє попередженню виникнення конфліктів та є основою 
взаємоповажної управлінської комунікації.

у той час Європейська школа управління (the European School of 
administration) [2] як міжвідомчий орган Європейського Союзу (далі – ЄС) має на 
меті сприяння співробітництву інститутів у сфері професійної підготовки служ-
бовців ЄС, поширення спільних цінностей та гармонізацію професійних навичок. 
Цільовою аудиторією курсів школи є службовців з інститутів ЄС, а головним за-
вданням  – сприяння кращому взаєморозумінню серед службовців ЄС. Тренінго-
ві програми для персоналу, що виконують управлінські функції, новопризначених 
працівників та службовців, які перебувають у резерві на управлінські посади, перед-
бачають курси з менеджменту, теорії лідерства, тімбілдінгу тощо. Подібною діяль-
ністю займається й Європейський інститут публічного адміністрування (The Euro-
pean institute of public administration – Eipa) [4], забезпечуючи проведення навчання 
службовців з країн-членів ЄС, службовців інститутів та агентств ЄС з метою дискусії 
проблем функціонування зазначених структур, дослідження тенденцій та подальших 
перспектив.

Фахівці Привілейованого інституту персоналу та розвитку (chartered institute 
of personnel and Development, м. Лондон, великобританія) провели дослідження «Лі-
дерство та управління конфліктами на робочому місці» [3], у якому прийняли участь 
в опитуванні 660 керівників кадрових служб, та отримали такі ключові результати 
щодо управління та запобігання конфліктам:

більше восьми з десяти керівників кадрових служб вважають виявлення та 
усунення внутрішньої напруженості у колективі ефективним засобом попередження 
конфліктів на робочому місці;

близько третини (31 %) керівників кадрових служб використовують Інтернет 
для отримання інформації щодо врегулювання конфліктів, що, в свою чергу, вказує 
на існуючу потребу у підвищенні кваліфікації у цьому напрямку;

підготовка кадрів з питань управління конфліктами допомагає досягти по-
зитивних результатів для обох сторін у конфлікті (65 % респондентів) та допомагає 
зрозуміти іншу сторону або точку зору в суперечці (56 % респондентів);

управлінці державного сектору частіше стикаються з конфліктами на робочу 
місці і приділяють багато уваги ліквідації наслідків конфлікту, а не запобіганню кон-
фліктам за допомогою ефективного управління персоналом тощо.

комітет досліджень публічного управління при Інституті публічного управ-
ління (м. дублін, Ірландія) [5] у вивченні цінностей публічної служби акцентує увагу 
на тому, що етика – це правила, що мають виконуватися кожного дня, а етичні рішен-
ня – ґрунтуватися на цінностях. незважаючи на історичні, соціальні та культурні від-
мінності, публічним службовцям варто керуватися принципами, які лежать в основі 
обов’язків: дотримуватися конфіденційності, діяти в громадських інтересах, уникати 
конфлікту інтересів, надавати консультації та справедливо ставитися до колег. для 
цього необхідно дотримуватися таких настанов: чесність та порядність; справедли-
вість; дотримання законів та прав громадян; старанність, економність та ефектив-
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ність; відповідальність. оскільки конфлікт цінностей, що виникає у діяльності пу-
блічних службовців, має міжособистісне та внутрішньоорганізаційне забарвлення, 
то виникає необхідність удосконалення існуючих принципів взаємодії.

об’єднаний трансатлантичний центр наукових досліджень (a Joint transat-
lantic research and policy center) у межах дослідницької програми між інститутами 
вашингтону (СШа) та уппсала (Швеція) презентував концепцію «конфлікт. 
Попередження конфліктів. управління конфліктами» [1] (автори  – н.  Сванстрьом, 
М. вейсманн), згідно якої попередження конфліктів передбачає безпосереднє 
(короткострокові заходи, спрямовані на швидке блокування ескалації потенційного 
конфлікту) та структурне (довгострокові дії щодо виявлення причин потенційних 
конфліктів та імпульсів, що їх провокують) запобігання. автори наголошують, 
що ідея «культури попередження конфліктів», а не тільки їхнього вирішення, 
активно пропагується міжнародними організаціями, зокрема оон та організацією 
економічного співробітництва та розвитку (The organisation for Economic co-opera-
tion and Development – oEcD).

на нашу думку, особливої уваги заслуговує досвід австралії щодо 
дослідження морально-психологічних проблем функціонування публічної служби. 
наприклад, за сприяння уряду комісія з питань публічної служби австралії (aus-
tralian public Service commission) презентувала науково-практичну розробку 
«Працюючи разом: підтримка ментального здоров’я та благополуччя»[7], що містить 
дві частини: технічну (передбачає процедури та процеси) та культурну (зміну 
особистої поведінки, вміння розуміти та взаємодіяти один з одним). Головною ідеєю 
публікації є створення умов для управлінців – керівників та підлеглих – працювати 
разом, будуючи організаційну культури та систему підтримки ментального здоров’я 
публічних службовців австралії.

Іншим прикладом реалізації концепції охорони ментального здоров’я 
працівників є доробок Мельбурнського університету (university of Melbourne) [8], 
у якому, на наш погляд, варто виділити такі аспекти забезпечення ментального 
здоров’я та добробуту організації: адекватна система винагород за досягнення 
для працівників (забезпечення того, щоб заохочення сприяли підвищенню 
компетентності, просуванню та розвитку персоналу); удосконалення механізмів 
звернень та скарг персоналу щодо проблемних питань; розвиток лідерських та 
управлінських якостей персоналу має ґрунтуватися на тренінгу стресостійкості, 
самоменеджменту, соціальної відповідальності, ведення переговорів з «важкими 
людьми» та управління конфліктами; охорона ментального здоров’я  – поширення 
знань щодо ментального здоров’я, симптомів його погіршення та можливих 
наслідків, набуття навичок його збереження; формування таких захисних механізмів 
індивіда як асертивність, комунікаційна та конфліктологічна компетентність, тайм-
менеджмент та розпорядок робочого дня, вміння реагувати на випадкові стресові 
ситуації; усвідомлення працівниками особистої відповідальності за своє ментальне 
здоров’я та обов’язку слідкувати в цілому за своїм фізичним і психічним станом (дієта, 
відпочинок, відмова від тютюну та алкоголю), підтримувати баланс між роботою та 
іншими сторонами свого життя.

аналіз досвіду зарубіжних країн дозволяє зауважити, що поширеним є за-
стосування он-лайн консультування та експертної підтримки для усіх типів орга-
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нізацій, зокрема органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з 
таких питань: вирішення конфліктів у діяльності як підрозділів в цілому, так і для 
окремих індивідів колективу; медіація, допомога в управлінні конфліктом; побудова 
ефективної команди; підтримка діалогу та консенсусу в організації та у взаємовідно-
синах з громадськістю та приватним сектором. Зазначений підхід вирізняється тим, 
що залучення осіб із зовнішнього оточення організації гарантує неупередженість та 
об’єктивність у вирішенні конфліктів та досягнення поставлених цілей.

Таким чином, вищенаведені науково-прикладні дослідження сприяють по-
ширенню конфліктологічних знань, що є основою попередження конфліктів в управ-
лінській діяльності. Імплементація найкращих практик світу щодо побудови та по-
кращення ефективних взаємовідносин та етичних принципів у колективі можлива 
шляхом проведення тренінгів конфліктологічної спрямованості.
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Statement of the problem. in the present context, informatization of the industrial 
and economic businesses performing is one of the most important actors of the scientific 
and technical progress in the terms of solving management problems. Therefore, to make 
correct well-grounded decision we require opportune and accurate information that is an 
indispensable mean for decision-making.

to apply informatization projects successfully we should conduct preliminary anal-
ysis of the economic effective usage of funds. as a result, information supply of the firms in 
an agrarian sector should be bounded up with effective control and reliable analysis of the 
costs of implementing of information systems. Therefore, the need to analyze the assess-
ment and implementing of information technology general principles is of great importance 
to increase the efficiency of production and industrial and economic business activities of 
agrarian formings, high-quality and rapid response to any changes in agriculture [14].

The analysis of recent researches and publications. a wide range of native and 
foreign scholars such as borodin, n. buzak, V. Guzhva, S. hushko, a. Ermakov, r. kaplan, 
b. klochan, L. kobylyansky, M. kropyvko, G. tytorenko, M. Shvydenko, S. yadykov and 
others investigated various issues regarding the effectiveness of implementing information 
technology in agrarian entrepreneurship. however, there are still many insufficiently exam-
ined issues related to the efficiency of the use of information systems in the agrarian sector 
which determine the relevance of the researched topic.

Exposition of the main material. a category «information» is properly orig-
inated from a Latin origin word «informatio» (clarification, representation, commu-
nicating, understanding, introduction). there is a large quantity of interpretations of 
definitions of the term information. it depends primarily on the sector of application 
of the term and nature of the tasks. So according to the Law of ukraine “on informa-
tion” information is documentation or public announcement of data about events and 
phenomena that occur in the society, state, and environment. international organiza-
tion unESco treats this concept as a universal substance that permeates all spheres 
of human activity, and is the conductor of knowledge and ideas, intermediate and co-
operation, strengthening stereotypes of thinking and behavior. in his turn, the famous 
scientist V. Glushkov reveals the category information as a measure of heterogeneity of 
the distribution of matter and energy in space and time, changes that accompany all the 
processes occurring in the surrounding world.
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according to the thought of J. S. Zavadskiy, the information is signals (information 

messages) that are brought in knowledge and decrease uncertainty [4, p. 394].
it is established that the basic criteria of information includes [10-13]:
– content – this is knowledge, that reproduce state, properties, qualities and at-

tributes of subjects and objects (technologies, tools, resources, etc.), various facts, events, 
phenomena, processes, etc.;

– form – specific information or data in any kind;
– place – of origin and use – in a particular agrarian forming, region, state, society 

and environment;
– medium – in any medium;
– sequence of obtaining – the process of acquisition, conversion, storage, distribu-

tion and use;
ㅡ utility – benefit from the information that should exceed the cost for it obtain-

ing, decrease in the degree of uncertainty and risky events.
it is well known that the quality of management decisions is dependent on the efficiency 

of the use of information supply by agrarian formings. information supply means a set of forms 
of the documents, which have various kinds of purpose, legislation and implemented solutions 
concerning the volume, location and form of existence of information that is used in the infor-
mation system during its operation on the object of management [12].

The following main requirements are put forward in relation to information supply 
[12, p. 27]:

1. information supply should be sufficient enough for using all the functions of 
information system which is automatized.

2. to encode information, used both on the object of management and on a higher 
level, it is vital to use approved classifiers.

3. information supply of a specific information system should be accompanied with 
information supply of other systems which it interacts with.

4. Forms of documents that are introduced by a system must comply the standards 
and technical specifications and be agreed with the customer.

5. The set of information files is organized in a figure of database, which are located 
in most cases on the servers. other requirements can be also demanded. in the scientific 
literature these economic approaches to evaluating the effectiveness of information tech-
nologies are distinguished, namely, methods of investment and financial analysis, as well as 
qualitative and probable methods [16].

Financial methods can be divided into [1, p. 30, 6, 8]: methods according to which the 
effectiveness by measuring the impact of implementing information technologies on certain in-
puts of an agrarian formation is determined (total cost of ownership); a value functional analy-
sis (activity based costing); methods that let determine the effectiveness due to determination 
the optimal ratio of costs and outcomes of the project (npV, irr, roi); method that provides a 
measurement of an impact of the use of information technology on enterprise value (Economic 
value added); and the method of rapid Economic Justification, which allows you to calculate the 
amount of costs and benefits of the project taking into account risk factors.

it is determined that balanced Scorecard and information Economics belong to the 
methods of quality assessment. These methods allow to take into account both quantitative 
and qualitative evaluation.



19

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
in turn, probable methods such as applied information Economics and real op-

tions Valuation allow to assess the likelihood of risks that affect the achievement of the tar-
gets of the informatization project.

at present it is advisable to implement information systems of the following 
classes as Mrp (Material requirements planning) and Erp (Enterprise resource plan-
ning System. the first one allows you to plan requirements to raw and various other 
materials, purchasing optimal quantity of them, what contributes to the efficient capac-
ity of work must be done.

unlike Mrp, Erp information system should be considered as an investment 
project which aims to get new competitive advantages to obtain the real economic returns 
of all funds invested in the system. with the help of the use of Erp-systems [15]: collection, 
processing and transmission of data concerning planning of all resources of agrarian forma-
tions including personnel management, contract job, financial flows and so on occur. These 
systems have advanced decision support, configuration and integration means. The disad-
vantage of Erp systems is fairly high price that hinders the full use of them.

Conclusions and prospects for further research. in general, the system data 
acquisition and calculations is quite convenient and affordable in use. application of the 
methods of assessing of information systems permits to detail components of efficiency of 
information technology concerning the need of the use on agrarian enterprises and provides 
the required quality of information provision.

Effective implementation and application of information systems and technologies 
into the agrarian business allow you to take adequate science based management decisions 
based on current estimates of the economic activities of certain agrarian forming for previ-
ous years and future economic performance.
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PrOdUCtIOn FrUIt-VEgEtABLE And ItS MArKEtIng PrOPErtIES
(The case of Samarkand region, Uzbekistan)

Abstract
Year-round maintenance of the population of quality fruits and vegetables important 

economic problems. Consumption of fruits and vegetables is growing every year. However, the 
smooth flow of fruits and vegetables by season are possible only in a well-imposed system of 
its long-term storage in fresh and in canning. in the production of vegetables and fruits in 
the farmer, farms and agricultural enterprises of their storage in the required number is not 
possible. in these circumstances, more expedient way to ensure year-round population of high-
quality fruit vegetable products – canning.

Fruit-vegetable marketing is a large and important discipline in agricultural econom-
ics. The paper was described the purpose and end result of production and marketing activities 
of Samarkand region in Uzbekistan.

Key words: agriculture, fruit-vegetable products, marketing.

i. introduction
agricultural fruit-vegetable marketing is a large and important discipline in agri-

cultural economics in the uzbekistan. The fruit-vegetable marketing process begins at that 
point continues until a consumer buys the product at the retail counter of until it is pur-
chased as a raw material for another production phase. however, marketing also includes 
input supply firms that serve agriculture fruit-vegetable system. Thus, marketing consists of 
those efforts that effect transfer of ownership and that create? time, place, and form utility 
to commodities [1].

increasing to produce fruit-vegetables and delivering, saving and selling them will 
be cause to provide food safety of our country’s population and increasing life abundance 
of them. to protect increasing the price of agricultural products in autumn-winter season, 
and to develop processing agricultural products enterprises in the future are dependent on 
many factors. For example: placement of farms; producing highly productivity and high 
quality agricultural products; gathering products on time; shipping products to enterprises, 
processing them and shipping for costumers; diversification of production in farms and 
processing enterprises.

consumption is the purpose and end result of production and fruit-vegetable mar-
keting activities, it is necessary for marketers to focus their activities toward satisfying con-
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sumer wants and needs. it is difficult to successfully fruit-vegetable market something con-
sumers do not desire, even with massive promotional end behavior. in any economic system, 
regardless of the type of political or social structure, there are four basic decisions that must 
be made. The agriculture products system must somehow determine (1) what agriculture 
goods and services are to be produced and in what quantities, (2) how to allocate available 
resources (the inputs of land, labor, capital, and management) to obtain the largest output 
or national product, (3) what agriculture production methods should be used, and (4) how 
national output should be divided among the population. in most free market economy 
countries these decisions are made through an intricate system of market prices that are 
reflected through the marketing system from consumers to producers.

ii. Dates and results.
For describing this paper, data collected from the State Statistical committee of 

uzbekistan and Statistic department of Samarkand region.
in 1990 year share agricultural products in total domestic product amounted to 

33,4 %,in 2000 year amounted to 30,1, in 2010 year 17,5 %. of the by consumers for food 
products, less than one-fourth was returned to producers while over three-fourths of that 
amount was for marketing costs [8]. uzbekistan was determined agricultural development 
strategy in the first independence Day. in table 1 is shown as percentages of the total share 
agriculture products in the GDp (gross domestic product) from 1990 until 2010.

The table indicates that the major components raw materials of cotton (amount-
ing to 1,9 percent of the total), wheat value (amounting to 2,0 percent), potatoes (amount-
ing to 1,4 percent), and vegetables (amounting to 2,3 percent) field products(amounting to 
0,3 percent) fruit(amounting to 1,1 percent) grapes(amounting to 0,9 percent) . increases in 
the wheat, potatoes, vegetables, field products, fruit and grapes have been due primarily to 
two factors: (1) greater volume of food marketed, and (2) increases in the cost of providing 
these services. over the last 5 years the cost of marketing services has accounted for most of 
the rise in the agriculture sphere. The rise in the marketing agriculture products is caused 
by increased costs and by higher prices for inputs purchased by the food industry from farm 
sources.

Samarkand region is one the main regions in producing fruit-vegetables in the re-
public. we tried to analyze the condition of production fruit-vegetable in the region. in 

Table 1.  
Share of agriculture products in the GDP of 2010.

1990 2000 2010
Total, Gross product 33,4 30,1 17,5
Raw materials of cotton 15,9 3,6 1,9
Wheat 1,4 3,4 2,0
Potatoes 0,3 0,8 1,4
Vegetables 1,3 2,4 2,3
Field products 0,5 0,3 0,3
Fruit 0,7 0,9 1,1
Grapes 0,8 0,8 0,9

Source: The Statistical Report, 2011y, p-14
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Figure 1 is described producing the main four products in Samarkand region.
The first large town among towns in Samarkand region in producing fruit-vegetable 

and grapes is bulungur. The last three years it produced about 33 percent of total fruit-vege-
table in the region. besides, Samarkand and taylyak towns are also leading towns. nurabad 
and kushrabad towns’ zone are less specialized for producing those crops. Following figure 
2 you can see the share of towns on producing fruit-vegetables and grapes.

Figure 1. Average production of fruit-vegetable in last three years, in Samarkand region, Uzbekistan  
Source: Collection dates of Statistic department of Samarkand region

Figure 2. Share of towns on producing fruit-vegetables and grapes in Samarkand region, % 
Source: Collection dates of Statistic department of Samarkand region
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besides, we use also statistical methods for analyzing production fruit-vegetable 

and grapes in the region. if we determine parameters by solving normal equation system by 
the statistic dates of total productivity of fruit-vegetable and grapes during 2002-2012 pe-
riod in Samarkand region, we will have following results:

in vegetable:

53,6020 =a
761,491 =a

81,253'
0 =a

967,8'
1 =a

Linear tendency of total crop dynamics in vegetable will be expressed with

ttaayt ⋅+=+= 761,4953,602ˆ 10  equation and tendency of vegetable 
productivity will be expressed as follow.

tty aat ⋅+=+= 967,881,253ˆ '
1

'
0

'

Linear function is more usefelly as a trend lines dynamic of total crop vegetable. For 
this we will determine variance. (Following we used formulas and achieved results)
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ty  for productivity:
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−
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if aFF >  is done, equation which is being analysed, will be appropriate for ex-
pressed trend.

Since 27,10=F  and 08,499,0 =F  we can say with 99 percent clearly that 
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linear function can be used for characterising development of lines dynamic trends of veg-
etable productivity.

1a  and '
1a  parametrs are expressed speed changing of function.

in this period production vegetable increased average 49,761 thousand tons. and 
productivity per hectare increased average 8,9 centres.

Like that in fruit sector, total crop increased 13613 thousand tons and grapes in-
creased 17,549 thousand tons. and their productivity increased 5,15 centres in fruit sector 
and 5,18 centres in grapes.The productivity of fruit-vegetables and grapes are described in 
figure 3.

2007 and 2011 th years inconvenient weather (for example, cold weather had been 
for a long time in 2007, and less rain in 2011) was reason to decrease of productivity for 
vegetables and grapes.

The existence of marketing agriculture fruit-vegetable is a direct result of specializa-
tion of production in our economy. initially, most families were self-sufficient, or nearly so. 
They produced most of the products they needed on their small acreages. They ground their 
own flour and baked their own bread, spun their fibers, butchered their meat, then cured 
and stored it for later use. as time passed, people discovered that their different resource 
endowments and talents allowed them to produce some things better than others. along 
with this realization came increasing demands for various goods and services as population 
grew and society became more affluent. increased demands made specialization profitable. 
as the individual farmer specialized, a surplus was produced that could be exchanged for 
goods and services that no longer were produced or provided on the fruit-vegetable land 
[3]. as the law of comparative advantage states, it is beneficial to the producer to specialize 
in the production of the good that person can produce more cheaply and then exchange the 
surplus output for the surplus output of other producers. in this way, producers and society 
as a whole benefit because more commodities are available at lower costs.

Figure 3. Productivity of fruit-vegetable and grapes, c/h 
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iii. conclusions
climate changing, as a result of global heating is being cause to decrease productiv-

ity of vegetable crops. These involve to increase using efficiency of production resources in 
producing fruit-vegetables and grapes. we discuss agriculture fruit-vegetable products in 
Samarkand region. as a conclusion, we can say that to increase production of fruit-vegeta-
bles and grapes, it is important to determine optimum structure of sowing area according 
to the crop types. For this, in our opinion, it should be chosen comfortable land area for the 
branch and should change specialties of districts which near Zarafshan river.
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форМУвання УправЛіння еКоноМічною СиСтеМою МіКрорівня

У роботі розглянуто основні теоретичні аспекти формування управління еконо-
мічною системою мікроріня такі, як декомпозиція та комплексність. Виокремлено ознаки 
внутрішнього, зовнішнього та територіального середовища функціонування економічної 
системи, а також визначено особливості організаційної структури, як основи управління 
системою мікрорівня. Організацію управління економічною системою мікрорівня необхід-
но проводити відповідно до сформованого середовища діяльності, цілей і завдань та орга-
нізаційної структури, як основи управління системою.

in this work, the author considered the forming micro-managing economic system 
which based on the decomposition and complexity. Author allocated internally, externally and 
regional environment in which the economic system operates. Forming micro-management 
of the economic system should be carried out according to the environment of operation, 
organizational structure and goals of the system.

Ключові слова / Кeyword: Економічна система мікрорівня / Socio-economic 
systems at the micro-level, управління / Management, Середовище функціонування / 
Functional environment

Сучасні умови функціонування економічної системи мікрорівня 
характеризуються невизначеністю та нестійкістю через зміни, що відбуваються в 
економіці україни, так як кризові явища, які спостерігалися у світовій економіці, 
негативно вплинули і на вітчизняну економіку. Зниження темпів її росту 
супроводжувалось спадом обсягів виробництва, зменшенням ринків збуту, 
зниженням прибутковості, і як наслідок, недонадходження до бюджету коштів, 
необхідних для розвитку.
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в таких умовах господарювання ефективність функціонування економічної 

системи мікрорівня значною мірою залежить від здатності управління адекватно та 
оперативно реагувати на мінливість зовнішніх умов.

виникає необхідність у дослідженні організації управління економічною 
системою мікрорівня з метою формування адаптивної системи управління до нових 
умов господарювання.

При розгляді економічної системи країни як макросистеми, її мікросистемою 
відповідно виступають суб’єкти господарювання такі, як підприємства, організації, 
домашні господарства [1, с. 12].

При організації середовища функціонування економічної системи мікрорівня 
необхідно вести пошук компромісного рішення щодо врахування впливу чинників 
кожної складової на кінцевий результат. Також необхідно враховувати той факт, що 
підвищення ефективності впливу одного чинника може погіршити вплив іншого.

відповідно до сучасних умов, які склалися в конкурентному середовищі, 
виставляються нові вимоги до організації управління.

Проблемами управління займалися такі вчені, як р.  М.  Лепа, в.  М.  Геєць, 
н. І. Гражевська, а. Г. Мазур, Л. І.Федулова, а. а. Пилипенко та ін. [2 – 7].

у роботах р. М. Лепи зазначається, що в умовах нестабільного економічного 
середовища в сучасних економічних системах загострюються проблеми управління, 
з’являється необхідність у їх перебудові та підвищенні вимог до гнучкості самого 
управління [2, с. 5]. на необхідності існування соціально-економічних систем в ди-
наміці із навколишнім середовищем акцентував увагу в своїх працях в. М. Геєць [3, 
с. 46].

в наукових дослідженнях н.  І. Гражевської розкрито управлінську та ор-
ганізаційну складові трансформаційного процесу економічних систем, координа-
цію та впорядкування взаємодії підсистем та елементів різнорівневих соціально-
економічних систем. Звернено увагу на бюрократизацію та надмірну формалізацію 
процесів прийняття управлінських рішень [4, с. 23].

в роботах а. Г. Мазур розглянуто державу і регіони як системи з розподіленими 
центрами управління, що орієнтуються на власні інтереси і цілі [5, с. 37].

розвитку сучасного управління присвячені публікації Л. І. Федулової. авто-
ром досліджено розбудову системи внутрішньо фірмового менеджменту. Зазначено, 
що сьогодні українські підприємства стоять на шляху надзвичайно складних струк-
турних перетворень і змін, так як негативні процеси, які були обумовлені системною 
кризою, політичною нестабільністю, різким зниженням життєвого рівня населення, 
продовжують впливати на рівень економічного зростання і заважають стрімкому 
входженню в стабільний економічний розвиток [6, с. 147].

в працях а. а. Пилипенко розкрито сутність організації управління через 
виділення та змістовне наповнення таких складових, як формалізація зв’язків у фор-
мі організаційних структур та формування на цій основі інтегрованих об’єднань 
промислових підприємств [7, с. 27].

в сучасних мінливих умовах господарювання потребує подальшого дослі-
дження формування адаптивного управління економічною системою мікрорівня, 
якою є підприємство, що функціонує як відкри та система та перебуває під впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів середовища його діяльності.
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в основі формування управління підприємством покладено розподіл праці 

між працівника ми, який дає змогу їм виконувати функції кваліфіковано та продук-
тивно, що в цілому впливає на ефективність діяльності підприємства. розподіл праці 
може бути горизонтальним та вертикальним. Перший – зумовлює утворення в орга-
нізації підрозділів, що спеціалізуються на різних видах діяльності, а вертикальний – 
визначає рівні управління та їх ієрархію.

на основі такого розподілу формується організаційна структура, яка забез-
печує делегування повноважень окремим підрозділам підприємства, організовує 
управління та відповідає виду діяльності і середовищу його існування. організацій-
на структура є основою формування управління і складається з апара ту управління, 
виробничих та функціональних структурних під розділів.

організація управління підприємством – процес, який направлений на його 
розвиток з метою адаптації до умов середовища та ефективного функціонування. 
управління здійснюється відповідно до ус тановчих документів підприємства на осно-
ві поєднання прав власника щодо госпо дарського використання свого майна і участі 
в управлінні трудового колективу. власник здійснює свої права щодо управління під-
приємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до ста туту 
підприємства чи інших установчих документів. При цьому підприємство має право 
створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи.

З метою визначення особливостей управління в умовах конкуренції та змін 
необхідно окреслити аспекти організації управління економічною системою мікро-
рівня на основі дослідження характеристик з виокремленням ознак середовища 
функціонування та організаційної структури, як основи управління.

діяльність кожного підприємства здійснюється в середовищі, компонентами 
якого є загальне зовнішнє, внутрішнє, зовнішнє бізнес середовище та територіальне, 
і які своєю взаємодією формують якість умов господарювання. При дослідженні ор-
ганізації управління вагомою частиною виступає вивчення характеристик внутріш-
нього середовища.

внутрішніми ознаками виступають ресурси, персонал, виробництво, 
маркетинг та ін. При цьому організація управління базується на організаційно-
правовій формі господарювання, розподілі праці, рівнях управління та делегу-
ванні повноважень.

для організації ефективного управління необхідно мати спрощену модель, 
яка б віддзеркалювала основні ознаки та залежності. З цією метою проведено укруп-
нення взаємозв’язків та отримано три основних блоки організації управління еконо-
мічною системою мікрорівня.

до першого віднесено середовище функціонування, до другого – організацію 
процесів делегування повноважень, до третього – аналіз та контроль ефективності 
організації управління. Процес формування ефективного управління підпорядкова-
но цілям і завданням економічної системи мікрорівня.

для організації кожного блоку необхідно здійснювати декомпозицію з по-
слідуючим аналізом чи організацією отриманих компонент. Такий процес має комп-
лексний характер, так як отримані блоки взаємозалежності.

блок організації середовища функціонування має дві складові: аналіз зо-
внішніх умов господарювання та організацію внутрішнього середовища. При цьому 
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необхідно дослідити вплив факторів та сформувати якісне середовище функціону-
вання економічної системи мікрорівня.

другий блок передбачає організацію делегування повноважень відповідно до 
організаційно-правової форми господарювання та організаційної структури.

основним завданням виконання умов третього блоку є проведення аналізу 
та контролю ефективності організації управління відповідно до цілей і завдань еко-
номічної системи мікрорівня.

у випадку значних відхилень отриманих показників від запланованих не-
обхідний перегляд умов господарювання відносно кожної компоненти середовища 
функціонування економічної системи мікрорівня та формування відповідних за-
вдань щодо організації адаптивного управління в цих умовах з метою забезпечення 
ефективного господарювання.

Таким чином, основними аспектами підходу до формування управління еко-
номічною системою мікрорівня є декомпозиція та комплексність. до основних ознак 
організації управління віднесено формування середовища діяльності суб’єкта госпо-
дарювання, яке передбачає дослідження чотирьох компонент середовища: загального 
зовнішнього, бізнес середовища, територіального та внутрішнього.

організацію управління необхідно проводити відповідно до сформованого 
середовища діяльності та цілей і завдань економічної системи мікрорівня. При цьо-
му необхідне вивчення характеристик економічної системи мікрорівня, визначення 
основних і допоміжних функцій, процесів, вибір відповідних факторів, що мають 
вплив на формування якісного середовища функціонування.

Подальшого дослідження потребує поглиблене вивчення системи управління 
щодо організації збалансованого економічного розвитку економічної системи мікрорівня.
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анаЛіз впроваДження МенеДжМентУ яКоСті на піДприєМСтвах 
харчової проМиСЛовоСті

необхідність підвищення якості продукції продиктована не лише потребами 
зростання конкурентоспроможності національних товарів в очікуванні значної лібе-
ралізації зовнішньоторговельних відносин, але й зростанням вимог національного 
споживача до якості життя, зростанням конкуренції між вітчизняними виробника-
ми.

Якість вітчизняної продукції виступає інтегральним показником рівня роз-
винутості промислового потенціалу держави та сучасності технологій, підтримання 
іміджу держави як експортера і впливового учасника міжнародних торговельно-
економічних відносин.

Процеси глобалізації світогосподарських відносин, результатом яких стає 
поступова ліквідація національних особливостей виробництва продукції та ідентич-
ність асортиментного наповнення товарних ринків, призвели до необхідності уні-
фікації вимог до якості, незалежно від країни виробництва продукції. Гарантом за-
безпечення якості продукції стали міжнародні стандарти. Серед загальної кількості 
підприємств, які функціонують з використанням вимог міжнародних систем якості 
саме на підприємства харчової промисловості припадає найбільша питома вага від 
загальної їх кількості. впровадження міжнародних стандартів в харчову промис-
ловість україни бере початок з кінця хх століття. Піонерами даного процесу стали 
підприємства активні учасники зовнішньої торгівлі, або підприємства в структурі 
власності яких представлена іноземна інвестиція. Поступове становлення ринкових 
відносин спонукали до зростання активності запровадження міжнародних стандар-
тів якості в харчовій промисловості та управління нею.

незважаючи на очевидність гостроти проблеми якості продукції ситуа-
ція у цій сфері відзначається складністю, суперечливістю між деклараціями орга-
нів державного управління і практикою господарської діяльності в нашій країні, а 
також намірами щодо прискорення інтеграції україни в світо-господарські зв’язки 
та ходом підготовки суб’єктів підприємницької діяльності до входження в світовий 
торговельно-економічний простір. Тому дослідження проблем, які стоять на пере-
шкоді ефективному функціонуванню систем якості на підприємствах харчової про-
мисловості, розробка методологічних та методичних питань управління якістю, 
стратегій соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості та об-
ґрунтування напрямів організаційних змін та раціональних витрат на забезпечення 
такого управління є надзвичайно важливими з огляду на необхідність пошуку шля-
хів забезпечення інноваційного розвитку галузі та продовольчої безпеки.

відповідно до матриці бізнес-можливостей соціальної відповідальності 
(Sustainability international 2004) для компаній країн, що розвиваються, виділяються 
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наступні бізнес вигоди від використання практик соцільної відповідальності у своїй 
діяльності:

– розширення доступу до нових ринків за рахунок використання міжнарод-
них стандартів;

– формування позитивного іміджу компанії за рахунок підвищення лояль-
ності клієнтів, вартості бренду,налагодження партнерських зв’язків;

– удосконалення виробничих процесів  – зростання продуктивності праці, 
ріст прибутковості діяльності,економія витрат при використанні екологічно безпеч-
ного устаткування;

– стабільність трудових ресурсів;
– залучення коштів спеціалізованих фондів «соціальних інвестицій» під про-

грами кСв для відповідальних бізнес-лідерів.
оцінка діяльності багатьох міжнародних корпорацій науковими дослідника-

ми американських і британських університетів 1997–2000 рр., дозволяє зробити ви-
сновок , що соціальна відповідальність сприяє розвитку компаній і, навпаки, уник-
нення соціальної відповідальності звужує можливості успіху компанії.  С а м е 
такий підхід покладений в основу «залізного закону відповідальності», згідно з яким 
у довгостроковій перспективі ті, хто не використовує наявну владу в такому напрямі, 
що визначається суспільством як відповідальний, ризикує втратити цю владу. ком-
панії, що втілювали в життя концепцію соціальної відповідальності, мали в 2–4 рази 
вищі темпи зростання, ніж конкуренти, що обмежували свої цілі вилученням при-
бутку2. За оцінками спеціалістів бостонської дослідницької групи в компаніях, що 
впроваджуютьпринципи соціальної відповідальності, дохідність продажів зростає 
на 3 %, активів – на 4 %, капіталу та акцій – більш ніж на 10 %.

Покращення іміджу україни шляхом впровадження в українську бізнес 
практику принципів соціальної відповідальності сприятиме також збільшенню 
обсягу іноземних інвестицій до вітчизняної економіки. ряд міжнародних бізнес-
структур демонструє дотримання принципів етичного інвестування. в умовах швид-
кого зростання кількості інвестиційних фондів, які доповнюють свої фінансові цілі 
екологічними, соціальними, моральними нормами при виборі та реалізації стратегій 
інвестування, і значних об’ємів соціально відповідальних інвестиційних активів (на-
приклад, СШа – 2,71 трлн дол.) зміна способу ведення діяльності та імплементація 
принципів соціально відповідальної поведінки в стратегію розвитку компанії до-
зволить українським бізнес-структурам долучитися та скористатися можливостями 
етичного інвестування. реалізація принципів соціальної відповідальності в україн-
ській бізнес-практиці сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності ком-
паній у глобальному середовищі за рахунок підвищення якості продукції, зниження 
енерго- та матеріалоємності, покращення трудових відносин і соціального захисту.

аналіз ситуації із впровадженням систем управління якістю дозволив вия-
вити велику низку проблем і чинників, які не тільки гальмують ці процеси в харчовій 
промисловості, але й нерідко ставлять під сумнів можливість створення їх на підпри-
ємстві взагалі. до найважливіших з них, на нашу думку, необхідно віднести наступні: 
в структурі харчової промисловості фахівці виділяють дві групи (інвестиційно мало 
привабливих і технічно відсталих) підвидів економічної діяльності (830 підприємств, 
зношеність основного капіталу у межах 42-70%), де впровадження системи управлін-
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ня якістю можливе лише за умови докорінного техніко- технологічного оновлення 
виробництва. Потребує відповідної модернізації і частина підприємств, що включені 
до груп високотехнологічних й інвестиційно-привабливих підвидів економічної ді-
яльності (1840 підприємств, із зношеністю основного капіталу в діапазоні 20-41%); 
крім великих і середніх в складі харчової промисловості налічується близько 7 тис. 
малих підприємств (кількість працівників від 8 до 13 осіб залежно від виду еконо-
мічної діяльності в середньому на одне підприємницьке формування), на яких впро-
вадження систем управління якістю може бути проведено за спрощеною схемою або 
за умови переходу на новітні методи виробництва продуктів харчування, техніки, 
іменні технології випуску яких сертифіковані за національними вимогами.

Формалізація проблем функціонування систем менеджменту якості на під-
приємствах дає можливість визначити найбільш узагальнені шляхи їх вирішення: по-
будова адекватної цілям організаційної структури управління з визначенням функцій 
кожного з підрозділів, координація діяльності учасників системи управління якістю, 
організація тренінгів для кожного із бізнес-процесів, розробка показників якості для 
кожного бізнес-процесу, організація контролю за їх виконанням, посилення вимог 
до атестації учасників системи управління якістю, чітка організація документуван-
ня бізнес-процесів та аналізу результатів їх виконання, координація діяльності всіх 
служб в напрямку планування поліпшення якості, тощо. 
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гоСУДарСтвенное регУЛирование МиграЦионнЫх проЦеССов 
на УКраине

ОПределены ОСОбеннОСти и недостатки формирования политики 
регулирования миграционных процессов на Украине. Обоснованы наиболее действен-
ные направления реализации государственной миграционной политики.

Ключевые слова / keywords: миграция / migration, трудовая миграция / labor 
migration, миграционный процесс / migration, миграционная политика / migration 
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усиление мировых глобализационных процессов обусловливает объектив-
ный характер международной миграции рабочей силы, которая становится неотъем-
лемой составляющей рынка труда любой страны.

С момента провозглашения независимости украина активно включилась в 
процессы миграции, вошла в международную систему обмена рабочей силы на ми-
ровом рынке труда. Миграционные процессы происходят в новых географических, 
правовых и экономических условий, вызванных реформами, изменениями в полити-
ческой, социальной и экономической среде. направленность украинской политики и 
курс на европейскую интеграцию обусловливают изменения во внешних миграцион-
ных процессах, усиливают миграционную активность населения страны. несбалан-
сированность отечественного рынка труда, низкий уровень доходов, общего благосо-
стояния, качества жизни населения, неверие в улучшение социально-экономической 
ситуации усиливают желание украинских граждан мигрировать за границу с целью 
трудоустройства. Это актуализирует задачу разработки эффективных инструментов 
регулирования миграционных процессов и совершенствования государственной ми-
грационной политики.

Формирование политики регулирования миграционных процессов началось 
в период становления государственности в украине. впервые это направление было 
отражено в декларации о государственном суверенитете украины, принятой вер-
ховной радой украины 16 июля 1991 года [1], где были сформулированы принципы 
государственного регулирования миграционных процессов, очерчены направления 
введения института украинского гражданства, положение о равных правах ино-
странцев, легально находящихся на территории украины и т.п. Это единственная 
норма, существовавшая более чем десятилетие до принятия верховной радой украи-
ны соответствующего закона. к моменту принятия конституции украины вопрос 
государственной миграционной политики были урегулированы только частично.

решением Совета национальной безопасности и обороны украины от 8 июня 
2012 года «о новой редакции Стратегии национальной безопасности украины» [2, с. 
10] было признано, что угрожать украине может несовершенство государственной 
политики в сфере миграции, неэффективность системы государственного регулиро-
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вания миграционных процессов. однако, большинство спорных вопросов данного 
нормативного документа так и остались декларативными.

украина является участницей многосторонних межгосударственных догово-
ров в сфере трудоустройства и социальной защиты граждан украины в рамках Со-
дружества независимых государств.

в вопросе совершенствования системы управления миграционными про-
цессами в украине долгим был путь к выработке четкой концепции, формированию 
стратегии и постановке задач в сфере регулирования миграционных процессов.

Принятие концепции государственной политики в сфере миграции и соз-
дание Миграционной службы должно стать важным для украины шагом на пути 
интеграции в международное сообщество не как донора высококвалифицирован-
ной и реципиента низкоквалифицированной рабочей силы, а как независимого, 
прогрессивного государства. утвержденный документ якобы включает все аспекты 
миграционной проблематики, связанные с современными демографическими из-
менениями, ситуацией, складывающейся на внутреннем рынке труда, реализацией 
национальных интересов государства и действием международного режима прав че-
ловека. однако все положения имеют также чисто декларативный характер, которые 
не в состоянии заменить конкретного подхода в оценке положения украины в совре-
менных миграционных процессах и считаться «основными механизмами реализации 
государственной миграционной политики».

Таким образом, без надлежащего законодательного совершенствования 
и поддержки концепция государственной политики в сфере миграции не получит 
дальнейшего практического применения в указанной сфере. Так что от того, насколь-
ко действенными будут реформы в законодательном поле, и будет зависеть будущее 
развитие миграционной политики украины.
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в литературе встречаются различные названия старого институционализма: 
традиционный, классический (а. Московский), американский, имея в виду амери-
канскую институциональную школу (Я.в.кузьминов, а.Е. Шаститко, в.М. Ефимов, а. 
н. нестеренко). все эти названия тождественны и обозначают одно направление эко-
номической мысли. Мы считаем, что действительно институционализм зародился на 
американской земле (Т. веблен, дж.комонс, у. Митчелл) и старый институционализм 
ассоциируется прежде всего с исследованиями экономистов СШа. но следует заме-
тить, что в других странах в конце XiX – начале XX веков тоже появляются националь-
ные течения, которые существуют и сейчас, занимающиеся анализом экономической 
деятельности во взаимоотношении с институциональной средой. Примерами таких 
исследований могут быть работы: М. вебера (исследования о протестантской этики), 
н. бердяева (исследования, посвященные анализу связи социально-экономических 
форм досоветской и советской россии с особенностями русской культуры) и др.

на наш взгляд, старый институционализм прошел в своем развитии три волны:
– первая волна приходится на конец XiX  – начало XX веков, когда проис-

ходит зарождение институционализма. Этот период условно можно обозначить ран-
ним американским институционализмом. Если рассматривать эволюцию институци-
онализма на фоне общественного развития СШа и исторического развития в целом, 
то можно сказать, что институционализм сформировался в эпоху «нового курса». ве-
ликий кризис 1929-1933 гг. явился важнейшей вехой в развитии институционализма. 
кризис потряс экономические и социально-политические основы западного мира, 
появилась новая парадигма экономического мышления и экономического действия. 
обнажив все социально-экономические противоречия, кризис стимулировал пере-
осмысление сложившихся в СШа форм экономики и политической жизни. ранний 
американский институционализм течение неоднородное. Среди представителей это-
го периода было не мало ярких личностей (р. Тагвелл, дж. М. кларк, Г. Минз), однако 
наибольшее влияние на становление и развитие традиционного институционализма 
оказали трое ученых: Т. веблен, дж. коммонс, у. Митчелл. Соответственно, в амери-
канском институционализме до начала 30-х годов формируются три основные ветви, 
во главе со своими лидерами: социально- психологическая (Т. веблен), социально-
юридическая (дж. коммонс), конъюктурно-статистическая (у. Митчелл).

По мнению а. н. нестеренко ранний американский институционализм не 
сумел создать цельную доктрину с позитивными выводами из-за отсутствия аргумен-
тированной и последовательной системы исходных принципов, в чем явно проиграл 
неоклассике. критики называют ранний институционализм «теорией без теории». 
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работы американских институционалистов обернулись отсутствием результата… не 
имея теории, они не смогли ничего передать последующим поколениям ученых, кро-
ме массы дескриптивного материала, который ожидает теоретического обобщения. 
Так что если современные институционалисты опираются на какую- либо традицию, 
то ее источник не следует искать у непосредственных предшественников. [4, с.230].

к плюсам научного творчества ранних американских институционалистов 
можно отнести анализ экономической жизни с точки зрения социальных структур 
и культурно-исторических особенностей, так же анализ форм и методов историче-
ской деятельности, обеспечивающих функционирование национального хозяйства 
как единого целого.

– вторая волна старого институционализма приходится на 1960-1970-е года. 
Этот этап, когда происходит возрождение интереса к институциональным исследо-
ваниям можно назвать послевоенным старым институционализмом. в данный пе-
риод интерес к институционализму возникает на фоне нТр, которая породила на 
Западе новые организационные формы бизнеса, в связи с чем развивающиеся стра-
ны в процессе модернизации столкнулись с неожиданными препятствиями в виде 
устойчивости дорыночных структур, норм и традиций. в отличие от институциона-
листов раннего периода исследователи послевоенного периода не занимались фунда-
ментальными вопросами экономического поведения человека, они проделали глубо-
кий анализ функционирования экономических систем и социально- экономических 
проблем. в теоретической области эволюция институционализма на этом этапе вы-
разилась в возникновении индустриально-технократического течения. корни инду-
стриалистической концепции просматриваются у институционалистов 30-х годов (Т. 
веблен), однако в 60-х годах эти концепции, утратив свое прежнее звучание, приоб-
рели характер своего рода социально-экономической ортодоксии. к экономистам-
институционалистам этого времени относятся дж. Гэлбрейт (концепция «нового 
индустриального общества», модификация рыночной системы под влияниям новых 
корпораций), Г. Мюрдаль (анализ социальных систем), к. Эйрес (взаимосвязь куль-
туры и хозяйственной деятельности), Г. кольма (проблема управляемого развития), 
р. хейлбронер (проблемы национального планирования), Я. корнаи (критика прин-
ципа равновесия).

на наш взгляд, большинство социально – экономических идей институцио-
налистов послевоенного периода не выдержало испытание временем, тем не менее, 
было поставлены вопросы, которые стимулировали новые направления научных ис-
следований.

– третья волна сторого институционализма берет свое начало в 80-е годы и 
продолжает развиваться в настоящее время главным образом в великобритании. Мы 
считаем, что в настоящее время этот этап развития старого институционализма сле-
дует именовать как институциональная экономика. импульсом для возникновения 
третьей волны послужило развитие эволюционной теории и философских доктрин 
в области теории познания, которые стремятся обосновать идею обусловленности 
поведения индивида социально-культурными признаками. в этом качестве институ-
циональная экономика отличается от раннего американского институционализма и 
может развиться в серьезную экономическую школу. Сохраняя верность традициям 
современные институционалисты не превращают идеи классиков в догму, оценивая 
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их главным образом с точки зрения актуальности для современной теории и полити-
ки. Среди наиболее известных совремнных традиционных институционалистов сле-
дует выделить дж. ходжсона («кембриджская школа»), дж. робинсона, н. калдора, у. 
даггера, Ф. Мировски, а. Мэйо, М. ратфорда.

российские ученые экономисты так же занимаются исследованием особен-
ностей институциональной экономики. Так, например, а.н. нестеренко выделяет 
следующие ее особенности:

Современные экономисты старого институционализма стремятся сделать 
эту теорию альтернативой «мейнстриму» путем разработки сложного понятийного 
аппарата и анализа наиболее фундаментальных аспектов экономической деятельно-
сти. Таким образом, институциональная экономика претендует на роль социальной 
мета-теории.

взгляды и позиции представителей институциональной экономики (в 
основном «кембриджской школы») отличают соединение институционализма с эво-
люционной теорией, образуя при этом единую институционально-эволюционную 
концепцию, которая представляется одним из наиболее перспективных направлений 
социальной теории. Так же к перспективному направлению развития этого этапа от-
носится соединение с концепцией технологических стилей, изучающей тесную взаи-
мосвязь между производственно-технологической системой и институционально-
культурной средой.

институциональную экономику отличает интерес к аналогии между эконо-
мической теорией и биологией, что представляет собой поиск механизмов институ-
циональной селекции в теории естественного отбора, но и механизмов поддержания 
«непрерывности» социально-экономического развития.

однако, не смотря экономический и исследовательский интерес ученых 
практиков всего мира к этому научному течению, по мнению многих экономистов, 
представители традиционной институциональной теории так и не смогли предло-
жить стройной теоретической системы взглядов. Приведем несколько высказываний 
по этому поводу.

Максимум на что может претендовать на данный момент современный ста-
рый институционализм,  – на выявление тех аспектов экономических проблем, ко-
торые по тем или иным причинам пока не стали объектом исследования в рамках 
других направлений экономической теории. [2, С. 38].

М. алле для характеристики старого институционализма использовал тер-
мин «рассказ сказок», который сводится к объяснению чего угодно и одновременно 
невозможности или крайней затруднительности предсказать хоть что-нибудь более 
иле менее определенное. в «рассказе сказок» содержатся большие возможности для 
проявления экономической интуиции и воображения. Таким образом, старый ин-
ституционализм можно причислить к числу «литературных» теорий, «общим недо-
статком которых является постоянное использование неоперациональных понятий, 
нечетких и неопределенных терминов, смысл которых постоянно меняется в ходе 
рассуждений и различается у разных авторов. их недостаток – это так же отсутствие 
строгости в анализе; обильное использование метафизических выражений, которые, 
не обозначая ничего точного могут одновременно обозначать все, что угодно и тем 
самым защищают от критики; использование выражений с эмоциональным содер-
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жанием, которые хотя и могут обеспечить популярность их авторам, не годятся для 
строгих рассуждений [1, с. 13].

работы традиционных институционалистов любого этапа развития этого 
течения объединены противостояниям принципам неоклассического анализа, что 
означает кардинальный пересмотр всей исследовательской программы экономиче-
ской теории. однако следует отметить, что традиционный институционализм до сих 
пор так не смог предложить полноценной исследовательской программы, хотя актив-
ная деятельность современных традиционных институционалистов свидельствует 
об интенсивном поиске данной программы в позитивном ключе [4, с.4].

но все же, не смотря на приведенные высказывания, эта теория популяр-
на и актуальна и по сей день. По нашему мнению, на современном этапе развития 
институциональная экономика представлена следующими направлениями: теория 
постиндустриального общества, теория постэкономического общества, теория кон-
вергенции, экономика глобальных проблем, экономика соглашений, экономическая 
психология. относительно обособлено находится французская экономика соглаше-
ний (Л. Тевено, о. Фавро, а. орлен, р. буайе). Экономика соглашений относится к 
самому молодому и переживающего бурное развитие направления институциональ-
ного анализа (сформировалась в середине 1980-х годов). Это течение занимается ана-
лизом соглашений как наиболее общих рамок взаимодействия между индивидами.

итак, можно сделать вывод, что общепризнанного, законченного и система-
тизированного изложения теоретической концепции инстьитуциональной экономи-
ки еще не сложилось. на наш взгляд, институциональная экономика по – прежнему, 
сохраняет отрицание господствующей неоклассической теории не предлагая при 
этом собственной исследовательской программы, и не смотря на современные на-
правления развития этой школы, претензии на роль социальной мета-теории до сих 
пор не получили убедительного обоснования.
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в россии законом регламентировано использование электронных платеж-
ных систем. Закон “о национальной платежной системе”, предоставил возможность 
гражданам без предъявления паспорта переводить электронные деньги на сумму до 
15 тысяч рублей (но не более 40 тысяч рублей в месяц). При условии идентификации 
клиента разрешенная сумма вырастает до 100 тысяч.[1, с. 11]

Принятый в июне и частично вступивший в силу 29 сентября 2011 года закон 
«о национальной платёжной системе» приравнял электронные деньги к безналич-
ным платежам.

Электронное средство платежа  – средство, позволяющие составлять, удосто-
верять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств 
в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием различный 
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, 
в том числе платежных карт, а также других технических устройств.[2, с. 21]

наиболее простым и удобным средством реализации сделок по расчету за това-
ры и услуги в режиме реального времени (on-line) стали электронные платежные систе-
мы. наиболее широкое распространение в россии получили следующие системы:

1) cyberplat – система, позволяющая осуществлять защищенные электрон-
ные платежи между юридическими лицами. для этого необходимо подключение 
юридических лиц к этой системе. данная система обрабатывает платежи, принимае-
мы с большого количества различных видов кредитных карт.
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2) assist – является во многом аналогом cyberplat. данная система представлена 

«альфа-банком». данная система в режиме реального времени осуществляет авториза-
цию и процессинг платежей, совершаемых при помощи различных кредитных карт.

3) paycash – практически полностью имитирует расчеты наличными средствами, 
поэтому для ее функционирования необходимо создание электронного кошелька – спе-
циализированной программы, устанавливаемой клиентом на свой компьютер. paycash 
переводит деньги из одного электронного кошелька в другой. При этом обеспечивается 
анонимность платежа, что является преимуществом данной системы.

4) webmoney – в настоящее время данная система имеет международный ха-
рактер, существует на рынке достаточно длительное время. в отличии от системы 
paycash не обеспечивает полной анонимности платежей, то есть они не являются за-
крытыми от самих владельцев системы.

Электронные деньги — термин, применяемый к ряду платежных инструмен-
тов, основанных на инновационных технических решениях. Единого определения, 
которое бы полностью характеризовало экономическую и правовую сущность элек-
тронных денег не существует.

большую долю в использовании различных форм расчетов занимают пла-
стиковые карты.

При выдаче карточки клиенту осуществляется ее персонализация.
Персонализация – это процесс заноса на карточки данных, которые позволяют 

идентифицировать карточку и ее пользователя, а также осуществить проверку ее плате-
жеспособности при применении к оплате или выдаче наличных денег. С точки зрения 
указанной операции выделяют два вида банков: банк – эквайер и банк – эмитент.

банк – эквайер обрабатывает счета, которые предоставляются торговцем по 
операциям с картами. Так же этот банк осуществляет обмен информацией о сделках 
и уплатой комиссионных банку-эмитенту.

банк – эмитент занимается выпуском карточек. Процесс выпуска предпола-
гает запись персональных данных владельца, высылка владельцу, ее возобновление. 
банк-эмитент проводит оценку финансового положения клиента, открытие карточ-
ного счета и определение лимита по карточке. Так же банк-эмитент осуществляет 
авторизацию и биллинг.

биллинг- процесс высылки выпущенной им карточки владельцу, а так же 
выписки с указанием суммы и сроков погашения обязательств. Так же банк-эмитент 
обеспечивает безопасность и контроль за мошенничеством.

Практический опыт россии в электронных расчетах выявил ряд недостат-
ков, серьезно снижающих эффективность их использования. Эти недостатки обу-
словлены недостаточной нормативной базой по электронным системам финансовых 
расчетов и отсутствием единых законодательных актов, регулирующих корреспон-
дентскую банковскую деятельность.
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Со временем, все большее число финансовых институтов используют воз-
можности сети интернет для предоставления своих услуг. Первыми были банки и 
другие инвестиционные посредники, теперь к ним присоединились страховые ком-
пании, для которых глобальная сеть интернет стала одним из наиболее крупных и 
эффективных каналов продаж. Так, по данным британского агентства Forresterre-
search каждый четвертый британец заключает договор страхования online [1]. Сле-
дует отметить, что online страхование не является новшеством и для жителей других 
развитых стран, для которых, покупка полиса online является делом обыденным. в 
этом смысле россия от такого рода государств отстает, и рынок online страхования в 
россии только начал должным образом формироваться. Так в россии на сегодняш-
ний день объем продаж страховых услуг посредством глобальной сети составляет не 
более 1% от общего их объема. от 80-90 % продаж приходится на страхование лиц 
выезжающих за рубеж, где в свою очередь наблюдается настоящий бум и на продажи 
полисов оСаГо и каСко. [2]

Прежде чем продолжить, следует дать определение понятию online страхова-
ние. online страхование представляет собой систему организационно-экономических 
отношений, включающую совокупность форм и методов взаимодействия стра-
хователя, страховщика и иных профессиональных участников страхового рынка, 
направленных на удовлетворение потребностей страхователя в страховой защите 
при помощи интернета. [3] интернет страхование имеет ряд преимуществ, как для 
страхователя, так и для страховщика. По нашему мнению основными преимущества-
ми интернет страхования являются: первым и наиболее весомым преимуществом 
является экономность, то бишь online страхование является более выгодным ка-
налом продаж по сравнению с классическим. для страховщиков экономия средств 
при продаже полиса online в среднем составляет от 15-20%, а страхователям в свою 
очередь предоставляется скидка в размере от 5-10%. вторым и не менее важным пре-
имуществом является удобство online страхования, которое заключается в том, что 
нет необходимости преодолевать определенное расстояние и тратить свои силы, для 
того чтобы осуществить визит к страховщику, достаточно выйти в сеть и менее чем 
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за час «обойти» офисы сразу нескольких страховых компаний и воспользоваться 
услугами той, условия предложения которой с точки зрения покупателя являются 
наиболее привлекательными. Следующим преимуществом является возможность 
получения объективной информации, отсутствие которой признается одной из 
ключевых проблем в агентском бизнесе. однако, несмотря на все перечисленные 
убедительные аргументы, интернет-страхование пока остается на периферии отече-
ственного страхового рынка. Причины тому – как объективные, так и субъективные. 
к субъективным причинам в первую очередь относится стереотип тотального мо-
шенничества, который сформирован у наших сограждан и для которых свойственен 
страх обмана, радует то, что эта проблема постепенно решается с повальной online со-
циализацией россиян. Следующей причиной относящейся к категории субъективной 
является сложившееся мнение россиян, что «никто не заменит живого страхового 
агента». Еще одной причиной является непонятность страховой программы, кото-
рая в свою очередь является специфическим финансовым продуктом, разобраться 
в котором самостоятельно порой удается не каждому. объективной и наиболее ве-
сомой причиной является несовершенство российского законодательства, которое 
в свою очередь не позволяет страховщикам продавать своим клиентам полностью 
электронные полисы, как это делают в развитых Европейских странах за счет отре-
гулированного законодательства об интернет  – торговле. в россии невозможным 
выдачу электронных полисов делает невозможным также тот факт, что бланки оСа-
Го выпускает государство, а страховые компании в свою очередь обязаны их заку-
пать и выдавать клиентам полностью бумажные полисы. [4]

С нашей точки зрения решения вышеизложенных проблем может выглядеть 
следующим образом:

Стереотип тотального мошенничества в сети. для решения данной проблемы 
является необходимым развеять иллюзию анонимности при продаже полюсов путем 
повышения уровня доверия к online страхованию.

«никто не заменит живого страхового агента». данную проблему необходи-
мо решать путем повышения страховой культуры в российском обществе посред-
ством ведения информационной работы как в offline, так и в online.

непонятность страховой программы. дабы разрешить эту проблему страхов-
щикам необходимо приложить усилия для того, чтобы интерфейс их корпоративного 
сайта, т.е. интернет представительство, был интуитивно понятным для пользователя. 
Также помимо этого необходимо решать проблему консультирования клиента online 
с помощью введения в эксплуатацию интерактивных сервисов для общения пользо-
вателя и консультанта.

несовершенство российского законодательства. чтобы решить эту пробле-
му необходимо отрегулировать ФЗ рФ «об электронной подписи», а также необхо-
димо распространить среди граждан усиленную квалифицированную электронную 
подпись т.к. сейчас договор страхования может быть заключен в форме электронного 
документа только в том случае, если при его подписании обе стороны использовали 
вышеупомянутую подпись.[5] Также является необходимым предоставление возмож-
ности страховым компаниям продажи электронных полюсов, помимо этого необхо-
димо оснастить сотрудников Гибдд, уполномоченных проверять наличие полюсов у 
водителей, повсеместным доступом к информационной системе аиС оСаГо.



44

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
как показывает мировая практика, большинство из перечисленных проблем 

решаемо и хочется надеяться, что успешное будущее online страхования россии в 
котором, покупка полиса в сети станет для наших соотечественников обыденным 
делом, не за горами.
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Згідно законодавства україни нерухоме майно (нерухомість) – земельні ді-
лянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з 
нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Поняття «ринок нерухомості» юридично не закріплено і існує певна множина 
визначень. у широкому розумінні – це комплекс відносин, пов’язаних зі створенням 

Рисунок 1 – Система показників ринку нерухомого майна



46

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce

нових та експлуатацією вже існуючих об’єктів нерухомості. у вузькому – взаємодія 
продавців і покупців об’єктів нерухомості і послуг, пов’язаних з нею [1].

багато дослідників відмічають ринок нерухомості як складову фінансового 
ринку [2; 3]. отже у даному дослідженні під ринком нерухомості будемо розуміти сег-
мент фінансового ринку, який розглядається як галузь вкладення капіталу в об’єкти 
нерухомості з метою отримання прибутку або ж з метою придбання нерухомості в 
особисту власність. об’єкти нерухомого майна як один з видів фінансових активів є 
товаром фінансового ринку [3]. для вирішення актуальних питань на ринку нерухо-
мого майна важливим для розгляду є не власне система показників, що характеризує 
цей ринок (рис.1), а їх зміна в часі – динаміка.

ключовим прогнозним показником на ринку нерухомості є ціна, як орієнтир 
для прийняття рішення всіма учасниками ринку. Ціна розглядається, як інтегральний 
показник стану ринку нерухомості. вона здійснює вплив на соціально-економічні ха-
рактеристики економіки країни на різних рівнях, в той самий час, є проявом подій, 
що відбуваються в економічному та суспільному житті держави; ціна є ринковою ре-
альністю, що має в собі багато складових, серед яких може бути спекулятивна, і на-
віть психологічна складова [4].

основними методами дослідження поведінки ціни на фінансових ринках 
(здебільшого валютному та фондовому) є фундаментальний та технічний аналіз. 
При використанні цих методів на ринку нерухомості необхідно їх адаптувати до 
особливостей ринку [6]. особливості технічного та фундаментального аналізу 
наведено в таб. 1.

в результаті, явища неефективності на ринку нерухомості, для отримання 
наддоходностей більш важливі довгострокові прогнози ситуації на ринку, активи мо-

Таблиця 1 
Особливості технічного та фундаментального аналізу

Характеристика Технічний аналіз Фундаментальний аналіз

Сутність
підхід до прогнозування ціни, 
що базується на вивченні по-
передньої цінової динаміки

підхід до аналізу фінансових ринків на 
основі вивчення фінансово-економічної 
інформації, яка ймовірно впливає на дина-
міку активу або фінансового інструменту

Період аналізу короткостроковий довгостроковий

Об’єкт дослідження
динаміка об’єкта, що дослі-
джується

велика кількість індикаторів

Головні постулати

динаміка цін на ринку врахо-
вує всю інформацію;
наявність тенденції;
історія ринку повторюється;

спочатку причина – потім слідство (зміни 
ціни);
ціна – результат взаємодії комплексу 
факторів;

Переваги
легкість застосування;
чіткі висновки;

виявлення довгострокових інвестиційних 
можливостей;
врахування очікувань та пліток;

Недоліки
отримання довгострокових 
прогнозів

врахування всіх факторів впливу (важкість 
застосування);
суперечливі інтерпретації подій;
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жуть утримуватися протягом місяців, і навіть декількох років [8]. Тобто важливим 
є необхідність чіткого розуміння причинно-наслідкових зв’язків, які впливають на 
динаміку ринку нерухомого майна.

в цілому всі події, важливі для фундаментального аналізу, можна розділи-
ти на: прогнозовані (новини, що виходять регулярно в певний день і годину) та не 
прогнозовані (різкі зміни влади чи політичного курсу, стихійні лиха, війни тощо)[9]. 
на рис. 2 зображено динаміку ціни на нерухомість україни та деякі фундаментальні 
фактори впливу з 2003 по 2014рр.

Проблемою, що посилює невизначеність на ринку нерухомості україни 
та зменшує ефективності використання фундаментального аналізу є відсутність 
офіційної статистики та міжнародних стандартів, щодо цінової динаміки на рин-
ку нерухомості (нині державна служба статистики не веде розрахунки індексу цін 
на нерухомість), дані про цінову динаміку надають приватні ріелторські компанії, 
сайти з продажу нерухомості(в результаті аналізу розміщених оголошень) та екс-
перти з нерухомості, але це сприяє суб’єктивності даних та висновків отриманих 
в результаті аналізу цих даних та невеликій їх кількості. Та навіть офіційні макро-
економічні показники, часто не відображають реальної економічної ситуації. у 
дослідженні виділено групи фундаментальних факторів для ринку нерухомості 
україни та проведено моделювання їх впливу на динаміку ринку нерухомого май-
на україни

Література:
1. Статистика ринків. Підручник для внЗ/ За наук. ред. н.о. Парфенцевої, наСоа 

держстату україни, 2012. – 916с.
2. бойко а.а. характеристика и классификация рынка недвижимости / а.а. бойко 

Рисунок 2 –Фундаментальні фактори та динаміка ціни ринку нерухомості України 
з 2003 по 2014рр.
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оСоБенноСти и МеханизМ привЛечения иноСтраннЫх 
инвеСтиЦий в ЭКоноМиКУ роССии

В статье рассматриваются современные аспекты привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику россии, как важнейшего источника экономического ро-
ста экономики страны, динамика и структура их поступлений.

The article discusses the features of the modern aspects of attracting foreign investments 
into the russian economy as the most important source of economic growth in the country, the 
dynamics and structure of their revenues
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рост, отраслевая привлекательность, экономическая привлекательность.
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инвестирование является одним из важнейших источников экономического 
роста рФ и основой научно-технического прогресса. успешное решение задач обе-
спечения устойчивого и сбалансированного экономического роста россии на основе 
диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности в значитель-
ной степени зависит от формирования и реализации стимулирующей политики 
привлечения инвестиций, которые оказывают существенное влияние на уровень 
социально-экономического развития страны.

Современную правовую базу для иностранных инвестиций составляют бо-
лее 30 законов и указов Президента рФ, основным из них является ФЗ «об иностран-
ных инвестициях в рФ» №160-ФЗ от 9 июля 1999 г., который определяет основные 
гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции, получаемые от них доходы, 
прибыль и условия предпринимательской деятельности на территории рФ [1]. Закон 
направлен на привлечение и эффективное использование в экономике рФ иностран-
ных финансовых и материальных ресурсов, управленческого опыта, передовой тех-
ники и технологии, обеспечение стабильности условий деятельности иностранных 
инвесторов и соблюдение соответствия правового режима иностранных инвестиций 
нормам международного права.

анализ данных росстата рФ за 2009-2013 гг. позволяет констатировать, что 
по состоянию на 2009 г. объем иностранных инвестиций составил 81927 млн. долл. 
СШа, где прямые – 15906 млн. долл. СШа, портфельные – 882 млн. долл. СШа, про-
чие – 65139 млн. долл. СШа, все остальное прочее – 368 млн. долл. СШа (табл. 1). 
основными странами-инвесторами выступили: нидерланды, Люксембург, кипр, ки-
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тай, СШа, Германия, Франция, Соединенное королевство (великобритания) [2].
2010 г. охарактеризован ростом общего объема накопленных иностранных 

инвестиций в экономику россии на 140,1%, что составляет 114746 млн. долл. СШа.
Тем не менее, можно отметить уменьшение потока прямых инвестиции, что 

обусловлено снижением объемов прямых иностранных инвестиций из основных 
стран-инвесторов, а именно из: китая (на 180 млн. долл. СШа или на 59,8%), Швей-
царии (на 231 млн. долл. СШа или на 68,2%), виргинских (британских) островов (на 
395 млн. долл. СШа или на 56,3%), кипра (на 253 млн. долл. СШа или на 6,8%) и 
Финляндии (на 286 млн. долл. СШа или на 42,4%) [2].

в отраслевом разрезе наиболее привлекательными явились ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния – 17,5%; добыча полезных ископаемых – 16,7%; металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий – 11,8%; деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг – 10,5%; оптовая и роз-
ничная торговля.

Таблица 1  
Поступление иностранных инвестиций по типам за 2009-2013 гг. [2].

Показатели
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп 

роста, 
%млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ %

Иностранные 
инвестиции –  
всего, в т.ч.:

81927 100 114746 100 190643 100 154570 100 170180 100 2,1 р.

Прямые инвести-
ции в т.ч:

15906 19,4 13810 12,0 18415 9,7 18666 12,1 26118 15,3 164,2

взносы в капитал 7997 9,8 7700 6,7 9080 4,8 9248 6,0 9976 5,9 124,8
кредиты, 
полученные от 
зарубежных 
совладельцев 
организаций 

6440 7,9 4610 4,0 7495 3,9 7671 5,0 14581 8,6 2,6 р.

прочие прямые 
инвестиции

1469 1,7 1500 1,3 1840 1,0 1747 1,1 1557 0,9 106,0

Портфельные ин-
вестиции, в т.ч.:

882 1,1 1076 0,9 805 0,4 1816 1,2 1092 0,6 123,8

акции и паи 378 0,5 344 0,3 577 0,3 1533 1,0 895 0,5 2,4 р.
долговые ценные 
бумаги

496 0,6 680 0,6 219 0,1 282 0,2 186 0,1 37,5

Прочие инвести-
ции, в т.ч.:

65139 79,5 99860 87,0 171423 89,9 134088 86,7 142970 84,0 2,2 р.

торговые кредиты 13941 17 17594 15,3 27775 14,6 28049 18,1 27345 16,1 196,2
прочие кредиты 50830 62 79146 69,0 139931 73,4 97473 63,1 113950 67,0 2,2 р.
Прочее 368 0,4 3120 2,7 3717 1,9 8566 5,5 1675 1,0 4,5 р.
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наименее привлекательными  – издательская и полиграфическая деятель-

ность, тиражирование записанных носителей информации (0,1%); производство 
кожи, изделий из кожи и производство обуви (0,01%); текстильное и швейное про-
изводство (0,1%); здравоохранение и предоставление социальных услуг (0,06%); об-
разование (0,001%); рыболовство (0,04%).

Среди субъектов рФ в 2010 г. наибольшая доля накопленных иностранных 
инвестиций приходится на: Московскую область (6,6%), Москву (42,6%), Санкт-
Петербург (5,3%), Сахалинскую область (11,1%) и Липецкую область (7,2%). наи-
меньшая доля  – республику бурятия (0,005%), республику калмыкия (0,002%); 
кабардино-балкарскую республику (0,003%), Магаданскую область (0,004%), 
карачаево-черкесскую республику (0,0%), Еврейскую автономную область (0,01%), 
республику алтай (0,002%) и чукотский автономный округ (0,02%) [2].

2011 г. характеризуется высоким ростом общего объема инвестиций – 166,1%, 
по отношению к 2010 г. составляя 190643 млн. долл. СШа, что является следствием 
роста инвестиций в кредиты – 176,8%. наиболее значимые для экономики рФ пря-
мые инвестиции показали 33,4% прирост составив 18415  млн. долл. СШа, однако 
портфельные инвестиции снизили как на 2011 так и 2010 годы на 74,8% и 91,2% соот-
ветственно. наибольшая доля инвестиций пришлась на великобританию – 20,5%, да-
нию – 4,2%, Германию – 3,5%, австрию – 56,6%; Финляндию – 6,2%, Францию – 3,6%. 
в отраслевом разрезе приоритет отдан обрабатывающим производствам – 49230 млн. 
долл. СШа.; финансовой сфере – 43395 млн. долл. СШа, торговле – 25379 млн. долл. 
СШа, добычи полезных ископаемых – 18150 млн. долл. СШа [3].

2012  г. проявился снижением иностранной инвестиционной активности в 
экономику россии, что выразилось 81% спадом по отношению к 2011 г., тем не менее, 
следует отметить устойчивую тенденцию роста прямых иностранных инвестиций, в 
том числе взносов в капитал (101,6%), а так же портфельных инвестиции рост, кото-
рых составил 2,25 раза, что следует рассматривать как положительную тенденцию. 
основными странами инвесторами в экономику рФ в 2012 г. являются устойчивые 
партнеры: нидерланды, кипр, Соединенное королевство (великобритания) и Люк-
сембург.

Среди федеральных округов пятерка лидеров по объему привлеченных ино-
странных  инвестиций  являются: Центральный (71,4%), уральский (9,5%), Северо-
Западный  (5,4%), дальневосточный (5,2%), Приволжский (3,7%)  федераль-
ные округа [2]. 

2013 г. в целом показал устойчивую тенденцию роста, прямых и прочих инве-
стиции на 139,9% и 106,6% соответственно, однако объем портфельных инвестиций 
снизился на 139,9% и составил 1092 млн. долл. СШа. наибольший объем вложений, 
а именно 91,3% произошел в организации обрабатывающих производств.

изучение потока иностранных инвестиций в экономику россии за 2009-
2013 гг. выявило, что две трети из них идет в виде кредитов российским предприяти-
ям и финансовому сектору, что можно рассматривать, как факт недоверия иностран-
ных инвесторов к российской экономике, определяющим аспектом которой является 
экономическая и социальная стабильность страны. Тем не менее, на наш взгляд, для 
инвестора основополагающим являются благоприятные экономические условия, в 
том числе широта и глубина рынков сбыта, маржинальная доходность вложений, 
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сырьевые и человеческие ресурсы, транспортная и социальная инфраструктура. 
косвенным подтверждением данного положения является тот факт, что в настоящее 
время зарубежные инвесторы рассматривают россию как емкий потребительский 
рынок, экспортирования технологий и продукции. Сложившаяся структура импор-
та, определяет, что россия инвестирует зарубежного производителя, поэтому про-
блему привлечения иностранных инвестиций следует рассматривать в контексте с 
экономическим развитием, ростом сбережений населения и повышением уровня ин-
вестиций для поддержания экономического роста.
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прихований протеКЦіонізМ У МіжнароДній торгівЛі  
Між УКраїною та тУреччиною

у сучасних умовах розвитку міжнародних економічних відносин та глоба-
лізації світової економіки дедалі більшого значення набуває розробка такої зовніш-
ньоторговельної політики держави, яка б могла забезпечити високий рівень конку-
рентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку. Саме тому для 
регулювання зовнішньої торгівлі держави вдаються до застосування інструментів 
протекціонізму. використання протекціонізму міжнародні організації по-різному 
обмежують, тому все більшої популярності набувають так звані «приховані» методи 
протекціонізму.

Серед вітчизняних науковців механізм немитного регулювання зовнішньо-
економічних відносин досліджували Т. Циганкова, н. Горін, о. Гребельник, н. на-
уменко, н. Ткаченко, в. Голубєва та багато ін. Також проводився детальний аналіз 
протекціоністських заходів міжнародними організаціями, зокрема, СоТ та аналітич-
ним центром «Global trade alert».

Мета статті полягає в дослідженні впливу засобів прихованого протекціоніз-
му на обсяги зовнішньої торгівлі та внутрішнє виробництво в контексті двосторон-
ньої торгівлі україни та Туреччини.

об’єктом дослідження є засоби прихованого протекціонізму в сучасній сис-
темі світової економіки.

Предмет дослідження – зовнішньоторговельна політика україни та Туреччи-
ни у сфері застосування засобів прихованого протекціонізму.

відповідно до цілей держави виділяють два основні напрями зовнішньо-
торгівельної політики: протекціонізм та вільну торгівлю. Політика протекціонізму 
спрямована на захист національної економіки від іноземних товарів через систему 
обмежень: мита, квот, інших немитних бар’єрів тощо. Політика вільної торгівлі, або 
фритредерство – свобода торгівлі і невтручання держави в регулювання зовнішньої 
торгівлі [1, с. 185].

однією із форм протекціонізму є прихований протекціонізм, який вира-
жається у різноманітних бар’єрах немитного характеру і реалізується за допомогою 
внутрішньої економічної політики. офіційна ціль прихованого протекціонізму, за-
звичай, не має відношення до зовнішньої торгівлі, це скоріше заходи, спрямовані на 
захист споживачів, але на практиці такі заходи впливають на обсяги імпорту в країну. 
Ці методи зовні не виявляються, а діють потай, замасковано, і тому відіграють дедалі 
більшу роль у зовнішньоторговельних війнах між державами [4].

За оцінками експертів, існує декілька сотень видів прихованого протекці-
онізму, з допомогою яких країни можуть в односторонньому порядку обмежувати 
імпорт або експорт. у теорії міжнародної економіки їх поділяють на [2, с. 242-244]: 
технічні бар’єри; внутрішні податки і збори; політику державних закупівель; вимоги 
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про вміст місцевих компонентів (табл. 1).
Згідно з даними незалежного дослідження, яке проводить організація Global 

trade alert (Gta), україна з початку 2009 року застосувала 63 заходи, що мають пев-
ний вплив на зовнішню торгівлю [5].

Туреччина, згідно з даними цього ж дослідження, з початку 2009 року засто-
сувала 74 заходи, що в той чи інший спосіб впливають на зовнішню торгівлю [5].

Як вже зазначалося раніше, оцінити вплив засобів прихованого протекці-
онізму на зовнішню торгівлю доволі важко через їх «прихований» характер. Серед 
таких обмежень, впроваджених україною та Туреччиною, виділимо декілька, які є за-
собами прихованого протекціонізму, згрупувавши їх згідно з нашою класифікацією, 
зазначеною вище (табл. 2).

джерело: Складено автором на основі даних Gta [Електронний ресурс].  – 
режим доступу: http://www.globaltradealert.org/site-statistics.

Для прикладу покажемо, як відобразилося на обсягах імпорту та внутрішньо-
го виробництва України введення в дію Розпорядження КМУ № 328-р від 18 березня 
2009 року «Про державну підтримку у 2009 році вітчизняного машинобудування для 
агропромислового комплексу», що є засобом прихованого протекціонізму – політики 
в рамках державних закупівель [3].

Проаналізувавши дані про обсяги імпорту з Туреччини тих товарів, на які 
впливає дане розпорядження, ми побудували графік (рис. 1).

Таблиця 1 
Інструменти прихованого протекціонізму

Група засобів Інструменти

Технічні бар’єри

• національні стандарти
• технічні вимоги
• вимоги до упакування
• санітарно-гігієнічні норми
• вимоги до якості
• обов’язкова інспекція
• спеціальні дозволи на ввезення
• екологічні вимоги

Внутрішні податки та збори

• поштові збори
• портові збори
• дискримінаційні збори
• консульські збори
• прикордонні збори фіскального характеру

Політика в рамках державних 
закупівель

• купівля державними органами лише вітчизняної продукції, 
незважаючи на якість та ціну

Вимоги про вміст місцевих 
компонентів

• законодавчо встановлена частка кінцевого продукту, яка 
повинна бути виготовлена і представлена на ринку національ-
ними виробниками

Джерело: Складено автором на основі Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. / А.П. 
Киреев. – М., 1998. – Ч. 1. – с. 242-245.
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Саме тому проаналізуємо, як відобразилося застосування такого заходу на 
обсягах внутрішнього виробництва сільськогосподарської техніки в україні (рис. 2).

Як бачимо, обсяги виробництва сільськогосподарської техніки національни-
ми виробниками постійно зростали з 2006 року, проте у 2009 спостерігається різкий 
спад, що пояснюється знову ж таки кризовими тенденціями у світовій економіці.

однак, як ми знаємо, саме у 2009 році впроваджена програма підтримки ві-
тчизняного машинобудування для агропромислового комплексу. у 2009 році держа-
ва закупила техніку у вітчизняних виробників, чим захистила їх від іноземної кон-
куренції і дозволила їм вийти з кризи і знову наростити обсяги виробництва вже в 
2010 році. Таким чином, робимо висновок, що країна ефективно застосувала такий 
інструмент прихованого протекціонізму.

у сучасних умовах розвитку світової економіки активізація нетарифного 
протекціонізму, в першу чергу, спричинена глобальними мотивами, до яких можна 
віднести такі: значне зниження рівня тарифних ставок; зв’язування тарифів в рамках 
Світової організації торгівлі (СоТ); обмеження, що накладаються міждержавними 
угодами, щодо подальшої лібералізації міжнародної торгівлі; глобальну економічну 
кризу 2008–2009 рр., яка спровокувала збільшення кількості випадків застосування 
нетарифних заходів та загострення міжнародної конкуренції.

офіційний торговельний режим україни на сьогодні досить ліберальний. За-
галом з 2005 р. внаслідок зниження рівня тарифного захисту до узгоджених зв’язаних 
ставок відбулося зниження середньозваженої ставки з 7,02% до 5,8% [6, с. 168]. най-
більшого зниження зазнав тарифний захист ринку сільськогосподарської продукції: 
зв’язана тарифна ставка в україні всередньому у 1,5-3,0 рази нижча, ніж в інших кра-

Таблиця 2 
Засоби прихованого протекціонізму, які застосували Україна та Туреччина у 2009-2013 рр.

Група засобів Країна Обмежувальний захід

Технічні 
бар’єри

Україна

запровадження неавтоматичного процесу ліцензування імпорту 
засобів хімічного захисту рослин (22.04.11-31.12.11);
запровадження неавтоматичного процесу ліцензування імпорту 
м’яса (1.07.11-31.12.11) 

Туреччина
вимоги щодо сертифікації кормів та матеріалів, які з ними контак-
тують (1.01.12)

Державні за-
купівлі

Україна

придбання с/г техніки на суму 500 млн. дол. США відповідно до 
розпорядження КМУ № 328-р (18.03.09);
надання переваги внутрішнім виробникам відповідно до постанови 
уряду № 647 (24.06.09-1.01.11)

Туреччина
надання 15% цінової переваги внутрішнім виробникам при участі в 
тендерах (1.12.08)

Внутрішні по-
датки та збори

Україна
утилізаційний збір з імпортованих з Росії автомобілів, постанова 
№843 (3.09.12)

Туреччина -

Вимоги про 
вміст місцевих 
компонентів

Україна
вміст місцевої складової для виробників електроенергії з відновлю-
ваних джерел енергії становить 30% (1.07.13)

Туреччина -
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їнах. Саме тому україна повинна дуже добре пам’ятати, що провідні країни світо-
вої економіки активно вдаються до протекціоністських заходів коли їхні національні 
інтереси ставляться під загрозу іноземними конкурентами.

Протекціонізм є необхідним атрибутом сучасності в умовах ринкової еко-
номіки. без нього неможливо створити нову галузь чи відродити стару. Тому для 
україни доцільне використання інструментів прихованого протекціонізму, особливо 
в посткризовий період.

1706,11

1482,446

590,296

228,948

1548,33

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011 2012

Рік

О
бс

яг
 ім

по
рт

у,
 т

ис
. д

ол
. С

Ш
А

Обсяг
імпорту,
тис. дол.
США

Рис. 1. Обсяг імпорту сільськогосподарської техніки з Туреччини у 2008-2012 рр.
Джерело: Складено автором на основі даних COMTRADE Database [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/db/.

Рис. 2. Обсяги виробництва сільськогосподарської техніки в Україні, 2006 – 2012 роки.
Джерело: Складено автором на основі даних Державної служби статистики [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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водночас слід наголосити на тому, що політика прихованого протекціонізму, 

як і протекціонізм в цілому, створює перешкоди на шляху міждержавної співпра-
ці, тому не може бути постійним явищем. Проте, в такій політиці все-таки виникає 
необхідність через економічну чи політичну ситуацію всередині держави, взаємовід-
носини з іншими державами. Існувати окремо від світу без політичної та економічної 
взаємодії неможливо, але також і не варто допускати надмірної економічної чи полі-
тичної залежності від інших країн, саме в таких випадках і потрібен протекціонізм.
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СпряМованіСть та СУчаСні оСоБЛивоСті інозеМного 
інвеСтУвання У поЛтавСьКоМУ регіоні

Ключові слова / Keywords: прямі іноземні інвестиції, країни-інвестори, прі-
оритетні галузі господарського комплексу / foreign direct investment, investor countries, 
the priority industries of economic complex.

Полтавщина займає досить високі позиції у рейтингу регіонів україни по за-
лученню інвестицій в основний капітал та залученню іноземних інвестицій в еконо-
міку області. Так, у 2012 р. в економіку Полтавської області іноземними інвестора-
ми вкладено 244,4 млн. дол. СШа прямих інвестицій (ПІІ). Як видно з рис. 1, обсяг 
унесених з початку інвестування в економіку області ПІІ на кінець 2012 р. становив 
942,8 млн. дол. СШа, що на 34,3% більше обсягів інвестицій на початок року, та в роз-
рахунку на одну особу населення склав 643,7 доларів. [2].

З країн ЄС надійшло 321,6 млн. дол. СШа (34,1 %), з країн Снд – 57,9 млн. 
дол. СШа (6,1 %), з інших країн світу – 563,3 млн. дол. СШа (59,8 %) [2].

Інвестиції в область надійшли із 46  країн світу. основними країнами-
інвесторами є (рис. 2): Швейцарія  – 521,7  млн. дол. СШа; кіпр  –   143,1  млн. дол. 
СШа; нідерланди  – 108,2  млн. дол. СШа; велика британія  – 62,7  млн. дол. СШа; 

Рис. 1 Динаміка прямих іноземних інвестицій в Полтавський регіон
Джерело: складено автором на основі даних [2]
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російська Федерація – 46,8 млн. дол. СШа; Панама – 14,8 млн. дол. СШа; віргінські 
острови (британія) – 12,4 млн. дол. СШа; азербайджан – 9,8 млн. дол. СШа [2].

варто зазначити, що більшість ПІІ зосереджено на промислових підприєм-
ствах (410,8 млн. дол. СШа, або 43,6%). При цьому, перевага іноземними інвесторами 
надана підприємствам добувної промисловості, в які внесено 342,3 млн. дол. СШа, 
або 36,3 % іноземного капіталу в області. Серед галузей переробної промисловості 
суттєві обсяги інвестицій вкладено у виробництво харчових продуктів, напоїв та тю-
тюнових виробів –   45,9 млн. дол. СШа (4,9%). на підприємствах торгівлі; з ремон-

Рис. 3 Галузева структура ПІІ в Полтавській області, %
Джерело: складено автором на основі даних [2]

Рис. 2 Основні країни-інвестори Полтавської області
Джерело: складено автором на основі даних [2]
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ту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку акумульовано 
86,3 млн. дол. СШа прямих іноземних інвестицій (9,1 %), що здійснюють операції з 
нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 395,1 млн. 
дол. СШа (41,9%), у фінансових установах – 18,6 млн. дол. СШа (2%), що показано 
на рис. 3 [2].

отже, інвестиційна діяльність в Полтавському регіоні протягом останніх ро-
ків характеризується зростанням обсягів капіталовкладень. разом з тим, масштаби 
інвестування не задовольняють потреби регіональної економіки. Полтавська область 
потребує залучення значних інвестиційних ресурсів у модернізацію реального сек-
тору економіки, регіональну інфраструктуру, створення нових високотехнологічних 
виробництв у пріоритетних галузях господарського комплексу [1], а саме: агропро-
мисловому виробництві, машинобудуванні (в т.ч. автомобілебудуванні), виробни-
цтві електротехнічної продукції та виробництві будівельних матеріалів.

Література
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на сегодняшний день финансовый рынок российской Федерации набирает 
высокие темпы развития. вне зависимости от довольно небольшого периода функ-
ционирования финансового рынка россии, уже произошло достаточно большое ко-
личество «взлетов и падений» на нем, и, несмотря на это, эксперты полагают, что 
рынок имеет хорошие возможности для развития в долгосрочном периоде.

но, несмотря на положительные перспективы развития в целом, россий-
ский финансовый рынок имеет ряд проблем, замедляющих темпы его развития с 
различных позиций. на сегодняшний день имеет место увеличение объемов оттока 
капитала за границу, недостаток иностранного инвестирования, а также довольно 
невысокий уровень финансового посредничества. отсюда можно выделить основные 
сферы возникновения проблем, замедляющих темпы развития финансового рынка 
россии. к таким сферам можно отнести источники финансирования, заемщиков и 
эмитентов, а также инфраструктуру финансового рынка. [1, с. 2]

рассмотрим подробнее проблему, касающуюся источников финансирова-
ния. на сегодняшний день большинство иностранных инвесторов стараются избе-
гать существенного инвестирования в российскую экономику, прежде всего из-за 
недостаточно привлекательного инвестиционного климата нашей страны. в част-
ности многие инвесторы не уверены в том, что они смогут вернуть свои финансовые 
ресурсы. Помимо вышеназванных проблем существует еще один фактор, отталкива-
ющий иностранных инвесторов, – высокий уровень коррупции в рФ.

что касается инвестирования за счет населения, то это также довольно про-
блематично, так как большая часть сбережений населения находится на депозитах в 
банках, а банки, в свою очередь, пока еще не способны эффективно трансформиро-
вать сбережения населения в долгосрочные инвестиции.

Еще один весомый источник финансирования  – пенсионные накопления, 
которые могут быть очень мощным резервом инвестиционных средств. [2, с. 33] Пен-
сионная система дает надежду на то, что пенсионные накопления могут использовать-
ся с целью финансирования экономики россии. однако пенсионеры рассчитывают 
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на сохранность своих сбережений, а, следовательно, государство будет осуществлять 
жесткий контроль за рисками в процессе инвестирования пенсионных накоплений, 
что ограничит возможность их широкого использования на финансовом рынке.

Следующая проблема – это непрозрачность российских предприятий, кото-
рая является весомой проблемой со стороны заемщиков и эмитентов. [2, с. 54] когда 
предприятие нуждается в дополнительных денежных средствах, оно обращается в 
банк за кредитом. Тогда предприятию приходится раскрывать значительную часть 
«непрозрачной» информации о его деятельности. Если же предприятие обращается к 
инвестору, то для него уже необходим совершенно другой уровень информационной 
прозрачности.

что касается проблемы инфраструктуры российского финансового рынка, 
то имеет место высокий уровень издержек регулирования банковского сектора. При 
этом сама система регулирования со временем усовершенствуется и, как правило, 
усложняется. Помимо этого имеет место низкая капитализация банков россии, а сама 
банковская система очень мала. [1, с. 1] Также существенной проблемой является от-
сутствие доверия между банками для совместного проведения кредитных операций.

для дальнейшего усовершенствования регулирования финансового рынка 
необходимо прежде всего разработать концепцию развития финансового рынка.

особое внимание следует также уделить развитию фондового рынка, как 
составляющей части финансового рынка. а именно тому, что чрезмерное жесткое 
его регулирование сдерживает развитие финансовых инструментов и финансового 
рынка в целом.

отойдя от проблем развития финансового рынка россии, необходимо отме-
тить его позитивные изменения, к которым можно отнести увеличение количества 
облигационных займов российских корпораций, улучшение дивидендной поли-
тики основных эмитентов, а также увеличение количества срочных контрактов на 
фондовые индексы и многое другое.

Таким образом, резервы развития финансового рынка рФ далеко не исчерпаны 
и, несмотря на существующие проблемы его развития, многие специалисты высоко 
оценивают финансовые возможности экономики рФ.

Литература
1. васильев С.а. Перспективы развития финансовых рынков в россии. доклад на 

XiV научной конференции рЭШ “российские экономические и политические 
институты в процессе реформ”, 2012;

2. Миркин Я.М. Стратегия развития финансовой системы россии: блок 
«финансовые рынки, инвестиции в инновационный рост». аналитический до-
клад.  – М: ФГбоу вПо «Финансовый университет при Правительстве рФ», 
2011. – 707с.



63

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПОд- СекЦиЯ 11. Финансы, денежный оборот и кредит.

Мардеян ноэми аристакесовна
старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы»;  

кандидат педагогических наук, доцент владикавказского филиала  
Финансового университета при Прав-ве рФ;

рамонова ирина зауровна
студентка владикавказского филиала Финансового университета  

при Правительстве рФ;
еремеев т. а

студент владикавказского филиала Финансового университета  
при Правительстве рФ.

интеграЦионная МоДеЛь фонДового рЫнКа Снг 
StOCK MArKEt IntEgrAtIOn MOdEL CIS

Аннотация
исследованы вопросы интеграции россии в системе стран содружества, а 

так же обоснована роль россии в системе Снг, для создания условий активной инте-
грации российского финансового рынка в мировой рынок.

Annotation
Studied the issues of integration of russia in the CiS, and also justifies the role of 

russia in the CiS, to create conditions for the active integration of the russian financial market 
in the world market.

Ключевые слова
Фондовый рынок, интеграция, торговые площадки, концентрация капитала, 

ликвидность рынка, обращения ценных бумаг эмитентов, волатильность фондового 
рынка, национального рынка производных финансовых инструментов.

Keywords
The stock market integration, trading platforms, the concentration of capital, li-

quidity, market, securities issuers, stock market volatility, the national market of derivative 
financial instruments.

в россии, при наличии большого числа бирж, функционирующих с 90-х гг. 
XX в., в настоящее время основными площадками являются российская торговая 
система (рТС) и Группа Московской межбанковской валютной биржи (ММвб). По-
сле кризиса 2008 г. рТС стала абсолютным лидером на фондовом рынке. Можно кон-
статировать, что в ходе становления и развития фондовых рынков в странах СнГ 
сформировались две их модели. в большинстве этих стран действует олигополисти-
ческая модель фондового рынка. Страны с олигополистическим фондовым рынком 
придерживаются более либерального курса в сравнении с централизованной моде-
лью. однако в большинстве из этих стран фондовый рынок играет в экономике мало-
значительную роль.[4]

рынки стран СнГ являются высокоцентрализованными, поскольку тор-
ги сосредоточены на одной ведущей площадке. При этом в некоторых странах она 



64

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
с самого начала была единственной фондовой площадкой (Молдова, кыргызстан, 
Грузия), в других странах она становилась таковой в результате целенаправлен-
ной политики (армения, казахстан). в других странах СнГ структура биржевого 
рынка моноцентрична. Так, в Молдове основным игроком является Фондовая биржа 
Молдовы (ФбМ), в кыргызстане – кыргызская фондовая биржа (кФб), в узбекис-
тане – республиканская фондовая биржа “Ташкент” (рФб “Ташкент”), в беларуси – 
белорусская валютно-фондовая биржа (бвФб), в армении  – армянская фондовая 
биржа (armex), в Грузии – Грузинская фондовая биржа (ГФб). в азербайджане функ-
ционируют бакинская межбанковская валютная биржа (bbVb) и бакинская фон-
довая биржа (бФб). биржевая система казахстана первоначально состояла из трех 
бирж: Центрально-азиатской фондовой биржи, казахстанской фондовой биржи и 
Международной казахстанской агропромышленной фондовой биржи. в настоящее 
время основным игроком является казахстанская фондовая биржа (kaSE).[1]   

Следует также отметить, что доля акций в свободном обращении даже на та-
ких относительно развитых фондовых рынках, как россия, украина, казахстан, неве-
лика. например, в украине этот показатель не превышает 8%, в казахстане составля-
ет 1%. наиболее ликвидные рынки в украине и в россии, в то время как в казахстане, 
где наличие большого числа институциональных инвесторов приводит к доминиро-
ванию стратегии “купить и хранить”, мешает росту ликвидности рынка [3].       

российские биржи значительно превосходят площадки из стран СнГ по по-
казателям объема торгов. Только украинская ПФТС и казахстанская kaSE демонстри-
руют более-менее существенный объем торгов. однако эти площадки характеризу-
ются крайне низкой ликвидностью рынка. что касается сделок на фондовых рынках 
других стран СнГ, то они значительно уступают объемам сделок на рТС. Так, за пер-
вое полугодие 2013г. на рТС было проведено 142,5 тыс. сделок [7]. Это на несколько 
порядков превосходит показатели площадок ПФТС (15,4 тыс.) и kaSE (9,5 тыс.).

в 2013г. ежедневно объемы торгов на украинской бирже выросли по срав-
нению с началом года с 5 млн. долл. СШа в 2-3 раза. Такой же оборот по акциям и 
у конкурента ПФТС. Специалисты полагают, что к концу 2014 г. обороты на укра-
инской бирже вырастут до 30-40 млн. долл. СШа. однако даже эти обороты будут 
существенно отставать от оборотов рТС.[2] 

на armex за первое полугодие 2013г. было совершенно всего 100 сделок, на 
кФб – 1600, на бвФб – 10, а на уМвб – 8 сделок. Председатель национального депо-
зитария украины высказал мнение, что “во всех странах СнГ, кроме россии и казах-
стана, существует скорее макет фондового рынка, чем сам рынок”. Экономический 
кризис 2008-2009 гг. оптимизма в этом отношении не добавил.[2]          

что касается законодательства, регулирующего структуру фондовых рынков, 
то оно формировалось в 1990-е гг. фактически по одним “лекалам”. кроме того, была 
создана система инфраструктуры, включающая фондовые биржи, депозитарии, 
клиринговые организации. в целом, законодательство стран СнГ, по оценке Ебрр, в 
четырех странах Содружества (армении, россии, казахстане и кыргызстане) харак-
теризовалось умеренным соответствием стандартам Международной организации 
регуляторов рынков ценных бумаг ioSco, а в таких странах, как беларусь, Таджи-
кистан, Туркменистан, вообще не соответствовало им. рассмотрим некоторые осо-
бенности регулирования фондовых рынков стран СнГ и их отношений с третьими 
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странами, законами и подзаконными актами.

в армении до 2007г. действовал Закон об обращении ценных бумаг от 
1993г., который не предлагал каких-либо механизмов по регулированию участия 
иностранных инвесторов на фондовом рынке республики и резидентов республики 
за рубежом. в октябре 2007г. был принят новый Закон о рынке ценных бумаг, позво-
ляющий стимулировать привлечение на фондовый рынок иностранных инвесторов. 

в беларуси действует Положение о регистрации размещения ценных бумаг 
на территории республики. размещение ценных бумаг эмитентов – нерезидентов на 
территории республики и эмитентов-нерезидентов на территории других государств 
подлежит регистрации в Госкомитете по ценным бумагам.        

в казахстане в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг (2003) резиденты 
наделены правом эмитировать и размещать ценные бумаги на территории других го-
сударств при соответствующем размещении национального банка, а также при со-
блюдении перечисленных в законе условий: ценные бумаги должны быть включены 
в список одной из фондовых бирж республики (фактически, в стране действует одна 
фондовая биржа), облигации должны быть сначала предложены на территории рес-
публики на тех же условиях, не менее 20% акций должно быть предложено на рынке 
ценных бумаг в республике [5]. Эти Правила определяют разрешительный порядок 
допуска к размещению и обращению иностранных эмитентов на фондовый рынок 
республики, за исключением ценных бумаг международных финансовых организа-
ций и акций (облигаций) иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не 
ниже “a” (Standard & poor’s и Fitch). 

в Молдове действует инструкция Государственной комиссии по рынку 
ценных бумаг о порядке допуска ценных бумаг иностранных эмитентов. они мо-
гут быть допущены на рынок ценных бумаг республики только в форме молдавских 
депозитарных расписок, как с использованием механизма ipo, так и без него. в 2008 г. 
национальное законодательство было модифицировано с целью приближения к нор-
мам фондового рынка ЕС. 

в украине действует новый Закон о ценных бумагах и фондовой бирже, од-
нако как в старом. что касается допуска ценных бумаг иностранных эмитентов на 
биржевой рынок украины, то его порядок в соответствии с Законом о государствен-
ном регулировании  рынка  ценных бумаг устанавливает Государственная комиссия 
по ценным бумагам и фондовая биржа. 

в целом, характеризуя фондовые рынки стран СнГ, можно констатировать, что 
им свойственна неразвитость инфраструктуры, ограниченная ликвидность значитель-
ной доли фондовых активов, а также отсутствие в большинстве случаев национально-
го рынка производных финансовых инструментов. биржи СнГ существенно уступают 
рынкам ценных бумаг ведущих зарубежных стран. Состояние фондовых рынков стран 
СнГ могут характеризовать данные о действии кредитоспособности международного 
агентства Standard and poor’s. Только пять стран СнГ получили оценки этого агентства: 
россия, казахстан, украина, Грузия, беларусь. россия находится в середине шкалы рей-
тинга (bbb+) вместе с венгрией, Польшей, Таиландом, Юар. рейтинг казахстанского 
фондового рынка ниже, он находится на уровне bbb-, который соответствует рейтингу 
румынии. беларусь (рейтинг b+), украина и Грузия (рейтинг b) имели одну из наиболее 
низких оценок. При составлении рейтингов это и другие агентства учитывают такие 



66

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
факторы, как политическая стабильность, ликвидность и волатильность фондового 
рынка, качество его регулирования, уровень защиты инвесторов, открытость рынка 
капиталов. как отмечают специалисты, изучающие состояние фондовых рынков стран 
СнГ, «нет никаких оснований ожидать изменения ситуации в обозримом будущем». 
Это обстоятельство способствует развитию неформального взаимодействия, «нефор-
мальной интеграции» бирж, стран СнГ.
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российский фондовый рынок на протяжении многих лет является со-
ставной частью мировой финансовой системы. для инвесторов фондовый 
рынок предоставляет возможность оптимальным образом распорядиться сво-
ими сбережениями.

Можно сказать, что фондовый рынок – это отчасти отражение экономики 
страны. в россии в 2013 году никаких серьезных тенденций экономического роста не 
наблюдалось, более того, экономисты сообщают о стагнации, а некоторые о скрытой 
завуалированной статистикой рецессии. в связи с этим экономическая активность на 
фондовом рынке остается низкой, а интерес крупных инвесторов – слабым. именно 
такая сложившая ситуация на российском фондовом рынке формирует актуальность 
данного исследования.

Если подсчитать торговый диапазон в 2013 году по отношению к годовому 
максимуму и сравнить с предыдущими периодами, то получится, что 2013 год самый 
неустойчивый год за все время существования фондового рынка в россии [2]. дан-
ная ситуация является достаточно занимательной, так как именно за этот период 
фондовый рынок СШа показал совершенно обратную ситуацию.

Экономисты отмечают, что российский рубль потерял более 7, 5 %, а 
национальный фондовый рынок закрылся в 2013 выше, чем в 2012 году всего на 1 %. 
Можно сказать, что основными причинами стали существенный отток капитала из 
страны и слабость национальной экономики.

Первая причина связана с тем, что существует значительный разрыв вза-
имосвязи между развитыми и развивающимися рынками.

Фактором ослабления российской экономики, о чем говорит рост нацио-
нальной экономики на 1, 5 % в 2013 году, а прогнозы говорили о росте более чем на 
3%, стал спад промышленности, где происходило снижение производственных мощ-
ностей из-за сокращения инвестиций и низких цен на металлы [4] (рис. 1).

Судя по данным индексов деловой активности в россии за 2013 год, общая 
слабость национальной экономики вряд ли сменится ростом в 2014 году.

динамику отставания российского фондового рынка можно четко отсле-
дить, если наложить друг на друга графики индексов ptc и S&p 500. однако, не-
смотря на это в начале 2013 года ptc был выше S&p 500 на 100 пунктов. российский 
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долларовый ptc в 2013 году потерял около 5%, тогда как американский S&p 500 взле-
тел на 28, 5% [1].

что касается лидеров роста инвестиций, то в 2013 году наибольший прирост 
показал потребительский сектор: почти 25% инвестиций. но в борьбе за звание «Ли-
дер роста» финансовый сектор ничуть не уступает потребительскому, несмотря на 
массовый отзыв банковских лицензий в конце 2013 года.

однако, не смотря на все вышеперечисленные условия существова-
ния российского фондового рынка, согласно постоянно приводящимся опросам 
международных инвесторов, российский фондовый рынок по-прежнему восприни-
мается инвесторами как один из наиболее перспективных рынков в мире. Это дает 
возможность надеяться на то, что после стабилизации экономической ситуации в 
мире, основной поток иностранных инвестиций пойдет, прежде всего, на российский 
рынок. к этому стоит отнести и тот факт, что россия в 2012 году стала членом вТо. 
для отечественного фондового рынка этот факт может быть крайне позитивным, по-
скольку по высказываниям иностранных инвесторов, для них вступление россии в 
вТо может служить определенным фактором для инвестирования своего капитала 
на российский фондовый рынок.

в заключении хочется отметить, что российский фондовый рынок являет-
ся наиболее интересным и недооценённым рынком в мире. основными фактора-
ми роста российского фондового рынка в ближайшие годы могут стать ускорение 
роста прибылей корпораций и темпов роста ввП, рост инвестиций в экономику 
страны и т.д.
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Рисунок 1 – Динамика деловой активности в области промышленности
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деструктивні процеси у функціонуванні Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності в україні, зумовлені, в першу чергу, кризовими 
явищами в економіці, та спричинили зменшення їх доходів та необґрунтоване 
зростання видатків.

Ефективне і системне реформування системи соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності україни, спрямоване на забезпечення рівня 
життя громадянам, які втратили працездатність, адекватного їх життєвим потребам, 
вдосконалення фінансового механізму соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності україни таким чином, щоб оптимізувати виконання бюджету Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за доходами і видатками, 
забезпечивши належний рівень застрахованих осіб, при цьому.

концептуальні напрями вдосконалення фінансового механізму соціального 
страхування в україні передбачають вирішення таких основних завдань:

– гармонізація норм законодавства у сфері соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності в кодексі соціального страхування;

– визначення організаційно-правового статусу органів управління у сфері 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх структуризація;

– забезпечення інформаційної прозорості, відкритості та підзвітності Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

– підвищення ефективності фінансового механізму соціального страхування 
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з тимчасової втрати працездатності в україні в частині впливу на формування, 
використання та резервування фінансових ресурсів;

– забезпечення належного матеріального захисту застрахованих осіб в 
системісоціального страхування з тимчасової втрати працездатності [1-4].

одним із основних принципів системи соціального страхування є принцип 
прозорості (транспарентності), що передбачає публічне оприлюдненню результатів 
функціонування ФССзТвП.

Поняття транспарентності змістовно поєднало у собі як “прозорість”, так і 
“відкритість”, до того ж часто ці терміни вживаються поряд з поняттями “гласність” 
та “публічність” [5]. Інформаційна відкритість є запорукою до ефективної діяльності, 
адже полягає у створенні для громадян та юридичних осіб україни можливості віль-
ного доступу до отримання інформації про діяльність ФССзТвП. Інформація, що 
оприлюднюється, повинна бути повною, правдивою, точною та реально відображати 
запитувані факти станом на відповідну дату або за відповідний період часу [6].

обґрунтування зазначених завдань передбачає здійснення комплексу захо-
дів щодо вдосконалення фінансового механізму соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності у таких концептуальних напрямах:

1. удосконалення нормативно-правового забезпечення.
2. удосконалення організаційного забезпечення.
3. удосконалення інформаційного забезпечення.
4. Підвищення ефективності фінансового механізму соціального страхуван-

ня з тимчасової втрати працездатності в україні [1-4].
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• бiльшiсть укрaїнських пiдприємств знaхoдиться в кризoвiй ситуaцiї, не 
менше третини з них-нa пiзнiй стaдiї кризи.

• iнвестицiйнa стрaтегiя в умoвaх кризи мaє бути спрямoвaнa нa структурну 
перебудoву пiдприємствa, зaснoвaну нa передoвих технoлoгiях, сучaснoму 
менеджментi.

кризa нa пiдприємствi-це прoцес змiни, руйнувaння сфoрмoвaнoї струк-
тури зв’язкiв, вiднoсин, вихoдoм з якoгo мoже стaти aбo зaнoвo сфoрмoвaнa 
структурa зв’язкiв, вiднoсин aбo лiквiдaцiя пiдприємствa. нaйчaстiше кризi пе-
редує пoяву певних oзнaк, якi служaть пoпередженням для фaхiвцiв, менеджерiв 
oргaнiзaцiї: зaгрoзa цiлям i цiннoстям; скoрoчення чaсу нa реaкцiю; неoбхiднiсть 
невiдклaднoстi, термiнoвoстi дiй; перешкoди в ефективнoму здiйсненнi 
вирoбничoгo прoцесу, прoсувaннi прoдукцiї дo спoживaчa. нaзвaнi тa iншi oзнaки 
нaближення кризи знaхoдять узaгaльнюючий вирaз у зниженнi рентaбельнoстi, 
перетвoреннi дiяльнoстi пiдприємствa в збиткoву. рoзрiзняють стрaтегiчну кризу 
(кризa стрaтегiй), при якiй пoтенцiaл пiдприємствa виявляється пiдiрвaним, aбo 
зруйнoвaним i немaє мoжливoстi ствoрити нoвий; кризa результaтiв (oперaтивнa 
кризa), кoли пiдприємствo несе збитки i рухaється дo ситуaцiї дефiциту бaлaнсу; 
кризa лiквiднoстi-зрoстaючi збитки зaгрoжують втрaтoю плaтoспрoмoжнoстi. 
iснують три стaдiї рoзвитку кризи:

–рaння, щo хaрaктеризується oкремими прoявaми неефективнoстi у 
вирoбництвi, збутi (зрoстaння тoвaрнo-мaтерiaльних зaпaсiв, зниження темпiв 
зрoстaння прoдaжiв, прoблеми з якiстю прoдукцiї i т.д.);

–прoмiжнa-брaк oбoрoтних кoштiв, призупинення пoстaвoк в кредит, 
зaтримки у видaчi зaрoбiтнoї плaти;

–пiзня, при якiй пiдприємствo знaхoдиться в стaнi хaoсу, пoрушуються 
грaфiки вирoбництвa, кредитoри вимaгaють змiни умoв кредиту, a пoстaчaльники-
передoплaти.

бiльшiсть укрaїнських пiдприємств знaхoдиться в кризoвiй ситуaцiї, не 
менше третини з них-нa пiзнiй стaдiї кризи. нa 20% пiдприємств немaє iнвестицiй, 
«прoїдaється» oснoвний кaпiтaл-всi нaявнi зaсoби, включaючи aмoртизaцiйнi 
вiдрaхувaння, спрямoвуються нa oплaту прaцi тa пoпoвнення oбoрoтних кoштiв. 
видiляють двi групи прoблем: функцioнaльнi, якi мoжуть вирiшувaтися шляхoм 
змiни спoсoбу дiй персoнaлу, i системнi, вирiшення яких вимaгaє дoкoрiннoї 
реструктуризaцiї пiдприємствa. При рефoрмувaннi екoнoмiки змiнaм пiддaються i 
внутрiшня, i зoвнiшня екoнoмiчнa середa, щo вимaгaє aдеквaтних змiн у реaлiзaцiї 
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функцiй упрaвлiння, пoчинaючи з визнaчення мети й зaкiнчуючи плaнувaнням, 
oргaнiзaцiєю, мoтивувaнням дiяльнoстi.

дo oснoвних системних прoблем вiднoсяться:
–негoтoвнiсть дo змiн пoпиту i пoяви нa ринку висoкoтехнoлoгiчнoї, 

висoкoякiснoї кoнкурентнoї прoдукцiї ;
–стaрiння вирoбничoгo aпaрaту, пaдiння технoлoгiчнoї дисциплiни ;
–зниження квaлiфiкaцiї персoнaлу, йoгo мoтивaцiї ;
–перевaжaння oсoбистих iнтересiв менеджерiв при зрoстaннi їхньoгo впливу;
–недoстaтнє знaння кoн’юнктури ринку, oсoбливo мaйбутньoгo ( як пoкупцiв, 

тaк i пoстaчaльникiв) ;
–зaстaрiлa структурa упрaвлiння, низький рiвень менеджменту.
Слiд рoзрiзняти упрaвлiння пiдприємствoм в умoвaх пoтенцiйнo мoжливoї 

i нaстaвшoї кризи. у першoму випaдку мaє бути ствoренa системa превентивнoгo 
упрaвлiння, якa дoзвoляє свoєчaснo виявляти сигнaли прo фoрмувaння внутрiшнiх 
i зoвнiшнiх фaктoрiв i прoцесiв, здaтних викликaти кризу, передбaчaти йoгo нaступ. 
Тaкa системa бaзується нa результaтaх прoгнoзувaння зoвнiшньoї тa внутрiшньoї 
екoнoмiчнoї кoн’юнктури, рoзрoбцi нa цiй oснoвi дoвгoстрoкoвих i середньoстрoкoвих 
плaнiв тa aктивнoму зустрiчнoму упрaвлiннi, щo зaбезпечує свoєчaсне пoгaшення 
пoтенцiйнo мoжливих негaтивних тенденцiй. Системa превентивнoгo упрaвлiння 
пoвиннa випереджaти i зaпoбiгaти неплaтoспрoмoжнiсть пiдприємствa, зaбезпечувaти 
стaлий рoзвитoк пiдприємствa нa трaєктoрiї екoнoмiчнoгo зрoстaння. в умoвaх кри-
зи, щo нaстaлa пoтрiбнi мехaнiзми, зaхoди, спрямoвaнi нa пoшук шляхiв вихoду 
з ньoгo, дoсягнення «тoчки беззбиткoвoстi», пoступoвoгo нaрoщувaння рiвня 
рентaбельнoстi. oчевиднo, щo для цьoгo знaдoбляться кoшти для пoкриття неми-
нучих збиткiв, oбґрунтувaння i реaлiзaцiї системи зaхoдiв, якi дiляться нa тaктичнi 
тa стрaтегiчнi. Тaктичнi (oперaтивнi) зaхoди мoжуть бути зaхисними (скoрoчення 
витрaт, зaкриття неефективних пiдрoздiлiв, скoрoчення персoнaлу, вирoбництвa i т.д.) 
i нaступaльними (мaркетингoвi дoслiдження, висoкi цiни нa прoдукцiю, мoдернiзaцiя 
упрaвлiння тa iн.) oперaтивнi зaхoди притaмaннi «реaктивнoму aнтикризoвoму ме-
неджменту», який спрямoвaний нa плaнувaння тa впрoвaдження зaхoдiв, метoю яких 
є вiднoвлення дoкризoвoгo стaну.

Стрaтегiчнi зaхoди, сукупнiсть яких утвoрює «aнтiцiпaтивний aнтикризoвий 
менеджмент», пoлягaють у рoзрoбцi зaгaльних цiлей, дoвгoстрoкoвих зaвдaнь ме-
неджменту: aнaлiз i oцiнкa стaну пiдприємствa, вивчення вирoбничoгo пoтенцiaлу, 
рoзрoбкa iннoвaцiйнoї стрaтегiї, зaгaльнoї кoнцепцiї фiнaнсoвoгo oздoрoвлення 
пiдприємствa.

рoзрoбкa aнтикризoвoї прoгрaми включaє:глибoкий aнaлiз фiнaнсoвo-
гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa, щo мaє нa метi виявлення причин кризoвoгo 
стaну фiрми;рoзрoбку кoнцепцiї реструктуризaцiї, зaснoвaнoї нa знaннi перспек-
тивних oблaстей пiдприємництвa, викoристaннi перевiрених нa прaктицi дoсягнень 
менеджменту ( гнучкi системи плaнувaння, прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд, iннoвaцiї в 
гaлузi упрaвлiння персoнaлoм тa iн);гнучку тaктику реaлiзaцiї кoнцепцiї, зaснoвaну 
нa зaстoсувaннi сучaсних технoлoгiй, системaх плaнувaння, мaркетингу, взaємoдiї з 
бaнкaми, бiржaми, кредитoрaми, бoржникaми.
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постановка проблеми. на сучасному етапі розвитку суспільства в резуль-
таті зміни економічних умов функціонування різних галузей виникла низка нових 
проблем і завдань, які раніше широко не розглядалися. одна з них  – особливості 
управління інноваційними процесами в сучасних умовах.

Інновації як безмежний ресурс, стають головним елементом розвитку еконо-
мічного потенціалу, тому цілком очевидною є необхідність прийняття радикальних 
і дієвих заходів у контексті управління інноваційними процесами як на макро- так і 
на мікрорівні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. для якісного аналізу теми до-
слідження було розглянуто праці провідних економістів, зокрема П.друкера, 
а.Шумпетера, р. росвелла, С. Фримана, р. нельсона, С.дж. клайна, Л.водачека, Ф. 
котлера та інших. огляд природи інноваційного процесу показує, що розвиток ішов 
від простих лінійних моделей до більш складних діалогових.

Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні основних власти-
востей і характеристик інноваційного процесу з позиції його формування на підпри-
ємствах, як складової системи інноваційного управління з використанням світового 
досвіду.

виклад основного матеріалу. Інноваційний процес є надзвичайно склад-
ним явищем і залежить від різноманітних зовнішніх умов (історичних, соціально–
економічних тощо), а також від мети, на досягнення якої спрямований. Еволюція під-
ходів до моделювання інноваційного розвитку веде до все більшого перехрещення 
процесів розробки нової техніки й технологій, що, у свою чергу, веде до скорочення 
як загальної тривалості, так і тривалості окремих стадій інноваційного циклу. Стра-
тегічна інтеграція й встановлення зв’язків з використанням систем обчислювальної 
техніки й інформатики на сучасній стадії еволюції підходів до стратегії інноваційного 
розвитку сприяє обміну інформацією про новітні наукові розробки, з одного боку, і 
вимоги, пропоновані ринком – з іншої.

у 50-ті роки хх ст. провідні економісти вважали, що інноваційний процес 
мав лінійний послідовний характер і включав в себе наукові відкриття, промислові 

Рис. 1. Модель першого покоління (1G) інноваційного процесу [8]
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дослідження і розробки, інженерну та виробничу діяльність, маркетинг і, нарешті, 
появу на ринку нового продукту чи процесу (рис. 1).

Лінійна модель «ринкового тяжіння» інновацій (market pull, need pull) отри-
мала широке застосування з другої половини 60-х років хх ст. (рис. 2). Модель пе-
редбачала, що інновації виникають в результаті виявлення потреб покупців, чітко 
сфокусованих досліджень і розробок, що завершуються появою нових продуктів на 
ринку. науково-дослідні розробки є в цьому випадку реакцією на запити ринку [8].

у 70-ті роки XX століття лінійні моделі 1G, 2G стали розглядатися лише як 
окремі випадки більш загального процесу, що об’єднує науку, технологію і ринок. до-
слідження таких авторів як р. росвелл, к. Фрімен, а. хорслі, а. джервіс, д. Мовер і 
н. розенберг підтвердили важливість маркетингових, ринкових і технічних факторів 
для успішної інновації. виникла потреба у появі нових, нелінійних моделей іннова-
ційного процесу. Зокрема, англійський економіст рой росвелл проаналізував світо-
вий досвід і окрім моделей 1G, 2G виділив ще три моделі (покоління) інноваційного 
процесу, відповідних різним етапам розвитку економік: поєднана (зв’язана) модель 
(3G), інтегрована модель (4G), модель стратегічних мереж (5G).

у своїх дослідженнях р.росвелл виявив, що більш ефективні інноваційні про-
цеси ведуть до скорочення часу перебування товару на ринку і скорочення витрат на 
розробку продукції. кожна модель відповідала різним етапам розвитку економіки 
розвинених країн. він виявив, що кожне нове покоління моделей з’являється у відпо-
відь на значні зміни на ринку, такі як економічне зростання, промислова експансія, 
більш інтенсивна конкуренція, інфляція, стагфляція, економічний підйом, безробіт-
тя і брак ресурсів. Зміна моделі інноваційного процесу вимагає оновлення стратегії, 
змін поточного інноваційного процесу та розвитку нових ринкових ніш.

Поєднана модель («з’вязана», «coupling of r & D and Marketing», «feedback 
model») відображає важливість як ринкових, так і технологічних факторів (рис. 3).

в якості джерел інновацій виступають як результати нддкр, так і потреби 
ринку. рой росвелл вважав, що інноваційний процес третього покоління, все ще по-
слідовний, але включив у нього зворотні зв’язки, де науково-дослідницькі розроб-
ки і нові ринкові потреби виступають головними джерелами генерації інноваційних 
ідей.

Загальновизнаною моделлю процесу нововведення третього покоління (70-х 
років) є модель клайна-розенберга [3, с. 218]. Її прихильники стверджували, що при 
пошуку нових технологічних рішень найперше необхідно звернутись до існуючих 
знань і лише, коли існуючий рівень знань не зможе задовольнити їх технологічні ви-
моги, необхідно створювати нові знання шляхом науково-дослідних розробок.

дана модель поділяє інноваційний процес на п’ять стадій. на першій стадії 
ідентифікується потреба на потенційному ринку. друга стадія починається з вина-
ходу та / або створення аналітичного проекту нового процесу або товару, який, як 

Рис. 2. Модель другого покоління (2G) інноваційного процесу [8].
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планується, задовольнить знайдену потребу. на третій стадії відбувається детальне 
проектування та випробування, або фактична розробка інновації. на четвертому 
етапі з’являється проект, який в кінцевому рахунку, потрапляє в повномасштабне 
виробництво. Заключна п’ята стадія представляє інновації на ринок, ініціюючи мар-
кетингову і розподільчу діяльність.

Інноваційний процес розглядається як діяльність, що охоплює комплексну 
взаємодію різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників.

Інтегрована модель (четверте покоління) інноваційного процесу, що з’явилася 
у практиці компаній в другій половині 80-х років, позначила перехід від розгляду ін-
новації як переважно послідовного процесу до розуміння інновації як паралельного 
процесу, що включає одночасно елементи досліджень і розробок, розробки прото-
типу, виробництва і т.д. [8]. Стратегії провідних підприємств стали фокусуватися на 
боротьбі за час («time – based struggle»). важливим стає розвиток паралельних про-
цесів в середині фірми, які дозволяють на етапі виробництва одних продуктів, роз-
починати дослідження і розробку над наступним поколінням цієї продукції, а також 
займатись покращенням існуючої.

розробка нового товару найбільш ефективна в тих випадках, коли з самого 
початку має місце тісне співробітництво між відділом досліджень і розробок, тех-
нічним, виробничим, маркетинговим і фінансовим підрозділами компанії. Закладена 
в продукт ідея повинна бути проаналізована з точки зору маркетингу, а всі етапи 
розробки координуватися спеціальною міжфункціональною групою. дослідження 
показують, що успіх нових товарів японських компаній багато в чому визначаєть-
ся широким використанням роботи міжфункціональних груп. крім того, японські 
компанії ще на ранніх стадіях звертаються до споживачів і з’ясовують їх погляди на 
новий товар. компанії аналізують перспективний попит, а потім на останніх стадіях 
інноваційного процесу на основі зробленого прогнозу беруть участь у формуванні 
ринкового попиту (рис. 4) [8].

Рис. 3. Поєднана модель інноваційного процесу Росвелла (3G) [8]
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найважливішими особливостями четвертої моделі стали інтеграція нддкр 
з виробництвом (наприклад, з’єднані системи автоматизованого проектування та 
гнучкі виробничі системи), більш тісне співробітництво з постачальниками і передо-
вими покупцями, горизонтальне співробітництво (створення спільних підприємств, 
стратегічних альянсів), а також створення міжфункціональних робочих груп, які 
об’єднують технологів, конструкторів, маркетологів, економістів та ін..

Як зазначає Ф. котлер, розробка нового товару найбільш ефективна в тих 
випадках, коли з самого початку має місце тісне співробітництво між відділом до-
сліджень і розробок, технічними, виробничими, маркетинговими і фінансовими під-
розділами компанії [7, с. 253].

І нарешті з початку 90- х рр. і до сьогодні в центрі уваги постала проблема 
обмеження ресурсів. Це призвело до об’єднання компаній в мережі для забезпечен-
ня гнучкості та збереження темпів розвитку. в основу стратегій покладено розвиток 
партнерства, спільний маркетинг, перехід до «відкритих інновацій». Змінився підхід 
до інноваційного процесу. компанії прийшли до того, що для створення інновацій 
необхідно об’єднувати не тільки різні підрозділи, задіяні в процесі, але і створювати 
та зміцнювати їх мережеві взаємодії зі споживачами, постачальниками, дослідниць-
кими лабораторіями, університетами та іншими установами. Також для цього періо-
ду характерне широке використання експертних систем, імітаційного моделювання, 
інтегрованих систем гнучкого виробництва та автоматизованого проектування.

в даний час вивчення інноваційного процесу пов’язане з дослідженнями моде-
лей п’ятого покоління за класифікацією р. росвелла і відкритої моделі інновацій. вони від-
повідають викликам сучасного ринку, дозволяють зберігати швидкість розробки нових 
продуктів, необхідну в поточних умовах. Ці моделі працюють на принципах широкого 
співробітництва зі сторонніми організаціями: клієнтами, постачальниками, дослідними 
інститутами, лабораторіями і навіть конкурентами. всередині компаній робота засно-
вана на тісній інтеграції між відділами, залученими в інноваційний процес, використанні 
різних інструментів таких як інформаційні системи, бази даних, експертні системи, імі-

Рис. 4. Інтегрована модель (4G) [8]
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таційне моделювання, системи автоматизованого проектування та інші. роботи вчених 
останніх років пов’язані з розробкою методів та інструментів для здійснення інновацій-
ної діяльності в рамках моделей інтегрованих бізнес-систем і відкритої моделі іннова-
цій, а також виявлення особливостей застосування відкритої моделі інновацій у різних 
країнах, так як особливості національних економік, традиції різних країн і менталітет 
вносять свою специфіку в модель і методи її застосування.

у п’ятому поколінні моделей інноваційного процесу особлива увага приді-
ляється використанню електронних інструментів – інформаційних і комунікаційних 
технологій (ict – information and communication technologies), для зміцнення вну-
трішніх і зовнішніх зв’язків підприємства; зв’язків між різними підрозділами підпри-
ємства, міжфірмових зв’язків та зв’язків з іншими установами.

П’яте покоління інноваційного процесу за росвеллом представляє собою 
ідеалізований розвиток інтегрованої моделі (4G) і тіснішу стратегічну інтеграцію 
взаємодіючих компаній (рис. 5). вона відображає процес електроніфікаціі інновації, 
що характеризується збільшенням використання експертних систем, імітаційного 
моделювання, інтегрованих систем гнучкого виробництва та автоматизованого про-
ектування, пов’язаних з постачальниками. Модель описує процес руху від великої 
кількості незрілих ідей до обмеженого числа багатообіцяючих варіантів продукції.

особливої уваги заслуговує циклічна модель інновацій («the cyclic innovation 
model»), розроблена професором Гуусом беркхоут (Guus berkhout) в 90-ті роки і опу-
блікована у 2000 році (рис. 6).

вона показує, що успішне виведення на ринок нового продукту або послуги 
є нелінійним процесом, який включає в себе безліч циклічних міждисциплінарних 
взаємодій між учасниками процесу.

Рис. 5. Модель інноваційного процесу п’ятого покоління (5G) Інновації як процес 
накопичення ноу-хау [8]
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Модель являє собою замкнутий цикл, що включає в себе чотири вузли змін, 
об’єднаних чотирма взаємодіючими циклами. Спільно вони представляють основу 
складного, що перетинає межі традиційних компаній, інноваційного процесу, відпо-
відної сучасної моделі відкритих інновацій.

у циклі технічних знань взаємодія відбувається в процесі створення і роз-
витку нових технологій, що вимагає нових знань у різних областях науки: механіки, 
фізики, хімії, біології, інформатики. Технологічні дослідження – міждисциплінарна 
діяльність. Процеси взаємодії інженерного циклу пов’язані зі створенням нового 
продукту, що вимагає від різних технологічних областей розробки методів та інстру-
ментів для створення нового дизайну і способів виробництва. Технологічний та ін-
женерний цикл об’єднує необхідність у проведенні досліджень в області технологій.

Маркетинговий цикл  – розвиток нових ринків, що вимагає від продуктів 
задоволення потреб суспільства. в даний час продукти все більше супроводжують-
ся додатковими послугами, а створювані технологічно складні продукти вимагають 
все більше додаткових послуг, тому інновації все частіше являють собою комбінацію 
продукт-послуга. Створення продукту об’єднує маркетинговий та інженерний ци-

Рис. 6. Циклічна модель Беркхоута [10]
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кли. оскільки інноваційний процес представлений замкнутим циклом, то не можна 
сказати, що стоїть на початку, а що в кінці процесу, наука чи ринок. Інноваційний 
процес може початися в будь-якому місці в будь-який час. на кожному з етапів під-
приємство може взаємодіяти із зовнішніми агентами з приводу використання існую-
чих знань і створення або застосування нових знань в процесі нововведення. Зміни, 
що відбуваються в одному вузлі, тягнуть за собою зміни у всьому циклі, що в свою 
чергу, доводить необхідність управління інноваційним процесом.

Таким чином, інноваційний менеджер має справу з різними стадіями іннова-
ційного процесу і з урахуванням цього будує свою інноваційну діяльність, яка вклю-
чає в себе не тільки інноваційний процес перетворення наукового знання в нові види 
продуктів, технологій і послуг, а й маркетингові дослідження ринків збуту товарів, а 
також комплекс технологічних, управлінських та організаційно-економічних заходів, 
які у своїй сукупності приводять до інновацій.

висновки. отож, інноваційний процес потрібно розглядати, як багатоварі-
антний, альтернативний вид діяльності, який являє собою складний, динамічний і 
відкритий комплекс взаємопов’язаних явищ від зародження наукової ідеї до її ко-
мерціалізації. дослідження його основних характеристик в процесі трансформації 
дозволить визначити підходи до формування оптимальної структури управління ін-
новаціями на підприємстві.
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праЦівниКів

Ключові слова/keywords: мотивація/motivation, управлінські рішення/
management decisions, матеріальне стимулювання/financial incentives, моральне сти-
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Ефективність роботи працівників в організації значною мірою визначається 
її системою мотивації. Саме тому управлінські рішення щодо формування системи 
стимулювання є досить важливими у багатоаспектній системі управління персона-
лом.

Мотивація праці – це сукупність зовнішніх і внутрішніх рушійних сил, які 
спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку та цілі.

Систему мотивації праці в організації становлять взаємопов’язані фактори 
матеріальної та нематеріальної мотивації.

Звичайно, найважливіше місце в системі мотивації як для керівників підпри-
ємства, так і для працівників займає матеріальна мотивація, що являє собою сукуп-
ність матеріальних стимулів, і пов’язана зі створенням у працівників матеріальної за-
цікавленості. Матеріальна мотивація орієнтує працівників на конкретні результати, 
досягаються колективні й особисті економічні інтереси працівників, покращується 
матеріальний добробут.

нематеріальна мотивація являє собою психологічний чинник, який спону-
кає людину до ефективної трудової діяльності. особливими формами моральної мо-
тивації є похвала та критика.

Також залучення співробітників до процесу планування та прийняття рішен-
ня є надзвичайно мотивуючим чинником. Таким чином, створюється досить сильна 
мотивація для працівників, яким виявили довіру та, які активно приймали участь у 
плануванні.

Прийняття управлінського рішення може здійснюватися за умов відносин 
керівництва або відносин партнерства. виходячи з вищезазначеного, управлінські 
рішення можуть прийматись як індивідуально, так і групою.

Індивідуальні рішення можуть прийматись, наприклад, у розв’язанні опера-
ційних проблем, пов’язаних безпосередньо з процесом виробництва. а складні управ-
лінські рішення, які стосуються вирішення соціальних, моральних, психологічних 
проблем, в яких дуже велику роль відіграє людський чинник, мають розв’язуватись 
комплексно та за участі більшості членів колективу.

За наявності відносин «керівник-підлеглий» мотивацією для керівника є де-
монстрація власної професійної переваги над підлеглими, реалізація власних цілей 
та прагнення до влади. Підлеглі у такій системі відносин керуються готовністю по-
ступитися керівнику та бажанням уникнути демонстрації професійної некомпетент-
ності, зауважень керівника.
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Якщо говорити про партнерські відносини, то в такій системі професійних 

відносин мова ніколи не йде про підкорення. кожен співробітник, член колективу 
намагається реалізувати власний професійний потенціал. Під час проведення колек-
тивного обговорення керівник може впливати на підлеглих як безпосередньо, так і 
через групу. чим більше керівник вважає себе причетним до групи, тим більший його 
вплив на підлеглих.

За групового прийняття управлінських рішень організація отримує наступні 
переваги:

• легше долається стереотипне мислення;
• є можливість знайти і розглянути більше альтернативних варіантів рішень;
• під час обговорення розглядається більше інформації, що в кінцевому ре-

зультаті дає змогу отримати більш оптимальне рішення;
• рішення, яке приймається групою дає можливість більш адекватно роз-

глянути суть проблеми, що розв’язується;
• групове обговорення і, прийняте в результаті нього рішення, легше сприй-

мається психологічно членами колективу.
Таким чином, способів мотивації працівників існує достатньо. керівник має 

враховувати особливості колективу, а також сферу діяльності та цілі організації. Ма-
теріальна мотивація є найдієвішим способом зацікавлення працівників. Проте, як 
показують, результати досліджень, працівники швидко звикають до певного рівня 
заробітної плати або наявності премій. нематеріальна мотивація позитивно мотивує 
колектив вцілому та кожного працівника окремо. При використанні нематеріальної 
мотивації виникає соціально – психологічна взаємодія, яка в результаті значно підви-
щує ефективність організації вцілому. Тобто, керівнику необхідно знайти оптималь-
не співвідношення матеріальних і нематеріальних стимулів для створення ефектив-
ної системи мотивації праці, яка забезпечить досягнення цілей організацією.
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основною складовою функціонування підприємств в умовах кризи та осно-
вою для подальшого розвитку є забезпечення їх фінансової стабільності.

для досягнення фінансової стабільності підприємства проходять певні ета-
пи, що забезпечують подальше існування цих об’єктів господарювання. Зокрема, в 
умовах кризи підприємство може досягати фінансової стабілізації за такими етапа-
ми: 1) ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства; 2) відновлення фінан-
сової стійкості (фінансової рівноваги у короткостроковому періоді); 3) забезпечен-
ня фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. [1] кожному етапу фінансової 
стабілізації відповідають певні її внутрішні механізми – оперативний, тактичний і 
стратегічний, що являють собою систему заходів, спрямованих на вирішення кон-
кретних завдань. Оперативний механізм фінансової стабілізації – це система заходів, 
спрямованих, з одного боку, на зменшення розміру поточних зовнішніх зобов’язань 
підприємства у короткостроковому періоді, а з другого – на збільшення суми найлік-
відніших активів (грошей), що забезпечують термінове погашення цих зобов’язань.  
тактичний механізм фінансової стабілізації являє собою систему заходів, спрямова-
них на досягнення точки фінансової рів новаги підприємства у наступному періоді. 
Стратегічний механізм фінансової стабілізації  є винятково наступальною страте-
гією фінансового розвитку, яка забезпечує оптимізацію необхідних фінансових па-
раметрів з метою прискорення економічного зростання підприємства. [1] Фінан-
сової стабільність підприємства –  це комплексна категорія, яка характеризує стан, 
структуру та напрями використання фінансових ресурсів підприємства, здатність 
його виконувати свої зобов’язання, а також ступінь захищеності капіталу від фінан-
сових ризиків та можливість забезпечувати розширення діяльності без збільшення 
залежності від зовнішніх джерел фінансування. [3,с.29] Фінансова стабільність під-
приємства, з одного боку, – це економічний процес, а з другого – економічна катего-
рія.     основними складовими елементами фінансової стабільності можна вважати: 
фінансову рівновагу підприємств; ресурсну стійкість; потенційну стійкість та фінан-
сову стійкість. Фінансова рівновага підприємств  –  це співвідношення між обсяга-
ми формування та використання власних фінансових ресурсів. ресурсна стійкість, 
або  оптимальна структура трудових і матеріальних ресурсів підприємства, сприяє 
економії витрат за рахунок скорочення потреб у фінансових ресурсах на їх фінансу-
вання, та приводить до зростання прибутковості підприємства. у структурі фінан-
сової стабільності також виділяють потенційну стійкість, що є можливістю підпри-
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ємства щодо нарощування обсягів діяльності та його спроможність вийти на новий 
рівень фінансової рівноваги.  не менш вагомою складовою фінансової стабільності 
є фінансова стійкість.  Фінансова стійкість – один із головних чинників, що впливає 
на досягнення підприємством фінансової рівноваги та фінансової стабільності.  [2, 
с.312]. Зрозуміло, що фінансова стабільність підприємства –  це комплексна катего-
рія, що відображає спроможність підприємства ефективно виконувати свої функції. 
отже, для забезпечення сталого розвитку кожному підприємству необхідно шукати 
напрямки іі підвищення. Таким чином, фінансова стабільність є найважливішою ха-
рактеристикою фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової 
економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має перевагу перед іншими 
підприємствами того ж профілю із залучень інвестицій, в отриманні кредитів, у ви-
борі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Сучасна нестабільна ситуація 
в економіці україни зумовлює необхідність використання та пошуку нових напрямів 
забезпечення фінансової стабільності. для розв’язання проблем, що створюють не-
сприятливий фінансовий клімат, першоосновою фінансової політики повинно бути 
визначення пріоритетів вкладень, тобто спрямувань інвес тицій у ті сфери і галузі, які 
забезпечать розширене відтворення, скорішу віддачу і підвищення життєвого рівня 
населення.

на нашу думку, актуальними напрямками поліпшення фінансового клі-
мату в україні мають бути: 1. Правильне використання інформації про фінансово-
економічну стійкість підприємств на кожному з етапів їх існування. 2. Забезпечення 
постійного економічного розвитку підприємств на відповідній стадії життєвого ци-
клу суб’єкта господарювання. 3. розвиток інфраструктурних галузей з використан-
ням інноваційних проектів. 4. Пріоритет приватних інвестицій над державними. 5. 
Пріоритетність ефективності інвестицій над їх обсягом. 6. оптимізація структури 
капіталу підприємства. 7. Підвищення ефективності використанні активів. 8. вико-
ристання фінансового планування.
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нинішні економічні перетворення зумовлюють необхідність розвитку країни 
та поступової інтеграції до світового господарства. набуває пріоритетного значення 
управління підприємствами, зокрема їх грошовими потоками, з урахуванням науково-
технічного прогресу та формуванням економіки в умовах конкуренції. дані умови пе-
редбачають нові підходи до дослідження грошових потоків, ефективне управління 
якими забезпечує платоспроможність та інвестиційну привабливість суб’єктів господа-
рювання.

у сучасному ринковому середовищі для підтримання власної високої конку-
рентоспроможності підприємства повинні ефективно керувати грошовими потоками 
і пов’язаними з ними фінансовими ризиками. рішення Sap відкривають нові мож-
ливості централізованої обробки платежів, інтеграції та контролю бізнес-процесів, 
управління претензіями тощо.

основними рішеннями Sap для управління грошовими потоками підпри-
ємств є: mySap Financials (табл. 1), mySap Erp, що надають можливість покращити 
планування грошових потоків та більш ефективно керувати процесами внутрішніх і 
зовнішніх платежів. у модулі керування готівкою mySap Erp Financials передбачено 
три основні функції:

швидке та надійне перенесення всіх даних, пов’язаних із рухом грошових ко-
штів, що надходять із внутрішніх і зовнішніх джерел, у систему керування готівкою 
(вхідні дані);

аналіз та звітування про поточні і майбутні грошові потоки, що допомагає 
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приймати рішення щодо управління ними (аналіз і рішення);
взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів 

процесу прийняття рішень (вихідні дані).
найбільш оптимальним для управління грошовими потоками є компо-

нент mySap Erp – Sap Financial Supply chain Management (Sap FScM), що включає 
наступні додатки:

• Sap biller Direct – портальний доступ контрагентів до рахунків, їх звірка 
або оплата через мережу Інтернет;

• Sap collections Management – контроль за дебіторською заборгованістю;
• Sap Dispute Management – обробка рахунків, що неоплачені або оплачені 

не в повному обсязі, формування історії претензій;
• Sap credit Management – моніторинг кредитних ризиків;
• Sap cash and Liquidity Management  – обробка банківських виписок; 

коротко-, середньо- і довгострокове прогнозування та аналіз грошових 
потоків; аналіз та управління банківськими рахунками;

• Sap in-house cash – обробка платежів філіалів через неттінг і консолідацію 
внутрішніх рахунків;

• Sap treasury and risk Management – управління ринковими та кредитними 
ризиками [3].

Таким чином, оперативність отримання інформації щодо грошових потоків, 
аналіз кредитних та ринкових ризиків в режимі реального часу характеризують пере-

Таблиця 1 
Функціональності mySAP Financials при управлінні грошовими потоками підприємств*

Функціональність Характеристики:

управління ліквідністю
(Liquidity Planner)

• довгострокове управління грошовими потоками та пов’язаними з 
ними ризиками ліквідності і валютними ризиками;

• підвищення ефективності планування і контролю ліквідності;
• підтримка контролінгу грошових потоків;
• ефективне управління внутрішніми і зовнішніми платежами через 

внутрішні банки;

управління інвести-
ціями, залученими 
коштами, угодами з 
іноземною валютою

• комплексне управління фінансовими угодами та позиціями;
• повністю інтегрована обробка від реєстрації угоди до бухгалтерського 

оформлення;
• підтримка операцій з інструментами грошового ринку, цінними 

паперами;

управління ризиками

• підтримка оцінювання за ринковою вартістю (mark-to-market), оцінка 
чутливості до зміни відсоткової ставки та курсу валют;

• аналіз грошових потоків;
• оцінка потенційних втрат (Value at Risk);
• контроль кредитних ризиків в режимі реального часу;
• встановлення кредитного ліміту;
• підтримка прийняття рішень за допомогою моделювання угод та 

аналізу можливих ринкових сценаріїв тощо.
* Джерело: складено автором за даними [1; 2]
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ваги застосування програмних продуктів компанії «Sap». найбільш оптимальним з 
них, який забезпечує ефективність прийняття рішень, є Sap Financial Supply chain 
Management.
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от оптиМизаЦии апК чеченСКой реСпУБЛиКи  
К его УСтойчивоМУ развитию

чеченская республика располагает благоприятными климатическими и по-
чвенными условиями на большей части территории, что и определило возникнове-
ние в регионе развитой базы сельскохозяйственного производства. Преобладающие 
степные черноземные почвы способствовали развитию аграрного потенциала респу-
блики и позволяли эффективно осуществлять широкий спектр сельскохозяйствен-
ной деятельности: развивать зерновое хозяйство, выращивать виноград, масличные 
культуры,

картофель, сахарную свеклу и другие овощные культуры. Лишь в горной 
части республики, особенно в высокогорье, где климат отличается прохладным ле-
том и довольно продолжительной зимой, развивалось горное и пастбищное живот-
новодство. агропромышленный комплекс чеченской республики является одной из 
ведущих отраслей экономики чеченской республики, которая при соответствующем 
финансировании способна обеспечить население республики и внешний рынок эко-
логически чистыми, конкурентоспособными продуктами питания.

Сельское хозяйство представляет собой сложный механизм, эффективное 
функционирование которого возможно лишь при условии, если объективно оценено 
его состояние, определены его потребности и перспективы развития, сформированы 
структура производства и управления и решены ряд других принципиальных вопро-
сов. огромное значение имеет принятие мер по укреплению существующих форм 
и субъектов хозяйствования. Это связано с тем, что подавляющая часть госхозов, 
кФк и других сельскохозяйственных производителей в силу объективных и субъ-
ективных причин обладает не очень развитой агрокультурой, слабо обеспеченной 
материально-технической базой в результате не высокий уровень продуктивности 
отраслей сельского хозяйства, наблюдается чрезмерный рост затрат на производство 
и, соответственно, значительная доля сельскохозяйственной продукции нерента-
бельна. более того, потеряна такая важная отрасль, как семеноводство , перестали су-
ществовать такие отрасли, как шелководство и табаководство которые обеспечивали 
республике определенный доход и значительную занятость населения, практически 
полностью нарушена система орошения. основной целью восстановления и разви-
тия агропромышленного комплекса чеченской республики является максимальное 
удовлетворение потребностей населения в молоке и молочных продуктах, мясе и яй-
цах, овощах и картофеле, плодах и ягодах за счет местного производства. кроме того, 
для развития перерабатывающей промышленности, прежде всего овощеконсервной, 
сахарной и винодельческой, необходимо сырье.

республиканским органам власти и муниципальным органам местного са-
моуправления с участием инвесторов, необходимо провести широкомасштабную 
просветительскую работу для ознакомления собственников земли о возможностях 
привлечения заемных средств на основе земельно-ипотечных кредитов. Эта работа 
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будет содействовать созданию условий рынка ценных ипотечных бумаг и развитию 
сельской кредитной кооперации, что очень выгодно для сельского производителя.

С помощью бюджетно-налоговых систем решаются вопросы выполнения 
местными органами власти и управления своих полномочий по проведению на дан-
ной территории финансово-кредитной     политики,     обеспечения реализации вну-
трирегиональных программ (экономических, социальных, научно-технических, 
экологических и др.). бюджетно-налоговые системы служат необходимым факто-
ром становления рыночной инфраструктуры, без которой невозможно поддержа-
ние и развитие внутрирегиональных и межрегиональных связей. они стимулируют 
определенные ценностные региональные ориентиры населения, его деловую актив-
ность, непосредственно влияют на социально-экономическое благополучие конкрет-
ной территории, на привлекательность ее для инвестиций и т.п. в конечном счете, 
бюджетно-налоговые системы регионов являются решающим объективным условием 
для  проведения региональной политики, от которой зависит реальный баланс обще-
федеральных и региональных интересов. С переориентацией источников финанси-
рования инвестиционных проектов по развитию производства и социальной инфра-
структуры на бюджеты регионов целесообразно использовать механизм местных 
налогов и сборов.  Преодоление спада производства и технического переоснащения 
возможны через инвестиционные программы с консолидированным привлечением  
средств  регионального  и  федерального  бюджетов, привлекаемых на коммерческой 
основе, а также через создание инвестиционных резервов предприятий. важнейшим    
условием    обоснованной    системы налогообложения для сельского хозяйства долж-
ны стать ликвидация множественности видов налогов, изменение порядка и сроков 
взимания налогов, пересмотр ставок по большинству из них. 

осуществление   предложенных   мер   позволит   стабилизировать экономи-
ческую ситуацию в аграрном секторе и быстрее адаптировать его к новым условиям 
хозяйствования. Если попытаться сформулировать главную цель развития аграрной 
сферы экономики чеченской республики  (как и для других регионов  страны), как 
переход к ее устойчивому развитию, то она должна прозвучать так:

1. Переход сельской местности к устойчивому развитию путем создания 
достойных условий жизни населения, формирования саморазвивающейся и само-
бытной социо-эколого-экономической территориальной системы, противодействия 
антропогенной перегрузке и разрушению ландшафта, сохранения культурных цен-
ностей, обеспечения долговременного использования природных ресурсов для сель-
ского хозяйства, местной промышленности, ремесел, промыслов, рекреации и дру-
гих сфер хозяйственной деятельности;

2. Формирование конкурентоспособного и экологически гармоничного сель-
ского и лесного хозяйства;

3. диверсификация сельскохозяйственного производства путем повышения 
экономической активности населения, использования новых материалов и технологий;

4. развитие современной инфраструктуры;
5. развитие местной промышленности;
6. всестороннее развитие кооперации [1].
негативные явления на продовольственном рынке, такие как импорт продо-

вольствия, удорожание продуктов за счет перевозок, можно преодолеть путем увели-
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чения объемов сельскохозяйственного производства, что позволит значительно сокра-
тить закупки за пределами республики. немаловажным фактором, стабилизирующим 
продовольственную ситуацию, является обеспечение потребностей городского населе-
ния и промышленных центров республики плодоовощной продукцией и картофелем. 
решение этой задачи в настоящее время в республике зависит от подсобных хо-
зяйств, которые не имеют стабильной товарной основы и подвержены влиянию мно-
гих субъективных факторов. Поэтому им необходимо оказывать всемерную помощь, 
путем удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами хозяй-
ствования, развития инфраструктуры обслуживания – сети сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (заготовительных, снабженческо-бытовых, перераба-
тывающих, кредитных, оснащающих техникой, удобрениями, семенами) [2].

Гарантируя максимальную свободу в осуществлении сельскохозяйственной 
деятельности, государство все-таки должно стоять на страже и защите интересов, 
как населения, так и в обобщающем виде, развития частных сельскохозяйственных 
обществ. рынок пока не может регулировать цены и ассортимент сельскохозяйствен-
ной продукции, что является следствием несовершенства рыночной системы и, и, ви-
димо, обязывает государство активно вмешиваться в установление соответствующих 
пропорций. Поэтому исходя из низкой платежеспособности населения республики, 
необходимо установление минимальных цен на готовую продукцию аПк и регули-
рование цен на промышленную продукцию (технику, ядохимикаты, минеральные 
удобрения) [3,4].

улучшение продовольственного снабжения населения будет являться зало-
гом снятия социальной напряженности, стимулирования развития других отраслей, 
противодействовать кризисным явлениям рыночной конъюнктуры.

агропромышленный комплекс, являясь одним из определяющих элемен-
тов создаваемого хозяйственного комплекса чеченской республики, требует ком-
плексного подхода при решении современных и стратегических задач развития. 
взаимосвязанность всех секторов развивающегося комплекса становится основной 
предпосылкой для успешного решения общей стратегической задачи — повышения 
благосостояния и улучшения условий жизни населения. основой современных и 
перспективных сдвигов в социально-экономическом развитии чеченской республи-
ки могут стать процессы не только вовлечения старых, но и создания новых про-
изводственных мощностей. Поэтому средства, направляемые сегодня в агропро-
мышленный комплекс, дают возможность сохранять стабильность в регионе за счет 
растущей занятости населения на подсобных и личных хозяйствах. а привлечение 
значительной части безработного трудоспособного населения в отрасли сельского 
хозяйства и пищевой промышленности — значительно пополнить доходную часть 
республиканского бюджета. Поэтому содействие Правительства республики в реа-
лизации наиболее эффективных инвестиционных проектов в приоритетные отрасли 
аПк существенно повысит инвестиционный потенциал.

в сложившейся экономической ситуации в чеченской республике аграрный 
сектор дает в структуру национального дохода примерно 34,2 %, а структуре роз-
ничного оборота товаров для населения около 2/3 выручки дают продовольственные 
товары и изделия сельскохозяйственного сырья. Поэтому в социальном плане реше-
ние продовольственной проблемы занимает первостепенное значение. особенно это 
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актуально для миллионного населения чеченской республики. чтобы решить про-
блему обеспечения продовольствием населения, следует, прежде всего, преодолеть

отставание в развитии агропромышленного комплекса, преломить ту отри-
цательную тенденцию, которая существует в производстве мяса и молока. Привле-
чение инвестиций в аПк республики позволит значительно увеличить площади под 
сельскохозяйственными культурами, появится возможность для восстановления пе-
рерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятий, в результате чего 
десятки тысяч людей будут обеспечены рабочими местами.
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Постепенное развитие энергетики сопровождается структурной перестройкой 
топливно-энергетического баланса, изменения роли и значения отдельных энергоноси-
телей. Если в начале столетия энергобаланс почти на 96 % состоял из угля и малоценного 
твердого топлива, то в дальнейшем произошло их значительное вытеснение нефтью, га-
зом, атомной энергией, сжиженным природным газом, что определялось большей эконо-
мичностью, технологичностью и экологичностью использования последних по сравне-
нию с углем. в тоже время мировой газовый рынок быстро меняется. Технологии добычи 
нефти и газа, а так же их транспортировка постоянно совершенствуются. и одним из 
ярчайших примеров этого является сжиженный природный газ, а именно технология его 
сжижения и транспортировки морским транспортом.

Сжиженный природный газ  – это газ искусственно сжиженный, путём 
охлаждения до  –160  c, для облегчения хранения и транспортировки, при хозяй-
ственном применении преобразуется в газообразное состояние на специальных ре-
газификационных терминалах.

в тоже время нельзя не выделить следующие значимые преимущества сжи-
женного природного газа как экономического, так и природного характера:

1. сжиженный природный газ гораздо более гибок в транспортировке, он сни-
жает геополитические риски транзита, характерные для трубопроводных поставок;

2. такой газ позволяет расширить географию потребителей газа и газифици-
ровать территории, которые слишком удалены от систем магистральных газопрово-
дов; за счет сжиженного природного газа может расшириться задача создания еди-
ного мирового рынка газа;

3. сжиженный природный газ дает серьезную экономию при транспорти-
ровке на расстояния свыше 2000 км по сравнению с трубопроводным транспортом;

4. этот газ не токсичен, не взрывоопасен, не горит, что снижает технологи-
ческие риски при его транспортировке, а также обладает антикоррозийными и улуч-
шенными экологическими свойствами.

указанные преимущества сжиженного природного газа будут предопреде-
лять его будущую растущую роль как способа транспортировки. достаточно посмо-
треть на распределение запасов газа по регионам. ключевые страны  – обладатели 
запасов природного газа, такие как россия, катар, иран и др., серьезно отдалены от 
мировых центров потребления. в более критической ситуации находятся катар и 
иран, а также такие страны, как австралия, нигерия, индонезия, Малайзия и др. 
для роста или хотя бы сохранения их роли в мировой торговле газом им просто не-
избежно потребуется развитие производств сжиженного природного газа.
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в частности, расширяется география торговли сжиженным природным га-

зом из Египта, Экваториальной Гвинеи, Йемена, Перу и норвегии.
развитие рынка сжиженного природного газа толкает вперед не только не-

фтегазовую промышленность, но заставляет промышленность работать по новому, 
применяя принципиально иной способ доставки до потребителей. Поэтому сжижен-
ный природный газ весьма сильно влияет на развитие судостроения – ведь доставля-
ются основные объемы сжиженного природного газа танкерами-газовозами.

что же касается рисков при его производстве, то с технологической точ-
ки зрения процесс производства и перевозки сжиженного природного газа весьма 
безопасен, при этом остаются лишь военно-политические риски, риски связанные с 
перевозкой. к сожалению, милитаризация Мирового океана, развитие глобальных 
террористических структур и новая волна пиратства делают менее надежными лю-
бые перевозки морем.

в настоящее время ключевыми поставщиками сжиженного природного газа 
на рынок являются катар, индонезия, Малайзия, австралия, нигерия, Тринидад и 
Тобаго, алжир и россия.

Так исторически сложилось, что крупнейшими импортерами сжиженного 
природного газа являются традиционные потребители – страны азии. Тем не менее, 
нужно отметить тенденции замедления роста экспорта сжиженного природного газа 
в эти страны, что в определенной степени отражает зрелый характер рынков и си-
туацию в экономику (низкие темпы экономического роста, негативные последствия 
финансового кризиса и т.д.).

несмотря на то что страны азиатско-Тихоокеанского региона продолжают 
играть ключевую роль в потреблении сжиженного природного газа, в торговлю сжи-
женным природным газом вовлекается все большее количество стран (в частности 
страны Латинской и Южной америки, ближнего востока).

объективно основным фактором роста торговли сжиженным природным 
газом является общий рост спроса на газ в мире, за которым неизбежно последует 
и развитие предложения газа, а значит, в силу географических причин, и рост про-
изводства и поставок сжиженного природного газа. будет рост спроса на газ – будет 
расти и доля СПГ в мировой торговле.

на наш взгляд, если развитие сжиженного природного газа будет продол-
жаться такими же темпами, то вскоре проще будет перечислить страны, в которых 
отсутствуют регазификационные терминалы. речь идет, конечно, только о странах-
потребителях, имеющих выход к морю. Так как сегодня доля сжиженного природно-
го газа в мировой торговле на глобальном рынке занимает до 30 %, а его объемы со 
временем будут только увеличиваться. возможно вырастет и количество стран, по-
ставляющих сжиженный природный газ на мировой рынок. Сейчас экспортом сжи-
женного природного газа занимается 18  стран, мощности по регазификации име-
ются в 26 странах. При этом по предварительным прогнозам можно ожидать, что к 
2030 году спрос на сжиженный природный газ в мире удвоится и достигнет порядка 
500 млн т в год, а лидером потребления станет Юго-восточная азия.

в месте с тем в ситуации с россией можно говорить о том, что страна имеет 
благоприятные условия в связи с наличием в относительной близости европейского 
центра газопотребления, а также растущего рынка китая.
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Производство сжиженного природного газа в стране пока ведется только в 

рамках проекта «Сахалин-2». однако газовыми компаниями ведутся работы по реа-
лизации перспективных проектов. Самый масштабный из них проект предприятия 
по сжижению газа «Ямал-СПГ».

резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что сжиженный природ-
ный газ является настоящей революцией на газовом рынке, меняющая образ совре-
менной энергетики. Сжиженный природный газ открывает для «голубого топлива» 
новые рынки, вовлекает все большее количество стран в газовый бизнес, способствуя 
решению задачи глобальной энергетической безопасности. и россия может и должна 
претендовать на роль одного из лидеров этого рынка, ведь без развития сжиженного 
природного газа россия станет заложником трубы и не сможет эффективно отстаи-
вать свои позиции.
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Земельні ресурси  – незамінне і важливе джерело національного багатства 
нашої країни. У сільському господарстві – це головний засіб виробництва, без якого 
неможливий сам процес виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 
основними землекористувачами і виробниками сільськогосподарської продукції в 
україні виступають сільськогосподарські підприємства та господарства населення. 
Господарства населення є складовою сектора домогосподарств як суб’єкта 
макроекономіки з притаманною роллю забезпечення відтворення трудового 
потенціалу, і аграрного сектора національного господарства, що має на меті 
виробництво аграрної продукції [1]. Маючи у своєму розпорядженні на 12,4% мен-
ше землі, і не користуючись практично ніякою державною підтримкою, господарства 
населення виробляють 48,2% валової продукції, що з розрахунку на 100  га на 25% 
більше від сільськогосподарських підприємств.

Господарства населення виконують основну роль у забезпеченні споживачів 
картоплею, овочами, плодами та ягодами, а також найважливішими видами тварин-
ницької продукції: молоком, медом, м’ясом та ін. [2; 3]. Збільшуючи виробництво 
рослинницької продукції, а також молока і м’яса, селянські сім’ї намагаються, насам-
перед, забезпечити себе продовольчими продуктами власного виробництва, компен-
сувати втрати від зменшення заробітків на основних місцях роботи [4]. але, нажаль, 
за показниками якості молоко, яке отримують сьогодні господарства населення, є да-
леким від міжнародних стандартів, зокрема через незадовільні санітарні умови його 
виробництва.

вагоме значення при виробництві аграрної продукції господарствами насе-
лення належить земельному ресурсу. За даними держстату україни станом на 1 січня 
2013 р. господарства населення володіли і розпоряджалися 15,8 млн га сільськогос-
подарських угідь, що становить 38,1% загальної площі сільськогосподарських угідь 
нашої країни (табл. 1).

дані таблиці 1  свідчать, що у 2012  р. усі господарства населення кар-
патського економічного району, а також деякі Поліського, порівняно з іншими 
суб’єктами господарювання, використовували переважну кількість сільсько-
господарських угідь регіону, зокрема, у Закарпатській області  – 89,7%, Івано-

1 дослідження виконано при підтримці нан україни у рамках відомчої теми “агропродовольчий розви-
ток україни в контексті забезпечення продовольчої безпеки” (№0111u001318).
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Франківській  – 75,2%, Львівській  – 76,2%, волинській  – 72,4%, чернівецькій  – 
72,1%, рівненській області – 70,3%. найнижчий рівень використання сільгоспугідь 
регіону був у черкаській – 24,3%, Полтавській – 26,9% та кіровоградській облас-
ті – 29,1%. Слід зазначити, що дана ситуація спостерігається протягом останнього 
десятиліття. диференціація у землекористуванні господарств населення в розрізі 
регіонів пояснюється приєднанням до наявних у них земельних ділянок виділе-
них земельних паїв.

одним з найважливіших показників, що характеризують наявність придатних 
для ведення сільського господарства земель, є землезабезпеченість (площа продуктив-
них земель у розрахунку на душу населення). у середньому в україні по усіх суб’єктах 
господарювання даний показник у 2012 р. становив 0,9 га сільськогосподарських угідь 
на душу населення. для оцінки рівня землезабезпеченості господарств населення на 
1 особу було проведено групування:

І група  – мікрорівень, тобто до її складу входять регіони, де господарства 
населення використовують в середньому до 1  га сільськогосподарських угідь на 
1 особу. Це найбільша група і у 2002 р. до її складу входило 20 регіонів, а у 2012 р. – 
11 областей україни, що свідчить про збільшення протягом останніх 10 років площ 
сільськогосподарських угідь, що використовують господарства населення в розра-
хунку на 1 особу. Слід зазначити, що у 2002 р. середній показник землезабезпеченості 
господарств населення україни на 1 особу склав 0,7 га.

ІІ група  – середній рівень, тобто землезабезпеченість складає від 1,1  до 
1,9 га на 1 особу. до складу даної групи у 2002 р. входило 5 областей (чернігівська 
обл. – 1,6 га на 1 особу, Луганська – 1,4 га, херсонська – 1,3 га, Миколаївська і Терно-
пільська – по 1,1 га), а у 2012 р. – 11 регіонів. Слід зазначити, що у 2010 і 2012 рр. в 
середньому по україні показник забезпечення господарств населення сільськогоспо-
дарськими угіддями на 1 особу склав 1,1 га.

ІІІ група – високий рівень, тобто використання господарствами населення 
сільськогосподарських угідь від 2 га і більше в розрахунку на 1 особу. у 2002 р. до 
складу даної групи не увійшов ні один регіон, у 2010 р. – 3 області (херсонська – 2,0 га, 
чернігівська – 2,1 га, Луганська – 2,5 га) і у 2012 р. – 3 регіони (Луганська – 2,6 га, Ми-
колаївська і херсонська по 2,0 га). Це, по суті, суб’єкти підприємницької діяльності 
без створення юридичної особи.

Значна варіація такого показника у різних регіонах прослідковується внаслі-
док різної щільності сільського населення та його міграції.

Зазначимо, що господарства населення найефективніше, порівняно з 
сільськогосподарськими та фермерськими господарствами, використовують 
земельні ресурси: так, у 2012  р. у розрахунку на 1  га сільськогосподарських 
угідь господарствами населення вироблено на 29,6% продукції більше, ніж по 
галузі в цілому.

висновки. Земля – це головний засіб виробництва, без якого неможливий 
процес виробництва рослинницької і тваринницької продукції сільського господар-
ства. основними землекористувачами в україні виступають сільськогосподарські 
підприємства та господарства населення, які, за даними держстату україни, володіли 
і розпоряджалися станом на 1 січня 2013 р., 62% і 38% національної площі сільсько-
господарських угідь відповідно. кількість сільськогосподарських угідь господарств 
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населення протягом 2002-2012 рр. зросла майже у 1,5 раза внаслідок приєднання до 
наявних у них земельних ділянок виділених земельних паїв.

у 2012 р. усі господарства населення карпатського економічного району, 
а також деякі Поліського, порівняно з іншими суб’єктами господарювання, вико-
ристовували переважну кількість сільськогосподарських угідь регіону. найкраще 
використовуються угіддя у Закарпатській області – 89,7%, Львівській – 76,2%, а 
найнижчий рівень їх використання був у черкаській області  – 24,3% загальної 
кількості сільськогосподарських угідь регіону.

Таблиця 1 
Забезпеченість господарств населення земельними ресурсами

Регіон
Кількість сільськогоспо-
дарських угідь, тис. га

Частка господарств 
населення у площі сіль-
ськогосподарських угідь 
області, %

Землезабезпече-
ність,
га на 1 особу

2002 2010 2012 2002 2010 2012 2002 2010 2012
АР Крим 304,4 688,9 663,1 19,8 46,0 44,2 0,4 0,9 0,9
Вінницька 479,8 566,4 564,5 26,2 31,2 30,9 0,5 0,7 0,7
Волинська 450,5 599,6 601,6 50,6 72,2 72,4 0,9 1,2 1,2
Дніпропетровська 506,1 737,5 775,4 22,6 33,5 35,3 0,9 1,3 1,4
Донецька 444,1 674,6 693,6 23,6 38,0 39,0 1,0 1,6 1,7
Житомирська 434,9 786,5 748,7 29,2 60,5 58,0 0,8 1,5 1,4
Закарпатська 326,9 352,7 359,9 76,9 87,0 89,7 0,4 0,5 0,5
Запорізька 439,8 765,3 769,0 20,4 35,9 36,0 1,0 1,8 1,9
Івано-Франківська 360,9 381,9 370,9 70,4 78,0 75,2 0,5 0,5 0,5
Київська 428,6 575,5 589,6 27,4 38,0 39,0 0,6 0,9 0,9
Кіровоградська 376,0 532,2 520,5 20,5 30,0 29,1 0,9 1,4 1,4
Луганська 453,6 763,8 784,6 25,4 44,4 46,0 1,4 2,5 2,6
Львівська 705,6 796,1 780,9 64,2 77,1 76,2 0,7 0,8 0,8
Миколаївська 433,7 728,9 763,7 24,7 40,8 42,8 1,1 1,9 2,0
Одеська 471,4 917,4 985,6 20,1 41,4 44,7 0,6 1,2 1,2
Полтавська 456,1 501,5 502,0 23,3 26,8 26,9 0,7 0,9 0,9
Рівненська 371,8 565,1 578,1 41,8 68,0 70,3 0,6 0,9 1,0
Сумська 439,2 481,5 470,2 29,3 33,4 32,4 1,1 1,3 1,3
Тернопільська 372,0 494,8 464,2 36,7 51,6 48,3 0,6 0,8 0,8
Харківська 450,5 1026,6 973,5 19,9 47,1 44,5 0,8 1,9 1,8
Херсонська 579,5 837,2 827,2 32,6 47,6 46,9 1,3 2,0 2,0
Хмельницька 429,8 624,1 620,1 29,4 42,6 42,2 0,7 1,0 1,1
Черкаська 246,4 316,0 319,4 18,7 24,1 24,3 0,4 0,6 0,6
Чернівецька 255,5 340,2 324,6 55,7 75,7 72,1 0,5 0,7 0,6
Чернігівська 721,8 844,0 766,2 38,3 49,0 44,4 1,6 2,1 1,9
Україна 10938,9 15898,3 15815,1 28,9 43,6 43,4 0,7 1,1 1,1

Джерело: Розраховано та складено автором за даними Державної служби статистики України 
за відповідні роки.
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на современном этапе развития Глава государства в Послании, ставит перед 
сельским хозяйством республики ряд новых важнейших задач. Первоочередная из 
них – обеспечение продовольственной безопасности страны. одним из приоритетов 
в этом плане является обеспечение городов продуктами питания в полном объеме и 
соответствующего качества.

в системе обеспечения продовольственной безопасности страны важное 
значение имеют организационно-технологические и экономические меры, направ-
ленные на круглогодовое снабжение продуктами питания населения крупных горо-
дов и промышленных центров. важное место в рационе питания человека занимают 
молоко и молочные продукты. [1]

хотя молоко представляет собой жидкость и часто рассматривается как на-
питок, оно в среднем содержит 13% сухого вещества. Примерно такое же количество 
сухого вещества содержат многие другие пищевые продукты, поэтому молоко рас-
сматривается не как напиток, а как пищевой продукт. Молоко – это величайший дар 
природы. оно и молочные продукты практически присутствуют в нашем питании с 
самого раннего детства до глубокой старости и выполняют особую роль в рационе 
питания.

Молоко содержит все вещества, необходимые для нормального развития че-
ловеческого организма, – белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины, ко-
торые определят вкус молока. Знаменитый ученый, физиолог, академик и.П. Павлов 
писал: «Между сортами человеческой еды в исключительном положении находится 
молоко… пища, приготовленная самой природой, отличающаяся легкой удобовари-
мостью и питательностью…». он подчеркивал, что молоко лучше всех других пище-
вых продуктов компенсирует недостаточность питания и обеспечивает всесторон-
нюю полноценность диеты. [2, c.336]

Молоко – эталон белизны, символ чистоты и здоровья. Есть у него еще одно 
свойство: свежевыдоенное молоко стерильно. в нем нет болезнетворных бактерий. 
Можно его пить свежим, не опасаясь заболеть (если корова не больна). оно само 
уничтожает попавшие в него микроорганизмы. Это замечательное свойство молока 
называется бактерицидностью, которая может длиться сутки и более. Молоко и мо-
лочные продукты так же, как и хлеб, являются каждодневным продуктом питания. 
Поэтому молочная промышленность нашей страны с ее разветвленной сетью комби-
натов и заводов, выпускает широкий ассортимент молочных продуктов.
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результаты исследований, проведенных казахской академией питания, по-

казывают, что по нормам суточной потребности в калориях люди различных про-
фессий делятся на три группы:

• умственного труда, работа которых не связана с большой мышечной дея-
тельностью. они тратят в сутки в среднем 2900 калорий;

• физического труда, работающие на механизированных производствах. 
они тратят в сутки 3100 калорий;

• физического труда, занятые на немеханизированной работе, требующей боль-
шого физического напряжения. они теряют в сутки до 3700-4500 калорий.

всего за счет среднего суточного потребления молочных продуктов человек 
получает до 1150-1200 калорий, которые идеально сбалансированы по содержанию 
белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов для человеческого орга-
низма. [3]

для большего подтверждения роли молока в питании человека, остано-
вимся подробнее на его составляющих. белки молока превосходят белки рас-
тений, потому что они лучше сбалансированы по аминокислотному составу. 
биологическая ценность белков равна 85%, этот показатель для продукции рас-
тениеводства, к примеру, составляет в среднем 50%. белковые вещества молока в 
основном представлены казеином (2,7%), сывороточными белками — альбуми-
ном (0,4%) и глобулином (0,2%). [4, c. 670]

Молочный жир, благодаря своеобразному жирно-кислотному составу, имеет 
мягкую консистенцию, низкую температуру плавления (27—34°С) и высокую усвояе-
мость. в нем растворены витамины D, Е, каротин, фосфатиды (леци тин) и стерины 
(холестерин). Молочный сахар (лактоза) состоит из глюкозы и галактозы, имеет слег-
ка сладковатый вкус, хорошо растворя ется в воде. в молоке широко представлены 
макроэлемен ты (фосфор, калий, хлор, натрий) и микроэлементы (мар ганец, медь, 
железо, кобальт, йод). Преобладают соли кальция и фосфора, которые необходимы в 
первую очередь для пост роения и укрепления костного скелета. Содержание витами-
нов в молоке невелико и возрастает в весенне-летний пери од. иммунные тела свеже-
го молока предотвращают или задерживают в организме развитие болезнетворных 
бактерий. калорийность 1кг молока — около 600 ккал.

все это является очень важным для человека. в сутки человек должен потре-
блять почти 1,5л молочных продук тов (в пересчете на молоко). в том числе молока – 
0,5л, масла коровьего – 15-20г, сыров – 18г, сметаны и тво рога – по 20г. Молоко содер-
жит все известные витамины, ферменты, иммунные тела. химический состав молока 
непо стоянен и зависит от породы скота, времени года, периода лактации, корма и 
содержания скота. [5, c.79]

Промышленная переработка молока в сливочное масло, сыр, творог неиз-
бежно связана с получением сухих веществ, остающихся в обезжиренном молоке, 
пахте, сыво ротке. Прежде они именовались отходами производства. Правильнее их 
называть побочными продуктами переработки молока, так как они обладают вы-
сокими лечебными и диетическими свойствами и так же, как и молоко, со держат 
полноценные белки, молочный жир, сахар, витамины, минеральные соли, молочную 
кислоту. необходимо обеспечивать их полное использование в продовольственном 
балансе страны.



102

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
При переработке 1тонны молока в среднем получается около 600 кг обезжи-

ренного молока и 190  кг молочной сыворотки. Эти побочные продукты являются 
ценным сырьем для производства различных продуктов питания. наиболее ценными 
компонентами побочных молочных продуктов являются жиры, белки и углеводы.

из побочных продуктов переработки молока вырабатываются такие продук-
ты, как: творог обезжиренный, сухое и сгущенное обезжиренное молоко, простоква-
шу, кефир, варенец, казеин, альбуминное молоко, кисель молочный.

Молочная промышленность использует побочные продукты переработки 
молока в основном на выработку творога, обезжиренных сыров, казеина, маложир-
ных и обезжиренных блюд в диетическом и лечебном питании. а такие компоненты 
молока, как молочный сахар, белок (казеин), являются сырьем для производства ме-
дицинских и лечебных препаратов; в колбасном производстве их применение позво-
ляет экономить мясопродукты. для по требностей животноводства вырабатывают 
сухое обезжирен ное молоко и заменитель цельного молока (ЗЦМ). на пере работку 
обезжиренное молоко, пахта и сыворотка могут поступать в обычном виде, сухими и 
концентрированными. [6, c.376]

большое значение при выращивании молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных имеет применение сыворотки, которая содержит половину сухого вещества 
молока и незначительную долю жира, казеина и жирорастворимых витаминов. Мас-
совая доля остальных компонентов в ней такая же, как и в молоке. Сыворотку можно 
применять для растворения сухих заменителей молока, заквашивать ацидофильной 
закваской. введение в рацион дойным коровам 7 литров сыворотки в течение дня 
повышает удои молока на 1литров.

в сыворотке мало содержится белка, поэтому использование кормовых 
дрожжей в качестве обогатителя позволит увеличить в 3 раза его количество, в 2 раза 
таких ценных витаминов, как в2 и фолиевая кислота. Замена в рационе телят обезжи-
ренного молока сывороткой, обогащенной дрожжами, обеспечивает более интенсив-
ный их рост и развитие, повышает прирост живой массы на 11% (у цыплят на 15%).
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