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THE MONEY AND CAPITAL EURO MARKET, ITS PURPOSE
Aleskerova Yu.
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Анотація
Проаналізовано різні підходи до визначення сутності Євроринку грошей та капіталів. Досліджено
процес фінансової глобалізації, ринок європаперів, державне регулювання та інтеграцію у світові фондові
ринки. Доведено, що міжнародний ринок цінних паперів об'єднує частину міжнародного ринку боргових
зобов'язань (а саме: міжнародний ринок боргових цінних паперів, який переважно є міжнародним ринком
облігацій), міжнародний ринок титулів (прав) власності та міжнародний ринок фінансових деривативів.
Регулювання діяльності суб’єктів на євроринку цінних паперів здійснюється двома генеральними директоратами: Генеральним директоратом з питань вільного руху капіталів та Генеральним директоратом з
питань регулювання внутрішнього ринку. Законодавчі повноваження інститутів ЄС визначено ст. 180 Договору про створення ЄС: “З метою виконання своїх обов'язків Рада та Комісія відповідно до положень
цього Договору можуть ухвалювати регламенти, директиви і рішення, надавати рекомендації та робити
висновки”
Abstract
Different approaches to determining the essence of the Euromarket of money and capital are analyzed. The
process of financial globalization, European paper market, state regulation and integration into the world stock
markets are investigated. It is proved that the international securities market combines part of the international
debt market (namely, the international debt market, which is mainly the international bond market), the
international market of titles (rights) and the international market of financial derivatives. The regulation of the
activities of entities in the European Securities Market is carried out by two Directorates-General: the DirectorateGeneral for Free Movement of Capital and the Directorate-General for Internal Market Regulation. The legislative
powers of the EU institutions are defined in Art. 180 of the Treaty establishing the EU: "In order to carry out their
duties, the Council and the Commission may, in accordance with the provisions of this Treaty, adopt regulations,
directives and decisions, make recommendations and draw conclusions."
Ключові слова: фінансовий ринок, світові фінанси, структура ринку, світове господарство, глобалізація, господарські зв’язки, Євроринок, європапери.
Keywords: financial market, world finance, market structure, world economy, globalization, business
relations, euro market, euro papers.
Вступ. Процес фінансової глобалізації супроводжується використанням широкого спектра різноманітних форм міжнародного фінансування. У
сучасній економіці цінні папери та ринок цінних
паперів є найважливішими складовими, які забезпечують ефективне функціонування всього ринкового механізму. Як сегмент фінансового ринку, ринок цінних паперів виконує функції акумуляції та
переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів.
Євроринок цінних паперів як складова частина
фінансового ринку забезпечує акумуляцію та ефективне розміщення заощаджень в економіці, інвестування її пріоритетних галузей та об`єктів. Оздоровлення економіки країн значною мірою залежить від

налагодженого функціонування ринку цінних паперів, регульованого державою та інтегрованого у
світові фондові ринки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Сутність євроринку цінних паперів та особливості
його розвитку в Україні ґрунтовно досліджувалися
вітчизняними науковцями. Зокрема, теоретичні і
практичні питання розвитку євроринку цінних паперів досліджують О. Барановський, З. Ватаманюк,
І. Іваненко, С. Липиліна,О. Любкін, О. Мозговий.
Серед зарубіжних науковців дану проблематик досліджували Б. Бойд, С. Брю, К. Макконел, Л.
Єнджел. Проте євроринок цінних паперів постійно
змінюється, що породжує певні проблеми, відкриває перед ним нові перспективи розвитку. Саме
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тому дослідження обігу цінних паперів в нашій країні є постійно актуальним, а особливо – на сучасному, інтеграційно спрямованому в світовий простір етапі розвитку економіки України.
Постановка завдання. У зв’язку з цим метою
дослідження є обґрунтування перспектив розвитку
ринку Європаперів, у тому числі, в Україні.
Складовою частиною ринкової економіки є ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів, як і інші
ринки, характеризується наявністю попиту, пропозиції і системою цін. Він тісно пов'язаний з іншими
ринками: товарним, природних ресурсів, капіталу,
грошовим тощо. Ринок цінних паперів є складовою
частиною фінансового ринку і за умов розвинутої
ринкової економіки виконує низку важливих макро- і мікроекономічних функцій. По-перше, ринок
цінних паперів регулює інвестування й кредитування різних сфер і використання ресурсів, саме через ринок цінних паперів здійснюється основна частина переливу капіталів у найприбутковіші сфери
економіки. По-друге, він є інструментом фінансування й рефінансування дефіциту бюджету країни,
перешкоджаючи при цьому надлишковій емісії грошей, стимулює розвиток інфляційних процесів.
Цінні папери – це свідоцтва про участь їх власників у капіталі акціонерної компанії або наданні
позики. Вони передбачають зобов’язання емітентів
сплачувати їх власникам доходи у вигляді дивідендів або процентів. У юридичному розумінні, цінні
папери – майнове право, яке засвідчується певним
документом і реалізується у порядку, що вказується
у цьому документі.
У Цінні папери дають їх власникам можливість володіти капіталом і отримувати відповідні
доходи (проценти, девіденди). Проте капітал цей
фіктивний, оскільки цінні папери не мають власної
вартості, хоча продаються і купуються на ринку, їх
ціни мають ірраціональний характер.
Емітентами цінних паперів виступають окремі
фірми і корпорації, центральні уряди та муніципальні органи влади. Випуск цінних паперів реалізується спочатку на первинному ринку шляхом прямого звернення емітента до інвесторів чи через посередника, який бере на себе зобов’язання
реалізувати ці папери. Цінні папери, придбані інвесторами при емісії, потім можуть бути ними перепродані на вторинному ринку, який складається з фондових бірж та позабіржового обігу.
Спочатку цінні папери функціонували на території країн-емітентів, згодом вони переступили національні кордони і стали обертатися на ринках інших країн. Цей процес особливо прискорився у 70ті роки, коли в розвинутих країнах були відмінені
обмеження на переміщення капіталу за кордон. У
результаті цього фондовий ринок набув інтернаціонального характеру. Загалом частка п’яти промислово розвинутих країн (США, Японія, Німеччина,
Велика Британія і Франція) складає понад 70 %
всього обсягу світового ринку цінних паперів [17].
Ринок європаперів займає особливе місце у
структурі сучасного міжнародного інвестиційного
ринку, що обумовлено насамперед унікальними
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особливостями цінних паперів як фінансово інвестиційних інструментів.
На грошовому ринку здійснюються в основному короткострокові (від одного дня до одного
року) депозитно-позикові операції, що обслуговують рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних
осіб. Грошовий ринок характерний тим, що він
дуже чутливий до будь-яких змін в економіці та у
фінансовій сфері, тому держава часто використовує
його ресурси для покриття своїх витрат і бюджетного дефіциту. Грошовий ринок – важливий об'єкт
державного регулювання. Держава використовує
його ресурси для покриття своїх витрат і бюджетного дефіциту.
На кредитному ринку продають і купують довгострокові кредитні ресурси, а також цінні папери
зі строком обігу більше року.
Таким чином, оскільки на ринку цінних паперів обертаються фінансові інструменти різних строків обігу, цей ринок є невід’ємною частиною і грошового, і кредитного ринків.
Цінні папери у вигляді фінансових інструментів можуть бути:
– векселі;
– депозитні сертифікати;
– казначейські зобов’язання [10].
Інструменти власності та інші цінні папери:
– акції – вид цінних паперів, що являє собою
свідоцтво про власність на визначену частку статутного капіталу акціонерного товариства і надає її
власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на
участь в управлінні товариством, право на частину
прибутку товариства у випадку його розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації – на частину залишкової вартості підприємства;
– інвестиційні сертифікати – іменний цінний
папір, який розміщується інвестиційним фондом,
інвестиційною компанією, компанією з управління
активами пайового інвестиційного фонду та посвічує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді;
– іпотечні сертифікати – потечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками;
– опціони – стандартний документ, який засвідчує право придбати або продати цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому,
з фіксацією ціни на час укладення такого опціону
або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов’язання щодо придбання/продажу цінних паперів (товарів, коштів) на
умовах укладеного опціонного контракту. Будьякий покупець опціону має право відмовитися у
будь-який момент від придбання/продажу таких
цінних паперів (товарів, коштів). Претензії стосовно неналежного виконання зобов’язань опціонного контракту можуть пред’являтися винятково
емітенту опціону;
– ф’ючерси – типовий біржовий терміновий
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контракт, купівля і продаж якого означають зобов'язання поставити або отримати вказану в ньому кількість продукції по ціні, яка була визначена при
завершині операції;
– варранти – цінний папір, що дає його власникові право на купівлю деякої кількості акцій на певну майбутню дату за певною ціною. Зазвичай варранти використовуються при новій емісії цінних
паперів. Варрант торгується як цінний папір, ціна
якого відображає вартість його первинних цінних
паперів [7].
Мета ринку цінних паперів – акумулювати фінансові ресурси і забезпечити можливості їх перерозподілу шляхом здійснення учасниками ринку різноманітних операцій з цінними паперами, тобто
здійснення посередницької діяльності при русі тимчасово вільних коштів від інвестора до емітента
цінних паперів.
Важливим для аналізу ринку цінних паперів є
його поділ на первинний і вторинний. Первинний
ринок цінних паперів – це ринок, що обслуговує випуск (емісію) і первинне розміщення цінних паперів. На такому ринку учасниками завжди виступають емітенти та інвестори. Ринкова взаємодія між
ними може бути безпосередньо або може здійснюватися через брокерів і дилерів. Доходи від продажу належать емітенту.
Вторинний ринок є ринком, де відбувається
купівля-продаж раніше випущених цінних паперів.
Головною метою вторинного ринку є забезпечення
ліквідності цінних паперів, тобто створення умов
для найширшої торгівлі з ними. Дохід від продажу
цінних паперів на цьому ринку належить не емітентові, як це має місце на первинному ринку, а власникам (інвесторам або дилерам), які виступають на
вторинному ринку у ролі продавців [68].
Первинний ринок цінних паперів – це економічне середовище на якому цінний папір проходить
від свого емітента до першого покупця. Економічним цей простір називають тому, що на ньому діють емітент та інвестор, він раціонально організований, і тільки в межах цього простору емітент
може одержати необхідний йому капітал [68].
На первинному ринку міжнародні позичальники розміщують нові випуски боргових інструментів, зазвичай за допомоги великих інвестиційних
інституцій (інвестиційного банку чи інвестиційного підрозділу універсального банку) або їх синдикату.
На вторинному ринку цінних паперів продаються і купуються уже випущені запозичення між
різними закордонними інвесторами. Вторинний ринок для боргового інструменту розвивається там, де
відбувається перевищення попиту міжнародних інвесторів на ризик даного позичальника над пропозицією запропонованих цим позичальником своїх
боргових інструментів на первинному ринку.
Вторинний ринок цінних паперів може бути
неорганізованим, або позабіржовим, та організованим, або біржовим.
Позабіржовий (неорганізований) ринок цінних
паперів характеризується такими особливостями:
1. Численністю продавців цінних паперів;
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2. Відсутністю єдиного курсу на однакові цінні
папери (питання про курс будь-якого цінного паперу вирішується під час переговорів між його продавцем і покупцем);
3. Торгівля цінними паперами відбувається в
різних місцях і в різний час;
4. Немає єдиного центру, який організовує цю
торгівлю і відпрацьовує її методологію (на відміну
від біржі) [73].
У більшості країн на позабіржовому ринку
обертається основна маса (приблизно 85 %) цінних
паперів, проте саме біржовий ринок визначає
кон’юнктуру та процес розвитку міжнародного ринку цінних паперів.
Ринок довгострокових цінних паперів називають фондовим ринком. Разом з короткостроковими
борговими зобов'язаннями грошового ринку (векселі, сертифікати) фондовий ринок утворює ринок
цінних паперів.
Таким чином, міжнародний ринок цінних паперів об'єднує частину міжнародного ринку боргових зобов'язань (а саме: міжнародний ринок боргових цінних паперів, який переважно є міжнародним
ринком облігацій), міжнародний ринок титулів
(прав) власності та міжнародний ринок фінансових
деривативів.
Ринок інструментів позики має справу з позичковим капіталом, а ринок інструментів власності –
з частками (паями) власності в капіталі фірми.
Міжнародний ринок цінних паперів має дві
структурні складові:
– іноземний ринок цінних паперів – це фінансовий ринок держав, на якому укладаються угоди
щодо фінансових активів нерезидентів – іноземних
цінних паперів;
– євроринок цінних паперів. Це ринок на якому
випускаються, купуються та продаються цінні папери, виражені в евровалютах.
Визначення європаперів наведено в Директиві
Комісії ЄС, згідно з якого європапери – це обігові
цінні папери, які: проходять андеррайтинг і розміщуються за посередництвом синдикату, щонайменше два учасники якого зареєстровані в різних країнах; пропонуються у значних обсягах в одній або
більше країнах, за винятком країни реєстрації емітента; можуть бути початково придбані (у тому числі й шляхом підписки) лише за посередництва кредитної організації або іншої фінансової інституції.
Таким чином, ринок європаперів перебуває на
стадії розвитку світової економіки. Його поява була
пов’язана з потребами товарного виробництва,
оскільки без залучення приватних капіталів і їх
об’єднання за допомогою випуску, перш за все акцій та облігацій, було б неможливе створення і розвиток нових компаній і галузей господарювання.
Тому розвиток євроринку цінних паперів став важливою умовою розвитку економіки усіх країн світу.
Міжнародний ринок цінних паперів охоплює
два великих сегменти. Це, по-перше, іноземні ринки – фінансові ринки держав, на яких укладаються
угоди щодо фінансових активів нерезидентів – іноземних цінних паперів. На таких ринках діють як
внутрішні, так й іноземні інвестори та емітенти.
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Іноземні фінансові ринки підпорядковані законам
окремої держави і функціонують у межах певної
національної економічної політики. Це означає, що
обіг іноземних цінних паперів регулюється законодавством тієї країни, де вони були випущені.
Другий сегмент – євроринок, де здійснюється
обіг цінних паперів, грошовим компонентом яких є
євровалюта, тобто валюта, що перебуває в руках нерезидентів країни її походження.
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Євроринок не підпадає під юрисдикцію окремої держави, отже, не регулюється її законодавством, хоча учасники ринку мають діяти в рамках законів тієї країни, де вони здійснюють операції.
Євроринок – це частина світового ринку валют
та позикових капіталів, на якій операції здійснюються у євровалютах. Євроринок, як частина світового ринку валют та позикових капіталів, містить
три складові (рис. 1.1).

Рис. 1. Структура євроринку
Один із інструментів євроринку є євроакції –
акції, які розміщуються одночасно на кількох національних фондових ринках міжнародним синдикатом фінансових установ, який продає їх за євровалюти. Мобілізацію фінансових ресурсів за допомогою євроакцій, як правило, здійснюють ТНК
розвинутих країн, частка яких у загальному обсязі
емісії становить близько 50%. Ринок євроакцій характеризується збільшенням обсягів емісії, розширення складу та кількості учасників, але його масштаби відносно незначні (4 – 7% сукупного обсягу
емісій на євроринках цінних паперів) [15].
Єврооблігації – це міжнародні цінні папери на
пред’явника, іменовані у валюті, відмінний від тієї,
за яку вони продаються. Вони випускаються емітентом (позичальники) з метою отримання довготермінових позик на євроринку. На відміну від іноземних облігацій, які розміщуються на ринку однієї
країни, єврооблігації розміщуються на ринках кількох держав. Валюта єврооблігації для кредиторів є
іноземною, за винятком банків США. Єврооблігації, як інструмент боргового зобов’язання, випускаються без забезпечення, але для них необхідна певна гарантія. Гарантування і розміщення єврооблігацій здійснюється звичайно міжнародними
андеррайтинговими синдикатами. Строк випуску
єврооблігацій здебільшого становить 10 – 15 років
[35].
Спочатку ринок облігацій був практично нерегульованим і характеризувався відсутністю управління, хоча все ж певне регулювання здійснювалося
центральними банками під час прийняття ними емісій у тих чи інших валютах, а також провідними банками, які управляли емісіями.
Ринок єврооблігацій є досить привабливим для
приватних інвесторів, які проживають у країнах із
недостатньо розвинутим ринком капіталу й обме-

женими інвестиційними можливостями для розміщення тимчасово вільних грошових коштів. Для
осіб із економічно і політично нестабільних країн,
або якщо вони бажають зберегти свою анонімність,
ринок єврооблігацій також є досить привабливим
місцем вкладання капіталу [11]. Завдяки цьому переважна більшість таких приватних інвесторів не
володіє достатнім досвідом і часом для всебічного
аналізу фінансової інформації, що надається позичальником. Тому вони, як правило, дотримуються
досить традиційної, можна сказати, консервативної
позиції, надаючи перевагу купівлі єврооблігацій
добре відомих кредиторів із розвинутих країн. Крім
того, приватні інвестори намагаються „тримати”
єврооблігації до моменту погашення. Вони не займаються частими операціями купівлі чи продажу
облігацій, обміну одних інвестиційних інструментів на інші, граючи на змінах і терміновості ринку,
як це притаманно професійним учасникам євроринку. Як правило, головною метою таких приватних
інвесторів є намагання будь-що диверсифікувати
свої валютні заощадження або збільшити процентний дохід шляхом придбання облігацій, номінованих у різних валютах.
Проведене дослідження дає підстави класифікувати єврооблігації за такими видами:
Емісії єврооблігацій із фіксованою ставкою:
– стандартні облігації;
– облігації, що конвертуються в акції;
– облігації з варрантом чи сертифікатом на підписку;
– багатовалютні облігації.
Емісії єврооблігацій з плаваючою ставкою:
– облігації мінімакс;
– облігації FLIP-FLOP;
– облігації з регулюючими ставками;
– облігації з фіксованою верхнею межею;
– облігації з валютним опціоном.
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Інші види облігацій міжнародних ринків:
– облігації з нульовим купоном;
– облігації, гарантовані іпотекою.
Єврооблігації випускають від імені агентів
урядів міжнародних фінансових інститутів, ТНБ і
ТНК, що мають високий кредитний рейтинг, залежно від якого здійснюється рейтингова оцінка облігацій. Тому можна визначити особливості емісії та
розміщення єврооблігацій.
1. Розміщення здійснюється емісійним синдикатом, що, як правило, представляють банки, зареєстровані в різних країнах.
2. Випуск єврооблігацій здійснюється відповідно до встановлених на ринку правил і стандартів.
3. Єврооблігації – це переважно цінні папери
на пред’явника.
4. Доходи за єврооблігаціями виплачуються в
повному обсязі без утримання податку в країні емітента. Якщо ж місцеве законодавство передбачає
утримання податку на відсотки, що платить позичальник, останній зобов’язаний довести величину
процентних платежів до рівня, що забезпечує інвестору процентний дохід, рівний номінальному купону.
5. Єврооблігації розміщуються одночасно на
ринках декількох країн, при цьому валюта єврооблігаційної позики не обов’язково є національною як
для кредитора, так і для позичальника.
Зазвичай, витрати на емісію єврооблігацій на
міжнародному ринку значно нижчі за вартість випуску схожих за основними параметрами облігацій
на національному ринку. Як свідчить аналіз, від 40
– 60 % всіх єврооблігацій, які розміщуються на ринку, належить швейцарським і люксембурзьким банкам, які діють в інтересах своїх приватних клієнтів-інвесторів. Причому переважна більшість єврооблігацій, які складають портфелі названих банків,
були придбані в останні десять років минулого століття, коли розпочали свій активний рух до ринкових засад економіки постсоціалістичні країни та
країни пострадянського простору [10].
Іншу численну групу ринку єврооблігацій становлять інституціональні інвестори. Важливим
етапом у зростанні ролі інституціональних інвесторів стала практика випуску з першої половини 90-х
років великих єврооблігаційних позик, що дало
змогу знизити амплітуду коливання цін і підвищити
ліквідність вторинного ринку єврооблігацій [11].
На ринку єврооблігацій в групі інституціональних інвесторів можна виокремити: банки (центральні, інвестиційні, комерційні), державні установи, міжнародні фінансові інститути, пенсійні фонди, страхові фонди і компанії (у тому числі
офшорні), взаємні (пайові) інвестиційні фонди
(ПІФи), менеджери вкладів (управляючі інвестиціями), пайові інвестиційні фонди, великі корпорації.
Досить активну роль на ринку єврооблігацій
відіграють центральні банки, чому сприяло інтенсивне накопичення ними валютних резервів. Однак
ця категорія інвесторів досить обережна у виборі
інвестиційної стратегії поведінки на ринку єврооб-
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лігацій. Деякі банки вважають, що найбільш розумно вкладати свої інвестиційні ресурси в короткострокові активи – депозити і короткотермінові державні зобов'язання. Більша ж частина дотримується
погляду, згідно з яким, їх резерви повинні залишатися незмінними і вартість їх не повинна падати нижче певного рівня. Завдяки цьому основні резерви
таких банків інвестуються в короткотермінові фінансові інструменти, які є найбільш ліквідними на
ринку, а інша частина резервів розміщується в довгострокові активи. Якщо раніше центральні банки
обмежувались вкладанням коштів у цінні папери з
терміном обігу не більше 5 років, то сьогодні
спектр фінансових інструментів значно розширився і відповідно розширилися і диференціювалися
самі інвестиційні портфелі центральних банків.
Переважна більшість єврооблігацій випускаються такими суб’єктами:
– великими корпораціями приватного сектору;
– міжнародними організаціями;
– державними органами .
У випадку, якщо єврооблігації випускаються
урядовими агентствами чи місцевими органами
влади, зазвичай потрібні урядові гарантії.
Стійкий ріст ринку єврооблігацій обумовлений наступними факторами:
– стійким зростанням попиту на кошти з боку
транснаціональних корпорацій, урядів і міжнародних організацій;
– виникненням нових джерел коштів, що шукають сферу збуту, включаючи прибутки від нафтової промисловості країн-членів ОПЕК, – накопичення країн, що розвиваються, відплив капіталу;
– здатністю цього ринку діяти більш ефективно, ніж ринки закордонних облігацій. Ця здатність, а також можливість анонімної діяльності інвесторів і відсутність прямого оподаткування їх
прибутків забезпечують кращі результати діяльності на ринку як інвесторів, так і позичальників;
– високим рівнем гнучкості ринку, яка забезпечує позичальникам та інвесторам можливість вибору валюти облігацій.
Крім того, ринок також забезпечує можливість
випуску нових видів цінних паперів, включаючи
прості облігації акціонерних компаній, вільно конвертовані облігації, облігації з купонами й короткострокові зобов’язання з процентом, що змінюється.
Певне місце серед інвесторів ринку єврооблігацій займають державні установи (агентства) та
міжнародні фінансові інститути. Їх інвестиційна
стратегія полягає у погодженні валюти позики і терміну погашення випущених ними боргових паперів та розміщення коштів в облігації, що випускаються високо-надійними емітентами. Як і центральні банки, ця категорія інвесторів також має
жорсткі обмеження з інвестування своїх коштів і
тому орієнтується виключно на високоліквідні фінансові інструменти.
Казначейства транснаціональних корпорацій
для збереження ліквідності та капіталізації вартості
своїх активів розміщують кошти як у короткотермінові інструменти грошового ринку, так і періодично вкладають свої касові залишки в єврооблігації
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інвестиційні структури, які забезпечують вкладникам диверсифікацію інвестиційного портфеля, високу ліквідність і високопрофесійне управління
цінними паперами.
Прибуток за єврооблігаціями не оподатковується податком на прибуток громадян. Цей факт, а
також можливість діяти анонімно є найважливішими чинниками, що приваблюють інвесторів на
ринок єврооблігацій.
Отже, європапери – цінні папери, що номіновані у валюті, яка є іноземною для емітента. Тому
на ринку європаперів вони розміщуються переважно серед інвесторів, для яких валюта цінних паперів також є іноземною. Для проведення операцій на
євроринках використовуються всі конвертовані валюти та синтетична валюта євро. Ринок єврокапіталів представлений в основному у вигляді єврооблігацій, які є складовою частиною євроринку. Для
цих цінних паперів характерне гарантування. Тому
за допомогою ринку єврокапіталів краще розподіляються інші фінансові ресурси у світовому масштабі, стимулюється конкуренція. Тому ринок європаперів та ринок єврокапіталів є необхідними складовими всього євроринку цінних паперів.
З 1999 р. почалось проведення валютних операцій у євро та випуск єврооблігацій з номіналом у
новій валюті. У зв’язку з цим ризик обміну валюти
значно скоротився та далі зменшуватиметься з розширенням зони євро та входженням до її складу нових країн. Необхідність проведення єдиної економічної політики європейських урядів, пов’язана з
бажанням стабілізувати курс євро, приведе до зменшення інфляційного ризику та ризику зміни економічних і правових умов гри на ринку. Одночасно
зі зниженням ризиків розпочнеться й постійне зниження процентної ставки за єврооблігаціями.
Таблиця 1
Єврооблігації в «євро»
Сума, млрд євро
Кількість
15,2
16
10,2
13
5,8
4
3,6
5
3,1
4
2,0
1
1,5
4
1,3
4
1,3
3
1,2
2
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з плаваючою відсотковою ставкою, забезпечуючи
таким чином високу дохідність вкладень і при
цьому звичайно беручи на себе високий рівень ризику.
Суттєве місце серед інвесторів ринку єврооблігацій займають пенсійні фонди, які у своїй переважній більшості створювалися транснаціональними корпораціями. Створення таких фондів дає
змогу уникнути процедурних складностей, пов'язаних зі сплатою податків. На пенсійні фонди припадає25 % інституціональних інвестицій.
Щодо страхових та інвестиційних компаній, то
вони разом забезпечують близько 60 % інституціональних інвестицій. Певна частина інвесторів на
ринку єврооблігацій представлена також страховими фондами, офшорними страховими компаніями, переважно дочірніми, які створені транснаціональними компаніями.
Ще однією категорією інвесторів ринку єврооблігацій є менеджери вкладів (управляючі інвестиціями), в якості яких виступають банківські трастові департаменти. Враховуючи той факт, що клієнтами в більшості випадків є приватні інвестори,
менеджери вкладів зазвичай надають перевагу цінним паперам корпорацій, переважно американських. При цьому перевага надається високій дохідності і, відповідно, більш високим кредитним ризиками.
Останніми роками на ринку єврооблігацій набирають силу пайові інвестиційні фонди, які є професійними учасниками ринку і володіють великими
пакетами єврооблігацій. У той же час ці фонди в
будь-який час (у випадку зміни умов на ринку) готові перевести свої кошти в інші активи для підвищення їх дохідності, або для досягнення інших інвестиційних цілей. Це, як правило, досить мобільні
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Зміни на фінансових ринках вплинуть у першу
чергу на організаційну інфраструктуру та учасників
ринку. Серйозні перестановки пройдуть серед європейських бірж. Буде створено нові ринки, а діючі
втягнуться в новий виток гострої конкуренції.
Створення ЄВС підвищить конкуренцію серед
банків та небанківських установ. За прогнозами західних експертів, у певних країнах дозвіл створювати фонди, які інвестують свої кошти в інструменти фондового ринку, порушить банківську монополію операцій на грошових ринках. У будь-якому

разі банки втратять прибутки від операцій на ринку
Forex.
Зі створенням ЄВС кожна емісія державних
облігацій країн-учасниць буде здійснюватись у
євро. Разом з тим європейські фінансові ринки збережуть деякі специфічні риси, пов’язані з різницею
їхніх податкових систем, а також відсутністю єдиного позичальника (яким у США є Міністерство фінансів). Різниця в прибутковості буде відображати,
як ринок оцінює ризик невиконання зобов’язань.
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Зросте значимість європейських валют у міжнародних портфелях цінних паперів: їхня частка за
останні 15 років майже подвоїлась і досягла 40 %.
Зростання попиту на євроактиви буде супроводжуватис я збільшенням їхньої пропозиції.
 Ринок єврокомерційних паперів (ЕСР)
Це ринок номінованих у доларах США комерційних паперів, випущених за межами США через
європейську дистриб’юторську мережу. Інституціональна структура така ж, як і в євро-облігаційного
ринку: інвесторами є великі корпорації, банки, інвестиційні компанії.
Основні риси ринку ЕСР:
 Строки погашення від 2 до 365 днів, звичайно 180 днів, що значно більше, ніж на американському ринку (30—90 днів).
 Проценти з ЕСР розраховуються на базі
30/360 (у США за основу береться реальна кількість
днів у місяці).
 ЕСР торгується на базі спот; розрахунки
проводяться через Euroclear чи Cedel на другий робочий день після дати операції.
 ЕСР торгується більш активно порівняно з
американським ринком, де комерційні папери, внаслідок їхніх коротких строків, звичайно тримаються інвесторами до закінчення цих строків.
 Ринок євронот
Євроноти випускаються позичальником за
спеціально складеним графіком. Банки та брокерські компанії створюють об’єднання розміщення
для реалізації нот серед різних інвесторів за встановленою ставкою. Розміщення проходить через систему банківських торгів. Величина процентної ставки залежить від того, наскільки легко євроноти можуть бути розміщені.
Комісійні сплачуються за управління, за підтвердження — два рази на рік з невиплаченої частини кредиту; за використання — часто сплачуються лише починаючи з визначеного процента від
суми кредиту.
Інструмент ринку — кредитні програми підтримки емісії євронот. Євроноти дуже схожі за своїми характеристиками з комерційними паперами.
Відмінність лише в тому, що вони гарантуються інвестиційним банком або ж групою банків, які самі
їх викуповують чи подовжують кредитну лінію позичальнику. Фактори, що визначили активне зростання ринку похідних цінних паперів:
 зростання споживчих кредитів у Північній
Америці;
 уведення євро;
 масове знімання коштів з ощадних вкладів.
Імпульс для сучасного підйому сектору іпотечних облігацій було отримано з Австралії, коли в
1997 р. на євроринку було випущено дві великі європозики (1,7 млрд доларів), забезпечені австралійськими закладними. Після цього європейські банки
почали сек’юритизацію іпотечних кредитів. При
цьому фондування не було головною ціллю: ставки
більшості європейських іпотек були вищими від банківських.
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У секторі вторинних зобов’язань банки намагалися зменшити вплив ринкових ризиків, а також
уникнути високих норм резервування за рахунок
виходу за баланс відповідних активів.
Інтеграція України до європейської спільноти
є складним і тривалим процесом, але вже сьогодні
українські господарюючі суб’єкти працюють за
правилами, що диктують євроринок та сучасні економічні відносини. Для того, щоб євроринок цінних
паперів добре функціонував, необхідно мати достатньо прозору та могутню законодавчу базу, яка дозволить правильно регулювати діяльність суб’єктів
євроринку. Стандарти регулювання ринку цінних
паперів має вагоме значення для економіки кожної
країни, зокрема і для України. На нашу думку, вітчизняним фахівцям необхідно переймати закордонний досвід у сфері стандартизації регулювання євроринку цінних паперів.
Цінні папери мають величезне значення для
міжнародної торгівлі. Ще з часів середньовіччя (виникнення перших цінних паперів, хоча деякі дослідники відмічають їх прообраз у Давньому Римі)
вони давали змогу прискорювати обіг товарів унаслідок можливості спершу швидкого і безпроблемного переміщення грошей, що оформлялися лише
одним папером, а згодом і самих товарів, оформлених і переданих врученням лише документа, а не
самого товару [7].
Цінні папери в країнах англо-американської
системи права називають оборотними документами
(negotiable instruments). Подібні найменування у
міжнародному торговельному обороті виходять із
традиційного розуміння їх як документів, але сучасні цінні папери (особливо акції та облігації) випускаються і перебувають в обігу найчастіше в бездокументарній формі. Внаслідок цього змінилося і
загальноправове розуміння терміна „цінний папір”
(оборотний документ).
За законодавством України цінним папером є
документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове
право, визначає взаємовідносини між особою, яка
його випустила (видала), та власником і передбачає
виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передання прав, що випливають з цього документа, іншим особам.
У ЄС сформувався третій за обсягами капіталізації ринок цінних паперів у світі (після Сполучених Штатів Америки та Японії), центри якого зосереджено у Лондоні, Франкфурті, Мадриді, Лісабоні
та Стокгольмі. Упродовж існування ЄС взяло на
себе зобов'язання щодо зближення законодавства
країн-членів такою мірою, щоб функціонував спільний ринок. Таким чином, аналогічно іншим сферам економічної та соціально-правової діяльності
ЄС, ринок цінних паперів у своєму функціонуванні
керується єдиними принципами та стандартами, запровадженими в межах території спільного ринку.
Регулювання діяльності суб’єктів на євроринку цінних паперів здійснюється двома генеральними директоратами: Генеральним директоратом з
питань вільного руху капіталів та Генеральним ди-
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ректоратом з питань регулювання внутрішнього ринку. Законодавчі повноваження інститутів ЄС визначено ст. 180 Договору про створення ЄС: “З метою виконання своїх обов'язків Рада та Комісія відповідно до положень цього Договору можуть
ухвалювати регламенти, директиви і рішення, надавати рекомендації та робити висновки”.
З наведених вище видів нормативно-правових
актів ЄС регламент має загальний характер, обов'язкову силу і застосовується безпосередньо у всіх
країнах ЄС. Директива має обов'язкову силу для
країни ЄС, якій вона адресована, проте національні
інстанції вільні обирати форми і засоби її виконання; рішення є індивідуальним актом, адресованим конкретній особі або кільком особам; рекомендації та висновки обов'язкової сили не мають.
Провідною формою врегулювання відносин на
ринку цінних паперів країн ЄС є директива. Директиви щодо ринку цінних паперів стосуються допуску їх на фондову біржу, випуску проспекту емісії,
а також регулярного надання докладної інформації
про себе компаніями, які працюють на цьому ринку. Директиви ЄС, призначені для створення єдиного ринку цінних паперів щодо питань випуску
(емісії) цінних паперів та їх обігу, як зазначалося
вище, належать переважно до компетенції Генерального директорату з питань внутрішнього ринку.
Ці директиви стосуються функціонування як первинного ринку цінних паперів, так і вторинного.
На рівні права ЄС, зокрема, регулюються:
– діяльність на фондовому ринку;
– умови започаткування та здійснення діяльності осіб, які надають послуги на цьому ринку;
– умови функціонування інвестиційних фондів;
– спрощення процедури розміщення сертифікатів інвестиційних фондів на території всього
Співтовариства;
– вимоги щодо пропонування цінних паперів
невизначеному колу осіб (відкритий продаж);
– встановлення мінімальних вимог щодо інформації, яку має бути розкрито невизначеному колу
осіб;
– спрощення процедури транскордонного випуску цінних паперів та ін.
За законодавством ЄС держави-члени можуть
прирівняти до інвестиційних компаній ті суб'єкти,
які не мають статуту юридичної особи, за умови,
якщо:
– їхній юридичний статус гарантує рівень захисту інтересів третіх осіб, еквівалентний тому, що
забезпечує статус юридичної особи;
– вони підлягають відповідному нагляду з боку
регулятивного органу, відповідно до їх організаційно-правової форми.
Таким чином, у законодавстві ЄС немає прямої
заборони щодо поширення державами-членами поняття “суб'єкт інвестиційної діяльності” також на
відповідних фізичних осіб. Проте, якщо такі фізичні особи надають інвестиційні послуги із зберігання цінних паперів чи коштів третіх осіб, це дозволяється лише за дотримання певних умов:
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1. Права власності третіх осіб на такі цінні папери та кошти повинні бути захищені, зокрема від
претензій кредиторів (щодо стягнення на
майно, відшкодування збитків та претензії іншого характеру), заявлених до суб'єкта інвестиційної діяльності (в даному випадку – сукупності фізичних осіб) або до його власників, так само, як і у
разі неплатоспроможності суб'єкта інвестиційної
діяльності чи його власників;
2. На суб'єкта інвестиційної діяльності, так
само, як і на його власників, повинні поширюватися
відповідні норми щодо критеріїв платоспроможності;
3. Річна звітність суб'єкта інвестиційної діяльності має перевірятися аудитором, кваліфікація
якого визнається за національним правом;
4. Якщо власником суб'єкта інвестиційної діяльності є одна особа, вона має вжити відповідних
заходів з тим, щоб забезпечити захист інтересів інвесторів на випадок припинення діяльності суб'єкта
з причини смерті, втрати дієздатності та в інших подібних випадках.
На євроринку цінних паперів поширеною процедурою, яка підлягає правовому регулюванню, є
андерайтинг. Андеррайтинг – купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних
паперів емітента інвесторам, про повний або частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним
перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога
більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.
Крім наведених вище послуг, для здійснення
яких передбачено спеціальний режим правового регулювання, існують також інші послуги, яким приділяється особлива увага на рівні європейського
права. Йдеться про так звані додаткові послуги, які
учасники євроринку можуть надавати разом з основними. Проте надання окремо додаткових послуг,
без надання основних, не допускається.
Відповідно до європейського законодавста, додатковими послугами на євроринку цінних паперів
ЄС є:
– послуги відповідального зберігання (обслуговування депозитних скриньок);
– надання кредитів та позик інвестору для забезпечення йому можливості виконати операцію з
одними або кількома інструментами ринку цінних
паперів, якщо її учасником виступає позикодавець;
– консультації підприємствам з питань структури активів, стратегії виробництва та пов'язаних з
цим питань, а також консультації та послуги, пов'язані із злиттям та придбанням підприємств;
– послуги, пов'язані з андеррайтингом;
– консультації щодо інвестицій в один чи декілька інструментів фондового ринку;
– послуги з обміну валют, якщо вони пов'язані
з наданням інвестицій.
Євроринки не підпорядковані національним
правилам, зокрема щодо резервних вимог, тому банки можуть працювати на них більш ефективно та
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з меншими витратами. Унаслідок конкуренції на
цих ринках з'являється взаємозв'язок між процентними ставками на євроринках та на внутрішніх грошових ринках.
Сьогодні на євроринку задіяні найбільші міжнародні банки, фінансові центри та всі конвертовані валюти. На євроринку операції здійснюються у
валютах, які відрізняються від валюти країни місцезнаходження банку, що проводить операції. Поява такого ринку обумовлена лише потребами інвесторів і користувачів інвестицій, тому операції на
ньому не підпадають під державне валютне та податкове регулювання країни – емітента валюти.
Таким чином, на рівні права ЄС визначено
умови започаткування та здійснення діяльності
особами, які є учасниками євроринку цінних паперів, умови функціонування інвестиційних фондів та
випуску цінних паперів.
Висновки. Необхідною передумовою для правильного функціонування економіки є фінансовий
ринок. Світовий фінансовий ринок спеціалізується
в основному на емісії цінних паперів та їх купівліпродажу. Попит формують підприємства, у тому
числі банки, шляхом емісії цінних паперів, а також
держава, яка видає займи.
Євроринок цінних паперів являє собою особливий сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини з приводу купівлі – продажу спеціальних документів (цінних паперів), які мають
свою вартість, вільно обертаються і засвідчують відносини співволодіння та займу між тими, хто залучає ресурси, випускаючи цінні папери (емітентами), і тими, хто їх купує (інвесторами), опосередковані, як правило, участю особливих суб'єктів
підприємницької діяльності – фінансових посередників у іноземній валюті.
Глобальна інтеграція фінансових ринків стала
неминучою. Вона спричинила посилення економічної взаємозалежності країн світу, тому сьогодні на
євроринку задіяні найбільші міжнародні банки, фінансові центри та всі конвертовані валюти.
Зокрема, в Україні випускать 3 види єврооблігацій: корпоративні, суверенні, муніципальні. Виходячи з проаналізованих даних, необхідно відмітити, що у вітчизняній економіці переважають корпоративні єврооблігації. Це пояснюється досить
високою їх ліквідністю та зацікавленістю багатьох
підприємств у фінансовій вигоді. Тому необхідно й
надалі покращувати використання цінних паперів
вітчизняними підприємствами. Муніципальні єврооблігації у вітчизняній економіці не досить розвинуті. Зокрема, усі єврооблігацій українських емітентів є незабезпеченими борговими цінними паперами з фіксованою дохідністю та чітко
встановленим строком обігу. У світовій практиці
для створення гнучкої структури позики використовується значна кількість боргових фінансових інструментів та вбудовані внутрішні механізми, які
дозволяють варіювати характеристики цих інструментів.
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Отже, ринок цінних паперів є складовою частиною фінансового ринку, так як пов'язаний з переливами капіталу від одних учасників ринку до інших. Можна беззаперечно сказати, що євроринок
цінних паперів відіграє важливу роль у суспільному
відтворенні. Адже основна функція ринку цінних
паперів – мобілізація грошових засобів інвесторів
для організації та розширення виробництва. Таким
чином, євроринок цінних паперів представляється
як ефективний механізм функціонування ринкової
економіки, інструмент мобілізації фінансових ресурсів та заощаджень населення, оптимального перерозподілу засобів, підвищення активності людини
як реального власника.
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Аннотация
В данной статье представлен обзор текущего состояния российских компаний в условиях становления
цифровой экономики с учетом ее влияния на процессы корпоративного управления. Основой для анализа
служат отчеты, исследования и иные соответствующие документы, содержащие современные показатели
и результаты работы передовых российских компаний.
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This article presents an overview of the current state of Russian companies in the emerging digital economy
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Термин «цифровая экономика» ввел в употребление американский информатик Николас Негропонте (в работе «Being Digital»), когда в 1995 году,
отмечая недостатки физического воплощения товаров и преимущества новых видов интернет-продуктов, сформулировал концепцию перехода «от обработки атомов к обработке битов». Цифровая трансформация данного рода представляет из себя
процесс, который можно рассматривать с двух ракурсов: как трансформацию бизнес-модели или
внедрение современных технологий в производство продукции или услуг. Исходя из этого, цифровая экономика является результатом цифровой
трансформации и представляет из себя хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме
[4, с. 1].
Цифровая экономика оценивается в 3,2 трлн
евро в группе стран «Большой двадцатки» и составляет около 8% ВВП [6, с. 1]. Экспертная группа
Digital McKinsey в своем исследовании 2017 года,
отметила, что интернет является важнейшим элементом экономического прогресса, так как обеспечивает значительную часть роста экономики: вклад
интернета в ВВП развитых стран за практически
15-летний период 1995-2009 гг. суммарно составил
приблизительно 10%, причем за период 2011-2016
гг. он вырос более чем в два раза – до 21%. Развитие
цифровой экономики непрерывно связано с развитием доступа в сеть «Интернет», но «канал связи»
такого рода не имеет ценности, если люди не смогут научиться эффективно использовать его преимущества [5, с. 21].
В Россию цифровая экономика пришла относительно недавно, однако пристальное внимание
государственного и частного сектора, популярность в СМИ со стороны экспертного и научного
сообществ, а также общемировые тренды диктуют
свои правила существования в условиях нового
экономического уклада. Положительный эффект от

текущих процессов для государства складывается в
основном из: возможностей оптимизации расходования бюджетных средств; обеспечения соответствующего уровня цифровой безопасности; создания единой инфраструктуры взаимодействия власти и бизнеса; повышения транспарентности и
качества предоставления государственных услуг (в
целях минимизации излишней бюрократии, человеческого фактора или коррупционной составляющей); а также соответствующего развития социально-экономического состояния и гражданского
общества за счет изменения цифрового климата [3,
с. 27-31]. При этом для частного сектора в лице
крупных компаний или субъектов малого и среднего предпринимательства появляются свои перспективы и риски различного характера. В частности, цифровизация создает компаниям возможности более детального анализа финансовоэкономической ситуации, результаты которых они
могут использовать для дальнейшего развития административных, операционных или производственных процессов, а также отношений с потребителями, контрагентами, инвесторами и иными
стейкхолдерами.
Совокупное развитие социально-экономических институтов в стране и изменения, с которыми
уже столкнулись отечественные компании, функционирующие в традиционных отраслях, вынуждают их оперативно адаптироваться к новым бизнес-моделям и появляющимся технологиям в целях
поддержания достаточного для современного
рынка уровня инновационности, транслируемого
мировой экономикой.
Согласно докладу НИУ ВШЭ «Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса», выполненному на основе опроса и
анализа данных о функционировании компаний в
различных отраслях (в том числе, промышленное
производство - 53%, розничная торговля - 18%,
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связь, транспорт, энергетика - 17%, а также банки и
финансовый сектор - 12%).
К основным предпосылкам формирования
цифровой экономики в России относят:
- распространение доступа к сети «Интернет»
и рост числа пользователей;
- развитие электронной коммерции;
- развитие IT-отрасли;
- развитие национальной системы электронного правительства.
Большинство исследуемых компаний (53%)
уже по состоянию на 2017 год достаточно высоко

Ранняя стадия
Стадия развития
Зрелая стадия
Источник: [1, с. 48].
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оценивали уровень своего цифрового развития, когда (по самооценкам) на ранней и средней стадии
находилось всего 18% и 30%, соответственно. При
этом результаты по отрасли являются более сбалансированными: доли предприятий, которые находятся на стадии развития и стадии зрелости, оказались практически равны (42% и 45%). Баланс
наблюдается за счет снижения «ранней» и «зрелой»
долей, а также увеличения доли тех, кто находится
на средней стадии - в процессе развития (табл. 1).

Таблица 1.
Оценка стадии цифрового развития
Самооценка стадии
Оценка стадии предприятий
своего предприятия, %
своей отрасли, %
18
13
30
45
53
42

Следует обратить внимание на то, что авторами доклада отмечается излишний оптимизм российских компаний при оценке степени своего цифрового развития, так как результаты схожего исследования «Aligning the Organization for Its Digital
Future» Массачусетского технологического института существенно коррелируются с отечественными при прочих равных условиях: было опрошено
3700 руководителей и специалистов компаний из
131 страны - при этом по состоянию на серединуконец 2015 года всего 26% зарубежных компаний
находились на зрелой стадии, 42% на стадии развития и 32% на ранней стадии функционирования.
Учитывая результаты и выводы выполненных
НИУ ВШЭ исследований, в том числе касательно
реализуемых российскими компаниями соответствующих проектов, уровня влияния конкретных

направлений цифровизации, а также спектра различных проблем и барьеров, с которыми сталкиваются компании, можно сделать следующие заключения о ситуации на момент активного развития
цифровой экономики в Российской Федерации
(2017 год):
- реализуемые компаниями проекты чаще
всего были связаны с электронным документооборотом (60%), интернетом вещей (50%), а также работой в социальных сетях (43%), электронной торговлей или инструментами цифровых подписей
(41%), при этом системы хранения, обработки и
аналитики больших данных, охранные системы
(кибербезопасность) или системы автоматизированного проектирования использовали в своей работе менее 30%, а 8% компаний совсем не осуществляли проекты подобного рода (рис. 1);

Рисунок 1. Применение цифровых технологий (2017)
Источник: [1, с. 50].
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- при оценке уровня влияния на бизнес в лидерах оказались следующие конкретные технологические
направления, что уже тогда определяло тренд, подтвержденный к настоящему времени на практике
(рис. 2);
14

Рисунок 2. Влияние цифровых технологий на бизнес
Источник: [1, с. 61].
- в процессе реализации проектов с использованием цифровых технологий компаниям приходится
сталкиваться с множеством проблем, которые в основном были связаны с отсутствием опыта, неверной
оценкой сроков реализации, некомпетентностью и низким уровнем взаимодействия (рис. 3);

Рисунок 3. Основные проблемы реализации «цифровых» проектов (2017)
Источник: [1, с. 72].
Спустя практически три года ситуация изменилась и некоторые из существовавших ранее проблем в настоящее время находятся в стадии активного решения. Выполненное в январе 2019 года исследование
аудиторской
компании
KPMG
«Цифровые технологии в российских компаниях»
наглядно продемонстрировало текущее состояние
компаний-респондентов по отраслям (к которым
относятся: банки и финансовые институты - 23%,
ритейл - 14%, товары широкого потребления - 14%,
страховые компании - 11%, транспорт - 11%, металлургия - 8%, нефть и газ - 7%, а также телеком и IT

по 6%) и готовность российского рынка к цифровизации в целом. В качестве ключевых выводов исследования определены следующие утверждения:
- компании-респонденты снова достаточно высоко оценили свой уровень цифровой трансформации (по данным опроса у 63% компаний даже имеются соответствующие программно-плановые документы, против 70% по миру), однако, в
большинстве случаев демонстрируемый «высокий»
уровень готовности ограничивается набором краткосрочных пилотных проектов по внедрению той
или иной технологии, отсутствием понимания полной картины происходящего на рынке, а также
средне или долгосрочного плана [2, с. 12];
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- существенным изменениям за прошедшее
время подвергся перечень лидирующих инструментов, применяемых компаниями в своих проектах например, если ранее большие данные были отно-
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сительно неинтересны, то в настоящее время ситуация кардинально изменилась, кроме того, роботизация и искусственный интеллект также выбились
в пятерку лидеров (рис. 4);

Рисунок 4. Применение цифровых технологий (2019)
Источник: [2, с. 30].
- повышение производительности и сокращение издержек – это наиболее ожидаемые результаты
внедрения цифровых технологий в целом, при этом в настоящее время наибольший экономический эффект
влияния от цифровых технологий, по мнению российских компаний, принесли анализ больших данных и
предиктивной аналитики, а также роботизация бизнес-процессов (рис. 5);

Рисунок 5. Наиболее эффективные технологии
Источник: [2, с. 32].
- исследователями также определены основные причины для беспокойства среди руководителей – это
риски информационной безопасности, сокращение рабочих мест, а также ухудшение управляемости процессов, при этом наиболее существенные проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при
внедрении инновационных технологий, практически не изменились за прошедшее время - недостаточная
зрелость текущих процессов и уровня автоматизации у 64% опрошенных компаний, на отсутствие компетенций жалуются 58%, а низкий уровень IT-грамотности сотрудников беспокоит 35% респондентов (рис.
6);

Рисунок 6. Основные проблемы реализации «цифровых» проектов (2019)
Источник: [2, с. 15].
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Из представленных в работе вышеуказанных
данных наглядно видна стабильная положительная
динамика внедрения цифровых технологий в функционал большинства российских компаний за последние годы. При этом следует учитывать относительную соизмеримость некоторых показателей, а
также возможную аналитическую погрешность,
связанную с разницей в долях компаний-респондентов и рассматриваемых отраслей. Принимая во
внимание масштабы и особенности осуществления
данного рода преобразований в условиях современной экономики Российской Федерации, а также вес
внешнеполитического давления, можно сделать
выводы о необходимости продолжения дальнейшей работы по развитию цифровых технологий,
формирования качественной нормативно-правовой
инфраструктуры, создания единой цифровой площадки взаимодействия для субъектов хозяйственной деятельности, а также системы государственной поддержки и развития в целях создания еще более благоприятных условий.
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Abstract
The article is devoted to the research of modern tendencies in the market of agricultural machinery in Ukraine.
The analysis of the dynamics of the market as a whole and its parts: the equipment for plant growing, equipment
for livestock, universal machinery and spare parts were carried out. In the structure of the market prevails machinery for plant growing, which is due to a greater proportion of plant production compared with livestock and the
dynamics of reducing the latter. It was determined that the trend towards a rapid market growth, which took place
from 2015 to 2017, gave way to a tangible reduction of 14% in 2018. This was reflected in the reduction of all
major segments of the market: tractors and combine harvesters. Analysis of the dynamics and structure of the
market of tractors and combine harvesters has made it possible to identify the leaders: "John Deere", "New Holland", "Case", "Claàs". The leader is "John Deere".
The position of Ukrainian producers of agricultural machinery in the market is not actually presented. Only
Ukrainian company "HТZ" in 2018 increased the volume of sales is the tractors market with capacity from 100
kW company, thus regaining 4.6% of the market. This indicates the low level of competitiveness of Ukrainian
producers in comparison with foreign ones. This confirms the need to revise the enterprise management policy in
general and ensure an adequate level of quality. An important competitive advantage of Ukrainian manufacturers
is a very low price, but due to poor quality it is not a sufficient advantage for making a decision on their purchase.
This requires revision of the enterprise management policies in general, and above all concentration on ensuring
an adequate level of quality that requires the implementation of strategic changes in all areas and systems of activity.
Keywords: tractors, combine harvesters, agricultural machinery, Ukrainian market of agricultural machinery.
Introduction. Important role of the agrarian sector of the country's national economy is connected with
the provision of food security, the provision of jobs for
the rural population, the creation of a gross national
1

product and the development of export activity, which
is especially relevant for Ukraine in our time. The high
level of agricultural productivity depends directly on
the quality of machinery, which is represented by a

The article is executed in the framework of research work on the topic "Agricultural production competitiveness management systems in the terms globalization of agricultural markets" № 0119U001387.
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wide range of machines and equipment for plant growing, animal husbandry, transportation and repair. It is
important to have an idea of the dynamics and structure
of the market in order to determine the prospects for the
development of Ukrainian agricultural machinery enterprises.
Methodology of research. The purpose of the
study is to analyze the main trends in the structure and
dynamics of the agricultural machinery market in
Ukraine for 2012-2018.
The methodology of analysis consists in calculating the sales volume dynamics of agricultural machinery during a certain period of time by calculating the
growth rate. Analysis of the structure dynamics involves the calculation of the particular producer sales
proportion of a product certain type in the total sales
volume for the relevant year. The analysis of the market
structure involves determining the dynamics and structure of agricultural machinery for plant growing, livestock breeding, universal and spare parts. Analysis of
the dynamics and structure for agricultural machinery
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for plant growing involves identifying the largest segments of the market and their analysis.
Results of research. Ukrainian agricultural machinery is currently not in the best position, which is
confirmed by the fact that the vast majority of agricultural machinery purchased by the subjects of agrarian
business is produced not in Ukraine, but abroad. For the
analysis, information on the acquisition of material and
technical resources by enterprises for production needs
was used.
First of all, it is necessary to analyze the dynamics
of the market in terms of value. As can be seen from
fig. 1 over the past 7 years, the agricultural machinery
market has grown significantly: the market grew most
in 2016, when it increased by 98.4%; in 2017, the
growth rate remained quite tangible - 35.4%, but in
2018 it was reduced by almost 14 % This is the lowest
index for the entire period under investigation, when
the market decline was observed only in 2014 by 6%,
which indicates a gradual saturation of agricultural machinery.

135,38
86,02

50,00
0,00
2018
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2016

Market volume

2015

The growth rate of the market

Fig. 1. Dynamics of the agricultural machinery market (UAH billion)
In tabl. 1 the growth rates of certain types of machine-building products have been provided. As we see, the
most dynamically growing was agricultural machinery for plant growing, similar dynamics inherent and universal
technology, and for spare parts the least reduction in 2018.
Table 1
Growth rate of agricultural machinery by different types (%)
Types of agricultural machinery
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plant growing
85,1
134,9
208,9
186,4
91,7
103,7
Livestock breeding
84,0
120,6
147,0
123,0
89,1
102,3
Universal
87,4
171,1
193,7
200,5
99,4
103,4
Spare parts
99,6
118,3
124,4
183,0
115,8
103,8
The share of each type of agricultural machinery is given in Table. 2. As we see, the most widespread is
machinery for plant growing, the share of which varies in the range of 85%, in the second place the market of
spare parts with the volume of 8%, in the third-place universal technology, whose role has increased significantly
in recent years: from 4.25 % to 6%. Instead, the volume of sales of equipment for livestock production decreased
significantly: from 3% to 1% due to a significant reduction of this kind of activity in Ukraine.
Table 2
Proportion of agricultural machinery by different types (%)
Types of agricultural machinery
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Plant growing
86,30
87,26
87,56
83,16
82,58
84,65
84,61
Livestock breeding
1,07
1,09
1,22
1,65
2,49
2,62
2,66
Universal
6,08
5,98
4,74
4,85
4,48
4,23
4,25
Spare parts
6,56
5,66
6,48
10,34
10,45
8,49
8,48
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In the general structure of agriculture, the share of livestock production has decreased from 35.7% to 26.3%
from 2010, which is mainly due to a longer production cycle, greater risk, and the presence of relatively cheap
imported products on the market. In general, it is possible to predict that further reductions will take place, in spite
of the state support for the development of this industry. To obtain a positive effect from the impact of state support
is a rather long period, which does not allow considering in the near future a tangible increase in livestock production, and, accordingly, the demand for agricultural machinery for this sub-sector.
For further analysis, consider the market for agricultural machinery for plant growing. In fig. 2 the dynamics
of sales of this product is given to the most significant segments. In fig. 3 presents the structure of the implementation of technology for plant growing.
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Fig. 2. The dynamics of sales volumes by types of agricultural machinery for plant growing (UAH thousand)
During the years 2012-2014 no significant growth
was observed, and from 2015 onwards the sale of tractors, grain harvesters and seeders (without fat) increased significantly. The share of these three types of
machinery in the amount demonstrates their decisive
role in shaping the market. Thus, the growth of the market for agricultural machinery for crop production from
2015 is due to an increase in the volume of sales of
these three types of products. The above results reflect
the structure of crop production in Ukraine in recent
years: in 2018, the share of grain and leguminous crops,
industrial crops, including sunflower, was 69.6% of the
total crop production. Significant influence on the superiority of these crops is on the world market, where
Ukrainian sunflower and grain have a high demand.
In order to determine the general tendencies of agricultural machinery development in Ukraine, it is advisable to analyze separately the largest groups of machinery for plant growing. First of all, consider the purchase of tractors, the share of which is about 36% for

plant growing and 29% of the total market. In fig. 4. the
dynamics of tractors realization on power is presented.
As we see, there is a positive dynamic for all
kinds. In the largest volume, the implementation of the
most powerful tractors - more than 100 kW - increased
by 4,57 times compared to 2012, which led to an increase in the share of tractor data from 71% to 76.6%
in the structure. In the second place are tractors with a
capacity from 60 to 100 kW - their sales increased 3.73
times. Their share varies within 20% of the total market
of tractors. A much smaller volume is occupied by tractors with a capacity from 40 to 60 kW: their share in the
period under study decreased from 4.95% to 2.3%, despite an increase of their volume of 1.92 times, which
is the smallest indicator among all four groups. The
smallest segment occupies the least powerful tractors up to 40 kW - their share will set in 2018 only 0.52%,
although their sales volume has increased 3 times.
Thus, the market for Ukrainian tractors is formed by
powerful groups: from 60 to 100 kW and more than 100
kW.
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Fig. 3. Proportion of sales volumes by types of agricultural machinery for plant growing (%)
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Fig. 4. The dynamics of sales volumes by types of tractors (UAH thousand)
Let's consider each of these groups in detail. In fig. 5, the dynamics of sales of tractors with capacity from 6
to 100 kW is given among the market leaders.
As you can see, by 2016 the Belarusian company managed to quickly take absolute leadership in the market
with a 41.4% market share, but in subsequent years the situation changed considerably, the company gave way to
its position, and in the year 2018 it is possible to distinguish three enterprises that together cover 50% of the
market: "John Deere", "New Holland" and "Belarus". Instead, another Belarusian enterprise "MTZ" actually lost
a significant part of the market during the period under study: its share decreased from 16.6% to 4.3%, which is
associated with a reduction in sales from 2016. The positive dynamics of the increase in the market share are also
the German company "Claàs", which from 2016 to 2018 significantly increased its share to 7.3%, despite a relatively high price for products (fig. 6).
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Fig. 5. Dynamics of the market leaders for tractors with capacity from 60 to 100 kW (UAH thousand)
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Fig. 6. Average prices of the market leaders for tractors with capacity from 60 to 100 kW (UAH)
Thus, over the past two years, the "John Deere" company has shown the best performance by reducing the
average cost of a tractor, which allows a significant increase in sales (from 58 in 2016 to 175 in 2018), which
allowed to reduce the difference between the value of the tractor and a tractor "Belarus" is a way to win the lion's
share of the market. As for "New Holland", it should be noted that this company in 2017 with a moderate increase
in price by 17.9% managed to increase the number of tractors sold by 75% twice. Instead, the growth in sales in
2018 is due to an exceptionally tangible increase in prices (by 37.4), with a reduction in the number of traded
tractors by 20%. The share of Ukrainian producers of tractor in 2008 was only 0.4%, which is evidence of the noncompetitiveness of Ukrainian agricultural machinery producers.
Let’s give the analysis of the market of tractors with a capacity over 100 kW (fig. 7).
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Fig. 7. Dynamics of the market leaders for tractors with capacity from 100 kW (UAH thousand)
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Unlike the previous segment of the market among the most powerful tractors, there is an absolute leader "John
Deere" whose market size is on average about 36% - that is, more than a third. Taking into account the reduction
in the number of traded tractors in 2018, with virtually unchanged prices compared to other companies, he managed to even increase the market share compared to 2017. This is partly due to the fact that in comparison with the
previous year, along with other leading players in the market (which reduce the price) this company has increased
it. In second place, "Case", which though it returned in 2018 3.7% of the market, received this result solely due to
a 22.3% increase in prices. "New Holland" lost 27% in its volume, despite the lowest price among the three leaders.
The only company in 2018, which increased the volume of sales in real terms, is the Ukrainian company
"HТZ", thus regaining 4.6% of the market. This is explained by one of the lowest prices among market players
(fig. 8). In total, the following two largest segments of the market have been formed by: "John Deere" has 33.2%
of the market, and "New Holland"- 12.17%, "Case" - 11.43%, "Claаs" - 7.02%.
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Fig. 8. Average prices of the market leaders for tractors with capacity from 100 kW (UAH)
Analysis of the dynamics of sales of grain harvesters is presented in Fig. 9.
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Fig. 9. Dynamics of the market leaders for grain combine harvesters (UAH thousand)
According to the structure of the market, the leader
is John Deer. This enterprise, despite the reduction of
the number of combine harvesters, has increased the
market by 2.6%. In general, the positive dynamics of
increasing the presence on the market is demonstrated
by the company since 2014. Pricing policy is fairly
moderate: the average cost of a combine is not much
more than the closest competitors, among which are the
"Case"and "Claаs". "Claаs" also gradually increases his
presence on the market due to the growth of his share,
which in 2018 is 12%. The third place belongs to the
"Case"- which has respectively 10% of the market for
2018.

Unfortunately, due to the lack of a seeder’s sales
structure by different enterprises, it is impossible to determine their market share and dynamics. But it should
be noted that this segment in comparison with tractors
and combines decreased in 2018 but less - by 8.6%, the
market of combines decreased by 35.9%, and tractors
by 16%.
Conclusions. Thus, based on the analysis of the
dynamics of the market of agricultural machinery in
Ukraine for 2012-2018, it can be argued that it dominates imported producers in comparison with Ukrainian
ones. The most powerful players in the market are such
enterprises as: "John Deere", "New Holland", "Case",
"Claàs". The obvious leadership of the American manufacturer "John Deere" evidence of the need to consider
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its activities as an example for benchmarking for
Ukrainian enterprises. As even in the conditions of
market contraction in 2018, this company managed not
to lose, but even to strengthen its position in the Ukrainian market. It is worth noting that the general trend towards a rapid growth of the market, which was observed from 2015 to 2017 in 2018, has changed, reflecting the gradual shift of consumers' interests from the
sole question of product quality to its price, which is
particularly illustrated by the loss of "Belarus" of 20%
of the market through a well-balanced pricing policy rival - "John Deere". An important competitive advantage of Ukrainian manufacturers is a very low price,
but due to poor quality it is not a sufficient advantage
for making a decision on their purchase. This requires
revision of the enterprise management policies in general, and above all concentration on ensuring an adequate level of quality that requires the implementation
of strategic changes in all areas and systems of activity.
It is clear that joining such strong players in the
market as "John Deere", "New Holland", "Case",
"Claàs" is a challenge for Ukrainian producers of agricultural machinery; instead, it is promising to see the
fight against the followers represented by such producers in the relevant markets: on the market of grain harvesters are: "Massey Ferguson", "Tucano", "TC", "Lexion"? in the market of tractors with capacity from 60 to
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100 kW are: "Kirovets", "JCB Fasttrac", "Challenger",
"Deutz-Fahr", "Belarus"; in the market of tractors with
capacity more than 100 kWare: "Zetor", "Massey Ferguson", "Аgrotron", "Landini", "Carraro", "Аgrofarm".
References
1. Purchase of material and technical resources
for production needs by agricultural enterprises in
2018. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Purchase of material and technical resources
for production needs by agricultural enterprises in
2017. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Purchase of material and technical resources
for production needs by agricultural enterprises in
2016. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Purchase of material and technical resources
for production needs by agricultural enterprises in
2015. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Purchase of material and technical resources
for production needs by agricultural enterprises in
2014. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Purchase of material and technical resources
for production needs by agricultural enterprises in
2013. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Purchase of material and technical resources
for production needs by agricultural enterprises in
2012. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/

КОНТРАКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІОЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Ніколайчук Т.О.
Магістр правознавства, аспірант
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ
м. Одеса, Україна
THE CONTRACT IS A PROTECTION'S TOOL OF THE NATURAL RESERVE FUND'S SOCIAL
AND ENVIRONMENTAL BENEFITS
Nikolaychuk T.
master of law, postgraduate student (Economics)
Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the
National Academy of Science of Ukraine
Odessa, Ukraine
ORCID:0000-0001-6268-7723
Анотація
Захист природного біорізноманіття та його відтворення є, на сьогоднішній день, одним з пріоритетних
напрямів політики держави та соціально-економічної безпеки населення, тому важливо, щоб природоохоронні посади займали особи дійсно кваліфіковані особи, а трудові відносини мали прозорий та чітко регламентований характер. Оскільки зміни у національній економіці викликали необхідність перегляду інституту стимулювання трудових відносин у сфері природно-заповідного фонду з позиції економічного та
соціально-екологічного забезпечення сталого розвитку регіонів. Старі інструменти мотивації персоналу
до праці носять досить номінальний характер, не відповідають ринковим потребам сьогодення, політиці
диференціації працівників в залежності від трудових досягнень. З метою залучення до роботи в галузі охорони природно-заповідного фонду молодих, амбітних, принципових фахівців та стимулювання існуючих,
досвідчених, висококваліфікованих кадрів необхідно розробити гнучку та розгалужену систему фінансово-економічного та соціально-побутового заохочення, такий механізм має стимулювати працівників до
ініціативності, креативності, професійного розвитку та вдосконалення, самоосвіти та кар'єрного росту, що
в свою чергу стане дієвим інструментом розвитку економіко-соціального благополуччя регіонів та країни
в цілому.
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Abstract
Market transformations in the country's economy caused the need to revise the labor relations institute from
the economic development point of view. Particular importance was the theoretical reassessment labor relations
institutional: the old labor law institutes, which corresponded to the administrative command system, must transform to new ones, that contain market needs. We have considered the responsibility personalization conditions for
environmental legislation violations with the definition of socio-economic components.
The aim of the article is represented the main tendencies and realities of using an employment contract in
Ukraine's companies, which is signed in the standard form. This article is dedicated to studying the contract as a
special form of regulation and its role in the modern market economy conditions, such a type of economy-labour
agreement application in western countries were contrasted, сonclusions about the contract perspective to realize
the agreed economic regulation were proposed. A contract can give the chance to more people to realize their work
abilities on the most favorable conditions, to build the civil society foundations and the legal capitalist state.
Ключові слова: трудова угода, контракт, персоніфікація економіко-трудових відносин, засоби економічного стимулювання, еколого-економічна відповідальність.
Keywords: labor agreement, contract, economic and labor relations' personification, economic stimulation's
tools, ecological and economic responsibility.
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
Керівництво природоохоронних установ, це окрема
ланка управлінської системи України, тому вкрай
важливо, щоб кандидат, який претендує на посаду
директора об'єкта природно-заповідного фонду чітко розумів межі своєї відповідальності перед народом України в цілому, та не мав змоги уникнути
юридичної відповідальності через казуїстичність та
нечіткість норм чинного законодавства. Саме контракт як інструмент еколого-економічного менеджменту надасть змогу провести реформування системи управління установ природно-заповідного фонду України, оскільки контракт як нова форма
регулювання трудових правовідносин передбачає
більшу гнучкість в умовах наймання працівників,
режиму їх трудової діяльності, основних прав та
обов’язків, істотних умов праці, системи економічного стимулювання, умов притягнення до юридичної відповідальності. Крім того на сьогоднішній
день українські реалії показують нам, що необґрунтовано застосовується спрощена та занадто уніфікована форма контракту з керівництвом установ
ПЗФ та низкою посадових осіб: без урахування
сфери господарської діяльності підприємства, особливостей роботи як установи в цілому, так і її керівника, не враховуються норми спеціального законодавства, економічна складова діяльності установи.
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Вивченню питань щодо процедури імплементації та
доцільності застосування контрактних відносин
займалися Н. Болотіна, А. Кулініч, С. Селезень,
М.Волянський, І.Боханова, А.Луценко, В.Прокопенко, О.Гаврилюк, А.Ставцева, І.Зуб, В.Ротань,
Б.Стичинський, П.Пилипенко, З.Козак,Д.Лещук,
Т.Парпан.
Як зазначає, Б.Буркинський, що саме держава
займає пріоритетне місце під час висування загальнонаціональних цілей, вона є ініціатором "національної політики", яка здійснюється в суспільних інтересах. Повинен мати місце безпосередній вплив
держави на всіх процеси соціалізації суспільства та
народного господарства [1, с. 136].

Онищенко Н. зазначає, що саме від ефективної
соціально-трудової політики, покликаної якісно забезпечити потреби людей на рівні сучасних життєвих стандартів, мінімізувати матеріальні та соціальні ризики, пов’язані із закономірностями господарської системи, залежить ставлення населення до
якості виконуваних робіт, до трудового колективу,
до суспільства та влади в цілому [2, с.31-32].
На думку А. Назимова, контракт як найбільш
«гнучка форма» трудового договору має укладатися вибірково. Здебільшого це стосується висококваліфікованих спеціалістів. Як вказує автор, контракт дозволяє врахувати їх індивідуальні здібності
і професійні навички з метою забезпечення умов
для прояву ініціативи, підвищення взаємної відповідальності сторін, правової та соціальної захищеності працівників [3;с. 81]
Застосування контракту, на думку О. Гаврилюка, є значним кроком вперед нашої держави у
формуванні механізму регулювання трудових правовідносин. Але необхідне подальше його доопрацювання та вдосконалення, що дозволить ефективніше вирішувати розбіжності в трудовій сфері [4; с.
76]
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Упровадження контрактної форми як інструменту регулювання економіко-трудових відносин з персоналом у сфері заповідної
справи викликано прагненням до підбору кваліфікованіших та креативних працівників, забезпеченням економіко-екологічних та економіко-соціальних інтересів персоналу та власне адміністрацій установ природно-заповідного фонду. а також з
метою захисту власних економічних інтересів. З
метою реформування Отже, виникає необхідність
створення правового механізму, за допомогою
якого можна було б усунути економічні, юридичні
та організаційні обмеження, що перешкоджають
роботодавцю та майбутньому працівнику здійснювати взаємодію на найбільш вигідних умовах. Контракт як нова форма регулювання трудових правовідносин передбачає більшу гнучкість в умовах
наймання працівників, режиму їх трудової діяльності, основних прав та обов’язків, істотних умов
праці, системи економічного стимулювання праці-
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вників, умов притягнення до юридичної відповідальності. На сьогоднішній день при застосуванні контрактної форми відносин має бути враховано галузеву спрямованість підприємства, установи, організації, особливості покладених на підприємство
функцій, норм права, які регламентують роботу установи, режим роботи, економічну та соціальну
складову діяльності
Формулювання цілей дослідження. В даному дослідженні пропонується розглянути основні теоретико-методичні особливості контрактної
форми трудового договору, як інструменту економіко-трудового регулювання відносин у сфері природно-заповідного фонду України; сформувати новий рівень персоналізації відносин між персоналом
установ заповідної справи та власне адміністрацій

Znanstvena misel journal №34/2019
цих установ; розглянути розгалужену систему соціально-економічних заохочень працівників в залежності не тільки від об’єму та якості виконуваних
функцій за основним місцем роботи, але також громадської, інформаційно-освітньої, виховної, наукової та соціальної діяльності на підприємстві.
Виклад основного матеріалу.
Персоналізація економіко-трудових відносин з
працівниками заповідної галузі стане інноваційним
регуляторним механізмом системи управління екологічною безпекою, інструментом її прозорого регулювання з боку державних органів та громадських організацій, врахуванням особливостей кожної
категорії працівників, їх еколого-правового статусу
та функціональних обов'язків (Малюнок 1).

Малюнок 1.
Контракт як інструменти інноваційного розвитку галузі заповідної справи (розроблено автором)
Контракти, які укладаються з керівниками або
окремими посадовими особами установ природнозаповідного фонду, установ транспорту та зв’язку
або харчової промисловості не мають бути тотожними або уніфікованими, оскільки коло обов’язків,
сфера повноважень, система соціально-економічних заохочень і, як наслідок, відповідальність є діаметрально протилежними, та не можуть бути узагальнені законодавцем.
Питання економіко-соціального стимулювання персоналу до продуктивної праці спрямованої на досягнення позитивних результатів є одним
із найважливіших питань в умовах сучасних еколого-економічних перетворень в країні, коли установи природно-заповідного фонду прагнуть отримати якомога більше конкурентних переваг від
найму і використання висококваліфікованого, досвідченого, дисциплінованого, творчого, креативного персоналу.

Б.Буркинський, В.Степанов зазначають, що з
розвитком науково-технічного прогресу та ростом
соціально-економічного добробуту населення виникають нові передумови для підвищення рівня
безпеки [1, с. 131].
Система заходів фінансово-економічного характеру повинна будуватись на підставі комплексного підходу, бути гнучкою та розгалуженою,
включати в себе як мінімум три складові: базові соціально-економічні засоби стимулювання працівників до роботи, систему додаткових фінансовоекономічних заохочень постійного характеру [премії, надбавки, як правило у відсотковому значенні],
систему додаткових разових фінансово-економічних заохочень [грошові виплати, винагороди] (Малюнок 2).
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Малюнок 2. Авторська система мотиваційних заходів персоналу ПЗФ України
Однак, в той же час, важливу роль у формування економічних та фінансово-соціальних відносин у сфері заповідної справи відіграють внутрішньо психологічні чинники, які спонукають персонал установ ПЗФ до продуктивної праці.
Передумовами формування якісних еколого- економічних відносин у сфері ПЗФ є не тільки власне
вдалий напрям менеджменту, зокрема природно-заповідної сфери в цілому, організація, функції та методи управління об’єктами ПЗФ, рівні, стиль керівництва, комунікації, шляхи управління колективами, ступінь фінансової підтримки установ ПЗФ
державного та недержавного характеру, а також
внутрішньо психологічні чинники людського капіталу.
Як слушно зазначає Б. Буркинський, що в умовах погіршення екологічних умов та підвищення рівня екологічних (економіко-екологічних) конфліктів, криз та катастроф виникає необхідність цілеспрямованого формування та розвитку нових
наукових напрямів, які будуть орієнтуватись на вивчення та вирішення екстремальних, конфліктних
та кризових явищ в економіці та екології [1, с.2527].
Сучасні науковці виділяють три найбільш ефективні методи управління об’єктами природно-заповідного фонду, за допомогою яких формуються
основні напрями природоохоронної та еколого-економічної (комерційної) діяльності установ ПЗФ а
саме:
1) адміністративні (організаційно-розпорядчі);
2) економічні;
3) соціально-психологічні [5; с. 178-179].
Адміністративні методи управління в природно-заповідній сфері в свою чергу розподіляють
на організаційні і розпорядчі. За допомогою організаційних методів в основному вирішують завдання, які мають актуальне значення в природнозаповідній сфері, оскільки передбачають:
1) підбір і розстановку кадрів; це стосується як
наукових працівників різного профілю, так і
фахівців-практиків, як на мікро-, так і на макрорівні;
2) постановку завдань для кожного виконавця
на всіх ієрархічних рівнях;

3) визначення їх функцій, прав і обов’язків
згідно з посадовими інструкціями;
4) проведення інструктажів для працівників;
5) планування та організацію виконання;
6) погодження роботи в часі й просторі;
7) контроль виконання [6, с. 221].
Під економічними методами управління в природно-заповідній сфері вчені визначають такі способи і прийоми впливу, які ґрунтуються на використанні економічних законів та інтересів [7].
Соціально-психологічні методи передбачають:
1) планування соціального розвитку суб’єктів
природно-заповідної сфери;
2) розвиток трудової і соціальної активності
колективів об’єктів заповідних територій;
3) стимулювання ініціативи науковців, службовців, фахівців об’єктів природно-заповідних територій [8, с. 201-202].
Саме усвідомлення особливостей функціонування систем «людина-ресурси», «людина-раціональне природокористування», «людина-об'єкти та
території природно-заповідного фонду», «сучасна
людина-несприятливі наслідки екологічного характеру», «людина-відтворення цінних природних
комплексів та об’єктів», «людина-заповідання унікальних
територій»,
«людинаЕКОоздоровлення», «людина- ЕКО-туризм», «людинаЕКО-рекреація», як структурних, активних елементів навколишнього середовища, усвідомлення особистістю свого місця у цій системі формують таку
дефініцію, як "національна природно-заповідна свідомість" суб’єкта.
Національна природно-заповідна свідомість є
галузевим суспільним феноменом, притаманним не
всім прошаркам населення, але в той же час вона є
невід'ємною частиною національної свідомості, як
інструменту інтеграції та розвитку громадянського
суспільства, забезпечення еколого-соціальної та
економічної безпеки регіонів. Нами пропонується
визначення дефініції «національна природна-заповідна свідомість», як психологічне співвідношення
себе з природою, через ощадливе використання наявних природних ресурсів, повага до заповідної території чи об’єкту, де знаходяться ці ресурси, внут-
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рішня потреба (рефлексія) дотримання певного режиму охорони, зберігання та їх відтворення, усвідомлення власних можливостей впливу на навколишнє природне середовище та оцінка їх наслідків. В
свою чергу «національна природна заповідна свідомість» як психологічний інструмент стимулювання
до праці персоналу установ природно-заповідного
фонду одночасно забезпечить дотримання сталого
еколого-економічного розвитку регіонів.
Чітка концепція мотиваційно-психологічних
чинників під час укладення трудових відносин в
значній мірі стане передумовою свідомої праці, дисциплінованого ставлення до виконання посадових
обов’язків, несення тягаря особистої відповідальності не тільки економіко-нормативного характеру,
але й соціально-психологічного. Персоналізація
трудових відносин, шляхом укладення контрактів з
персоналом природно-заповідного фонду як методу заохочення, буде сприяти розумінню місця
співробітника у "маленькому суспільстві", тобто
трудовому колективі, формуванню чіткої економіко-фінансової ієрархії на підставі наявного досвіду роботи, рівню знань, професійних навичок
тощо. В залежності від рівнів організації економіко-психологічного механізму мотивації співробітників, у значній мірі буде залежати і рівень роботи
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установи, показники її діяльності та добробут кожного працівника.
Для посадових осіб служби державної охорони
ПЗФ, як категорії працівників, на яких покладено
особливо важливі функції щодо охорони заповідних територій та об'єктів доцільно розробити правила етики поведінки, які будуть включати окремі
поняття та категорії феномену "національна природно-заповідна свідомість".
З метою популяризації природоохоронних
проблем, еколого-економічних напрямів діяльності
адміністрацій установ ПЗФ, доцільно створити загальнодержавну он-лайн платформу інформаційноосвітнього/координаційного напряму, з електронними кабінетами та сервісами. Головним завданням
такої он-лайн платформи є інформаційна, виховна,
координаційна, освітньо-культурна, еколого-світоглядна функції, що стануть запорукою формування
"національної природно-заповідної свідомості" серед широких верств населення, особливо молоді,
залучення їх до природо-заповідного світу, просування системних знань про вичерпність природних
ресурсів і необхідність їх ощадливого користування (Малюнок 3).

Малюнок 3. Основні елементи «заповідної» он-лайн платформи (розроблено автором)
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На сьогоднішній день, адміністраціям установ
природно-заповідного фонду необхідно мати чітку
систему інформаційного обміну, передання досвіду, можливості постійного підвищення кваліфікаційного рівня персоналу, оновлення рівня освітньодидактичної бази, перепідготовки та проходження
курсів в режимі он-лайн. З метою підтримки такої
системи та її стабільного функціонування необхідно також передбачити схему інформаційно-економічного стимулювання, наприклад платне проведення вебінарів, майстер-класів, ведення авторських програм розвитку, он-лайн координація між
органами державної влади та адміністраціями установ природно-заповідного фонду, он-лайн інформування з боку органів державної влади про зміни
в законодавстві, спілкування "у прямому ефірі" з
працівниками
установ
природно-заповідного
фонду інших країн. Особливу увагу слід звернути
на залучення молоді та дітей (дошкільного та молодшого шкільного віку, старшокласників),
оскільки саме вони є майбутніми молодими
спеціалістами галузі. Створення інформаційно-пропагандистської мережі рекламних заходів дасть
змогу поширити інформацію про необхідність охорони навколишнього природного середовища, бережливого ставлення до природи та її ресурсів, необхідності заповідання територій, можливості відпочивати та оздоровлюватись на еко-безпечній
території. Однак, це має бути не поодинока
соціальна реклама на суто національних каналах телебачення, а потужна система заходів на телеба-
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ченні, радіо, у ЗМІ, розповсюдження мережею Інтернет, видавництво профільної літератури для різних вікових категорій населення тощо.
Зокрема Л. Черчик розглядає комплексний регуляторний механізм як сукупність інститутів, методів, заходів та інструментів, призначених для певного спрямування об’єкта регулювання загалом та
окремих елементів для реалізації цілей, узгодження
інтересів суб’єктів регулювання [9, с. 76]. Контракт, як особлива форма трудового договору може
стати цим комплексним механізмом «внутрішнього» реформування та оновлення галузі заповідної справи в цілому.
Слід зазначити, що "свідоме виконання посадових обов’язків" не тільки формує людину-працівника/людину колегу/людину-керівника/людинупідлеглого/людину-посадову особу і відношення до
кола професійних обов’язків, воно сприяє розумінню людиною свого місця в складному процесі
формування матеріальних благ, надання послуг суспільству, самореалізації, внесення особистого у
процес захисту та збереження цінних об'єктів, комплексів, територій тощо. Саме тому, необхідна побудова структурованого організаційно-економічного механізму стимулювання праці, а також розроблення
системи
економіко-мотиваційних
чинників, як складової загальної системи управління економіко-трудовими відносинами. Контракт
необхідно розглядати не як правову дефініцію, а як
форму розвитку економічного потенціалу співробітників природно-заповідного фонду та формування
економіко-соціального благополуччя регіонів та
країни в цілому (Малюнок 3).

Малюнок 3. Контракт як економіко-трудова дефініція (розроблено автором)
Висновки. Царина природно-заповідного
фонду потребує нових векторів становлення та розвитку, що дасть не тільки якісно оновити персонал
установ природно-заповідного фонду, але й кардинально змінити концепцію роботи цих самих установ. Тому, контракт у сфері природно-заповідного
фонду необхідно розглядати не як, законодавчо-закріплену конструкція, а як комплексний підхід до
реформування системи відносин між працівником

та роботодавцем, який може стати гарним підґрунтям для зміни формату та стилю роботи установ
ПЗФ, та окрему дефініцію в понятійному апараті
економічної науки.
В умовах сучасних економіко - соціальних перетворень країни надважливо персоналізувати трудові відносини з керівництвом установ природнозаповідного фонду України, оскільки саме ці поса-

28
довці відіграють величезну роль у забезпеченні сталої діяльності установи, здійснюючи функції управління юридичною особою - об’єктом ПЗФ, реалізують політику держави спрямовану на збереження, відтворення та розширення територій
природно-заповідного фонду.
Успішне економіко-екологічне управління
об’єктами природно-заповідного фонду на сучасному етапі повинно враховувати, що функції ПЗФ
покликані не тільки забезпечувати охорону, збереження та відтворення природних екосистем, цінних
та унікальних природних комплексів, біотопів, а також підтримувати баланс між економіко-соціальним та екологічно-інституціональним розвитком
регіонів, задовольняти еколого-економічні потреби
населення країни, бути осередками розвитку екологоорієнтованого громадянського суспільства та
«influence-free» господарської діяльності.
Економіко ефективне управління об’єктами
природно-заповідного фонду та забезпечення еколого-економічної безпеки шляхом імплементації
контрактів потребує формування уніфікованих
принципів інноваційного еколого-економічного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду; зонування участі представників
приватного сектору економіки у розвитку заповідної галузі (наприклад, активна роль, фінансова
роль); окреслення еколого-економічних, екологосоціальних функцій об’єктів ПЗФ, як окремих напрямів діяльності, а не лише «похідних» від природоохоронної складової; «прийняття» інституту державно-приватного партнерства у сферу заповідної
справи, як невід'ємного та необхідного інструменту
розвитку галузі; популяризація суспільного – психологічного погляду, що еколого-економічні послуги, які надаються установами ПЗФ мають «гро-
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шове визначення»; створення міжгалузевих інструментів співпраці (наприклад з галуззю охорони здоров'я, спортивною сферою).
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОСТІЙНИХ УСТРОЇВ
ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
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LEGAL PROVISION PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE PERMANENT STRUCTURES
OF THE INLAND WATER TRANSPORT IN UKRAINE
Remzina N.
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of the
National Academy of Sciences of Ukraine, Senior Engineer
Анотація
У статті досліджується стан внутрішнього водного транспорту України, виявлено проблеми та пріоритетні напрями розвитку постійних устроїв внутрішнього водного транспорту. Розглянуто норми основного
та альтернативного законопроектів «Про внутрішній водний транспорт», а саме – правове врегулювання
розвитку постійних устроїв транспортної системи. Проведений аналіз відмінностей законопректів, визначені їх недоліки. Запропоновані шляхи вирішення проблеми розвитку постійних устроїв внутрішнього водного транспорту.
Abstract
The article investigates the state of the inland water transport in Ukraine, identifies problems and priority
directions of the development of the inland water transport. The norms of the main and alternative law drafts “On
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Inland Water Transport” are considered, the main attention is payed to the legal regulation of the development of
the permanent structures of the inland water transport. It is analyzed the differences of the law drafts. The ways of
solving the problem of the development of permanent structures are offered.
Ключові слова: законопроект, внутрішні водні шляхи, гідротехнічні споруди, порт, термінал, розвиток, мультимодальны перевезення.
Keywords: law draft, inland waterways, hydraulic structures, port, terminal, development, multimodal transportation.
Постановка проблеми. Україна має розгалужену та потужну систему водних шляхів, які з’єднують її як з морськими шляхами, так і з річковими
артеріями Європи. Але нерозвиненість законодавчої бази у сфері внутрішнього водного транспорту
створює перешкоди на шляху вільного просування
вантажів найдешевшим та найбільш екологічним
шляхом – водними артеріями. Відсутність базового
галузевого закону стримує використання внутрішніх річкових водних шляхів у повній мірі, стан річкового господарства можна охарактеризувати як
незадовільний. Спостерігається суттєвий рівень
зносу інфраструктури та брак бюджетних коштів на
її утримання, гостра нестача флоту для перевезень
вантажів річками.
Хоча в Міністерстві інфраструктури України
запевняють, що розвиток внутрішнього водного
транспорту є одним із пріоритетних напрямів роботи, законотворчій процес щодо нормативного
врегулювання даної галузі триває вже протягом 4
років.
Актуальність прийняття Закону України «Про
внутрішній водний транспорт» підтверджується також необхідністю гармонізації українського законодавства у сфері внутрішнього водного транспорту із європейським (із базовими Директивами ЄС
у сфері внутрішнього водного транспорту) у зв’язку
з підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС
(частина 5 розділу ІV).
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретичну основу статті склали роботи таких вчених, як Молокова Є.Ю, Москвіченко І.М., Михайличенко К. М., Стаднік В.Г.
Ціль статті. Метою даної статті є вивчення та
порівняння норм основного та альтернативного законопроектів «Про внутрішній водний транспорт»
стосовно розвитку постійних устроїв внутрішнього
водного транспорту та сформувати власні пропозиції.
Виклад основного матеріалу. Існують дві фізичні компоненти постійних устроїв транспорту –
шлях сполучення і термінал [2 ,с.4].
Водні шляхи можуть бути природними (ріки й
озера, використовувані для судноплавства в їх природному стані) і штучними (канали, водосховища,
а також ділянки річок, судноплавний режим яких
підтримується за допомогою дамб, шлюзів та інших
гідротехнічних споруд).
Шляху сполучення присутні такі риси, як загальнодержавне, господарське, оборонне значення.
Тому водні шляхи сполучення знаходяться виключно у державній власності та не підлягають приватизації. До другої складової постійних устроїв – терміналу, можливе залучення приватного капіталу
(окрім стратегічних об’єктів) [8, с.241].

В Україні є потужний потенціал для розвитку
внутрішнього транспорту та постійних устроїв, а
саме:
 Внутрішні водні шляхи – 3 судноплавні річки – Дунай, Дніпро і Південний Буг, які мають вихід до Чорного моря. Дунай і Дніпро входять у п'ятірку найбільших річок Європи. Загальна довжина
судноплавних річок України, які використовуються
як водні шляхи, становить 2 241 км
 16 річкових портів та терміналів
У 1990 році обсяг внутрішніх перевезень річковим транспортом в Україні становив майже 67
млн т на рік, на теперішній час цей показник скоротився до 8 млн т [9].
Україна не використовує повною мірою потенціал даного напряму. Є можливість перенести значну частину вантажопотоку на річку, оскільки внутрішній водний транспорт є більш економічним.
Маючи 5 л умовного палива або 1 тонну умовного
вантажу можна перевезти річковим транспортом на
500 км, залізницею − на 333 км, автомобільним транспортом − усього на 100 км [9].
Проте, на відміну від європейських країн, в Україні річкові перевезення є коштовним видом транспорту. Це пов'язано з тим, що в загальну вартість
перевезень, окрім прямих матеріальних та експлуатаційних витрат, входить ціла низка обов'язкових
платежів і зборів. В Європі під час перевезення товарів водним транспортом судновласники не платять у бюджет, а буксирний флот не обкладається
акцизом. Це пов’язано з тим, що річковий транспорт дозволяє зменшити навантаження з автомагістралей, відповідно держава може заощадити на ремонті доріг. В Німеччині річковим транспортом перевозиться 12,3% від загального обсягу внутрішніх
вантажних перевезень, у Болгарії цей показник становить 16,3%, а в Україні – лише 0,5% [3, c.83].
Перспективним напрямом розбудови транспортної системи України є розвиток мультимодальних перевезень. Сьогодні в Україні найбільш активно використовуються мультимодальні перевезення вантажів з використанням автомобільного,
залізничного та морського видів транспорту.
Включення річкового транспорту в систему
мультимодальних перевезень дозволить:
- скоротити загальні витрати;
- транспортувати вантажі суднами типу «рікаморе» між великими промисловими центрами країни та чорноморськими портами без додаткового
перевантаження;
- здійснювати вантажно-розвантажувальні роботи на необладнаному березі;
- знизити навантаження на автомобільний та
залізничний транспорт;
- скоротити шкідливі викиди в атмосферу.
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Однак, річковий транспорт на відміну від наземного має виражену сезонність. Так, у середньому
Дніпро замерзає на два-три місяці в році.
Проте, окрім вищевикладених перспектив спостерігаються негативні фактори, що перешкоджають збільшенню обсягів перевезень річковим транспортом. Перш за все, це застаріла портова інфраструктура, недостатнє фінансування терміналів та
внутрішніх водних шляхів.
За роки незалежності України відбулося скорочення довжини річкових шляхів майже в два рази
та значне замулювання дна. Глибини внутрішніх
водних шляхів українських річок не відповідають
умовам та вимогам безпеки судноплавства. Уже декілька років ведеться дискусія між учасниками ринку та представниками Міністерства інфраструктури України щодо забезпечення гарантованих глибин суднового ходу на рівні 3,65 м для
проходження повністю завантажених суден вантажопідйомністю 3 тис. т і більше вниз по Дніпру для
подальшої перевалки та руху на експорт або прямого експорту найближчим споживачам української продукції. Слід відзначити, що днопоглиблення
важливо провести саме в районі Дніпра, оскільки це
є одним зі стратегічних завдань для подальшого розвитку зернового ринку України. [3, c.79].
Через системне недофінансування каскад водосховищ на річці Дніпро опинився на межі техногенної катастрофи. На даний час 85% інфраструктури судноплавних шлюзів зношено, а 90% суден
внутрішнього плавання є морально та фізично застарілими. За відсутності відновлення шлюзів у
2019-2020 роках суттєво зростає ризик екологічної
катастрофи. Такого висновку дійшли інженери армійського корпусу США, що проводили огляд
шлюзів р. Дніпро у 2016 році [7].
За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), загальна сума інвестицій у
відновлення річкової інфраструктури, що знаходиться у державній власності, складає 112,4 млн
євро. Окрім цього потрібні значні приватні вкладення у побудову річкових терміналів, барж, мультимодальних транспортних сполучень [7].
Значною проблемою є відсутність удосконаленої нормативно-правової бази на річковому транспорті. Підготовка і обговорення нового Закону
«Про внутрішній водний транспорт» активізувалась навесні 2015 року і викликала значний суспільний резонанс. Основний законопроект №2475а
був поданий на розгляд до Верховної ради України
04.08.2015 (доопрацьований – 08.06.2017) групою
народних депутатів на чолі з Козирем Б.Ю. Норми
законопроекту активно вивчалися науковцями, політиками, урядовцями та представниками зацікавлених бізнес-структур. Законопроект мав ряд недоліків та був відправлений на доопрацювання. Альтернативний варіант 2475а-3 був доопрацьований
10.10.2017. Парламентарі не підтримали жодний з
проектів. В результаті доопрацювання з’явилась ще
одна версія законопроекту, яку запропонував народний депутат Вадатурський – № 2475-а-4 (далі –
Альтернативний). В процесі роботи над поправ-
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ками, яких було близько 200 сторінок, зявився остаточний законопроект – 2475-а-д (далі – Основний). Він враховував певні норми проектів № 2475а
– 3 та № 2475-А-4.
По-перше, необхідно вивчити термінологію,
запропоновану у законопроектах.
В основному проекті ототожнюються поняття
«порт» та «термінал».
В п.51 ст.2 основного законопроекту річковий
порт (термінал) визначається як суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, який на законних
підставах використовує об’єкти інфраструктури
внутрішнього водного транспорту для стоянки і обслуговування суден на річкових водних шляхах, обслуговування пасажирів, проведення вантажних
операцій, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності [5]
П.43 ст.1 альтернативного законопроекту визначає порт як єдиний майновий комплекс, що
включає технологічно пов’язані об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів, які забезпечують
підхід, маневрування та стоянку суден, проведення
завантаження, розвантажування, перевалочних, накопичувальних, транспортних, технологічних, зберігательних та (або) експедиційних робіт декількох
видів різнорідних вантажів, обслуговування пасажирів суден, а також який розташований на визначених земельній ділянці [6].
Дане визначення можна застосувати до поняття «термінал». Порт – це більш широке поняття,
це перш за все територія та акваторія, в межах яких
розташовані термінали. В основному законопроекті, як і в чинному законодавстві України, відсутнє
обмеження щодо форми власності на термінал,
тобто термінали можуть перебувати у державній,
комунальній та приватній власності. Але порти в
України не підлягають приватизації через загальнодержавне стратегічне значення.
Обидва визначення терміну «порт» суперечать
Закону України «Про морські порти України», де
порт – це визначені межами територія та акваторія,
обладнані для обслуговування суден і пасажирів,
проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов’язаних з цим видів
господарської діяльності [1].
Термінал, як постійний устрій, являє собою
комплекс споруд, основне призначення яких є перевезення та обслуговування пасажирів, перевезення вантажів, виконання вантажних та інших господарських робіт, забезпечуючи взаємодію різних
видів транспорту [8, c.241].
Розглянемо питання права власності на постійні устрої транспортної системи. Як основний,
так і альтернативний законопроекти пропонують
внести зміни до Закону України «Про приватизацію
державного майна», а саме – розширити перелік
об’єктів, які забезпечують життєдіяльність держави
в цілому та не підлягають приватизації. До цього
переліку увійшли у тому числі причальні та інші гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користування.
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Вказані законопроекти також пропонують внести зміни до ст.4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» шляхом включення причальних споруд на внутрішніх водних
шляхах до переліку об’єктів державної власності,
які можуть бути передані в оренду. Право на оренду
причальних споруд також закріплено у ст.19 основного законопроекту. До договорів оренди причальних споруд, призначених, у тому числі, для стоянки
пасажирських суден і обслуговування пасажирів,
включається умова про обов’язкове використання
цих споруд для стоянки пасажирських суден і обслуговування пасажирів.
В основному законопроекті існує норма, що
регулює інвестиційну діяльність. Згідно ст.10 одними з пріоритетних напрямків залучення інвестицій для отримання державної підтримки та компенсації інвестицій є розбудова інноваційної транспортної інфраструктури, що відповідає сучасним
міжнародним технічним стандартам, та модернізація стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту із застосуванням сучасних технологій та підвищенням безпеки судноплавства. У статті зазначено, що приватне інвестування
може бути здійснено на підставі договорів концесії,
договорів оренди, договорів про спільну діяльність,
інших видів інвестиційних договорів [5].
З метою забезпечення державних органів
влади, органів місцевого самоврядування, а також
учасників цивільного обороту достовірною інформацією про об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів та послуги, що ними надаються, пропонується створити базу даних об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів.
Розглянемо питання фінансування витрат на
утримання постійних устроїв транспортної системи.
Сьогодні існуюча в Україні система фінансування інфраструктури внутрішніх водних шляхів не
виправдовує себе, коштів на її відновлення катастрофічно не вистачає. Бюджетна програма «Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів» забезпечує
лише близько 21% нормативних витрат і взагалі не
передбачає необхідних капітальних витрат; практично не ведуться роботи з підтримання габаритів водних шляхів; немає коштів на необхідні обсяги робіт з технічної і технологічної модернізації гідротехнічних
споруд,
впровадження
сучасних
інформаційних технологій забезпечення безпеки
судноплавства [3, c.38].
В основному законопроекті 2475а-д передбачені наступні джерела фінансування: Державний
бюджет, канальний збір та інші не заборонених законодавством джерела [5]. Попередня версія законопроекту містила положення про введення річкового збору, який мав стягуватися із судновласників
за використання ними річкових водних шляхів для
перевезення вантажів та пасажирів і замінить більшість існуючих сьогодні зборів і платежів на річці.
Розмір річкового збору не було визначено, методику розрахунку ставок річкового збору повинна
була затвердити національна комісія, що здійснює
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державне регулювання в сфері транспорту. Цю норму було відхилено, тому що стягнення річкового
збору суперечить практиці провідних держав з розвиненим річковим транспортом.
Що стосується утримання, ремонту та реконструкції судноплавних гідротехнічних споруд, то
обидва законопроекти передбачають фінансування
витрат власником (балансоутримувачем) гідроелектростанцій Дніпровського каскаду, оскільки
шлюзи насправді є невід’ємною частиною та наслідком будівництва цих станцій.
У пояснювальних записках до проектів законів
такий підхід обґрунтований практикою країн європейського союзу. Розглянемо європейську та світову практику утримання постійних устроїв.
У США фінансування робіт з утримання внутрішніх водних шляхів здійснюється з федерального
бюджету за рахунок акцизу на паливо, а відновлювальні роботи ведуться за участю приватних компаній. У Європі утримання внутрішніх водних шляхів
також здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету з додатковим залученням коштів регіонів і приватних компаній (Німеччина, Австрія,
Великобританія, Франція) [4, c.39].
В Європі шлюзування на річках Рейн, Майн і
Дунай у більшості випадків безкоштовне для судновласників. В Австрії всі шлюзи ГЕС на річці Дунай і у Німеччині шлюзи на річці Рейн фінансуються за рахунок виробленої електроенергії: плата
за проходження ними не справляється. 8 шлюзів на
кордоні Німеччини та Франції фінансуються приватною енергетичною компанією Electricity de France
за рахунок виробленої електроенергії. В США та
Росії плата за шлюзування не справляється, судноплавні гідротехнічні споруди утримуються виключно за рахунок держави, що робить річковий транспорт більш економічно вигідним [4, c.39].
Висновки та пропозиції. Отже, Україна має
значний потенціал для організації мультимодальних перевезень за участю річкового транспорту.
Прийняття необхідного законодавства може стати
основою для розвитку постійних устроїв транспортної системи, сприятиме активізації розвитку внутрішнього водного транспорту і покращенню стану
річкового господарства України. Також актуальним є розробка Стратегії розвитку внутрішніх водних шляхів, яка буде передбачати розвиток і відновлення постійних устроїв транспортної системи та
забезпечить впровадження стандартів ЄС.
Проаналізував основний та альтернативний законопроекти «Про внутрішній водний транспорт»,
можна зробити висновки щодо їх недосконалості.
Законотворцям необхідно провести роботу над доопрацюванням термінології, розробити чіткий механізм забезпечення розвитку гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів.
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Анотація
Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду управління персоналом. Досліджено сутність концепції «стратегічне управління персоналом». Розглянуто особливості в підходах та головні фактори при формуванні стратегії управління персоналом провідними корпораціями світу. Визначено вплив ефективної
стратегії управління персоналом на конкурентні позиції зарубіжних компаній. Проаналізовано методи формування ефективно працюючого колективу, системи моральних цінностей і правил взаємовідносин між
адміністрацією і співробітниками. Проведено опитування респондентів для аналізу стратегії управління
персоналом на вітчизняних підприємствах. Запропоновано заходи, які враховують сучасні тенденції в
стратегічному управлінні персоналом, впровадження яких підвищить ефективність роботи вітчизняних
підприємств, їх конкурентоспроможність.
Abstract
The article deals with the analysis of international experience in human resources management. The essence
of the concept of "strategic human resources management" is investigated. The article gives an overview of the
main factors in the formation of personnel management strategy and peculiarities of approaches of the leading
corporations of the world. The influence of effective strategy of human resources management on competitive
positions of international companies is defined. The methods of forming of an effective working team, the system
of moral values as well as the rules of relations between management and employees are analyzed. A survey of
respondents was conducted to analyze the human resources management strategies at domestic enterprises. The
measures based on the modern tendencies of strategic human resources management, implementation of which
will increase the efficiency and competitiveness of domestic enterprises, are offered.
Ключові слова: стратегія, управління, персонал, лідерство, цінність, мотивація
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Постановка проблеми. Глобалізація і перехід
до нової економічної парадигми – економіки знань
– здійснили суттєвий вплив на менеджмент ХХI

століття. Його основними відмінностями стали гуманізація управління, зростаюча роль людських ресурсів підприємства, які є основним носієм знань і
компетентності, джерелом конкурентної переваги
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підприємства. В результаті, якісно розширилось завдання менеджменту – управління не тільки персоналом, а і його знаннями. Тому виникла необхідність у формуванні нового підходу до управління
персоналом, що відповідає вимогам сучасної парадигми, яка створює умови для ефективного функціонування підприємств.
Введення в практику підприємств стратегічного підходу до управління персоналом є одним з
важливих завдань менеджменту ХХI століття. Викликано це тим, що стратегічне управління сприяє
підвищенню ефективності діяльності підприємств.
Не дивлячись на інтенсивне застосування стратегічного управління персоналом провідними світовими корпораціями, в практиці українських підприємств воно не знаходить належного застосування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Концепція стратегічного управління персоналом
була вперше запропонована Фомбруном [19], який
стверджував, що ефективне функціонування компанії ґрунтується на трьох ключових моментах: місія і стратегія; організаційна структура; управління
людськими ресурсами. За його визначенням, стратегія, з одної сторони, є процес, в ході якого формулюється місія компанії та визначаються її цілі, а з
іншої – процес, завдяки якого компанія використовує свої ресурси для досягнення поставлених цілей.
Фомбрун та інші дослідники дійшли важливого висновку в тому, що управління системами людських
ресурсів повинно бути пов’язано з бізнес – стратегією. Тобто, вони підкреслювали важливість стратегічної відповідності.
Теоретичні підходи західних фахівців щодо
стратегічного управління персоналом досить детально були проаналізовані відомим англійським дослідником Майклом Амстронгом у науковому виданні «Стратегічне управління людськими ресурсами»[3]. Він, аналізуючи розвиток концепції
управління трудовими ресурсами, детально визначив їх внесок в формування теорії стратегічного управління персоналом, обгрунтував основні підходи
до стратегічного управління персоналом.
Разом з тим британський дослідник Девід Гест
[9] збагатив концепцію управління людськими ресурсами формулюванням цілей управління персоналом. Під стратегічною інтеграцією він розумів
здатність організації поєднувати задачі управління
людськими ресурсами із своїми стратегічними планами. Високий ступінь відданості вбачав у відповідній поведінці персоналу при реалізації узгоджених цілей.
Хандрі і Петегрю [20] значну роль стратегічного управління персоналом вбачають у наступному: використання планування; цілісний підхід до
визначення систем управління персоналом на основі кадрової стратегії, яка базується, як правило,
на «філософії» компанії; узгодження діяльності і
напрямків політики управління людськими ресурсами з прийнятою бізнес – стратегією; відношення
до персоналу компанії як до «стратегічного ресурсу», який є необхідним для досягнення «конкурентної переваги».
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І.Ансофф формулює правильну послідовність
стратегічних змін – зміна корпоративної культури,
структури, а лише потім зміна стратегії, підкреслюючи тим самим важливість стратегії управління персоналом для досягнення стратегічної мети підприємства[2].
Дєн Кеннеди вважає, що з підлеглими необхідно підтримувати жорсткі стосунки, без зайвої романтики, створювати чіткі правила, які дозволять
критично мислити та уникати помилок. Книга дає
розуміння як отримати максимум прибутку та збільшити цінність персоналу, як налагодити відносини між власником бізнесу та найманими працівниками та засоби їх змін[11].
Провідні вчені світу в галузі стратегічного управління Чан Кім, Рене Моборн та ін.[16] визначають: роль керівника в успішному кар’єрному розвитку співробітників; зв’язок між підвищенням зарплати та зменшенням прибутку; секрет мистецтва
переконання співробітників; як правильно навчати
підлеглих і налагоджувати ефективні робочі стосунки в колективі. Досліджено принципи та прийоми,
які слід застосовувати, аби стати максимально успішним і вивести свою компанію на якісно новий діловий рівень.
Білоус Т.В. доводить, що стратегічним пріоритетом є ефективна стратегія розвитку персоналу.
Пропонує використовувати матрицю моделі GE/
McKinsey, що дозволить керівникам підприємства
обґрунтовано розробити стратегію розвитку системи управління персоналом та її конкурентних переваг, ураховувати специфіку функціонування підприємства[6].
Годящев М.О. зазначає, що динамізм і складність зовнішнього середовища підприємства диктують вимоги до формування як загальної керуючої
системи на підприємстві, так і системи управління
персоналом зокрема[8].
Дикань В.В., Гладух М.В. проаналізували досвід кадрової політики провідних іноземних та українських компаній та визначили, що зарубіжні компанії роботу з персоналом будують на чіткій системі роз’яснення співробітникам бізнес стратегій
компанії стосовно розвитку компетентності[12].
Касич А.О., Бурба О.А. прийшли до висновку,
що система кадрового менеджменту українських
підприємств потребує більш ефективних методів
роботи з персоналом і застосування досягнень закордонної науки та кращого практичного досвіду[13].
Отже, широке коло науковців досліджують,
вивчають досвід стратегії управління персоналом
розвинених країн, провідних компаній, зазначають
особливості її реалізації, пропонують шляхи вирішення певних недоліків, однак залишається незадовільним стан стратегії управління персоналом на вітчизняних підприємствах, про що свідчать невисокі
показники конкурентоспроможності, тому постає
питання пошуку напрямів підвищення ефективності стратегії управління персоналом, які б дозволили покращити конкурентні позиції.
Постановка завдання. Метою статті є визначення заходів підвищення ефективності стратегіч-
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ного управління персоналом вітчизняних підприємств для покращення конкурентних позицій, з урахуванням зарубіжного досвіду та сучасного стану
стратегії управління персоналом.
Основні результати дослідження. Стратегічне управління є комплексною категорією, формування якої обумовлене зовнішнім середовищем підприємства і здійснюється за певними закономірностями системоутворюючих елементів управління,
це безперервний процес розвитку підприємства,
пов’язаного з постановкою цілей і задач, що базується на людському капіталі та необхідності врахування зовнішнього і внутрішнього середовища для
забезпечення конкурентних переваг.
Філософія підходу західних дослідників до
стратегічного управління персоналом базується на
переконанні, що виконання стратегічного плану залежить саме від людей. Персонал підприємства розглядається не просто як ресурс, а як найцінніший
капітал – людський, який забезпечує конкурентоспроможність організації.
Сучасні концепції систем управління персоналом ґрунтуються, як на наукових підходах менеджменту, так і на теоріях психології і комунікативної
взаємодії. Для реалізації стратегії розвитку персоналу виключно важливу роль має характер налаштованості персоналу – його прагнення або до стабілізації, або до радикальних змін; готовність до ризиків; урахування минулого досвіду та орієнтація
на творче освоєння майбутнього. Тому при реалізації управлінських нововведень, особливо стратегічного управління персоналом, пов’язаного з переорієнтацією всього мислення з внутрішньовиробничого на зовнішні проблеми підприємства,
необхідна велика робота з подолання опору змінам.
В зв’язку з цим процес взаємодії людини з організаційним оточенням складний та багатоплановий.
Існуючий підхід до роботи з персоналом потребує
кардинальних змін. В зарубіжній практиці управління персоналом така необхідність усвідомлена
давно. Зарубіжний досвід свідчить, що формування
ефективно працюючого колективу, визначається
філософією підприємства – системою моральних
цінностей і правил взаємовідносин між адміністрацією і співробітниками. На характер поведінки персоналу прямо впливають особливості національного менталітету, традиції, історичні відмінності
розвитку економіки і рівень корпоративної культури населення різних країн світу. Характерна риса
проявляється в тому, що управління персоналом є
особливою професією або мистецтвом, якому навчають в багатьох навчальних закладах і процес навчання ніколи не закінчується[5].
Формування стратегії розвитку персоналом передбачає: набір персоналу, відбір, визначення системи нарахування заробітної плати і надання пільг
(мотивація трудової діяльності), навчання, перенавчання, оцінка діяльності, профорієнтація і соціальна адаптація, формування кадрового резерву, управління кар’єрою працівників.
В основі американського підходу до формування системи управління персоналом є принцип
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індивідуалізму. Американські корпорації при підборі кадрів надають перевагу яскравим, харизматичним особистостям, здатним креативно, оригінально і творчо підходити до рішення завдань і генерування ідей, які будуть приносити необхідні
позитивні результати. Для якісного виконання завдань до обов’язків менеджерів з управління персоналом включають організацію, координацію і контроль роботи персоналу. Управління персоналом на
підприємствах і в корпораціях включає наступні
взаємопов’язані напрями діяльності: набір персоналу, підбір претендентів на відповідні посади,
встановлення розміру заробітної плати, профорієнтація і соціально адаптація, навчання, кар’єрне переміщення, оцінка роботи керівників і спеціалістів,
тощо. Більшість корпорацій намагаються знайти
персонал з особливим складом розуму, здатних самостійно приймати важливі управлінські рішення,
реалізовувати новаторські ідеї, які будуть сприяти
підвищенню конкурентоспроможності. В США дієві системи стимулювання праці, які спрямовані на
оцінку особистих заслуг керівників та спеціалістів.
Основними методами мотивації виступає матеріальне заохочення працівників. Як правило, вони реалізуються у виплаті основної заробітної плати,
преміюванні та встановлення надбавок.
Ілон Маск, видатний інженер, інноватор, засновник і керівник компаній SpaceX, Tesla Motors,
SolarCity, зазвичай, відбирає персонал, якому не
потрібні додаткові стимули, однак в його системі
управління персоналом є багато заохочень, які
впливають позитивно: безкоштовні вечері, кава,
масаж на робочому місці та щомісячні невеликі
свята. Tesla відрізняється від інших комерційних
підприємств тим, що це досі стартап. Ілон Маск
здійснює великий мотивуючий вплив на персонал,
часто буває на підприємствах, навіть може стати
біля конвеєра і працювати разом з робітником. Він
постійно намагається спростити комунікації, при
цьому вважає, що робітники краще працюють,
якщо мають усвідомлення свого місця в організації.
Ілон Маск створив довірчу атмосферу в команді,
що позитивно впливає на здійснення проектів, при
цьому він звик ризикувати, однак розрізняє ризиковане рішення від рішення з прорахованим ризиком.
Він стверджує, що якщо персоналу вказати правильний шлях, то з мотивацією проблем не буде[1,17].
Одним з головних факторів стратегії управління персоналом в корпорації Boeing є: зарплата –
справедлива винагорода, яка відповідає цінності
організації і ефективності роботи співробітника;
преміювання – винагорода для стимулювання ефективності і заохочення за видатні результати; соціальний пакет – охорона здоров’я, відпустка, що
оплачується; добробут співробітника – підтримка
фінансового та емоційного стану. Для успіху компанії лідери беруть на себе відповідальність, а співробітники навчаються у них долати труднощі.
Центр розвитку лідерства Boeing зміцнює цінності
і культуру, надає можливість керівникам навчатися, існує понад 300 навчальних програм, в яких
беруть участь понад 7000 працівників щорічно [14].
Голова Ради директорів Джим Макнірні стверджує,
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що успішні організації відзначають важливу роль
лідерства і формують стійкий лідерський потенціал. Отже, до сучасних методів управління в компанії Boeing належать: управління модернізацією,
управління інноваціями, управління персоналом –
лідерство, цінності[14].
General Electric є символом ефективної стратегії управління персоналом, головною цінністю є
принципова порядність, крім цього від лідерів в
компанії очікують: прагнення до майстерності; відкритість до будь яких ідей; створення конкурентної
переваги, завдяки постійного підвищення якості,
зменшення витрат; створення реалістичного бачення і доведення його до членів команди; ставлення амбітних завдань; ставлення до змін як до можливостей, а не загроз; глобальне мислення, що дозволяє створювати міжнародні команди. GE оцінює
співробітників за результатами роботи і потенціалом розвитку, класифікує їх за категоріями: кращі
(20%, найбільш ефективних, з найбільшим потенціалом); цінні (70% з хорошими результатами роботи
і середнім потенціалом); найменш ефективні (10%
з низькими результатами і потенціалом). Перша
група – потенційні лідери, друга – фундамент GE,
третя – кандидати на звільнення, слабкий ланцюг
компанії. Інформація про результати і кар’єрні можливості є відкритою і доступною для кожного
співробітника.
Навчання в GE – це постійний процес, який починається з адаптації нових співробітників, їх ознайомлення з цінностями, структурою і системою
компанії і триває протягом всього часу роботи, навіть при досягненні посади директора. Орієнтація
на клієнта передбачає навчання всіх співробітників
компанії комерційним навичкам: в сфері продажу,
маркетингу, вміння роботи з клієнтами є необхідним навіть для співробітників, які не спілкуються з
ними прямо.
Важливим елементом стратегії розвитку персоналу GE є ротація. Оскільки GE диверсифікована
компанія, здатність до роботі в різних ситуаціях,
умовах і культурах має високу оцінку.
Наставництво для в GE – це необхідність. У багатьох співробітників може бути декілька наставників, що впливають на кар’єрне зростання і особистий розвиток.
Основним елементом системи мотивації, що
дозволяє утримувати і стимулювати співробітників, є практично безмежні можливості для особистого і професійного розвитку[18].
Основа японського менеджменту – це управління трудовими ресурсами. В Японії вважають людей головним багатством, тому ключовим аспектом
японського менеджменту є управління персоналом.
Японська філософія менеджменту ґрунтується на
традиціях поваги до старших, колективізму, загальної згоди, ввічливості, відданості ідеалам фірми,
довічного найму співробітників великих компаній,
постійної ротації персоналу, створення умов для
ефективної колективної праці.
В Toyota будь який менеджер — це вчитель.
Виховання неабияких співробітників в Toyota – за-
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вдання першорядної важливості, тому лідери впевнені, що єдиним джерелом конкурентної переваги
компанії є виховання талановитих виконавців. На
Toyota вважають, що міцний фундамент компанії
залежить від персоналу, який здатний та хоче навчатися. Для Toyota найважливішими довгостроковими інвестиціями є вкладення в персонал, про це
свідчить прагнення забезпечити довічний найм
співробітників компанії. Основа команди – це добре навчені співробітники. Один з принципів роботи Toyota – бути компанією, що навчається за рахунок самоаналізу і безперервного удосконалення.
Це також походить від японського менталітету та
східних бойових мистецтв, що вимагають безперервного удосконалення протягом всього життя. В
стратегії Toyota навчання персоналу розглядають
як ключ до успіху на довгострокову перспективу[10].
Не зменшується увага до проблем удосконалення стратегії управлінням персоналу в Німеччині, інших країнах з розвиненою ринковою економікою. Одна з відомих автомобільних корпорацій
BMW Group («Баварські моторні заводи»), що виробляє легкові, спортивні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, мотоцикли, велосипеди,
двигуни, має філософію, яка визначається формулою: ефективність персоналу – найважливіша складова корпоративного успіху, згідно з якою в BMW
створено максимально можливі умови для підвищення ефективності роботи співробітників: система контролю здоров’я, гнучкий графік роботи,
ергономічно зручні робочі місця, пенсійне забезпечення. Стратегія управління персоналом - це розроблені керівництвом напрями дій, для досягнення
довгострокових цілей, створення високопрофесійного колективу, що враховує стратегічні завдання
організації та її ресурсні можливості. Наявність в
організації стратегії управління персоналом означає: залучення та розвиток працівників відповідно
до бізнес - стратегії. В результаті реалізації стратегії управління персоналом BMW було виявлено і
підтверджено 16 домінуючих цінностей і їх змін,
які працівники назвали ключовими: прагнення до
справедливості, до володіння власністю, самостійність та індивідуальність, самореалізація, прагнення до соціальних контактів, інформованість і комунікації, участь в прийнятті управлінських рішень
та ін.
Наступним етапом формування стратегії є розробка шкал цінностей, які ранжуються за позиціями: традиційні (T); нові (N); фактичні, характерні
для ситуації на BMW(I); сучасні, існуючі в нинішній стратегічній позиції (SI); очікувані в майбутньому, тобто майбутня стратегічна позиція в сфері
персоналу (S2). Наприклад, ціннісна категорія «результат і винагорода» в різниці між тими, що традиційно склалися, і новими цінностями демонструє
помітне зниження їх у суспільному середовищі. Запланований на даний момент рівень і фактичні дані
показують, що цим цінностям на BMW буде приділятися більша увага в майбутньому[4,7].
Оскільки економіка Китаю є другою в світі за
номінальним ВВП, першою за ВВП за паритетом
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купівельної спроможності (ПКС), а девіз go-west
поступово замінюється девізом go-east, важливо вивчати досвід формування стратегії управління персоналом в корпораціях Китаю.
Дійсно, цей рух із заходу на схід йде поступово. Якщо компанії приймають рішення розвиватися глобально, вони хочуть, щоб їхні співробітники починали думати і діяти на новому рівні. Глобальна експансія потребує глобальної мобілізації
персоналу.
Китайська компанія, яка будувала свої глобальні амбіції як нову концепцію формування стратегії персоналу - це Huawei. В цій компанії працює
більш 180000 працівників в світі, вона обслуговує
більш ніж 3 мільярдів клієнтів (крім ринку США).
Huawei визнана компанією, метою якої є створення
цілісної робочої культури, де зустрічаються схід і
захід, де персонал вважається найбільшим надбанням. Компанія орієнтована на досягнення максимально високого рівня якості, оскільки її стандарти є
глобальними. До прикладу, компанія готує своїх
працівників для роботи за кордоном, при цьому використовує високі світові стандарти, такі як безпека, здоров’я, мова, закони і правила, місцеві звичаї і етикет і в подальшому підтримує їх.
Засновник компанії Рен Женфей нагадує своїм
співробітникам, що Huawei існує на зовнішньому
ринку і тому має доводити свою відповідність.
Huawei вважає своєю метою обслуговувати клієнтів, поєднувати людей завдяки спілкуванню. Оскільки ідея про об’єднання людей через спілкування
охоплює весь світ, Huawei вважає свою місію глобальною. Глобальне лідерство передбачає дві характеристики: рішучість і наполегливість. Вважають,
що співробітники Huawei мають бути солдатами,
які при реалізації глобальної стратегії отримують
військовий досвід. В Huawei існує впевненість, що
керівники глобальних команд повинні знати і розуміти як культурні відмінності можуть впливати на
роботу команди, щоб ефективно обслуговувати клієнтів з різними культурними особливостями. Глобальне лідерство – це симбіоз індивідуального і колективного мислення. Колективізм має ураховувати індивідуалізм, оскільки кожна людина
відрізняється і думає по-своєму, однак індивідуалізм має служити колективним інтересам команди.
Китайська мрія не фокусується на індивідуальних
амбіціях і цілях, вона пов’язана з колективними зусиллями і досягненнями, почуттям гордості за народ Китаю[16].
Сингапур демонструє безпрецедентне економічне зростання, ВВП на душу населення (за рівнем
ПКС) – 100345 дол.США у 2018 році. Своїми успіхами в економіці і державному управлінні Сингапур зобов’язаний саме ефективній стратегії управління персоналом. Лідери країни керувалися стратегічними потребами держави, їм було необхідно
ефективно використати чи не єдиний ресурс – людей.
В основі стратегії управління персоналом,
уряд Сингапуру керується принципами: усвідомлення стратегічної важливості і ключової ролі тала-
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нтів і лідерства для держави; меритократії – системи набору і просування персоналу на базі їх професійних і ділових якостей; фундаментальна вимога до лідерів – чесність та щирість.
В основі системи відбору кандидатів на роботу
в держсекторі є модель компетенцій HAIR
(Helicopter view, Analysis, Imagination, Reality). В
концепції HAIR викладено як має мислити і діяти
державний службовець: бути здатним дивитися на
процеси, що відбуваються, з висоти пташиного польоту, однак, при необхідності, фокусуватися на деталях; глибоко і раціонально аналізувати ситуацію;
інтегрувати бачення, креативність і конкретні дії.
Для удосконалення механізму оцінки та просування службовими сходами впроваджена система
оцінки потенціалу (PAS – Potential Appraisal
System), яка складається з двох частин: оцінка результатів діяльності, оцінка потенціалу. В залежності від рівня позиції можуть оцінюватися додаткові
критерії: прихильність до роботи; відкритість, чесність, участь в розвитку колег; командна робота.
Кожний член команди оцінює потенціал співробітника незалежно від інших. Регулярна оцінка потенціалу сприяє поновленню кадрового складу.
З 1995 року введено систематичне навчання.
Кожний співробітник може витрачати до 100 годин
на навчання (курси, семінари), що складає 5% робочого часу.
Важливість управління персоналом підприємства або корпорації безумовна. Правильне управління персоналом – це можливість підприємство
вийти на новий конкурентний рівень, зайняти одне
з провідних місць на ринку, адже саме персонал є
важливою складовою успіху підприємства[18].
Наставництво є обов’язковим елементом розвитку державних службовців, існують курси, що
навчають менеджерів управлінський ролі ментора.
Необхідно пам’ятати, що засновник незалежного
Сингапуру Лі Куан Ю своєю останньою позицією
мав посаду міністра-ментора, що підкреслює значення, яке лідери країни приділяють передачі знань
і досвіду від покоління до покоління.
Для аналізу стратегії управління персоналом у
2019 році нами було проведено репрезентативне
опитування робітників, спеціалістів і керівників
двох підприємств м.Кропивницького: завод-фірма
“Ось”, ВФ “Астра”.
Більшість українських підприємств знаходяться у скрутному економічному становищі, не є
винятком і підприємства, які досліджувалися. При
оцінці стану та динаміки розвитку підприємств більшість опитаних фахівців вважали, що їхнє підприємство має фінансові труднощі і вимагає від керівництва мобілізації всіх ресурсів на вихід із
кризи, формування і реалізації стратегічного підходу в управлінні підприємством та персоналом.
Опитування показало, що в стратегії управління персоналом існує велика кількість невирішених гострих проблем. Сьогодні необхідно усвідомити, що від забезпечення, розробки та виконання
заходів щодо підвищення професійної компетентності (навчання, підвищення кваліфікації персо-
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налу, тощо) залежить ефективність діяльності підприємства та, врешті - решт, власний добробут працівників, тому переважна кількість респондентів –
36,8% зазначають цей напрямок роботи як першочерговий. Більше третини (33,8%) респондентів
відзначили недосконалість матеріального і морального стимулювання, яке проявляється у низькій
оплаті праці, недостатньому зв’язку між заробітною платою, моральним заохоченням і трудовим
внеском. Про необізнаність персоналу, щодо сутності стратегії управління персоналом зазначили
15,3% опитаних. Думки однакової кількості респондентів – 11,8%, дозволяють зробити висновок, що
наступними за важливістю проблемами в стратегії
управління персоналом є: відсутність кадрового резерву і недосконалість системи підбору і найму персоналу; недосконалість чітко визначених критеріїв при відборі персоналу та наявність гострого дефіциту кваліфікованого персоналу. Про відсутність
певних вимог до керівників, претендентів на керівні посади, невизначеність компетенцій зазначили
8,8% респондентів. Незадовільним стан взаємовідносин між керівниками і працівниками та недосконалість системи атестації (відсутність об’єктивних
критеріїв оцінки, суб’єктивна атестація) вважають
7,4% опитаних. Також зазначено про наявність таких проблем: відсутність заходів щодо зменшення
плинності (звільнення) персоналу; недостатня
увага до молодих спеціалістів з боку керівництва;
суб’єктивний підхід до кар’єрного зростання.
Таким чином, проведене опитування свідчить
про високу актуальність проблем стратегії управління персоналом, дає змогу більш чітко визначити
напрямки та пріоритетні заходи щодо підвищення
її ефективності.
Висновки та перспективи подальших досліджень
З урахуванням сучасних підходів до стратегічного управління персоналом у світовому бізнесі актуальність реформування системи управління персоналом більш ніж очевидна. Система стратегічного
управління
персоналом
українських
підприємств потребує покращення методів робот з
персоналом і застосування досягнень закордонної
науки та кращого практичного досвіду. Стратегія
управління персоналом вимагає кардинальних змін
у баченні ролі персоналу, в розвитку сучасного підприємства. Суттєвим стримуючим фактором розвитку персоналу є відсутність коштів на розвиток персоналу, навіть за умови, що керівництво підприємства розуміє необхідність змін.
При формуванні стратегії управління персоналом на вітчизняних підприємствах необхідно урахувати сучасні тенденції країн з розвиненою економікою, особливості політичної та економічної ситуації власної країни та впровадити наступні заходи:
- забезпечення відповідності стратегії управління персоналу бізнес - стратегії підприємства;
- впровадження принципів меритократії –
системи найму, відбору і просування персоналу на
основі професійних і ділових якостей;
- розвиток високоефективних прозорих і
зрозумілих, співробітникам, систем, які включають
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чітко структуровані процеси навчання, наставництва, ротації; створення кадрового резерву;
- створення довірчої атмосфери в команді;
- підтримка фінансового та емоційного
стану через створення ефективної мотиваційної системи;
- створення ефективних систем оцінки співробітників за результатами роботи і потенціалом
розвитку і розробка шкал цінностей;
- усвідомлення стратегічної важливості і
ключової ролі талантів;
- впровадження високих світових стандартів: безпека, здоров’я, мова, закони і правила, місцеві звичаї і етикет.
Реалізація необхідних стратегічних змін на різних рівнях управління, в тому числі на рівні окремого підприємства, залежить від стратегії управління персоналом. Важливою конкурентною перевагою, для будь якого підприємства, є персонал.
Впровадження зазначених заходів сприятиме залученню кращих претендентів, підвищенню ефективності стратегічного управління персоналом та призведуть до покращення конкурентних позицій.
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Старкова О.Я.
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова, доцент
IMPROVEMENT OF HOUSING CONDITIONS OF RURAL RESIDENTS OF PERM KRAI
Starkova O.
Perm state agrarian and technological University. D. N. Pryanishnikova, associate Professor
Аннотация
В работе определено значение жилищных условий для улучшения качества жизни сельских жителей.
Уточнено понятие жилого фонда. Проведено сопоставление качество жилищных условий городских и
сельских жителей разных регионов. Сделан вывод о низком уровне благоустройства сельского жилого
фонда в Пермском крае. Проведен анализ структуры жилья по форме собственности. Названы меры по
улучшению положения с благоустройством жилищ сельских жителей.
Abstract
The paper defines the importance of housing conditions for improving the quality of life of rural residents.
The concept of housing stock is clarified. A comparison of the quality of housing conditions of urban and rural
residents of different regions. The conclusion is made about the low level of improvement of rural housing stock
in the Perm region. The analysis of the structure of housing by form of ownership. Named measures to improve
the situation with the improvement of housing of rural residents.
Ключевые слова: жилой фонд, благоустройство, государственное жилье, муниципальное жилье, субсидии.
Keywords: housing stock, improvement, public housing, municipal housing, subsidies.
Введение. Развитие сельскохозяйственного
производства в Российской Федерации осуществляется в соответствии Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и
продовольствия на 2013 -2020 годы. Увеличение
объема производства требует не только совершенствования техники и технологий, внедрение новшеств, повышения производительности труда, но и
улучшения условий жизни сельских жителей, по-

этому одной из задач программы является повышение качества жизни сельского населения. Проблему
развития сельских территорий решает Федеральная
целевая программа « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы», нацеленная, в
том числе, на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье. Ожидаемым результатом программы является решение
жилищной проблемы для 10% семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Гузанова А.К. и Шнейдерман И.М. считают,
что проблема улучшения жилищных условий затрагивает малоимущие домохозяйства, помощь таковым обеспечивается социальной политикой государства за счет строительства социального жилья,
предоставление жилья очередникам и использования жилищных субсидий. По мнению данных авторов, в 2000-е годы, после принятия государственной жилищной программы доступного жилья,
темпы жилищного строительства возросли. В 2016
году по сравнению с 2000 годом квартир построено
в 3,5 раза больше. По количеству построенных
квартир РФ опережает европейские страны. Удельный вест полностью благоустроенного жилья составляет 66%. В сельской местности так же наблюдается положительная динамика за счет ввода нового индивидуального жилья [2,с.66-76].
Кибатаева А.Н., сравнивая качество жизни городских и сельских жителей, утверждает, что в период 2011-2013 гг. различия в жилищных условиях
были несущественные. Однако среди сельских жителей выше процент лиц, оценивающих свое жилье
как неудовлетворительное. Поэтому предлагается
расширить программы статистических обследований жилищных условий сельского населения
[3,с.58].
Бурда А.Г. определяет жилищный фонд как совокупность всех жилых помещений, включая жилые дома и специальные дома (общежития, дома
престарелых и т.д.). На Кубани общая площадь
сельского жилого фонда увеличивается и в 2013
году составила 56 тыс. кв. м. Однако обеспеченность жилыми площадями меньше федерального
стандарта социальной нормы. Средняя обеспеченность жилой площадью в сельской местности
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выше, чем в городе, но уровень благоустройства –
ниже [1,с.4-9].
Жилищные условия являются основной характеристикой, определяющей уровень и качество
жизни, считают Ларина Т.Н. и Кибатаева А.Н. В
Оренбургской области разрыв в доходах городских
и сельских домохозяйств не уменьшается, но в целом, обеспеченность жильем растет. В сельской
местности жители, как считают авторы, имеют более комфортные условия жизни, однако жилой
фонд менее благоустроен [4,с.40-49].
По результатам опроса 4660 жителей сельских
территорий почти 40% сельских жителей Алматинской области имели до 6 кв. м площади на члена семьи, меньше половины имеют отдельные квартиры
и 10,3% – собственный дом. Значительная часть из
них снимает квартиру или живет в коммунальной
квартире[7,с.305-309].
Целью данной работы является анализ жилищных условий сельских жителей Пермского края.
Для реализации данной цели решены следующие
задачи: 1) проведен анализ жилищного фонда; 2)
рассмотрены изменения жилищных условий и
уровня благоустройства сельского жилого фонда. В
работе использованы экономико-статистические
методы исследования.
Основная часть. Уровень и качество жизни городских и сельских жителей Пермского края отличается по многим показателям. Например, за первое
полугодие 2019 года среднемесячная заработная
плата в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве была ниже, чем в среднем
по экономике на 14229,4 руб. и составляла только
60% от общего уровня[6,с.25]. Проанализируем жилищные условия сельских и городских жителей
(табл.1)[5].
Таблица 1
Жилищные условия в Пермском крае
Показатели
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Общая жилая площадь на 1 жи21,5
21,8
22,1
22,4
22,1
23,0
23,2
23,6
теля, кв. м
-городская местность
21,6
21,9
22,0
22,6
22,3
23,2
23,4
23,7
-сельская местность
21,3
21,8
22,4
21,8
21,6
22,1
22,5
23,2

Анализируя показатели таблицы 1 можно сказать, что общая жилая площадь, приходящаяся на
одного жителя, за период с 2010 года по 2017 год
выросла как в сельской, так и городской местности.
Однако рост в городской местности составил 2,1 кв.
м. а сельской – 1,9 кв. м. т.е. меньше на 0,2 кв. м.
Только в кризисный 2014 год это показатель ухудшился как в сельской , так и в городской местности
в следствии того, что ввод нового жилья был при-

остановлен из-за отсутствия средств у строительных организаций и покупателей, а выведение из использования ветхого и аварийного жилья продолжалось. В анализируемый период городские жители по сравнению с сельскими жителями лучше
обеспечены жилой площадью в расчет на одного
жителя, так в 2017 году это разрыв составил 0,5 кв.
м. Качество жилья определяется уровнем его благоустройства(табл.2) [5].
Таблица 2
Благоустройство сельского жилищного фонда в Пермском крае (удельный вес в %)
Показатели
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Обеспеченность:
45,1
46,1
46,5
46,7
50,7
52,7
52,9
56,7
водопроводом
водоотведением
29,8
31,1
32,3
27,1
28,4
30,0
33,2
34,6
отоплением
35,8
36,8
37,0
37,8
38,5
42,2
44,2
45,6
газом
62,4
62,7
62,6
53,5
55,6
57,6
59,7
59,2
электроплитами
1,6
1,7
1,7
3,4
4,4
5,2
5,2
5,1
горячим водоснабжением
16,2
17,1
17,1
14,2
15,2
15,7
19,1
20,1
ваннами (душем)
16,1
16,7
16,7
15,8
16,5
17,8
21,4
23,1
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Показатели таблицы 2 свидетельствуют о том, иными источниками воды, где качество ее может не
что благоустройство жилья в сельской местности соответствовать требованиям безопасности. Полонаходится на низком уровне. Наилучший показа- жение с отоплением улучшается, однако 54,4% житель по обеспеченности газом, что составляет около лья централизованного отопления не имеют, ис60% жилого фонда, при этом обеспеченность газом пользуется печное отопление. Доля жилья, обеспеснижается, т.к. часть новых домов имеют не газо- ченного
водоотведением
(канализацией)
вые плиты, а напольные электрические. Доля жилья увеличивается, но не высокими темпами. В 2017
с электроплитами выросла с 1,6% в 2010 году до году только 1/3 сельского жилого фонда обеспечена
5,15 в 2017 году. Обеспеченность водопроводом водоотведением. Наихудшее положение с горячим
выросла с 45,1% в 2010 году до 56,7 5 в 2017 году, водоснабжением, наличием ванны или душа.
однако до сих пор почти половина жилья не имеет
Представляет интерес форма собственности на
водоснабжения, и жители вынуждены пользоваться жилье (табл. 3) [5].
Таблица 3
Форма собственности сельского жилого фонда Пермского края, тыс. кв. м
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Всего, в т. ч.
13969,6 14251,6 14674,1 14162,0 13948,5 14209,2 14338,4 14761,0
частная
11158,1 11407,3 11823,1 12232,5 12449,7 12828,8 13061,7 13553,1
из них в собственно10536,9 10780,4 11080,5 11334,9 11889,2 12310,2 12706,6 12912,1
сти граждан
государственная
559,4
565,4
491,8
200,0
139,8
102,1
84,4
66,5
муниципальная
2206,8
2233,6
2312,4
1697,6
1321,5
1232,0
1147,3
1106,4
другая
45,3
45,3
46,8
31,9
37,5
46,3
45,0
35,0
40

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
жилой фонд в сельской местности Пермского края
с 2010 года по 2017 год вырос на 791,4 тыс. кв. м. В
структуре жилья преобладает частная собственность, доля которой в 2010 году составляла 79,9%
,а в 2017 году - выросла до 91,8%. В основном - это
собственность граждан, проживающих в данном
жилом фонде. Количество жилого фонда, находящегося в государственной собственности, сократилось с 559,4 тыс. кв. м в 2010 году до 66,5 тыс. кв.
м в 2017 году за счет приватизации жилья, право на
которую имеют все жители Российской Федерации.
Количество жилья, находящегося в муниципальной
собственности за период сократилось в два раза.
Выводы. Обеспечение благоустроенным жильем сельских жителей является приоритетной задачей целевой программы. В Пермском крае на
устойчивое развитие сельских территорий в 2018
году выделено 23097700 тыс. руб., а в 2019 году25875900 тыс. руб., следовательно, показатели благоустроенности сельского жилого фонда должны
быть улучшены. Решение проблемы может быть
ускорено расширением возможности использования субсидий. В настоящее время фермерские(крестьянские) хозяйства имеют возможность использовать субсидии государства на развитие бизнеса и
улучшение жилищных условий. Необходимо расширить круг лиц, имеющих право использования
субсидий на улучшение жилищных условий на всех
жителей сельской местности.
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Аннотация
В статье рассматривается ряд малоисследованных аспектов, связанных со специфическими особенностями проблемных регионов Юга России как фактором их развития в современных условиях. Особое внимание уделено систематизации особенностей проблемных регионов, стимулирующих и сдерживающих их
социально-экономическое развитие. Обоснована возрастающая роль региональных особенностей как объективной основы для выделения приоритетных секторов экономики указанных регионов.
Abstract
The article discusses a number of little-studied aspects related to the specific features of the problem regions
of the South of Russia as a factor in their development in modern conditions. Particular attention is paid to the
systematization of the features of problem regions that stimulate and inhibit their socio-economic development.
The growing role of regional features as an objective basis for highlighting priority sectors of the economy of these
regions is substantiated.
Ключевые слова: проблемные регионы, Юг России, региональные особенности, фактор, стратегия,
приоритеты.
Keywords: problem regions, South of Russia, regional features, factor, strategy, priorities.
Под особенностями проблемных регионов
Юга России в настоящем исследовании понимаются специфические характеристики этих регионов, базирующиеся на их природно-климатических, географических, производственно-экономических, ресурсных, структурных и прочих
особенностях. Этому фактору социально-экономического развития регионов в российской экономической литературе стали уделять повышенное внимание лишь в последние годы.
Явление растущего влияния особенностей регионов на их развитие в современных условиях

имеет место в той или иной мере практически в
каждом субъекте Российской Федерации 1.
Применительно к проблемным регионам
Юга России указанная зависимость проявляется,
пожалуй, наиболее рельефно. С одной стороны,
крайне важно преломить тенденцию растущего отставания проблемных регионов Юга России от более развитых соседних краев и областей (табл. 1)
2.
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Таблица 1
Характеристика отставания проблемных регионов от более развитых регионов в Южном макрорегионе,
2017 год, тыс. руб. на душу населения
Показатели
Проблемные регионы
Развитые регионы
Валовой региональный продукт
104,5
203,6
Инвестиции в основной капитал
38,9
92,5
Оборот малого бизнеса
56,9
143,4
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С другой стороны, в условиях пролонгированного финансово-экономического кризиса в стране
нарастает ограниченность возможностей федерального центра по дополнительной поддержке указанных регионов. Дальнейшее же усиление деструктивной асимметрии в Южном макрорегионе препятствует
реализации
эффективной
общегосударственной социально-экономической
политики. Поэтому и федеральный центр, и сами
проблемные регионы заинтересованы в эффективном использовании внутренних резервов развития,
обусловленных их природно-климатическими, географическими, ресурсными, социально-этническими и прочими их особенностями.
К таким особенностям, стимулирующим социально-экономическое развитие проблемных регионов Юга России, на наш взгляд, следует отнести:
– выгодное экономико-географическое положение значительных территорий указанных регионов с возможностями выполнения транзитных
функций;
– благоприятные условия для опережающего
развития агропромышленного комплекса, туристско-рекреационной сферы, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности;
– значительные по масштабам рассматриваемых регионов запасы природных ресурсов по ряду
направлений;
– достаточно благоприятная демографическая
ситуация.
Важная роль в использовании региональных
особенностей на Юге России, как фактора развития, принадлежит процессам глобализации.
Вследствие процессов глобализации хозяйствующие субъекты проблемных регионов Юга
России стали получать доступ к соответствующим
сегментам всемирных рынков, чего лет пятнадцать
назад сложно было бы представить. Так, пищевые
предприятия Республики Адыгея, одного из проблемных регионов Юга России, вышли на рынки не
только Западной Европы, но и Ближнего Востока,
Китая и Японии со своими «брэндовыми» товарами
– сыром «Адыгейский» и подсолнечным маслом
«Мамруковское».
Благодаря глобализации в проблемные регионы Юга России пришел капитал крупных зарубежных инвесторов. Их сферой приложения капитала в
Кабардино-Балкарской Республике и КарачаевоЧеркесской Республике стал туристско-рекреационный комплекс, являющийся приоритетным сектором экономики этих регионов. Наличие территорий трех муниципальных образований Республики
Адыгея, примыкающих к Краснодару как к мегаполису, позволило привлечь крупных зарубежных ин-

весторов в процесс создания регионального торгово-транспортно-логистического комплекса. Такое взаимовыгодное сотрудничество двух смежных
регионов даст возможность превратить в обозримой перспективе указанные территории в бюджетно-обеспеченный субрегиональный локалитет.
При обосновании перспектив социально-экономического развития проблемных территорий
Юга России важно иметь в виду и то, что региональные особенности могут не только способствовать, но и препятствовать их развитию.
К региональным особенностям, сдерживающим социально-экономическое развитие проблемных регионов Юга России, следует отнести:
– растущее отставание от соседних
регионов-лидеров производства ВРП в расчете
на душу населения;
– высокую степень дотационности региональных бюджетов и их социальную перегруженность;
– углубляющиеся внутрирегиональные социально-экономические различия;
– структурную безработицу и значительное отставание от развитых соседних регионов по уровню
оплаты труда, стимулирующее отток наиболее перспективных специалистов и молодежи в Москву,
Краснодар и другие крупные города страны;
–низкую инновационную активность ведущих
предприятий проблемных регионов и неразвитость
их инновационной инфраструктуры (технопарки,
бизнес-инкубаторы);
– низкую инвестиционную привлекательность
и несформированный имидж проблемных регионов;
– сохранение значительного влияния теневой
экономики.
Очевидно, что динамичное и сбалансированное развитие социально-хозяйственных систем
проблемных регионов Юга России не может быть
устойчивым и эффективным при отсутствии в практике регионального управления стратегической
ориентированности. Необходимость повышения
роли стратегической компоненты в активизации использования региональных особенностей развития
обусловлена объективными обстоятельствами:
инерционностью региональной экономики, связанной с дислоцированием факторов производства; потребностью системного учета возрастающего влияния специфики проблемных регионов на
их стратегическое развитие.
Анализ опыта стратегического управления социально-экономическим развитием проблемных
регионов Юга России показывает, что реализуемые
в них меры по эффективному использованию региональных особенностей не являются к тому же системными, нося фрагментарный характер.
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Между тем, системный подход к выявлению
стратегических приоритетов развития проблемных
регионов Юга России, предполагающий всемерный
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учет их природно-ресурсных особенностей, позволяет качественно оценить потенциал каждого проблемного региона и общий потенциал всего макрорегиона (табл. 2).
Таблица 2
Приоритетные сектора экономики проблемных регионов Юга России, базирующиеся на их природногеографических и ресурсных особенностях
Стратегические приоритеты
ТуристскоМашиДорож-ное
Морские и
Прочие
Регионы
АПК
рекреа-ционный
нострострои-тельречные
приорикомплекс
ение
ство
порты
теты
Республика
+
+
+
Адыгея
Республика
+
+
Дагестан
Республика
+
+
Ингушетия
Кабардино–
Балкарская
+
+
+
Республика
Республика
+
Калмыкия
Карачаево–
Черкесская
+
+
+
Республика
Республика
Северная Осетия –
+
+
+
Алания

Отдельного рассмотрения в рамках исследуемой проблематики заслуживает специфика взаимодействия крупных бюджетно-обеспеченных и малых проблемных регионов Юга России. Проведенный нами анализ позволил установить, что при
сопоставимости взаимной выгоды от сотрудничества регионов оно дает различное приращение к параметрам, характеризующим указанные регионы.
Причем, чем больше различий по масштабу и потенциалу между взаимодействующими регионами,
тем выше значимость результатов от такого сотрудничества для отстающих регионов. Вот почему малые проблемные регионы Юга России объективно
гораздо больше заинтересованы в активизации
стратегического сотрудничества с крупными соседними регионами 3.
Максимальный учет региональных особенностей является одним из важнейших принципов, заложенных в основу разработки новых стратегий социально-экономического развития проблемных регионов Юга России до 2030 года. В более широком
плане этот принцип лежит в основе развертывания
эффективной системы стратегического управления
проблемными регионами Юга России в целом. При

таком подходе становится возможным правильное
определение стратегических приоритетов, ориентированных на всемерное вовлечение имеющихся
потенциальных конкурентных преимуществ указанных регионов в мирохозяйственный оборот.
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Анотація
В статті досліджено проблеми публічного адміністрування антиінфляційної політики в системі заходів монетарного регулювання економіки. Проаналізовано особливості загальних підходів до оцінки характеру антиінфляційної політики, соціальні наслідки інфляційних процесів в країні, досліджено складники
інтегрального індексу економічної безпеки та побудовано модель залежності рівня інфляції від основних
показників загрози фінансової безпеки України. Антиінфляційна політика являє собою сукупність інструментів державного регулювання, спрямованих на зниження інфляції. Мета антиінфляційної політики полягає в тому, щоб зробити інфляцію керованою, а її рівень - досить помірним. Розглядаючи соціальний
аспект фінансової безпеки, варто враховувати і додаткові фактори, що можуть виникати в країні і обумовлюють соціальну напруженість у суспільстві. Потреба у регулюванні інфляції обумовлена викликами глобалізації, які вимагають підвищення міжнародної конкурентоспроможності України. Виникнення антиінфляційного регулювання пов’язане з одного боку з явищем інфляції, а з іншого - із нездатністю державної
політики забезпечити економічну та соціальну стабільність в країні іншими методами.
Abstract
The article deals with the problems of public administration of anti-inflation policy in the system of measures
of monetary regulation of the economy. The features of general approaches to assessing the nature of anti-inflation
policy, the social consequences of inflationary processes in the country are analyzed, the components of the integrated economic security index are investigated, and a model of the dependence of inflation on the main indicators
of the financial security of Ukraine is constructed. Anti-inflationary policy is a set of government regulation instruments aimed at reducing inflation. The purpose of anti-inflation policy is to make inflation manageable and its
level quite moderate. Considering the social aspect of financial security, one should also take into account additional factors that may arise in the country and cause social tensions in society. The need to regulate inflation is
driven by the challenges of globalization, which require increasing Ukraine's international competitiveness. The
emergence of anti-inflation regulation is linked, on the one hand, to the phenomenon of inflation and, on the other,
to the inability of public policy to provide economic and social stability in the country by other methods.
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Вступ. На сьогоднішній день інфляція – один
із найбільш болючих та небезпечних процесів, котрі негативно впливають на економічну систему.
Сильного її впливу зазнають особливо країни з перехідною економікою. Хоча деякі з них уже досягли певної стабільності, але її легко можна порушити, використовуючи недоцільну економічну політику. Відомо, що повністю викорінити інфляцію
в ринкових умовах майже неможливо, і тому можна
говорити лише про регульовану інфляцію, що реально тільки за умови систематичного, точного прогнозування інфляційних процесів.
До цього часу залишаються недостатньо вивченими та дискусійними питання впливу інфляції

на економічний розвиток в умовах переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки, а
також питання щодо способів антиінфляційного регулювання в транзитивній економіці. Дослідження
досвіду боротьби з інфляцією в країнах з розвиненою ринковою економікою має велике значення
при створенні антиінфляційної програми, але механічне перенесення зарубіжної практики на вітчизняні умови є малоефективним, оскільки не враховує національної специфіки.
Відзначені проблеми є надзвичайно важливими та актуальними, тому існує необхідність їх теоретичного обґрунтування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
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нови макроекономічного регулювання були закладені Дж. М. Кейнсом у 30-х рр. ХХ ст. Наступним
кроком у дослідженні даної проблеми став розвиток неокейнсіанської макроекономіки. Серед його
представників можна відзначити Р. Харрода, Е.
Хансена. В 70-х рр. ХХ ст. у зв’язку із посиленням
нестабільності економічного розвитку сформувався новий погляд на макроекономіку. Цей напрямок
- посткейнсіанство, його представляли такі вчені,
як П. Девідсон, Д. Робінсон та інші.
Сучасні тенденції інфляційних процесів та
пов’язані з ними проблеми грошово-кредитного регулювання досліджують Б. Моджон, К. Рогофф, М.
Чікареллі, Х. Вагнер і В. Бергер розглядали вплив
глобалізаційних процесів на ефективність заходів,
що застосовуються центральними банками на макрорівні. Питанню взаємозв’язку між бюджетною
політикою та розвитком інфляційних процесів присвячені роботи Б. Агевлі, Г. Бека, А. Вебера, В.
Едельберга, Л. Катао, М.Терронза, А. Ханни.
У вітчизняній науковій думці категорію макроекономічного регулювання та проблеми антиінфляційної політики розглядають С. Науменкова, С.
Панчишин, Д. Стеченко та інші дослідники. Розвиток антиінфляційної політики в економічній системі України у 90-х рр. та її особливості досліджували О. Барановський, Я. Жаліло, О. Мельник та
інші автори.
Мета. Постановка завдання. Метою наукововї роботи є дослідження антиінфляційної політики і виявлення напрямків підвищення її ефективності та результативності.
Методологія дослідження. Методологію дослідження виражають загальнонаукові та спеціальні
методи пізнання, які забезпечили розв’язання поставлених завдань за визначеним напрямком. Методи дослідження базуються на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включає аналіз та оцінку сформульованих в минулому підходів
до виразу публічного андінеістрування антиінфляційної політики системі заходів монетарного регулювання економіки.
Результати. Інфляція- це процес втрати купівельної спроможності грошей внаслідок переповнення сфери обігу грошовими знаками понад потребами економіки, що призводить до їх знецінення.
При інфляції відбувається порушення дії закону грошового обігу, що супроводжується некерованою зміною масштабу цін внаслідок чого гроші
втрачають всі або частину своїх функцій,що призводить до руйнування грошової системи загалом.
Термін «інфляція» походить від латинського
«inflacio», що означає здуття.
Вперше використав американський економіст
Александр Делмер у 1864 році.
Однак сама інфляція не є породженням сучасності, а була відома в період Античності і Середні
віки. У ті часи інфляційні процеси були здебільшого екстраординарним явищем, породженим або
значними масштабами псування монет державою
або ввезенням великої кількості золота.
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Механізм розвитку інфляційних процесів передбачає два етапи формування динаміки цін в залежності від співвідношення між темпами росту
грошей в економіці і темпами росту цін.
І етап характеризується тим, що темпи зростання грошової маси перевищують темпи росту цін.
Це означає, що гроші знецінюються повніше аніж
зростає їхня кількість в обігу. Даний процес пов'язаний із дією наступних основних причин: - господарський оборот може потребувати додаткових
грошових коштів для обслуговування платежів;
- сповільнюється швидкість обігу грошей
внаслідок надлишкового їх надходження в обіг, що
виключає безпосередній тиск на ціни;
- значні суми коштів осідають у формі заощаджень населення у формі відкладного попиту;
- збереження у суспільстві так званої «грошової ілюзії». Тобто уявлення суб’єктів ринку про
незмінну купівельну спроможність грошової одиниці. На даному етапі інфляція має повзучий характер.
ІІ етап розвитку інфляції характеризується перевищенням темпів зростання цін над темпами росту грошової маси. Це означає, що гроші починають знецінюватися скоріше, ніж зростає їхня кількість в обігу.
Даний етап розпочинається при настанні критичної точки інфляції. Критична точка інфляції
означає такий стан розвитку інфляційних процесів
при якому будь-яке подальше збільшення маси грошей в обігу зумовлює різке зниження їх купівельної
спроможності. Основними причинами виникнення
даного етапу є: - різке зростання швидкості обігу
грошей, що виявляється у такому процесі як «втеча
від грошей», тобто бажання суб’єктів ринку за
будь- яку ціну перетворити гроші на товар.
- купівельна спроможність доходу, що збільшується із за зростання цін стає меншою порівняно
із попереднім періодом.
- гроші із сфери заощаджень надходять у
сферу обігу.
- грошова ілюзія змінюється іншим явищем
– інфляційними очікуваннями, тобто прогнозування усіма суб’єктами ринку подальшого зниження вартості грошей, що зумовлює ріст попиту
на товарному ринку.
Основними теоретичними концепціями інфляції є:
- Кейнсіанська теорія визначає повзучу інфляцію корисну для стимулювання виробництва. Її
основні положення зводяться до:
- за умов неповного використання виробничих ресурсів помірне збільшення грошової маси
сприяє росту виробництва і зайнятості;
- незначний ріст цін є вимушеною платою
суспільства за стимулювання економічного росту;
- при галапуючій інфляції необхідно здійснювати деінфляційну політику і політику доходів;
- у розвитку інфляції закладені можливості її
регулювання, так як при збільшенні доходів зростає
схильність до заощаджень.
1. Монетаристська теорія розглядає інфляцію
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як суто грошове явище викликане зростанням грошової маси в обігу. Її основні положення:

- боротьба з інфляцією має бути спрямована
на зменшення кількості грошей в обігу та обмеження платоспроможного попиту;
- необхідна повна ліквідація дефіциту державного бюджету;
- боротьба із інфляцією витрат має відбуватися шляхом посилення ринкового конкурентних
основ економіки при мінімальному впливі з боку
держави.
Антиінфляційна політика – це комплекс заходів, спрямованих на регулювання економіки з метою зниження рівня інфляції в країні.
Заходи антиінфляційної політики поділяються
на дві основні групи:
І група: охоплює ті заходиякі проводяться
проти інфляції попиту в рамках дефляційної політики (це реалізація державного комплексу регулятивних заходів щодо обмеження платоспроможності попиту на ринку через механізм дії грошовокредитної політики і фінансової системи). У комплексі заходів інфляційної політики головними
компонентами є:
1) Бюджетна політика, що передбачає зведення до можливого мінімуму бюджетного дефіциту унаслідок скорочення державних витрат, що
має призвести до зменшення надходження грошей
в обіг через обмеження платоспроможності попиту
з боку державного сектору;
2) Фіскальна політика, що передбачає збільшення рівня оподаткування доходів з метою зростання надходжень до державного бюджету, а також
для обмеження платоспроможності попиту на ринку з боку підприємств і населення;
3) Грошово-кредина політика, яка спрямована на зменшення темпів росту грошової маси і
зниження швидкості обігу грошей, що здійснюється через підвищення Центральним Банком норми обов’язкових резервів, облікової ставки, а також через продаж ним цінних паперів;
4) Валютна політика, що передбачає підвищення вартості національної грошової одиниці по
відношенню до іноземних валют шляхом її ревальвації
Недоліки деінфляційної політики:
1) Результати виявляються не відразу;
2) Дефляційні заходи потребують точного розрахунку;
3) Обмежувальна кредитна політика позначається обсязі інвестицій;
4) Ріст податків може спричинити ріст інфляційних витрат;
5) Обмеження бюджетних витрат може зумовити соціальне напруження
ІІ група: охоплює заходи проти інфляції витрат. Серед них головними є наступні:
1) Політика доходів, що передбачає заморожування заробітньої плати і має на меті обмеження
споживання кошика на ринку;
2) Цільова політика, що передбачає пряме чи
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опосередковане втручання держави у ринкове ціноутворення і має на меті встановлення фіксованих
цін на певні групи товарів чи послуг;
3) Структурна політика, що передбачає лідквідацію малорентабельних підприємств і збиткових
підприємств і заохочення притоку іноземних інвестицій;
4) Антимонопольна політика, що передбачає
встановлення державного контролю за виробничими витратами та цінами монополій, а також запобігання адміністративними заходами проявів монопольного підвищення цін
5) Зовнішня торгова політика, що використовує митно-тарифні інструменти для стимулювання
імпортних операцій і поширення конкуренції на
внутрішньому товарному ринку;
6) Політика додаткового стимулу виробництва, що включає заходи із зниження податків на підприємницьку діяльність і доходи фізичних осіб, як
засоби сприяння виробництва, росту і збільшенню
заощаджень
Грошова реформа- це система заходів держави, спрямованих на зміну елементів грошової системи з метою впорядкування і зміцнення грошового обігу в країні та подолання наслідків інфяції.
Станом на сьогодні у міжнародній практиці
для боротьби з інфляцією можна виділити такі основні, класичні напрями антиінфляційної політики:
- дефляційна політика (регулювання попиту);
- політика доходів (регулювання витрат);
- адаптаційна політика.
Дефляційна політика використовує фінансовий і кредитно-грошовий механізми задля регулювання та обмеження платоспроможного попиту. Цю
політику проводять за умов, коли переважним чинником інфляції є тиск зайвих грошей у каналах
обігу. Ця політика здійснюється, в першу чергу,
скороченням витрат державного бюджету, таким
чином зменшується надходження зайвих коштів в
обігу. Скороченням підлягають, передусім, субсидії підприємствам, виділення на соціальні потреби,
інфраструктуру, на потреби військово- промислового комплексу. Щоб вилучити зайві кошти, що надійшли туди раніше, як правило посилюється податковий тиск на доходи. Незалежно від цього мобілізовані в бюджет через податки гроші можуть
знову брати участь в обігу у вигляді державних витрат. Запобігти цьому можна реальним зменшенням бюджетних витрат, насамперед, невиробничого призначення.
Також, іноді використовують позики, що випускає держава. Отже, за послідовного і суворого проведення політики дефляції, можна отримати бажаний антиінфляційний ефект, але її реалізація і підтримка пов'язана зі значними труднощами, адже
досить часто ця політика викликає соціальне напруження в суспільстві, загрожує економічною кризою, загальним зменшенням зайнятості, банкрутством підприємств. Саме це й є причиною того, що
урядам держав найчастіше доводиться виконувати
деякі маневри у комбінації дефляційних та інфляційних методів.

Znanstvena misel journal №34/2019
Інший напрям антиінфляційної політики,
тобто політика доходів, передбачає державне регулювання заробітної плати й цін. Цей контроль полягає, наприклад, у фіксації заробітної плати і цін
па певному рівні, або встановленні темпів їх зростання в певних межах, нерідко саме в межах темпів
приросту продуктивності праці.
Ще одним антиінфляційним методом є її таргетування – одна з концепцій монетарної політики,
що передбачає наявність трьох основних пунктів.
По- перше, це законодавче закріплення цінової стабільності як пряма ціль монетарної політики в довгостроковій перспективі; по-друге, оприлюднення
центральним банком кількісних цільових показників інфляції на певний часовий період та офіційне
підкріплення обіцянки їх дотримувати; по-третє,
оголошення планів органів влади щодо монетарної
політики громадськості.
Режим монетарного таргетування набув поширення в 70-80-х pоках XX ст. Він базується на переконанні, що зміна пропозиції грошей спричиняє відповідну зміну темпів інфляції. Для ефективності
цього режиму необхідно, щоб в економіці був наявний стабільний зв'язок між зміною грошової маси
й інфляцією. Практика двох успішних щодо монетарного таргетування центральних банків Німеччини та Швейцарії показала, що, по- перше, центральний банк має обмежувати всіма можливими засобами рівень інфляції в середньо- та
довгостроковому періоді, по-друге, упроваджувати
активну комунікаційну стратегію роботи із громадськістю (активним обговоренням динаміки грошової маси та її впливу на інфляцію).
Інфляційне таргетування – це концептуальна
система монетарного устрою, яка характеризується
публічним проголошенням офіційної кількісної
цілі щодо інфляції на середньострокову перспективу й чітким розумінням і впевненістю в тому, що
низька та стабільна інфляція є основною метою монетарної політики в довгостроковому періоді.
З 1995 року по 1999 рік тривав другий етап формування й реалізації антиінфляційної політики,
яка поступово набула певних конкретних ознак. І
хоча ця політика інколи мала суперечливий характер, її спрямованість на зменшення інфляції на
цьому етапі очевидна [15, с. 59].
Розпочинаючи з кінця 1994 р. Україна активно
співпрацює з МВФ. І вже у жовтні цього ж року
була прийнята Програма економічних реформ, яка
передбачала, зокрема, зменшення бюджетних видатків і бюджетного дефіциту, лібералізацію цін з метою скорочення бюджетних дотацій і у перспективі
запровадження фіксованого курсу гривні.
Як наслідок, дефіцит загального бюджету було
зменшено. В результаті, інфляція знизилася із 400%
у 1994 році до 180% у 1995 році. Номінальний курс
гривні щодо долара США стабілізувався у другій
половині 1995 року і суттєво не змінювався протягом майже трьох років.
Макроекономічна ситуація в Україні напередодні грошової реформи 1996 року була сприятливою для її проведення, оскільки посилилися стабілізаційні процеси в економіці, зокрема:
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- суттєво уповільнилися темпи інфляції;
- обмінний курс українського купоно-карбованця щодо долара США підтримувався у вузькому
коридорі;
- уповільнилися темпи зниження ВВП;
- зросла активність домогосподарств як
суб’єктів економіки;
- збільшилися доходи та заощадження населення;
- поліпшилися результати зовнішньоекономічної діяльності.
Таким чином, аналіз економічної ситуації напередодні реформи свідчить, що в Україні було
створено необхідні передумови для запровадження
нової валюти – гривні.
Грошову реформу було проведено згідно з
Указом Президента України від 25 серпня 1996
року №762/96 «Про грошову реформу в Україні». ЇЇ
головні завдання:
- заміна тимчасової грошової одиниці –
українського карбованця на національну валюту –
гривню;
- зміна масштабу цін;
- створення стабільної грошової системи та
перетворення грошей у важливий стимулюючий
фактор економічного і соціального розвитку.
Проведенню цивілізованої неконфіскаційної
грошової реформи сприяли два важливих чинники:
- відсутність в економіці України напередодні реформи так званого грошового нависання,
коли пропозиція грошей значно перевищує попит
наних;
- створення довіри між урядом і центральним банком, з одного боку, та з усіма економічними
суб`єктами – з іншого.
Запровадження нової грошової одиниці держави допомогло стабілізувати інфляційні очікування та знизити інфляцію до 40% у 1996 році та 10
% у 1997 році. Це можна вважати визначним політичним фактором, адже національна валюта стала
одним із основних атрибутів України як незалежної
держави.
Головним досягненням реформи було те, що
вдалося утримати стабільність на грошовому, споживчому і валютному ринках. Прогнози щодо наслідків реформи, розроблені урядом і Національним
банком України, повністю виправдалися.
По-перше, вдалося утримати інфляцію у прогнозованих параметрах. По-друге, з перших днів
реформи НБУ підтримував стабільний курс гривні
щодо іноземних валют, що було чинником утримування інфляційних очікувань на прийнятному рівні.
По-третє, проведення реформи прискорило рух грошей і сприяло поліпшенню стану грошово-кредитного ринку в подальшому. Це підтверджується поступовим, але стабільним зниженням процентних
ставок банківської системи, що сприяло зростанню
обсягів банківських кредитів в економіку країни.
Найголовнішим досягненням грошової реформи стало підвищення довіри населення до нової
національної грошової одиниці, що підтверджується зростанням депозитів населення в національній валюті.
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Протягом 1997-1998 років досягнуто суттєвого
прогресу в обмеженні темпів інфляції, в основному
за рахунок монетарної політики НБУ. Обмінний
курс використовувався як номінальний якір для
утримування інфляції та інфляційних очікувань на
прийнятному рівні, однак фіскальна ситуація залишалася складною.
Інфляція знизилася із 40% у 1996 році до 10%
у 1997 році та до 7% до кінця серпня 1998 року.
У другій половині 1998 року через світову фінансову кризу розпочате в Україні економічне зростання почало пригнічуватись, скоротилися обсяги
ВВП. Країна зазнала бюджетної кризи та уповільнення процесу структурних і системних реформ.
Падіння економіки посилювало бюджетну кризу.
Уряду держави та НБУ вдалося стримати надмірні девальваційні очікування шляхом запровадження оперативних заходів реорганізації банківської системи та валютної біржі. Основний акцент в
антиінфляційній політиці було зроблено на створенні умов для виходу з економічної кризи.
Із 1998 року наша країна співпрацювала з
МВФ за Програмою розширеного фінансування.
Ключовими її цілями стали зміцнення державних
фінансів та реалізація амбітних структурних перетворень з метою сприяння економічному зростанню і підвищенню життєвих стандартів населення.
Реалізація монетарної політики здійснювалась
у рамках виконання критеріїв ефективності, які
включали нижню межу для змін чистих міжнародних резервів та стелю для чистих внутрішніх активів НБУ. Грошова база розглядалась як індикатор
моніторингу [11, с.7].
З 2000 до 2006 року тривав третій етап антиінфляційної політики в Україні. Після десятиріччя
економічного застою 2000 рік став першим роком
реального економічного зростання з часу отримання Україною державної незалежності.
Збільшення обсягів реального ВВП дало поштовх до широкомасштабного піднесення української економіки. Чинниками економічного зростання були збільшення обсягів експорту, внутрішній
попит,
різке
зростання
цінової
конкурентоспроможності економіки.
Протягом даного періоду проводилась виважена монетарна політика, було відновлено тенденції до економічного зростання, значно підвищилась
цінова стабільність, рівень інфляції мав тенденцію
до поступового зниження. Однак, зберігався значний інфляційний потенціал у зв’язку із м’якою фіскальною політикою.
Розпочинаючи з 2003 р., бюджетнікоштиздебільшогоспрямовувались до соціальноїсфери, а не
використовувались для розвиткуекономіки.
Цінова конкурентоспроможність залишалася
достатньо високою, а девальвація реального ефективного обмінного курсу, починаючи з 2002 року,
відображала меншу інфляцію в Україні порівняно
зі зваженою по країнах – торговельних партнерах.
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Монетарна політика у цей період характеризувалася масованими і значною мірою нестерилізованими валютними інтервенціями Національного банку України.
З огляду на уповільнення річної інфляції, починаючи з жовтня 2000 року, НБУ поступово знижував ставку рефінансування – з 27% станом на кінець вересня 2000 року до 8% у 2004 році. Національний банк продовжував і політику поступового
зниження рівня мінімальних резервних вимог.
2005 рік істотно відрізнявся від попередніх
п`яти років швидкого економічного зростання. Різке погіршення умов торгівлі разом зі значною апреціацією реального ефективного обмінного курсу
стали чинниками зменшення позитивного сальдо
поточного рахунку.
У серпні 2005 р. НБУ скасував заборону, якою
від банків вимагалося здійснювати лише односторонні операції на валютному ринку протягом одного дня, а також дозволив форвардні операції.
Фіскальна політика нового уряду у 2005 році
продовжила процес експансіоністського зростання
поточних витрат, яке започаткував попередній уряд
у 2003-2004 роках, перерозподіляючи загальні витрати від корпоративного сектору з високим рівнем
заощаджень на користь сектору домогосподарств із
нижчим рівнем заощаджень.
Інфляція зросла до дворозрядних значень. Із
2000 року в умовах монетарного устрою, який базувався на захисті де-факто фіксованого обмінного
курсу гривні щодо долара США, інфляція була
дуже нестабільною. У другій половині 2005 року інфляція знизилася внаслідок уповільнення сукупного попиту.
З 2007 р. розпочався четвертий етап антиінфляційної політики. У зв`язку із зростанням цін, яке
спостерігалось ще з 2006 р., розпочинаючи з другої
половини 2007р. НБУ проводить більш жорстку
монетарну політику. Зміни, які відбулись в монетарній політиці з метою зменшення рівня інфляції та
досягнення фінансової стабільності, практично не
торкнулись фіскальної сфери. Даний етап відзначається посиленням невизначеності в економіці, значним зростанням цін (у 2007 р. рівень інфляції становив 16,6%, у 2008 р. – 22,3%, у 2009 р. – 12,3%),
збільшенням кількості безробітних, зниженням темпів виробництва [11, с. 9].
Після прискорення інфляційних процесів у
2008 році протягом всього 2009 року спостерігалась
тенденція до уповільнення індексу інфляції у річному обчисленні. Така динаміка визначалася зниженням цін на світових товарних ринках, невисоким рівнем внутрішнього споживчого попиту, а також високим урожаєм 2009 року. Зниження
грошової маси і динаміка видатків Зведеного бюджету України протягом другого півріччя 2009
року мали стримуючий вплив на інфляцію. Відбувалося зменшення грошової маси, в той час як інфляція не знизилась до однозначних рівнів.
У 2010 році на споживчому ринку спостерігалась тенденція до уповільнення індексу інфляції в
річному обчисленні.Дана ситуація говорить про те,
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що грошово-кредитна політика Національного банку України стала більш ефективною у складі антиінфляційної політики держави. Однак значний обсяг готівкових грошей спрямовується на товарний
ринок, що справляє негативний вплив на динаміку
інфляційних процесів.
Антиінфляційна політика уряду у 2012 році
була спрямована на досягнення мети щодо помірності рівня і керованості інфляції. Боротьба зі збільшенням грошової маси передбачає скорочення
темпу зростання грошової маси, регулювання цінової політики монополістів [9, с. 47].
Заходи Національного банку України та Міністерства фінансів, спрямовані на реалізацію політики дефляції, дали бажаний антиінфляційний
ефект, проте посилювали соціальне напруження в
суспільстві, а це могло спричинити передумови
економічної кризи, банкрутству підприємств, зменшенню зайнятості. Тому уряду доводилось маневрувати, майстерно комбінуючи дефляційні та інфляційні методи.
Другий напрям у реалізації антиінфляційної
політики в Україні – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів
України, Міністерство соціальної політики, Антимонопольний комітет України, які відповідали за
політику доходів – здійснювались заходи щодо державного контролю за заробітною платою й цінами.
Водночас економічна модель України у 2012 році
була вразливою і надто нестійкою, на яку значно
впливали політичні чинники. Заходи уряду і НБУ
не завжди були правильними й ефективними.
По-перше, інфляція може легко з регульованої
перетворитися на нерегульовану, досягти галопуючих темпів і призвести до тяжких економічних і соціальних наслідків. По-друге, антиінфляційна політика має тим більший ефект, чим менше вона втручається у виробництво, чим ліпші умови
створюються у країні для розвитку підприємництва
і дії ринкового механізму. По-третє, антиінфляційна політика держави недостатньо була продумана та здійснювалася непослідовно.
У 2013 році на українському споживчому ринку спостерігається тенденція до відносно поступового уповільнення інфляції: якщо у січні індекс інфляції на споживчі товари та послуги сягав 100,3 %,
то вже у лютому відбулось уповільнення інфляційної динаміки (99,9 %). Так, починаючи з лютого до
березня включно спостерігалася дефляційна динаміка на продукти харчування та комунальні послуги. У квітні було зафіксовано незначне зростання
процесів інфляції відносно попередніх місяців
(100,0 %).
На жаль, за 2013 рік не збережено тенденцію
до уповільнення інфляції так, як це було у 2012
році, у якому індекс інфляції сягав небачених 99,8
%. Загальний індекс інфляції перетинав позначку і
становив менше 100,0 % за останні 13 років лише
один раз, у 2002 році. Це, як ніщо інше, може охарактеризувати ефективність проведення антиінфляційного регулювання. [21].
Індекс споживчих цін є найпоширенішим методом виміру інфляції. Даний показник відображає
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зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів і послуг у поточному періоді щодо попереднього. Таким чином, вимірюючи ціни на товари і
послуги і різних періодах, визначається індекс інфляції. У 2014 році на економічний стан країни та
на її грошово-кредитний ринок має негативний
вплив загострення ситуація на сході України, підсилене високим дефіцитом бюджету, величезними
державними витратами, без контрольною емісією,
відставкою уряду в 2014 році, невизначеністю подальших перспективах розвитку.
Наслідком такого впливу є падіння ВВП, посилення негативних чинників на економічну поведінку суб’єктів господарювання та населення, а також погіршення очікувань економічних агентів. В
результаті чого відбулося відчутне знецінення гривні та відплив депозитів з банківської системи.
Реальне знецінення гривні значно перевищує
динаміку обмінного курсу, створюючи підстави для
подальшої нестабільності національної грошової
одиниці. В той час як реальне зростання цін значно
перевищує офіційний рівень інфляції, який постійно штучно коригується. В 2014 році незважаючи
на те,що споживчі ціни виросли більш,ніж вдвічі,
офіційний індекс споживчих цін визначено на рівні:
0,2 % - у січні, 0,6% - у лютому, 2,2% - у березні,
3,3%- у кітні, 3,8 % - у травні, 1,0% - у червні, 0,4 %
- у липні, 0,8 % - у серпні, 2,9 % - у вересні, 2,4 % у жовтні, 1,9 % - у листопаді.[25]
Тобто формально знецінення національної
грошової одиниці за січень- листопад 2014 року
склало лише 24,9%, що ніяк не відповідає дійсності
і відповідно, - знайшло твердження і у «падінні» обмінного курсу.
Беззастережне прийняття новим керівництвом
країни вимоги МВФ про вільне курсоутворення
гривні також сприяло девальвації гривні у 2014
році. У попередні роки офіційний курс гривні утримувався НБУ на одному рівні (близько 8 грн./дол) –
це з одного боку стримувало девальвацію, але з іншого – говорить про те, що курс гривні давно штучно утримувався, тому перехід на плаваючий курс
спровокував падіння вартості гривні. Ще однією з
причин зниження вартості національної валюти
стало те, що НБУ, латаючи бюджетні діри, почав
емітувати гривню не тільки шляхом «друкування»
банкнот, а й у вигляді незабезпечених безготівкових коштів, які спрямовувалися як на підтримку ліквідності банків, так і на фінансування дефіциту
держбюджету шляхом придбання ОВДП (загалом
протягом року на суму понад 160 млрд. грн.). Частково зазначені кошти використовувались фінустановами на виплату депозитів населення, яке в умовах стрімкого падіння вартості гривні почало масово забирати вклади, а отриману готівку
намагалися конвертувати в більш надійну валюту,
збільшуючи тим самим попит на неї та, відповідно,
знижуючи вартість національної грошової одиниці.
У 2014 році найбільший рівень інфляції спостерігався на горючо-мастильні матеріали та житлово-комунальні послуги.
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Серед внутрішніх чинників впливу на економічний розвиток країни у 2015 році головну роль продовжив відігравати військовий конфлікт на сході
країни. Його ескалація на початку року стала важливим чинником подальшого зниження показників
економічної активності та спричинила сплеск негативних очікувань щодо курсової та цінової динаміки. Збереження хиткого перемир’я, досягнутого
внаслідок другої мінської угоди в середині лютого
2015 року, та замороження конфлікту в поточних
межах є ключовим припущенням базового сценарію макроекономічного прогнозу. Затвердження
Програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (далі – Програма) разом із
запланованими заходами української влади щодо
макроекономічної стабілізації та поліпшення ділового середовища також мало вагомий вплив на формування базового прогнозного сценарію.
Загалом з початку 2015 року НБУ суттєво змінив операційні підходи до проведення монетарної
політики. По-перше, було спрощено процедуру формування та зберігання банками обов’язкових резервів, зокрема через уніфікацію нормативів обов’язкового резервування. По-друге, було посилено роль
облікової ставки НБУ як ключової ставки монетарної політики через тісну прив’язку до неї процентних ставок за активними та пасивними операціями
з регулювання ліквідності банківської системи. Потретє, було скасовано практику проведення щоденних валютних аукціонів та оголошення індикативного курсу гривні, що дало змогу відновити сигнальну функцію офіційного обмінного курсу. Для стабілізації ситуації на ринку і приборкання високих
девальваційних та інфляційних очікувань НБУ активно застосовував свій монетарний та адміністративний інструментарій. З початку року Національний банк вже двічі підвищував облікову ставку (з
06.02.2015 – до 19.5%, з 04.03.2015 – до 30% річних)
з відповідним коригуванням процентних ставок за
своїми операціями з комерційними банками. Серед
найбільш важливих адміністративних заходів, запроваджених НБУ протягом останніх трьох місяців, були: заборона на надання кредитів у національній валюті (включаючи пролонгацію раніше наданих відкритих кредитних ліній), якщо в
забезпечення зобов’язань за такими кредитами надано майнові права на кошти в іноземній валюті; заборона на купівлю іноземної валюти для клієнтів,
які мають наявні кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних і депозитних рахунках у банках;
заборона на купівлю та перерахування іноземної
валюти з метою зменшення статутних капіталів
юридичних осіб і виходу з господарських товариств
іноземних інвесторів; для недопущення недобросовісної практики проведення банками валютних операцій перелік документів, що подаються для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти за межі України, зокрема за
імпортними операціями, доповнено довідкою Державної фіскальної служби України про відсутність
у клієнта заборгованості з податків, зборів, платежів; здійснення платежів за імпортними контрактами клієнтів загальною вартістю понад 500 000
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дол. США має відбуватися виключно через акредитивну форму розрахунків (виключенням до 03 квітня 2015 року є імпортні операції клієнтів з купівлі
життєво необхідних товарів); здійснення авансових
платежів за імпортними контрактами клієнтів загальною вартістю понад 50 000 дол. США має підтверджуватися дозволом НБУ або здійснюватися через
акредитивну форму розрахунків; заборона на здійснення банками купівлі валюти за дорученням клієнтів, якщо для цього використовуються залучені
клієнтами кредитні кошти тощо. Зазначені дії були
реакцією на девальвацію гривні та посилення інфляційного тиску. Зокрема споживча інфляція в річному вимірі в лютому продовжила стрімке зростання та становила 34.5%, що супроводжувалося
зростанням інфляційних очікувань домогосподарств і бізнесу. Ці чинники разом із більш значним
підвищенням тарифів у сфері ЖКГ зумовили підвищення нашого прогнозу споживчої інфляції на кінець 2015 року до 30% (базової – до 25%)[25]..
В цілому за 2015 рік, внаслідок ефекту статистичної бази, прогнозується падіння ВВП на рівні
7.5%.
У І кварталі 2016 року, як і очікувалося, тривала тенденція до уповільнення споживчої інфляції
в Україні завдяки стриманій монетарній та фіскальній політиці, низьким світовим цінам на сировинні
товари та стабілізації інфляційних очікувань. При
цьому зниження інфляції (до 20.9% р/р у березні)
відбувалося швидше, ніж прогнозував НБУ.
Незважаючи на відхилення фактичної інфляції
в І кварталі 2016 року від прогнозу, прогнозні показники інфляції залишаються незмінними та збігаються з цільовими рівнями – 12% на кінець 2016
року та 8% на кінець 2017 року. Також повернення
показника інфляції до цільових значень буде підтримане зростанням цін на світових товарних ринках. Базова інфляція так само залишається на рівні
попереднього прогнозу (9.1% на кінець 2016 року).
З огляду на інтенсивність дії факторів пропозиції в
І кварталі, ризики прогнозу інфляції на 2016 рік змістилися в бік її зниження. Вагомим чинником уповільнення інфляції буде проведення виваженої фіскальної політики. У січні
– лютому 2016 року сформовано значний профіцит зведеного бюджету (9.9 млрд. грн.) на відміну від дефіциту в цей період у минулі роки. Такий
результат забезпечило зростання доходів бюджету,
яке перевищило очікування, та помірне підвищення
видатків.
З іншого боку, основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку НБУ
уважає можливе відновлення бойових дій на сході
України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у
випадку гальмування реформ та повне блокування
українського
експорту
через
територію
РФ.Послаблення ризиків для цінової стабільності
дозволило НБУ пом’якшити монетарну політику. З
22 квітня 2016 року облікова ставка знижена до
19%.
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Проаналізуємо рівень інфляції з 2013–2018 (січень) рр. За 2013 р. індекс склав 100,5%. Пік інфляції був у 2014–2015 рр. (124,9 та 143,3% відповідно). Це було спричинено зростанням цін на комунальні послуги, товари і послуги та військовим
конфліктом на сході країни. Зростання цін відбувалося на фоні падіння реальних наявних доходів українців, які за попередніми оцінками експертів у
2015 році знизилися більш, ніж на чверть. У 2016 р.
за статистичними даними відображено зниження
інфляції – до 112,4%, тоді як у 2015 р. – 143,3%.
Зміна споживчих цін в 2016 р. приблизилась до прогнозів Національного банку України і передбачали
зростання споживчих цін на 12,4% за загальним підрахунком протягом року [3].
Основними чинниками підвищення цін стало
підвищення тарифів, що регулюються адміністративно, та зростання світових цін на нафту. Зниженню базової інфляції сприяло послаблення інтенсивності військового конфлікту на сході, помірна
мінливість обмінного курсу гривні, завдяки сприятливій ситуації на зовнішніх ринках, надходженням
від експорту високого врожаю зернових та олії. У
2017 р. інфляція прискорилася до 113,7% порівняно
з 112,4% у 2016 р. Протягом 2017 р. ціни в українській промисловості зросли на 26,4%. В 2016 р. наявний показник становив 20,5%. Вже у січні 2018 р.
інфляція в Україні зросла до 114,1% і перевищила
сферу прогнозу Національного банку України. Базова інфляція в січні 2018 р. зросла до 9,8% у річному вимірі. Що обумовлено збільшенням виробничих витрат внаслідок подальшого зростання заробітної плати, послабленням гривні на протязі
кількох попередніх місяців і прискоренням споживчого попиту [3].
За оцінками експертів, високі темпи інфляції
збереглися і у лютому. Зумовлено це вищими, ніж
прогнозувалось, темпами зростання цін на продукти харчування та послуги. До того ж, це призвело
до підвищення цін на паливо через подорожчання
нафти на світових ринках і знову ж таки, послаблення гривні. Національний банк України підняв
облікову ставку до 17% річних, для того щоб стримати інфляцію. Оптимістичні прогнози інфляції
експертами на 2018 р. передбачають зростання споживчих цін на 7,8%. Базовий і песимістичний прогнози складають 10,1% і 13,66% відповідно. Песимістичний варіант включає декілька умов. Припинення міжнародного фінансування України.
Зменшення цін на ключові товари українського експорту більш ніж на 35%. Погані погодні умови в
сільському господарстві. Нарощення протекціонізму до українського експорту.
Розбалансування державних фінансів. В цьому
випадку інфляція буде триматися на рівні – 15% [4].
Національний банк на сьогоднішній день підвищив
свій прогноз з інфляції в Україні на 2018 р. з 7,3%
до 8,9%, а також на 2019 р. з 5,0% до 5,8%. Національний банк України прогнозує, що у 2018 р. інфляція залишиться високою, на рівні 8,9% – загальна і 8,2% – базова [5].
Після 2014 року ці індекси рішуче розійшлися
в різні боки, хоча в нормі індекс реальної зарплати
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повинен коливатися десь в межах, близьких до
100%, бажано з невеликим перевищенням. За думкою НБУ інфляційний тиск обумовлюється такими
подіями, як: - перенесення зростання цін сирих продуктів, що спостерігалося минулого року (насамперед, м’яса та молока), на продукти з високим ступенем обробки; - активне зростання споживчого попиту; - підвищення зовнішньої вразливості
економіки України через затримку у продовженні
співпраці з МВФ, що ускладнює для України залучення капіталу з відповідним тиском на обмінний
курс гривні; - високі інфляційні очікування населення та бізнесу, спричинені поточними темпами
зростання споживчих цін та волатильністю на валютному ринку в останні місяці; - стрімке зростання світових цін на нафту, яке зумовлює подорожчання палива на внутрішньому ринку[5].
Висновки. Інфляція як економічне явище характеризується загальним підвищенням цін і зниженням купівельної спроможності грошей. З розвитком і ускладненням ринкових відносин змінюється характер інфляційних процесів. Якщо в
умовах металевого грошового обігу інфляційні
явища виникали в результаті порушення закону
грошового обігу – заміни металевих грошей неповноцінними монетами або паперовими грошима, то
сучасну інфляцію не можна розглядати виключно в
якості грошового феномену, оскільки сьогодні її
джерела знаходяться не лише в економічній, але і в
соціально-політичній сфері, в суспільному устрої
життя, в індивідуальній і суспільній психології сучасного суспільства.
Реалізація ефективної антиінфляційної політики вимагає від уряду розробки програми, яка б
визначала мету, завдання і способи її реалізації. На
успішність боротьби з інфляційними процесами
значний вплив має довіра суб'єктів господарювання
до владних інститутів. Актуальність регулювання
інфляційних процесів у світі змінюється в залежності від стану національних економік. Починаючи з
другої половини ХХ століття, вирішення цієї проблеми стає основним пріоритетом діяльності центральних банків, а також знаходиться у центрі уваги
урядів усіх держав. В процесі свого розвитку антиінфляційна політика значно еволюціонувала: від
простих грошових реформ; активного її державного
регулювання шляхом управління попитом та доходами; до боротьби з інфляцією через вплив на грошову масу або обмінний курс і аж до інфляційного
таргетування на сьогодні, яке засноване на визначенні прямих орієнтирів щодо інфляції та визначення бажаного рівня інфляції як мети грошовокредитної політики.
В Україні необхідно переходити до більш автономної монетарної політики, а саме, від фіксованого обмінного курсу до більшої його гнучкості.
Така необхідність викликана зростанням відкритості вітчизняної економіки. Але ефективно реалізувати цей перехід можливо лише за умови: зменшення залежності української економіки від зовнішніх шоків; підвищення стійкості структури
внутрішнього споживання, що передбачає зростання частки вітчизняних товарів в об’ємі кінцевих

52
та проміжних продуктів; розвитку високотехнологічних виробництв, які в меншій мірі залежать від
цінових факторів. Високий рівень залежності від
кон’юнктури світового ринку створює для України
серйозні складності й проблеми.
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Анотація
Система фінансового контролю на підприємстві повинна забезпечувати виконання встановлених
форм і методів реалізації фінансових відносин, аналізу їх ефективності та розробки пропозицій з їх вдосконалення у межах даного суб’єкту господарювання. Питання аналізу фінансового контролю на підприємстві є актуальним на будь-якому етапі, оскільки від ефективної роботи системи фінансового контролю
безпосередньо залежить ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства. Для того, щоб
визначити напрями підвищення ефективності системи фінансового контролю необхідно виробити чіткий
науково-методичний підхід до оцінки її ефективності. Методи дослідження базуються на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включає аналіз та оцінку сформульованих в минулому підходів
до виразу аналізу фінансового контролю. Методологія дослідження також передбачає узагальнення наукових джерел історіографічного характеру, які досліджують раціональні аспекти фінансового контролю в
минулих напрацюваннях, узагальнення результатів публікацій, де розкриваються проблеми аналізу фінансового контролю в Україні на підприємствах. За результатами дослідження сутності функції контролю
фінансового стану підприємства зводиться в підтримці оптимізації розподілу та перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту вироблених при допомогою фінансів. Підсумкова мета такого перерозподілу фінансових коштів полягає в зміцненні держави, у формуванні продуктивних сил і в
створенні ринкових структур, забезпечення суттєвого якості життя великих верств населення. В цьому
випадку, власна роль фінансів залежна від завдань зростання матеріальної зацікавленості працівників і
колективів організації або підприємства в удосконаленні господарської та фінансової діяльності, від досягнення кращих результатів при мінімальних витратах. Контролююча функція виявляється в контролі за
розподілом ВВП по відповідним фондам і витрачанням їх за цільовим призначенням. Сформовано та обґрунтовано основне завдання контролю над фінансами - це ревізія вірного дотримання законів стосуються
фінансової сфери, своєчасності і повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетною системою,
податковою службою, банками, а також взаємних зобов'язань організацій та підприємств по розрахунках
і платежах. Отримані результати практики проведення аналізу фінансового контролю всередині підприємства показали , що при переході до нових умов господарювання знаходять спадкоємність і добре поєднуються з сучасними формами контролю, з аудитом. Планування і проведення контролю фінансів розміщуватися в центрі регулярного уваги керівництва підприємства. Даному виду робіт призначаються суттєві
зусилля і ресурси. Розробляються і використовуються сучасні методи контролю. Слід порекомендувати
фінансовому персоналу СФГ «Явір» пройти атестацію, курси підвищення кваліфікації і отримати відповідні сертифікати аудиторів, ревізорів і контролерів. З метою удосконалити систему проведення ревізії та
контролю на підприємстві варто порекомендувати керівництву, скласти систему заходів, які будуть включати: розробку розділу фінансового плану, присвяченого контролю, прийняття більш точно проробленої
облікової політики та підвищення кваліфікації працівників фінансового відділу підприємства.
Abstract
The financial control system at the enterprise must ensure that the established forms and methods of implementation of financial relations, analysis of their effectiveness and the development of proposals for their improvement within the entity. The issue of analysis of financial control at the enterprise is relevant at any stage, since the
effectiveness of the financial control system directly depends on the efficiency of financial and economic activity
of the enterprise. In order to determine the directions of improving the efficiency of the financial control system,
it is necessary to develop a clear scientific and methodological approach to the evaluation of its effectiveness.
Research methods are based on theoretical developments and scientific tools, including analysis and evaluation of
the approaches formulated in the past to the expression of financial control analysis. The methodology of the
research also includes generalization of scientific sources of historiographic character, which investigate rational
aspects of financial control in the past, generalization of the results of publications, which reveal the problems of
analysis of financial control in Ukraine at enterprises. According to the results of the study the essence of the
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function of control of the financial condition of the enterprise is reduced in support of optimization of distribution
and redistribution of national income and gross domestic product produced with the help of finances. The ultimate
goal of such a redistribution of financial resources is to strengthen the state, to form productive forces and to create
market structures, to ensure the essential quality of life for large segments of the population. In this case, the own
role of finance depends on the tasks of increasing the material interest of employees and staff of the organization
or enterprise in improving the economic and financial activities, from achieving better results at minimal cost. The
controlling function is to control the allocation of GDP to the relevant funds and spend them on the intended
purpose. The main task of control over finances is formed and substantiated - it is the audit of the correct observance of the laws concerning the financial sphere, timeliness and completeness of fulfillment of financial obligations to the budget system, tax service, banks, as well as mutual obligations of organizations and enterprises for
settlements and payments.The results of the practice of conducting the analysis of financial control within the
enterprise showed that in the transition to new conditions of management find continuity and are well combined
with modern forms of control, with audit. Planning and control of finances should be placed in the center of regular
attention of the company management. Significant efforts and resources are assigned to this type of work. Modern
control methods are being developed and used. It is recommended that the financial staff of Yavir SFG pass certification, refresher courses and obtain appropriate certificates of auditors, auditors and controllers. In order to improve the audit and control system at the company, it is recommended that management, draw up a system of
measures that will include: developing a financial section plan dedicated to controlling, adopting a more accurate
accounting policy and improving the skills of employees of the company's financial department.
Ключові слова: аналіз, фінансовий контроль, підприємство, фінансово – економічні показники, власний капітал, рентабельність, фінансовий потенціал.
Keywords: analysis, financial control, enterprise, financial and economic indicators, equity, profitability,
financial potential.
Вступ. На стан сучасної економіки вплинуло
безліч факторів, у тому числі і зростання правопорушень, пов'язаних з незаконним розподілом матеріальних ресурсів. Саме тому фінансовий контроль
на підприємстві сьогодні актуальний як ніколи. Чітке функціонування системи фінансового контролю та її елементів дозволить контролювати раціональний витрата матеріальних засобів, а також законність і правильність формування відомостей
про фінансовий стан підприємства. Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу вивів світову
економіку на межу постіндустріального суспільства, в таких умовах значно посилився вплив невизначеності на фінансово-господарську діяльність
підприємств. Динамічність зовнішнього та внутрішнього середовища змушує суб’єктів господарювання ретельніше підходити до управління ризиками, підвищувати оперативність прийняття рішень та шукати нові підходи до своєчасного
виявлення впливу ризиків на основні показники діяльності підприємств. Особливо гостро проблема
ефективного управління ризиками стоїть перед Україною, коли геополітичні та фінансові ризики на
пряму загрожують суверенітету країни. Досліджуючи сутність фінансового ризику, необхідно визнати, що саме поняття ризику є таким, що охоплює
практично всі області життєдіяльності суспільства,
а не лише економіку, його дослідження можна
знайти в літературі, психології, техніці, юриспруденції, медицині та філософії.
Фінансовим контролем називається сукупність
дій і маніпуляцій, що проводяться компетентними
посадовими особами, з метою контролю за дотриманням державними та комерційними організаціями законодавчих норм в процесі формування, розподілу і використання матеріальних ресурсів для
своєчасного отримання повної і достовірної інформації про хід руху грошових коштів.

Фінансовий контроль підприємства потрібен
для забезпечення ефективного задіяння організаціями матеріальних ресурсів, що надаються в якості
асигнувань (у випадку з бюджетними структурами)
або ж витягають в процесі комерційної діяльності.
Крім цього, він дозволяє об'єктивно оцінити рівень
платіжної та податкової дисципліни перерахованих
вище суб'єктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження з проблем фінансового контролю
Ю.Алескерова [13,14,15], Т. Мулик[5,6,13], О. Томук[11], Н.Здирко[3], Н.Семенишина[7], В.Максімова[4], Шевченко Н.В.[12] , Тодосійчук В.Л.
[8,9,10] та інші. Зважаючи на досить ґрунтовні наукові дослідження з проблематики фінансового контролю на підприємстві, потребують вирішення наукові проблеми, що стосуються аналізу фінансового контролю на підприємствах. форм і методів
обліку, аналізу та контролю фінансових операцій з
одночасним порівнянням отриманих результатів та
намічених підприємством цілей.
Ефективне функціонування та подальший розвиток підприємства у значній мірі залежить від науково-практичних досліджень, спрямованих на вирішення проблеми аналізу фінансового контролю
на підприємстві. Саме тому удосконалення системи
фінансового контролю підприємства є першочерговим завданням його керівництва. Проте для того,
щоб здійснювати процес удосконалення потрібно
бачити його дієвість, виражену в грошовому чи іншому еквіваленті.
Проаналізувавши роботи різних науковців на
дану тему, можемо стверджувати, що ефективність
системи фінансового контролю – поняття складне і
багатогранне. Це поняття характеризується різними
критеріями, оцінюється рядом показників, на формування яких впливають різноманітні соціальні,
економічні, правові та інші фактори.
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У своєму дослідженні Шевченко Н.В. наголошує на тому, що розгляд питання про ефективність
різного роду управлінської діяльності, це, насамперед, аналіз ступеня наближення результату до мети
з одночасним урахуванням витрат (часу, матеріальних і грошових ресурсів, трудових ресурсів тощо)
[12].
На нашу думку, одним з найкращих є підхід
до аналізу системи фінансового контролю, який полягає у першочерговому визначенні її цілей, завдань і принципів та, як наслідок, формування на
цій основі системи показників та коефіцієнтів для
оцінки ефективності системи фінансового контролю підприємства. На практиці постійно виникає
потреба визначення ефективності системи фінансового контролю, оскільки це питання має велике значення для діяльності будь якого підприємства.
Проте загальне поняття ефективності роботи системи фінансового контролю на підприємстві, критерії, показники і методи його визначення ще мало
досліджені.
Мета. Постановка завдання.. Метою статті є
визначення змісту аналізу системи фінансового контролю; окреслення методичних основ оцінки ефективності цієї системи на підприємстві та характеристика критеріїв і показників її ефективності. Основним завданням даного дослідження є
узагальнення методичних основ оцінки ефективності системи фінансового контролю на підприємстві
та розроблення науково-практичних рекомендацій
з їх використання у процесі удосконалення системи
внутрішнього фінансового контролю підприємства.
Методологія дослідження. Методологію дослідження виражають загальнонаукові та спеціальні
методи пізнання, які забезпечили розв’язання поставлених завдань за визначеним напрямком. Методи дослідження базуються на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включає аналіз та оцінку сформульованих в минулому підходів
до виразу аналізу фінансового контролю.
Методологія дослідження також передбачає
узагальнення наукових джерел історіографічного
характеру, які досліджують раціональні аспекти фінансового контролю в минулих напрацюваннях,
узагальнення результатів публікацій, де розкриваються проблеми аналізу фінансового контролю в
Україні на підприємствах .
Результати. Загалом, тематика фінансового
контролінгу на підприємстві є дуже популярною у
працях вітчизняних та зарубіжних економістів, однак, такий важливий в у мовах постіндустріального
суспільства його елемент як контролінг ризиків,
або фінансовий ризик-контролінг згадується переважно описово. Ряд авторів наголошують на його
необхідності, проте торкаються цього питання
лише описово, не вказуючи на місце та функції контролінгу ризиків у системі фінансового менеджменту підприємства.
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Багато фахівців притримуються думки, що контролінг ризиків повинен функціонувати в рамках
загальної системи контролінгу незалежно від ризик- менеджменту, тобто виконуючи лише контрольну функцію.
Ряд дослідників, відзначаючи, що термінологія
контролінгу ризику та ризик-менеджменту не уніфікована, а також складність у розмежуванні цих
понять, пропонують характеризувати контролінг
ризиків згідно класичних функцій контролінгу:
планування, контролю, інформаційної підтримки та
координації.
Авторами пропонується розбудова системи, де
ризик- менеджмент носить другорядний характер і
створюється на базі контролінгу ризиків. Контролінг фінансових ризиків – один із центральних блоків системи контролінгу на підприємстві, що являє
собою регулюючу управлінську підсистему, створену з метою надання інформаційно-аналітичної
підтримки, координації, аналізу, планування та контролю ризиків.
М. Дідерігз розглядає контролінг ризиків як інформаційно-аналітичну підтримку ризик-менеджменту, але у складі загальної системи контролінгу
на підприємстві. Автор вважає, що істотна відмінність полягає в тому, що ризик-менеджмент з самого початку направлений на систематичне поводження з ризиком, тоді як контролінг ризиків спрямований на цільове управління та підтримку
керівництва.
Аналіз фінансового контролю на підприємстві
полягає:
У роботі з великими обсягами інформації, яку
необхідно фіксувати, узагальнювати, аналізувати і
т. д. Для фіксації, передачі та інтерпретації даних,
отриманих в ході фінансової перевірки, необхідний
злагоджено функціонуючий робочий механізм.
У ряді взаємопов'язаних між собою процедур,
проведення яких вимагає від фахівців певного рівня
кваліфікації. Посадові особи, уповноважені здійснювати дії з фінансового контролю на підприємстві, повинні мати об'єктивне уявлення про досліджуваних напрямках, певний рівень знань і досвід
роботи в даній сфері.
Основним в аналізі фінансового контролю на
підприємстві є аналіз фінансового стану підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства – це
комплексне поняття, яке є результатом взаємодії
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою
показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що
позитивно впливає на його фінансовий стан.
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Таблиця 1
Основні фінансово – економічні показники діяльності СФГ «Явір»
Показник
2016
2017
2018
Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Чистий дохід від реалізації
14028,4 16952,1 24637,4
10608,0
Собівартість реалізованої продукції
11939,0 15425,8 23810,7
11871,7
Фінансовий результат до оподатку2089,4
1526,3
826,7
-1262,7
вання
Чистий прибуток
2089,4
1526,3
826,7
-1262,7
Валюта балансу
14279,9 14582,3 15667,9
1388,0
Власний капітал
6898,3
7418,4
8590,7
1692,4
Залучений капітал
7381,5
7163,9
7077,2
-304,3
Необоротні активи
3190,6
3254,8 3248,15
57,55
Оборотні активи
11089,3 11327,5 12419,8
1330,5

56

На протязі досліджуваного періоду СФГ «Явір» збільшив чистий дохід від реалізації на 10608,0
тис.грн., одночасно збільшилась собівартість продукції на 11871,7 тис.грн. Це призвело до зменшення фінансового результату до оподаткування. Сума власного капіталу у 2016 – 2018 роках збільшилася на 1692,
4 тис.грн., одночасно зменшилася сума залученого капіталу на 304,3 тис.грн. Частка власного капіталу
збільшилася з 48% у 2016 році до 55% у 2018 році. Отже, СФГ «Явір» є фінансово стійким та демонструє
позитивні фінансово – економічні показники.
Таблиця 2
Склад, структура та динаміка власного капіталу СФГ «Явір»
2016р
2017р
2018р
Абсолютне відхиСтатті балансу
лення, тис.грн.
тис.грн
%
тис.грн
%
тис.грн
%
Зареєстрований (пайо2,1
0,03
2,15
0,02
2,0
0,02
-0,1
вий) капітал
Додатковий капітал
3248
47,0
3255
43,87
3248
36,85
Нерозподілений прибу3648,2
52,7
4161
56,09
5338
62,13
1689,8
ток
Власний капітал всього
6898,3 100,0
7418
100,0
8591
100,0
1690,7
Отже, досліджуване господарство станом на
кінець 2018 року має загальний розмір власного капіталу 8591 тис.грн. За останні роки спостерігаємо
його збільшення на 837 тис.грн. Величину власного
капіталу підприємства формують лише три статті, а
саме: зареєстрований (пайовий) капітал, додатковий капітал , нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Величина зареєстрованого (статутного) капіталу та додаткового капіталу не зазнала

змін протягом досліджуваного періоду, що свідчить
про стабільність функціонування господарства. Головною причиною визначеної позитивної динаміки
власного капіталу є збільшення суми нерозподіленого прибутку на протязі 2016-2018 років, і, відповідно, збільшення питомої ваги цієї статті у власному капіталі на 9,23%.

Таблиця3
Аналіз показників ефективності використання власного капіталу СФГ «Явір»
Показник
2016 2017 2018
Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Коефіцієнт фінансової незалежності
0,48 0,50
0,54
0,06
Коефіцієнт фінансової залежності
0,51 0,49
0,45
-0,06
Коефіцієнт фінансової стабільності
0,93 1,03
1,21
0,28
Коефіцієнт фінансового ризику
1,07 0,96
0,82
-0,25
Рентабельність власного капіталу
30
20
10
-20
Період окупності власного капіталу
3,3
4,86 10,39
7,09
Коефіцієнт оборотності активів
0,98 1,16
1,57
0,59
Фінансовий важіль
2,07 1,96
1,82
-0,25
На протязі досліджуваного періоду значення фінансової незалежності та фінансової стабільності господарства вищі, ніж його мінімальна порогова величина. Це свідчить про ефективну фінансову політику
підприємства. Значення коефіцієнта фінансової залежності засвідчує про невисоку залежність від позикового капіталу, та демонструє його поступове щорічне зменшення. Рентабельність власного капіталу на
СФГ «Явір» за досліджуваний період зменшувалася з 30% у 2016 році до 10% у 2018 році. Це пов’язано з
зменшенням суми чистого прибутку, внаслідок стрімкого подорожчання енергоресурсів. Коефіцієнт оборотності активів збільшився, що свідчить про прискорення оборотності капіталу та позитивні тенденції в
фінансовому потенціалі підприємства.
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Таблиця 4

Динаміка показників рентабельності СФГ «Явір»
Показник
2016 2017 2018 Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Рентабельність активів за чистим прибутком
14,6 10,4 5,2
-9,4
Рентабельність власного капіталу
34,0 20,5 9,6
-24,4
Рентабельність оборотного капіталу
22,6 13,4 6,6
-16
Рентабельність продажів
14,8 9,0
3,3
-11,5
Аналіз даних таблиці свідчить, що рентабельність активів за досліджуваний період зменшилася.
Це пояснюється тим, що у 2018 році зменшився загальний прибуток підприємства в 2 рази у порівнянні з попереднім періодом, а середня величина
активів відповідно збільшилася.
Рентабельності
власного
капіталу
характеризує рівень прибутковості власного
капіталу, вкладеного в дане підприємство. Цей
показник найбільший інтерес представляє для
наявних і потенційних власників, показує величину
одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню
капіталу власників. За досліджуваний період на
СФГ «Явір» рентабельність власного та оборотного
капіталу зменшилась. Рентабельність продажів господарства теж зменшилася (в 4,5 рази порівняно з
2016 роком). Це пояснюється збільшенням суми витрат на 1 грн. товарної продукції.
Сучасні дослідники виділяють сім основних
проблем фінансового контролю підприємств та установ:
Відсутність повноцінного визначення «фінансовий контроль». В даний час виділяють:
контроль коректного ведення фінансових документів, виявлення різного роду невідповідностей
встановленим нормам і стандартам їх заповнення;
контроль дотримання законодавчо встановлених норм при здійсненні фінансових операцій, а також в процесі укладання угод юридичними і фізичними особами.
Відсутність класифікації видів фінансового контролю, затвердженої на законодавчому рівні.
На сьогоднішній день в Україні відсутня єдина
концепція державного фінансового контролю як
системи загальноприйнятих поглядів на цілі, способи, форми і завдання контрольних заходів. Така
ідея є ключовим моментом для удосконалення інституту фінансового контролю.
Відсутність закону, що регламентує здійснення фінансового контролю у відношенні не
тільки бюджетних організацій, але і всіх юридичних осіб. Цілі і завдання фінансового контролю повинні бути відображені в нормативно-правових актах держави.
Занадто складна структуризація органів державного фінансового контролю. Крім цього, в чинному законодавстві відсутнє чітке опис завдань і
обов'язків контролюючих органів, т. е. Межі їх компетенції можна назвати досить розмитими.
Кадровий дефіцит в державних органах фінансового контролю підприємств. Необхідно приділяти більше уваги підготовці спеціальних контролюючих органів і підвищенню їх кваліфікації.
Висновки і перспективи. Аналіз економічної

сутності функції контролю фінансового стану підприємства зводиться в підтримці оптимізації розподілу та перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту вироблених при допомогою фінансів. Підсумкова мета такого
перерозподілу фінансових коштів полягає в зміцненні держави, у формуванні продуктивних сил і в
створенні ринкових структур, забезпечення суттєвого якості життя великих верств населення. В
цьому випадку, власна роль фінансів залежна від
завдань зростання матеріальної зацікавленості працівників і колективів організації або підприємства
в удосконаленні господарської та фінансової діяльності, від досягнення кращих результатів при мінімальних витратах. Контролююча функція виявляється в контролі за розподілом ВВП по відповідним
фондам і витрачанням їх за цільовим призначенням. Основне завдання контролю над фінансами це ревізія вірного дотримання законів стосуються
фінансової сфери, своєчасності і повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетною
системою, податковою службою, банками, а також
взаємних зобов'язань організацій та підприємств по
розрахунках і платежах.
В ході дослідження, можна зробити наступні
висновки, що стосуються механізму фінансового
контролю в системі України:
Перше, в ситуації переходу на ринкові відносини контроль фінансів захоплює і виробничу і невиробничу області. Контроль направляється на забезпечення динамічного розвитку суспільного та
приватного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, всемірне зростання якості роботи всіх ланок народного господарства.
Друге - в загальному, система контролю фінансів України охоплює наступні елементи:
1. відомство головного ревізора-аудитора (Рахункова палата) з безпосереднім підпорядкуванням
парламенту і президенту України. Основна мета даного відомчого органу - проведення контролюючих
заходів за витрачанням державних коштів;
2. податкове відомство підкоряється уряду.
Займається контролем надходження в казну податкових доходів;
3. Структури контролю входять до складу відомств держави, ряд спеціалізованих органів, які
проводять ревізії та перевірки підвідомчих їм установ;
4. недержавні служби контролю. Вони проводять перевірки на комерційній основі, контролюється надійність звітних документів і законності
проведених фінансових операцій;
5. служби внутрішнього контролю. Їх головна
мета - знизити витрати, оптимізувати фінансових
потоків і підвищити прибуток.
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По-третє, основною формою контролю (зовнішнього) підприємства або установи в ситуації ринкових відносин вважається аудиторська незалежна
перевірка. Об'єктивність розвитку аудиторського
контролю в сучасних умовах характеризується в необхідності якісної, точної і достовірної інформації
зовнішнім користувачам. Виходячи з отриманої інформації можна судити про діяльність господарюючого суб'єкта.
Четверте, контроль і аудит всередині підприємства є органічною частиною всієї сукупності фінансового менеджменту на організації чи підприємстві. Такий аудит виконує, по суті, внутрішньогосподарський контроль, завданням якого є
визначення ступеня відповідності придбаних доходів і структури фондів грошових коштів наміченим
завданням по розширенню обсягів виробництва і
продажів.
П'яте, в загальному сукупність контролю фінансів в країні переживає період етап оновлення.
Проте, більшість керівників організацій і підприємств не віддають належного при формуванні системи аудиту всередині підприємства, одночасно керівники розуміють, що добре сформована система
контролю сприяє вдосконаленню оперативного обліку, забезпечення надійності документації, збереження цінностей та зростання результативності
проведених заходів.
Мною були сформульовані наступні рекомендації і висновки стосуються практики організації і
планування аналізу та проведення фінансового контролю на підприємстві СФГ «Явір».
Рекомендації такі:
Практика проведення аналізу фінансового контролю всередині підприємства володіє хорошими
традиціями, які при переході до нових умов господарювання знаходять спадкоємність і добре поєднуються з сучасними формами контролю, з аудитом.
Планування і проведення контролю фінансів
розміщуватися в центрі регулярного уваги керівництва підприємства. Даному виду робіт призначаються суттєві зусилля і ресурси. Розробляються і
використовуються сучасні методи контролю. Слід
порекомендувати фінансовому персоналу СФГ
«Явір» пройти атестацію, курси підвищення кваліфікації і отримати відповідні сертифікати аудиторів, ревізорів і контролерів.
З метою удосконалити систему проведення ревізії та контролю на підприємстві варто порекомендувати керівництву, скласти систему заходів, які
будуть включати: розробку розділу фінансового
плану, присвяченого контролю, прийняття більш
точно проробленої облікової політики та підвищення кваліфікації працівників фінансового відділу підприємства.
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Аннотация
Статья посвящена формированию понятия социально-нормативной активности. Проведен анализ истоков понятия нормативности, которое исходит из установленных правил поведения в обществе, а равно
социальных норм, которые имеют разнообразное выражение и становление. Объединив существующие в
науке понятия социальной активности и нормативности, автор формирует понятие социально-нормативной активности людей в обществе.
Abstract
The article is devoted to the formation of the concept of socio-normative activity. The analysis of the sources
of the concept of normativity, which proceeds from the established rules of behavior in society, as well as social
norms, which have a diverse expression and formation. By combining the concepts of social activity and normativity existing in science, the author forms the concept of social and normative activity of people in society.
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Современное общество состоит из многообразного количества людей. У каждого свои потребности, возможности, предпочтения, вкусы. Для исключения нарушения пространства друг друга существуют различные социальные нормы, на основе
которых, осуществляется процесс жизнедеятельности. Одни социальные нормы устанавливаются государством, другие складываются из постоянно повторяющихся действий, третьи продиктованы религиозными
убеждениями
и
установками,
четвертые являются отражением нравственно-ценностных категорий. Сегодня абсолютно ко всем
жизненным ситуациям применимы правила поведения, сформировавшиеся в той или иной субкультуре. Современному поколению относящемуся как
правило к одной и той же культурной среде предпосылки тех или иных поступков всегда очевидны
как и их цели, задачи, средства.
Люди, определенным способом утоляют голод
и жажду, пытаются улучшить для себя (иногда и
для других) социальные и экономические условия,
стремятся по больше узнать и понять, воспитывают
детей, приобретают друзей, а также делают многое
другое. Все это является нормативным поведением,
которое основывается на правилах, сложившихся в
обществе в процессе его становления. Такие нормы
в науке называются социальными.

Существует множество точек зрения, раскрывающие сущность социальной нормы. Например,
по мнению В. Томаса и Ф. Знанецкого: «Социальные нормы – это более или менее формальные правила, с помощью которых группа старается удерживать, регулировать, а также сделать более распространенными и частными соответствующими
типы действий среди своих членов». В.Я. Любашиц, А.Ю. Мордовцев, А.Ю. Мамыев определяют:
«социальная норма, как правило поведения, регулирует отношения между людьми» [3, c. 479], В.Н.
Хропанюк – как «правило, регулирующее поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях» [7, c.196]; В.Д. Попков – как «правило
социально-значимого поведения членов общества» [5,c. 317].
В науке сложилось также устойчивое представление о социальных нормах как о таких правилах поведения людей, которые имеют определенную социальную целесообразность. Так, В.Н. Кудрявцев характеризует социально-нормативное
регулирование как массовидное, социально обусловленное, отвечающее социальным потребностям и закономерностям [2].
Обращает на себя внимание, что многие авторы в социальной норме усматривают разновидность правил, обладающих определенными свой-
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ствами. Такое понимание социальной нормы закрепилось в отечественной науке еще с начала прошлого века. Так, по выражению Г.Ф. Шершеневича, социальные нормы – это правила, которыми
люди руководствуются в своих отношениях друг к
другу и которые обращены, к «существу, способному воспринять повеление и сообразовать с ним
свое поведение» [6, c.179]. Здесь Г.Ф. Шершеневич
акцентирует внимание на волевом аспекте социальной нормы.
Вместе с тем, не всякая деятельность людей
имеет социальную значимость. По нашему мнению, заслуживает поддержки позиция Е.М. Пенькова и И.М. Бачиашвили, указывающих, что «поступки личности, никак не задевающие интересы
других людей и их общностей, нейтральны по отношению к социальным нормам и относятся не к
сфере общественного, а к сугубо личному поведению»[4, c.46]. Таким образом, «исключив из общей
разновидности человеческой деятельности именно
эту сферу поведения, можно в общем виде определить объект социальных норм». На это же указывает и В.Д. Попков [5, c.317]. В свою очередь, как
правильно отметил А.М. Яковлев, социальная значимость человеческой деятельности, выражающаяся в существовании социальных норм, есть проявление действия «социальных закономерностей –
экономических, демографических, социально-психологических и других, – которые предопределяют
наличие в социальной действительности определенных устойчивых (типичных) способов, видов
поведения» [8, c.33].
В современной науки выделяют следующие
виды социальных норм.
Нормы обычаев – это правила поведения, которые как правило складываются в процессе временного периода. Характеризуются они тем, что
нашли свое место в системе правил поведения благодаря их постоянному повторению, что входит в
привычку индивида и становится постоянным спутником его жизни. Давность и неизменность обычаев предопределяют их особую значимость для
людей. Русская поговорка, выражая это свойство
обычаев, гласит: «Чем старей, тем правей». Достаточно продолжительный период времени. Со времен первобытного общества нормы обычаи занимали важнейшее место в регулировании взаимоотношений между людьми, государством и
социумом. Нормы обычаев доминировали до тех
пор пока на смену не пришло право. Не смотря на
прогрессирующие правовые системы мира в некоторых стран и сегодня основным регулятором являются такие нормы обычаев, например, некоторые
страны Африки, Азии. На территории Российской
федерации также использование норм обычаев отмечается у народов Крайнего Севера и северного
Кавказа.
Другой не менее важной социальной нормой
является религиозные нормы. Таковые регулируют,
как правило, поведение верующих людей. Отличительной особенность религиозных норм от норм
обычаев является их письменное фиксирование.
Они находят свое место в священных книгах, таких

Znanstvena misel journal №34/2019
как Коран, Библия, Веды, Торе и другие. Таким образом, религиозные нормы – это правила поведения, регулирующие общественные отношения на
основе представлений о богоугодном и греховном.
Исполнение религиозных норм обеспечивается силой веры человека в Бога, а в некоторых случаях и возможностью применения религиозными
объединениями санкций. Например, у христиан религиозными санкциями являются недопущения к
таинствам, отлучение от церкви.
Моральные нормы являются универсальными правилами и распространяются на все сферы
общественной жизни, создавая основу межчеловеческих отношений.
Моральные нормы представляют собой правила поведения, регулирующие общественные отношения на основе представлений о добре и зле.
Они, как правило, существуют в устной форме.
Люди узнают об их содержании в процессе воспитания и образования. Пожалуй, не найти человека,
который не был бы знаком с нормами морали.
Корпоративные нормы – это правила поведения, регулирующие трудовые, служебные и иные
отношения внутри организаций. Такие нормы создаются организациями и принимаются ее членами
в качестве обязательных. Они имеют письменный
вид и закрепляются в различных внутриорганизационных документах: уставах, положениях, инструкциях и т.п. С увеличением числа организаций
роль корпоративных норм в обществе заметно возрастает.
Нормы права – общеобязательное правило поведения, установленное и охраняемого государством и обязательное для исполнения всем населением.
Норма права выражается в нормативно-правовых актах для принятия, которых всегда существует определенный порядок. Действие таких правил поведения направлено на регулирование наиболее важных общественных отношений, и за
нарушение которых, налагается юридическая ответственность.
В повседневности будней люди забывают о существовании правил поведения и живут только исходя из соблюдения тех правил, за нарушение которых применяются наиболее жестокие санкции. При
этом важно помнить, что все социальные нормы
взаимосвязаны, ибо не существует ни одной нормы
права без вложенного смысла нравственности и
преемственности обычаям.
Соблюдение всех видов социальных норм является неотъемлемой обязательной частью жизнедеятельности общества. Претворение их в жизнь
обеспечит нормальное функционирование окружающей действительности. Все это позволяет говорить о значимости социальной нормативности каждого индивида в обществе. И еще большего значения формирования ее у нынешней молодежи.
Понятие активность включает в себя целенаправленные действия, поступки. Наиболее распространенной ее формой является социальная актив-
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ность, т.е. представляющая собой способ существования личность, а также ее действия по улучшению
окружающей действительности и саморазвития.
Объединяя понятия нормативности и социальной активности, следует говорить о целенаправленном поведении человека, не выходящего за рамки
установленных социальных норм и направленного
на повышение жизненного уровня в культурной,
экономической, политической и иных сферах жизнедеятельности.
Таким образом, социально-нормативная активность – это целенаправленное поведение (поступки, действия), осуществляющее согласно установленным правилам поведения, направленное на
повышение жизненного уровня в культурной, экономической, политической и иных сферах жизнедеятельности человека.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF CREATIVE QUALITIES OF FUTURE
EDUCATORS IN PRESCHOOL EDUCATION IN THE PROFESSIONAL PREPARATION PROCESS
Zheinova S.
Melitopol State Bogdan Khmelnitsky Pedagogical University, the Senior Lecturer
Анотація
У статті розглядаються та аналізуються педагогічні умови, які дозволяють ефективно організувати
підготовку студентів закладів вищої освіти. Дана проблема спонукає до визначення педагогічних умов
формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки. Реалізація саме таких педагогічних умов дозволить вирішити потреби сучасної вищої школи в
удосконаленні підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти.
Abstract
The article examines and analyzes pedagogical conditions that allow to organize the preparation of students
of higher education institutions effectively. This problem leads to the definition of pedagogical conditions for the
formation of creative qualities of future preschool teachers in the process of vocational training. Implementation
of such pedagogical conditions will help to solve the needs of modern higher education in improving the training
of specialists in the field of preschool education.
Ключові слова: педагогічні умови, професійна підготовка, майбутній вихователь закладу дошкільної
освіти.
Keywords: pedagogical conditions, vocational training, future tutor of the institution of preschool education.
Постановка проблеми. Освіта потребує творчої особистості педагога, тому пріоритетним завданням сучасної системи підготовки майбутнього
вихователя закладів дошкільної освіти стає, насамперед, формування творчої особистості, здатної до
вирішення багатьох питань шляхом творчого пошуку, творчої праці. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема підготовки майбутніх
вихователів у процесі навчання у закладі вищої

освіти. Це, в свою чергу, підштовхує до необхідності більш глибокого вивчення умов формування
творчих якостей майбутнього вихователя дітей дошкільного віку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури
свідчить, що останніми роками здійснено низку досліджень, присвячених проблемі формування творчої особистості вихователя закладів дошкільної
освіти.
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Питання розвитку творчої особистості вивчалось та продовжує цікавити вітчизняних та західних психологів, серед яких можна назвати Г. Костюка, З. Калмикову, В. Роменця, Я. Пономарьова,
В. Моляко, В. Дружиніна, О. Кульчицьку, Т. Титаренко, В. Клименко. Серед західних психологів вагомий внесок у розуміння творчої природи особистості зробили видатні вчені З. Фрейд, К. Юнг, Є.
Фромм, Т. Рібо, А. Маслоу, Д. Дьюї, Р. Стернберг,
Дж. Гілфорд, Е. де Боно та ін.
Серед сучасних досліджень щодо формування
творчої особистості майбутнього педагога можна
зазначити наукові розвідки Н. Гоцуляк, І. Гриненко,
О. Кривильова, Н. Малій, Л. Мільто, М. Стась, Г.
Яківчук.
Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється увага професійній підготовці майбутніх фахівців. Проте, ані визначення поняття «творчі якості майбутніх
вихователів», ані виділення педагогічних умов формування творчих якостей майбутніх вихователів у
процесі професійної підготовки нами під час наукових пошуків не знайдено. Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що проблема формування
творчих якостей майбутніх вихователів є актуальною і потребує детального вивчення.
Мета статті. Для подальшого дослідження
процесу формування творчих якостей майбутніх
вихователів важливо визначити педагогічні щодо
ефективної організації професійної підготовки студентів закладів вищої освіти спеціальності Дошкільна освіта. З цією метою проаналізуємо різні точки
зору щодо трактування означеного поняття.
Викладення основного матеріалу. Зазначимо, що сучасні дослідження проблем освітнього
процесу у вищій школі орієнтовані на формування
творчої особистості, на розробку умов, які забезпечують продуктивність виховної системи закладу
вищої освіти, спрямованого на розгляд особистості
як динамічного утворення й джерела суб’єктивності у її вищому прояві – творчості. Така система має
сприяти самопізнанню, самооцінці, самоактуалізації творчих якостей особистості в процесі її підготовки до творчої діяльності. Останніми роками до
проблеми творчості звертаються все більше дослідників, в працях яких творчість розглядається як важливий аспект вирішення специфічних психологопедагогічних завдань. Розглянемо їх детально.
Цікавим для нашого дослідження вважаємо
погляд О. Фунтікової на розвиток творчого потенціалу діяльності, що є важливою умовою культурного прогресу суспільства й виховання людини в
цілому. Авторка наголошує, що на всіх шаблях
школи (початкової, середньої, вищої) слід звертати
особливу увагу на формування в учнів різноманітних, глибоких і міцних систем знань, на максимальну стимуляцію самостійної діяльності учнів, на
розвиток стійких творчих інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості під час виконання творчих завдань [15, с. 338-339].
Умови розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх педагогів виділяє Н.
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Малій. До основних психолого-педагогічних умов
ефективності освітнього процесу у ВНЗ, спрямованих на підвищення професіоналізму майбутніх
фахівців, у тому числі на розвиток креативної
складової їхнього професійного мислення, автор
відносить такі:
1. Діяльність освітньої установи і весь освітній процес повинні бути приведені у відповідність
із настановою на випереджальну функцію, на підготовку фахівців нової генерації.
2. Науково обґрунтована декомпозиція загальної мети у конкретні кваліфікаційні вимоги до
випускника (професійні риси, знання, навички,
уміння, здібності), а кожна з них – стати конкретним педагогічним завданням.
3. Орієнтація освітнього процесу у педагогічному ВНЗ на студентів.
4. Формування у професійно-освітньому процесі фахівця-особистості.
5. Інтенсифікація навчання студентів.
6. Побудова освітнього процесу на основі сучасних інтенсивних психолого-педагогічних технологій.
7. Здійснення керівництва освітнім процесом
викладачами-професіоналами, людьми з високою
педагогічною культурою.
Дослідник також наголошує на існуванні тих
умов, що не дозволяють проявлятися креативним
компонентам професійного мислення студентської молоді:
1. Регламентованість відносин між студентами і викладачами (обмеження діалогу між ними,
несхвалення «власної думки студентів» тощо).
2. Психологічний відбір, що відбраковує частину чутливих до розвитку творчого мислення
особистостей (в основному, що виявляють лабільний тип акцентуації характеру, сензитивний тип та
ін.).
3. Дотримання дидактичних обмежень навчальної дисципліни, що може стримувати емоційну сферу, негативне ставлення до фантазійності студентів тощо.
4. Відсутність яскраво вираженої необхідності у професійному творчому мисленні [7, с. 7].
Доцільним вважаємо виокремити дослідження
М. Маскаєвої, де представлений перелік основних
умов виховання творчої особистості, а саме: орієнтація освітнього простору для виховання творчої
особистості людини; раннє виявлення готовності
здійснювати творчу діяльність (діагностика творчих здібностей); формування мотивацій до творчої
діяльності; опора на педагогічну теорію творчості в
процесі організації навчально-виховного процесу;
моральна та творча спрямованість виховного процесу; наявність демократичних взаємовідносин вихователя і вихованців; узгодження виховного процесу з індивідуальними психологічними особливостями вихованців; орієнтація навчально-виховного
процесу на самовиховання студентів (самопізнання, самоорганізацію, самореалізацію); створення сприятливого творчого мікроклімату сім’ї,
школі, організація розвивального середовища; ор-
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ганізація різноманітних форм стимулювання творчої діяльності студентів (проведення олімпіад, організація дослідної роботи) [8, с. 68].
Психологічні умови розвитку професійної креативності, характерні для діяльності викладача іноземної мови, визначено і описано Н. Гоцуляк. На
думку дослідниці, психологічними умовами розвитку професійної креативності викладача іноземної
мови є: 1) мотиваційна готовність викладача до систематичної роботи з підвищення рівня методичної
майстерності; 2) критичний аналіз своєї педагогічної діяльності, що забезпечує виявлення психологічних бар’єрів, характерних для його діяльності, і
вибір «розвиваючих» стратегій їхнього подолання;
3) цілеспрямований перегляд сформованої системи
методичних знань, навичок й умінь і пошук нових
засобів і способів навчання іноземної мови; 4) освоєння викладачем нових методів і методик рішення
конкретних завдань навчання іноземної мови повинне здійснюватися при дотриманні певної психологічної послідовності етапів оволодіння способами рішення методичних проблем [1, с. 15].
Ми позитивно оцінюємо визначення дослідником психологічних умов, але вважаємо за потрібне
наголосити, що специфіка роботи з майбутніми викладачами іноземної мови відрізняється від особливостей професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку.
Важливою психолого-педагогічною умовою
розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів, на думку Н. Макаренко, є створення у вищому навчальному закладі середовища,
яке дає можливість формування внутрішньої мотиваційної готовності до творчої професійної діяльності, підвищення рівня професійних і загальних
знань, компетентності, знайомства з новітніми креативними технологіями; набуття практичних навичок діяльності; використання евристичних прийомів; зняття остраху критики виказаних нестандартних думок; виникнення надситуативної активності
при вирішенні проблем, наближених до реальних
умов [6, с. 16].
Педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики визначено Г.
Яківчук. Створення таких умов передбачає оволодіння студентом технологією особистісного зростання як комплексом виховуючих і самовиховуючих впливів в умовах інноваційно-естетичного простору вищого педагогічного навчального закладу
для творчої самореалізації студентів у різних видах
музично-фольклорної діяльності та розроблено
критерії вихованості творчої особистості (мотиваційний, загальнопедагогічний, музично-педагогічний, комунікативний, самореалізуючий) [16, с.
10].
Так, О. Гузаловою визначено комплекс педагогічних умов організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі
вивчення природничо-математичних дисциплін.
Серед умов автор виділяє такі: створення мотиваційної настанови на творчу діяльність студентів;
реалізація спільної діяльності зі студентами, що
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трансформується у співтворчість; розв’язання завдань винахідницького характеру [3, с. 5].
Зазначимо, що Л. Мільто у своєму дослідженні
дійшла висновку, що формування творчої індивідуальності вчителя можливе при наявності однієї
умови. Педагогічна індивідуалізація (як індивідуалізація друга) можлива тільки тоді, коли процес
першої індивідуалізації відбувся: у людини без яскраво вираженої індивідуальності як якості особистості, без сильного «Я» не може формуватися і педагогічна індивідуальність [10, с. 11]. Проте, спроба
автора перелічити умови формування творчої індивідуальності невдала, адже їх, на нашу думку, значно більше. Ми припускаємо, що людина з яскраво
вираженою індивідуальністю не завжди володіє
тим переліком творчих якостей, які є цікавими в рамках теми нашого дисертаційного дослідження, що
стосується проблеми формування творчих якостей
майбутніх вихователів в процесі професійної підготовки.
Цікавими у руслі нашого дослідження є розроблені І. Гриненком педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки, а саме: оволодіння знаннями основ креативності; організація
знаково-символьної діяльності; створення креативного клімату; аксіологізація гуманітарних знань.
Зазначимо, що одним із ефективних засобів реалізації педагогічних умов автор вважає розроблений
спецкурс «Педагогічна творчість та інноваційна діяльність». Цікавою є створена автором технологія
креативного багаторівневого кодування інформації, до якої І. Гриненко відносить систему трьох взаємопов’язаних методів (інтелект-карт, АбРеСа,
консепта), що розвиває уяву, інтуїцію, стислість
мислення та сприяє рефлексії [2, с. 6].
Зацікавлює дослідження А. Машталіра, в
якому запропоновано організаційно-педагогічні
умови формування творчих якостей курсантів закладів вищої освіти. Під ними автор розуміє: розширення їх соціально-рольового репертуару, розвиток емпатійності [9, с. 5].
Частково погоджуючись з дослідником щодо
визначених організаційно-педагогічних умов формування творчих якостей майбутніх офіцерів, вважаємо, що процес підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти має свої специфічні
риси.
Корисним вважаємо дослідження М. Стась, в
якому виявлено педагогічні умови формування у
майбутніх учителів естетичних творчих якостей та
умінь. До переліку таких умов автор відносить:
створення та організацію предметно-просторового
середовища інтер’єрів навчальних кімнат; споглядання та аналіз творів образотворчого мистецтва;
спілкування з іншими видами мистецтва; оволодіння образотворчою грамотою; індивідуалізацію
процесу розвитку естетичних творчих якостей та
умінь; зіставлення суб’єктивної оцінки результатів
власної творчої діяльності з експертною оцінкою
[14, с. 9].
На думку Т. Розової, розвиток креативності як
чинника професійно-комунікативних здібностей
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майбутніх психологів у вищих навчальних закладах
відбувається на ґрунті психологічних передумов,
серед яких виокремлено наступні: вроджені, загально-психологічні, соціально-психологічні, психолого-педагогічні, котрі розглядаються нами в єдності і взаємозумовленості [13, с. 17]. В ході нашого
дослідження розрізняємо поняття «творчі якості» й
«творчі здібності». Зосередимо також увагу щодо
специфіки підготовки майбутніх вихователів дітей
дошкільного віку, адже в рамках нашої теми маємо
на меті окреслення саме педагогічних умов, що відрізняється від психологічних.
На думку О. Кривильової, система підготовки
майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності будується на закономірностях педагогічного
процесу і передбачає створення оптимальних педагогічних умов. Найважливішими з них дослідниця
вважає: впровадження поетапного розвитку творчої
особистості майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі; педагогічно доцільне поєднання
традиційних та інтерактивних освітніх технологій,
спрямованих на забезпечення особистісно-орієнтованої взаємодії; урахування індивідуальних особливостей студентів у процесі організації проблемно-пошукової діяльності; активізація у студентів
спонукальних мотивів до творчого самовираження;
навчально-дослідницька та науково-дослідницька
діяльність студентів [4, с. 25].
Ми згодні з автором, адже також важливого
значення надаємо пошуково-дослідницькій діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної
освіти в процесі формування творчих якостей.
Автори (Т. Ломакина, А. Коржуєв, М. Сергеєва) виділяють в ході дослідно-експериментальної
роботи основні умови забезпечення творчості студентів в рамках освітньої системи. Однією з таких
умов дослідники виділяють наявність у керівництва
освітнього закладу орієнтації на особистісну творчу самореалізацію студентів і педагогів. У зв’язку
з цим виникає необхідність існування економічних
механізмів стимулювання творчої праці викладачів. Автори звертають увагу також на організацію
системи безперервної роботи з педагогами щодо усвідомлення і формування своїх професійних якостей. Таку роботу дослідники пропонують проводити у вигляді організації регулярних педагогічних
семінарів. Невід’ємною складовою науковці вважають підвищення престижу серед студентів їх власних освітніх досягнень – особистісних успіхів в
освоєнні навчальних предметів, творчих роботах, в
конкурсах та олімпіадах [5, с. 9].
Аналізуючи процес формування креативності
майбутніх педагогів Л. Петришин основними умовами цього процесу вважає створення середовища
для активізації творчості студента та актуалізації
креативності, формування внутрішньої мотивації,
розвиток навичок творчого мислення, введення в
зміст навчального процесу методів активного навчання та залучення уже існуючих ресурсів в процес
формування креатинів [11, с. 278].
Стартовий рівень розвитку особистості в своєму дослідженні В. Риндак визначає як «Я-потенційне». Під цим визначенням дослідниця розуміє
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властивості, можливості особистості, які можуть
здійснюватись і бути реальністю тільки в певних
умовах. На думку авторки, в процесі залучення студента в творчу діяльність основним проявом творчого розвитку стає проблемність, бажання пізнавати, відкривати «Я-потенційне». Саме в цей момент особистість починає вірити у свої сили, творчі
можливості: «Я зможу» [12, с. 55]. Зазначимо, що
повністю погоджуємося з думкою В. Риндак, адже
процес осмислення та віри в свої творчі можливості
здобувача вищої освіти є перетворенням на значущий компонент свідомості, а саме: передумовою
формування творчих якостей майбутнього вихователя у процесі підготовки.
Ми розглядаємо педагогічні умови як один із
компонентів педагогічної системи, що відображає
сукупність можливостей освітньої та матеріальнопросторового середовища, що впливають на особистісний і процесуальний аспекти даної системи і забезпечують її ефективне функціонування і розвиток.
У контексті проблеми дослідження завдання
закладу вищої освіти вбачаємо в забезпеченні таких
педагогічних умов, які б сприяли формуванню творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
Зважаючи на проаналізовані психологічні та
педагогічні умови, відповідно до проблеми нашого
дослідження, ми виокремлюємо такі педагогічні
умови, впровадження яких, на наш:
1. Педагогічне спрямування змісту, форм та
методів закладу вищої освіти на процес формування творчих якостей майбутніх вихователів у
професійній підготовці відповідно матриці творчих
якостей особистості.
2. Урахування теоретико-методологічних засад з метою створення у закладі вищої освіти творчого середовища для підвищення ефективності
процесу формування творчих якостей майбутніх
вихователів.
3. Моніторинг процесу формування творчих
якостей майбутніх вихователів та теоретико-методичний супровід в умовах залучення студентів до
творчої діяльності та взаємодії у відповідності з їх
потребами та індивідуальними особливостями.
Таким чином, ми розуміємо під педагогічними
умовами формування творчих якостей майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти сукупність
зовнішніх і внутрішніх факторів освітнього процесу професійної підготовки, від реалізації яких залежить рівень сформованості творчих якостей здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна
освіта.
Висновки і пропозиції. Визначені нами педагогічні умови формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти сформульовано за результатами теоретичного аналізу
філософських, педагогічних та психологічних джерел. Однак перевірка і доказ їхньої достатності, надійності й ефективності вимагає проведення педагогічного експерименту, спрямованого на здобуття
емпіричних даних.

Znanstvena misel journal №34/2019
Список літератури
1. Гоцуляк Н.Є. Психологічні умови розвитку
професійної креативності викладача іноземної
мови: автореф. дис. канд. псих. наук: 19.00.07. –
Хмельницький, 2008. – 20 с.
2. Гриненко І.В. Педагогічні умови розвитку
креативності майбутніх учителів гуманітарного
профілю у процесі фахової підготовки: автореф.
дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – Тернопіль, 2008. –
20 с.
3. Гузалова О.В. Педагогічні умови організації
творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничоматематичних дисциплін: автореф. дис. канд. пед.
наук: 13.00.04, Одеса – 2010. – 23 с.
4. Кривильова О.А. Формування у майбутніх
вчителів готовності до самостійної творчої діяльності дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – Кіровоград,
2006. – 255 с.
5. Ломакина Т.Ю. Поисково-творческое самообразование преподавателя профессиональной
школы / Т.Ю. Ломакина, А.В. Коржуев, М.Г. Сергеева – М.: Наука, 2011. – 273 с.
6. Макаренко Н.М. Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних
психологів: автореф. дис. канд. психолог. наук:
19.00.07. – Київ, 2008. – 20 с.
7. Малій Н.Ю. Психолого-педагогічні особливості розвитку креативної складової професійного
мислення у майбутніх педагогів: автореф. дис.
канд. психолог. наук 19.00.07. – Хмельницький,
2011 – 20 с.
8. Маскаєва М.О. Педагогические условия воспитания творческой личности в образовательном

65
процессе // Журнал «Человек и образование», № 3,
2008.
9. Машталір А.М. Формування творчих якостей майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. –
К., 2006. – 19 с.
10. Мільто Л.О. Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійної педагогічної підготовки: автореф. дис. канд.
пед. наук: 13.00.04. – К, 2001. – 16 с.
11. Петришин Л.Й. Формування креативності
майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект. Монографія – Тернопіль: Астон, 2014.
– 400 с.
12. Рындак В.Г. Непрерывное образование и
развитие творческого потенциала учителя (теория
взаимодействия). Монография. – М.: Пед. вестник,
1977. – 224 с.
13. Розова Т.М. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів: автореф. дис. канд. пед. наук:
19.00.07. – К., 2007. – 23 с.
14. Стась М.І. Формування естетичних творчих якостей та умінь майбутніх учителів засобами
образотворчого мистецтва: автореф. дис. канд. пед.
наук: 13.00.02. – К, 2001. – 20 с.
15. Фунтікова О.О. Педагогіка вищої школи:
Словник-довідник – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ»,
2007. – 404 с.
16. Яківчук Г.В. Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07. – Київ, 2009. –
23 с.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Лазарева М.В.,
Кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры Педагогики, психологии и переводоведения
СПбУТУиЭ
Губанова Е.В.
Кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой ИСГО ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет»
THE COMPETENCE APPROACH TO MANAGERS’ TRAINING OF AN ORGANISATION:
MODERN VIEW ON THE PROBLEM
Lazareva M.,
Cand. of Pedagogical Sciences, associate professor,
St.Petersburg University of Management Technologies and Economics
Gubanova E.
Cand. of Pedagogical Sciences, associate professor,
Moscow Pedagogical State University
Аннотация
В статье рассматривается компетентностный подход к подготовке управленческих кадров в современной организации. Особое внимание уделено руководителям образовательных организаций. Акцент сделан
на понятия «компетенция» и «развитие управленческих кадров».
Abstract
The article deals with the competence approach to managers’ training in modern organization. Great attention
is devoted to the leaders of educational institutions. The stress is made on the following terms «competence» and
«managers’ development».
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…Успешное экономическое развитие России
в значительной мере зависит от уровня компетентности директоров …
от качества и эффективности корпоративного
управления.
Российский институт директоров
К современному руководителю предъявляются все более высокие требования: он должен постоянно совершенствоваться как руководитель и
быть на высоте положения в любой ситуации.
В настоящее время управленческая деятельность составляет особый объект комплексных
научных исследований. Вклад в его изучение
внесли исследования отечественных ученых
О.С. Виханского, Г.М. Генкина, В.В. Гончаров, М.
Б. Грачева, Г.Г. Зайцев, Ю.Д. Красовского, В.А. Розанова, А.Л. Свенцицкого, Э.А. Уткина и др. Проблема управления в этих исследований рассматривается чаще всего в аспекте стиля управления и качеств, необходимых руководителю организации.
Широкий круг вопросов, имеющих отношение
к современной теории управления, исследовался в
работах зарубежных авторов, таких как И. Ансофф,
Л. Водачек, П. Друкер, И. Адизес, С.Р. Кови и др.
Зарубежные авторы оценивают вопросы лидерства
в области управления, связанные с инновациями в
организациях, психологической ориентации руководителя на внедрение новых управленческих технологий. Ученые отмечают ведущую роль руководства при осуществлении организационных нововведений
и
необходимость
пересмотра
управленческого потенциала в зависимости от
стратегии организации.
Особенности управления школой, соответствующие требования к руководителям образовательных организаций и их подготовке обоснованы

в исследованиях научной школы управления образовательными системами Т.И. Шамовой, Ю.А. Конаржевского, П.И. Третьякова, О.А. Шкляровой,
В.Е. Цибульниковой, А.А. Ярулова и др. Авторами
описаны функции управления школой и подходы к
их осуществлению и развитию.
Вместе с тем в 80-е годы XX века в теорию и
практику вместе с развитием идей непрерывного
образования взрослых стал активно проникать компетентностный подход. Одним из его родоначальников в обозначенном контексте считается известный теоретик и практик образования взрослых
Ш. Ноулз. В работе «The Modern Practice of Adult
Education. From Pedagogy to Andragogy», в качестве
главной задачи образования взрослых Ш. Ноулз
выдвинул «производство компетентных людей –
людей, которые готовы использовать свои знания в
быстро меняющейся ситуации, и чья главная компетенция заключается в умении самообучаться на
протяжении всей жизни» [11, с. 253].
В современном мире компетентностный подход не только не потерял своей актуальности, но с
развитием науки управления ему все больше отводится главная роль при описании деятельности
управленца любой организации. Ф.М. Шелен в работе «Личность лидера» утверждает: «Чтобы идти
в ногу с требованиями XXI века, недостаточно одной квалификации и эффективных методов труда в
сочетании с опробованными стратегиями успеха.
Новый век требует и нового уровня компетентности» [2, c.136].
Здесь следует сделать акцент на базовые
навыки XXI века, которые следуют учитывать при
определении «нового уровня компетентности»
(табл.1).

Базовые навыки XXI века
Навык
Концентрация
и
управление
вниманием
Эмоциональная
грамотность
Цифровая
грамотность
Творчество,
креативность
Экологическое
мышление
Кросскультурнсть
Способность
к (само)обучению

Таблица 1

Описание
Необходимы, чтобы справляться с информационной перегрузкой, управлять сложной техникой.
Аффективная область приобретает все большую значимость в работе. Понимание
своих эмоций, эмпатия, сочувствие помогут сохранить себя и взаимодействовать с
другими
Способность работать в цифровой среде, в том числе AR и VR, будет столь же востребована, как способность писать и читать
При автоматизации рутинной деятельности на любой работе будет все больше необходимости мыслить нестандартно и создавать новое
Понимать связность мира, воспринимать свою деятельность в контексте всей экосистемы, поддерживать эволюционные процессы
любом городе, в любой рабочей среде будут встречаться все более разные (суб)культуры, в том числе за счет разрыва поколений
В быстро меняющемся мире человеку придется продолжать обучение в течение всей
жизни, иногда самостоятельно осваивая новые навыки
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В настоящее время, в условиях участия в Болонском процессе, компетентностный подход
нашел широкое отражение в рамках основного профессионального образования в России, став основой федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования
нового поколения.
Реализация компетентностного подхода сегодня актуальна для управленческих кадров образовательных организаций и за рамками основного
профессионального образования. Что же следует
понимать под компетентностным подходом в данном случае?
Существуют различные подходы к определению терминов «компетенция» и «компетентность».
Под компетенцией в различных исследованиях
понимают следующие:
– совокупность качеств, определяющих поступки субъекта в широком спектре жизненных и
профессиональных ситуаций.
– единство знаний, профессионального опыта,
способностей действовать и навыков поведения
субъекта, определяемых его целью, должностью и
заданностью ситуации;
– комплекс индивидуальных характеристик
специалиста, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в заданных условиях
и на заданном уровне качества [8];
– заданное извне социальное требование
(норма) к образовательной подготовке специалиста, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере и т.д.
Под компетентностью в различных исследованиях понимают:
– обладание соответствующей компетенцией,
включающее личностное отношение к ней и предмету непосредственной работы;
– владение экспертом набором наиболее важных для его работы компетенций;
– соответствие требованиям должности;
– способность эффективно действовать в профессиональной сфере;
– уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) и опыт деятельности в заданной
области;
– совокупность личностных качеств (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений,
навыков, способностей), обусловленных опытом
деятельности в определенной социально и личностно значимой сфере [8] и т.д.
Обобщая различные подходы для целей
нашего исследования в сфере управления образованием, под компетенцией мы будем понимать совокупность знаний, навыков, способностей руководителей на различных уровнях управления организации, содействующих выполнению определенных
функций и обусловливающих формирование преимуществ организации. Под компетентностью –
степень владения совокупностью компетенций,
уровень готовности к применению компетенций в
профессиональной деятельности.
И.А. Зимняя выделила существенные черты
компетентности, в т.ч.:
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– понятие компетентности включает не только
знания, умения и навыки, но и эмоционально-волевую регуляцию поведенческих проявлений личности;
– содержание компетентности очень важно для
того, кто ее реализует;
– компетентность определяется постоянной готовностью как возможностью ее реализации в любой требующей этого ситуации, являясь активным
проявлением человека в его деятельности, поведении [5].
Опираясь на научные источники, по отношению к руководящим работникам организаций, занимающих свою должность в соответствии с должностными характеристиками, содержащими в т.ч.
компетентностные требования, мы применяем термин «управленческие кадры».
Какова сущность понятия «развитие управленческих кадров»? М. Армстронг определяет развитие управленческих кадров как «предоставление
управленцам возможности для обучения и развитие
их способности вносить существенный вклад в достижение целей компании» [1 c. 147]. Данный подход основывается на самостоятельном выборе
управленческими кадрами того, что они считают
нужным развивать, при этом должен быть непосредственно запланирован позитивный эффект от
обучения. Дж. Коул предлагает под развитием
управленческих кадров понимать «систематический процесс, определяющий, соответствует ли организация текущим и будущим потребностям в эффективных руководителях» [6 c. 117]. Это определение
больше
относится
к
диагностике
организации на наличие и обеспечение эффективными управленческими кадрами, акцентируется
развитие организации.
Российские специалисты в области управления
персоналом М.М. Глазов, И.П. Фисова, О.Н. Истомина, изучая развитие управленческих кадров, отмечают, что это «долгосрочный и дорогостоящий
процесс, в который средства инвестируются сегодня, а возможный результат может проявиться
только через определенное время, а может и вовсе
не проявиться» [4 c. 17]. Соглашаясь с тем, что
управленцев развивать непросто, отметим, тем не
менее, насущную необходимость управленческим
кадрам постоянно обновлять знания для действенного функционирования и развития объекта, которым они управляют, в современных меняющихся
условиях.
Как отмечают исследователи, задача профессионального развития – обеспечить реальный вклад
в эффективность управляемого объекта. Таким образом, под развитием управленческих кадров современной организации следует понимать комплекс
внутренних и внешних ресурсов для развития компетенций управленческих кадров всех уровней, разрабатываемый в согласовании с общими требованиями общества и определенными целями каждого
объекта непосредственно для повышения эффективности его работы.
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Исходя из вышесказанного принципиальным
критерием определения эффективности разработки, использования и внедрения результатов любых ресурсов профессионального развития управленческих кадров является их четко определенный
вклад в эффективность деятельности управляемого
объекта.
Опираясь на данные выводы, исследователями
проанализированы
конкретные
компетенции
управленческих кадров и на основании их описаний выделены основные методы их развития. При
этом в рамках конкретных управленческих компетенций в качестве их компонентов учеными рассматривались теоретические знания, психологические установки, умения и навыки, технологии эффективной
деятельности,
личностные
и
профессиональные качества, опыт, принимаемая
модель саморазвития, механизм ее реализации. По
отношению к ним в качестве актуальных способов
формирования выделяют тренинги, консалтинг, коучинг и наставничество (менторство).
Организация профессионального развития
управленческих кадров с использованием выделенных способов требует реализации следующих условий:
 использование передового опыта ведущих
организаций;
 практическая реализация консолидированных усилий управленческих кадров по реализации
конкретных программ;
 партнерство с признанными профессиональными экспертами и академическими организациями.
Ядром развития управленческих кадров, основанном на компетентностном подходе, является модель компетенций. Она непосредственно связана со
стратегическими целями организации и является
основой для набора, подготовки, продвижения и непрерывного развития членов управленческой команды организации, а также фундаментом регулярной обратной связи по результативности их деятельности. Что именно предлагается включать в
состав управленческих компетенций руководителей?
Анализ классификаций компетенций, представленных отечественными и зарубежными авторами, позволил систематизировать их в отдельные
блоки, а также выделить в отдельный блок компетенции, влияющие на результативность деятельности организации. В связи с тем, что в деятельности
организации выделяются три уровня – оперативный, тактический и стратегический, вслед за другими авторами систематизируем управленческие
компетенции руководителей по тому же принципу:
оперативные (способствуют ежедневному выполнению работы и влияют на результат деятельности
организации постоянно; предусмотрены должностной инструкцией, трудовым договором, эффективным контрактом), тактические (влияют на достижение поставленных целей и реализуются в ежедневных тактических действиях; включают круг
вопросов, решаемых руководителем в рамках и вне
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рамок его должности в организации), стратегические (определяют и обеспечивают реализацию
направления деятельности, в которых организация
наиболее сильна; существенно отличают одних
управленцев от других, должны быть особенно хорошо развиты у высшего руководства).
С учетом данной систематизации предложим
алгоритм развития основных групп управленческих компетенций, включающий следующие шаги.
1. Изучение деятельности организации для
конкретизации стратегического, тактического и
оперативного уровней ее деятельности.
2. Определение потребностей организации и
направленности развития ее конкурентоспособности.
3. Формирование целей развития как основы
для реализации стратегических целей организации,
а также развития персонала. Осуществляется методом «мозгового штурма» и т.п. средствами и способами.
4. Конкретизация компетенций управленческих кадров, необходимых для реализации целей
развития организации: определение соотношения
целей развития и необходимого набора профессиональных компетенций управленческих кадров. Одним из способов определения компетенций может
служить лист компетенций, который строго не регламентируется, но рекомендуется четко конкретизировать на данном этапе. Рекомендуемый объем
перечня – 5–12 компетенций.
5. Установление индивидуальных областей
развития персонала: базируется на диагностике
управленческих кадров.
6. Выявление компетенций, требующих совершенствования: в соответствии с целями развития и
необходимым набором компетенций под цель развития выявляются несоответствия и выбираются
компетенции, которые необходимо развивать.
7. Выбор способа развития компетенций: устанавливается способ развития в соответствии с выбранной целью и подходящим под нее необходимым набором компетенций.
8. Процесс развития компетенций: непосредственно процесс развития, который может осуществляться как внутри организации, так и вне ее.
9. Реализация обновленных компетенций в деятельности организации: применение в процессе
деятельности обновленных и усовершенствованных компетенций.
Учитывая разнообразие целей организаций,
мы пришли к выводу, что каждая разработанная модель компетенций является уникальной, так как
учитывает специфику деятельности организации.
А.И. Абдряшитовой на основе обобщения разработок предложено при разработке модели компетенций для конкретной организации руководствоваться шкалой, включающей следующие уровни
[цит. по 1о]: лидерский (необходим только для руководителей, принимающих стратегические решения), сильный, базовый, недостаточный (работник
частично проявляет навыки, входящие в состав
компетенции), компетенция не развита (при этом
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развитие обязательно, но затруднено вследствие отсутствия опорных знаний и навыков).
На основании алгоритма и выделенных уровней выделены следующие этапы развития компетенций управленческих кадров.
1. Постановка цели развития компетенций. На
данном этапе формируется необходимая модель
компетенций под выбранную цель развития объекта управления.
2. Диагностика уровня развитости компетенций. На данном этапе диагностированные компетенции управленческих кадров сопоставляются с
необходимой моделью компетенций и устанавливается разница.
3. Выбор метода развития. Выбирается метод,
адекватный цели и результатам диагностики.
4. Определение эффекта развития. На данном
этапе измеряется повышение эффективности на рабочем месте, определяется повышение собственной
эффективности, осуществляется формирование резерва управленческих кадров.
Таким образом, непрерывное образование и
развитие – это совокупность методов, средств и
принципов управления, обеспечивающих эффективную реализацию целей развития объекта.
При выявлении способов формирования профессиональных компетенций управленческих кадров современной организации представляется целесообразным учесть модели образования управленческих
кадров,
к
которым
относятся:
«традиционная» – «квалифицированный руководитель»; «новая» – «профессиональный менеджер» и
смешанная [3].
Традиционная модель «Квалифицированный
руководитель». Данная модель базируется на разделении профессионального образования по управлению в сфере деятельности определенного профиля – в инженерной, экономической, гуманитарной и т.п. области – в организациях
профессионального образования и подготовки кадров по менеджменту в системе дополнительного
профессионального образования (программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в различных организациях). В процессе
очного обучения («доопытного» – pre-experience
management education) студенты с теоретических
позиций изучают право, экономику, технические и
точные науки параллельно с менеджментом, маркетингом, основами организационного поведения, логистики, принятия решений, информационных технологий управления. «Послеопытное» (postexperience management education) управленческое
образование в рамках модели «квалифицированный руководитель» фактически складывается из регулярного участия руководителей, имеющих диплом о высшем или среднем профессиональном образовании по основному профилю, в программах
повышения квалификации той или иной длительности, посвященных отдельным проблемам управления.
Новая модель «Профессиональный менеджер». Ключевое звено этой модели – бизнес-
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школы как главные центры исследований и образования в сфере менеджмента. В них по программам
разного уровня и продолжительности обучаются
лица со средним или высшим профессиональным
образованием любой специальности, уже имеющие
опыт практической работы. В рамках данной модели учебные центры непосредственно реализуют
разнообразные программы повышения квалификации менеджеров вне зависимости от того, окончили
они бизнес-школу или нет.
В смешанной модели, которую применяют
многие страны, имеются «традиционные» и «новые» сектора обучения управленческих кадров. Образовательные организации (университеты, бизнесшколы, институты повышения квалификации и
т.д.), в той или иной форме обучающие людей бизнесу и менеджменту, действуют параллельно и в
той или иной степени взаимосвязано.
На практике в различных институциональных
средах с той или иной степенью успешности все реализуются три модели и с некоторыми допущениями являются прототипами построения систем бизнес-образования.
На основании наиболее интересных инноваций в управленческом образовании и развитии менеджмента такими институтами, как Institute of
Management Bangalore (Индия), INSEAD (Франция), Lancaster University (Англия) и McGill
University (Канада), а также представителями японских и корейских школ создана International Masters
Program in Practicing Management (IMPPM), разработаны и реализуются программы подготовки
управленческих кадров на основе семи принципов:
- контингент обучающихся ограничен практикующими менеджерами;
- обеспечивается интеграция образования и
практики управления компанией;
- целью образования выступает преумножение профессионального и жизненного опыта обучающихся;
- специальным образом предусматривается
осмысленная рефлексия обучающегося в образовательном процессе;
- результаты обучения должны оказывать
влияние на организационное развитие;
- получение образования должно быть интерактивным процессом;
- каждый компонент реализуемой программы должен способствовать успешности обучения.
По мнению представителей IMPPM, компании, принимающие менеджеров на работу, делают
решающий вклад в их дальнейшее воспитание и
развитие. Ведущий принцип данной модели – непрерывность обучения на основе объединенных
программ подготовки (бизнес-школы, краткосрочные курсы и внутрифирменное обучение), которые
должны обеспечивать особый тип партнерства
между компаниями и бизнес-школами. Концептуальные принципы данного подхода представлены в
исследовании Г. Минцберга [12, c. 215] и предусматривают непрерывность по каждому из перечисленных критериев:
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1) цель (формирование, развитие, совершенствование компетенций);
2) основной подход (обучение, обучение действием, действие);
3) основные методы (традиционные и активные; тренинги и консультирование; наставничество
и карьерный рост»);
4) область достижения целей (образование,
тренинг, практики);
5) результат (личностное развитие, развитие
менеджмента, развитие организации, социальное
развитие).
Как показывает сопоставительный анализ различных национальных моделей подготовки управленческих кадров (России, США, Германии, Великобритании, Японии), в различных странах признана
необходимость
их
непрерывного
образования. Другими словами, обучение управленческих кадров не заканчивается в образовательном учреждении, а непрерывно продолжается во
время их профессиональной деятельности.
При этом традиционно в России, Германии,
Франции, менеджмент воспринимается как
надстройка к базовой профессии, например, инженер-менеджер и экономист-менеджер. Начиная с
середины 1960-х годов российское управленческое
образование начинает развиваться в рамках традиционной модели. Так, в вузах вводятся программы
высшего профессионального образования по специальностям управления и создаются институты
повышения квалификации (преимущественно отраслевые) для планомерной реализации краткосрочных программ обновления знаний и навыков
уже работающих руководителей и специалистов.
Так, значимость профессиональной переподготовки и управления развитием руководителей школ
подчеркивалось в трудах Т.И. Шамовой и ее последователей [9].
В настоящее время в России наблюдаются изменения в отношении к менеджменту как профессии, что выражается в следующих проявлениях, закрепившихся в последнее десятилетие:
– разработаны образовательные стандарты по
соответствующим специальностям и направлениям
подготовки;
– действуют бизнес-школы;
– появился спрос на образовательные услуги
по получению профессии менеджера как второй и
первой специальности;
– сертифицирована в 1999 г. степень мастера
делового администрирования (Master of Business
Administration – MBA);
– начата подготовка научных и педагогических
кадров по российской степени магистра управления;
– упорядочена выдача документов об образовании по специальностям и дополнительным профессиональным квалификациям в области менеджмента;
– созданы соответствующие профессиональные ассоциации и объединения [10 c. 66].
Таким образом, в России фактически утвердилась смешанная модель подготовки и развития
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управленческих кадров, предусматривающая широкий спектр вариантов в части условий обучения
и наполненности образовательных программ.
Реализуемые в настоящее время варианты образования в сфере менеджмента призваны обеспечить подготовку управленческих кадров в современных условиях с учетом отраслевых особенностей, уровня компетенций и целей обучения.
Причем обучение управленческих кадров выходит
за рамки образовательной организации и непрерывно продолжается во время профессиональной
деятельности.
Исходя из вышеизложенного, а также существующих требований к профессиональному
уровню управленческих кадров, важнейшим условием успешной управленческой деятельности является системная непрерывная образовательная подготовка руководителя.
Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию 2018 года заявил о важности
поддержки школьного образования в России.
«Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда
и страна будет готова на них ответить», — подчеркнул глава государства. «… нам нужно выстроить
открытую современную систему отбора и подготовки управленческих кадров – директоров школ.
От них во многом зависит формирование сильных
педагогических коллективов, атмосфера в школе»,
— сказал В.В. Путин [7].
Таким образом:
Компетентностный подход к результатам профессионального развития управленческих кадров в
образовании в последние годы получил широкое
распространение в России. Он рассматривается
российскими исследователями в методологическом, теоретическом и в прикладном, собственно
методическом аспекте.
Под компетенцией понимается совокупность
знаний, навыков, способностей управленческого
персонала на разных уровнях управления организацией, способствующих выполнению определенных
производственных функций и обусловливающих
формирование конкурентных преимуществ организации.
Под компетентностью понимается уровень
владения совокупностью компетенций, степень готовности к применению компетенций в профессиональной деятельности.
Управленческие кадры – это работники учреждений, организаций различных отраслей деятельности, занимающие свою должность в соответствии с должностными обязанностями, в т.ч. компетентностными требованиями, что позволяет им
эффективно выполнять возложенные на них управленческие функции.
Управленческая компетенция руководителя
образовательной организации – это готовность и
способность руководителя применять управленческие знания, умения и личностные качества по конкретному направлению практики управления школой.
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Управленческая компетентность – это интегральное свойство личности, основанное на профессиональных управленческих ценностях, отражающее ее готовность и способность применять систему управленческих знаний и умений в процессе
профессиональной управленческой деятельности.
Развитие управленческих кадров – предоставление управленцам возможности для непрерывного
обучения и развития их способности вносить существенный вклад в достижение целей организации.
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Аннотация
В статье раскрываются основные понятия двуязычия, рассматриваются основные проблемы детского
билингвизма и методики обучения языку детей-билингвов. На основе теоретического анализа зарубежных
моделей обучения двуязычных детей в рекомендательных целях предлагается для апробирования еще одна
модель обучения билингвальных школьников РФ.
Abstract
The article reveals the basic concepts of bilingualism, discusses the main problems of children's bilingualism
and methods of bilingual children teaching. Another model of teaching bilingual students of the Russian Federation
on the theoretical analysis basis of foreign models of teaching bilingual children is proposed for testing.
Ключевые слова: двуязычие, билингвы, методика обучения детей-билингвов.
Keywords: bilingualism, bilinguals, methods of bilingual children teaching.
Введение. В последнее время одним из лингвистических феноменов, привлекающим к себе
внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей, является билингвизм. Число билингвов, людей, одинаково владеющие двумя языками,

с каждым годом увеличивается, и это вынуждает
психологов и педагогов разрабатывать ране не известные модели обучения, искать новые методы
преподавания научных дисциплин. И хотя подавля-
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ющее число работ по билингвизму принадлежит западным исследователям, проблема детского двуязычия и трудности обучения русскому языку естественных билингвов в полный рост стоит и перед
отечественной наукой. Вопросам детского билингвизма в России посвящены работы А.А. Поздняковой, Н.А. Забелиной, Ю.В. Заводницой, Т.Н. Глянцевой, Е. И. Негневитской и др. В своих трудах авторы
уделяют
внимание
особенностям
формировании детского билингвизма, рассматривают вопросы обучения двуязычных детей в образовательных учреждениях Российской Федерации.
И все же, на данный момент в отечественной педагогике проблема обучения двуязычных детей решена не в полной мере. Модели и методики преподавания детям-билингвам разработаны недостаточно. Мало изучен и скудно применяется на
практике опыт зарубежных стран, имеющих сходную проблему. К такому опыту следует отнести работы М. Павлович (бывшая Югославия), Г. Хес,
(Германия), С. Лю-пон (Франция), В. Леопольд и У.
Пен-филд (США) и ряд других. Таким образом,
противоречие между практической потребностью в
четко разработанных методиках обучения детей билингвов и отсутствием должного количества методических разработок делает проблему обучения
двуязычных детей в школах РФ бесспорно актуальной.
Во многих словарях термин «билингвизм» толкуется как «двуязычие» (от лат. bi – «два» и lingua
– «язык»), в то время как его смысловое содержание
рассматривается учеными по-разному. Согласно
мнению Л.Л.Нелюбина, билингвизм понимается
как одинаковое владение двумя языками [13, c.
151]. У. Вайнрайх называет билингвизмом попеременное использование двух языков в зависимости
от ситуации общения [8, с. 25-39]. В.Д. Бондалетов
считает билингвизм сосуществованием у человека
или же народа двух языков: родного и второго
приобретенного [7, c. 31-36], а американский лингвист Л. Блумфилд говорит о билингвизме как о
владении двумя языками как двумя родными [19,
c. 191-200]. Следовательно, дать четкое и однозначное определение двуязычию весьма проблематично, так как это многоаспектное явление, которое каждый из авторов рассматривает и объясняет по-своему. Кроме того, в научной литературе
отмечается сосуществование двух синонимичных
терминов: «билингвизм» и «двуязычие». Как указывает Н.А. Забелина [11], в настоящее время, первый из них используют в большей мере для пропаганды «билингвального образования», под которым понимают преподавание более чем на одном
языке. В свою очередь, термин «двуязычие» использовался в литературе несколько ранее, нежели
его синоним в иноязычной лексике, и в данный момент он понимается и как характеристика отдельного человека, владеющего двумя языками и умеющего пользоваться ими в определенных ситуациях
общения (психологический аспект), и как характеристика группового двуязычия (социальный аспект).
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Представленная типология не является единственной, поскольку в специальной литературе
речь идет о чистом и смешанном (Л.В.Щерба), естественном (бытовом) и искусственном (учебном)
(А.А.Залевская, И.Л. Медведева) двуязычиях. Исходя из умения индивида владеть двумя языками,
выделяют составной, координированный и субординативный билингвизм (Е.Ю. Протасова), а так же
элитарный и «плебейский», присущий населению
с низким социально-экономическим статусом, билингвизм (Е.Ю. Протасова). К сожалению, анализ
представленных типологий билингвизма и попытки создания единой системы существующих
классификаций направлены в первую очередь на
решение вопросов теории двуязычия и в меньшей
мере раскрывают основанные на этой теории вопросы методики обучения двуязычных детей.
Отметим также, что явление двуязычия изучается специалистами не только в области лингвистики, но и философии, психологии, социологии,
педагогики и физиологии [10, c.14]. Многогранность изучения проблемы, неоднозначность содержательной части используемой терминологии
значительно осложняют процесс создания эффективной универсальной методики обучения детейбилингвов. Отсюда целью данной статьи явилось
рассмотрение билингвизма как педагогической
проблемы.
Изложение основного материала. Возникновение естественного билингвизма начинается в
период раннего детства, когда ребенок невольно
впитывает в себя языковую матрицу двух языков.
Происходит это в результате нахождения ребенка
в разноязычной среде, наличия естественных коммуникативных ситуаций и постоянной практики.
Существует несколько типов естественного билингвизма: «одновременный» и «последовательный». «Одновременный» билингвизм являет собой одновременное, начиная с момента рождения,
усвоение двух языков. «Последовательный» –
освоение второго языка после усвоения языковой
матрицы первого языка. Как правило, указанные
типы естественного билингвизма формируются у
детей в смешанных языковых семьях или же живущих в разноязычных социумах. При этом процесс синхронного овладения двумя языками зачастую совпадает с периодом социализации ребенка.
Поэтому с момента рождения общение с родителями, являющимися носителями разных языков,
выступает для ребенка фактором усвоения двойной социокультуры. Языки, которыми владеет билингв, можно классифицировать как «первый»,
«второй» и «родной» языки. Под «первым» понимается язык, усвоенный в детстве, а под «вторым»
– язык, усвоенный через какой-то временной промежуток. «Родной» же язык – это язык страны, в
которой родился билингв, однако он не всегда является «первым», поскольку находясь в другой
языковой среде, ребенок с детства может освоить
язык той среды в качестве «первого» [17, c. 95-101;
6, c. 135-137]. Возрастной период, на протяжении
которого речь осваивается «без усилий», получил
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название «критического периода» [5, с.39], поскольку за пределами этого периода ребёнок становится неспособным к естественному восприятию билингвизма. Начало и протяжённость критического периода разными авторами определяется
по-разному. Одни указывают время от рождения
до 3-11 лет, другие - от двух лет до периода полового созревания. Согласно исследованиям Е.Ю.
Протасовой, одновременное овладение двумя языками возможно лишь в возрасте до трех лет. После
трех лет мы уже имеем дело с первичным и вторичным усвоение языка, а после 15-16 лет можно
говорить только об усвоении второго языка [16, c.
234-258]. Таким образом, говоря о билингвизме
как о педагогической проблеме, следует отметить,
что среди специалистов в данной области до сих
пор нет единого мнения о том, в каком возрасте
следует приступать к обучению ребенка языкам.
Одна из точек зрения говорит о том, что обучением нужно заниматься уже с первых дней рождения ребенка. Согласно другой точке зрения, категорически нельзя обучать ребенка второму языку
до пяти лет: чтобы не помешать ему качественно
усвоить первый. И хотя доказано, что «учить язык
с раннего детства проще, так как мозг более пластичен и лучше поддается изменениям» [2, c. 114116], тем не менее, в большинстве случаев сроки
начала работы с ребенком подбираются индивидуально. Индивидуальным является и выбор методики обучения.
Говоря об искусственном билингвизме, отметим, что он формируется в условиях отсутствия
языковой среды и моделируется в процессе работы с учителем-профессионалом в результате целенаправленного обучения. [11, c. 14-18]. Однако
в этом случае, при естественном национально-русском билингвизме, искусственное овладение
детьми новым языком можно рассматривать как
ситуацию трилингвизма [4, с. 6-15]. Помимо этого
следует сказать, что с точки зрения возрастного
подхода данная категория крайне условно считается самостоятельным видом билингвизма, поскольку детский билингвизм, по сути, представляет собой естественное двуязычие, а взрослый –
искусственное, то есть все основания полагать,
что данная категория является лишь подвидом
естественного билингвизма [11, c. 14-16].
По мнению Е.М.Верещагина [9] в процессе
становления естественного двуязычия можно выделить три ступени:
1) рецептивная ступень;
2) репродуктивная ступень;
3) продуктивная ступень.
На первой из указанных ступеней, отмечает
автор, происходит понимание ребенком речевых
произведений, принадлежащих вторичной языковой системе. Далее идет репродуктивная ступень,
то есть умение воспроизводить прочитанное и
услышанное, а после нее - продуктивная ступень,
то есть умение не только понимать и воспроизводить информацию, но и строить на ее основе цельные осмысленные высказывания [9, c. 11-49]. Ука-
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занный процесс может быть представлен различными моделями воспитания двуязычных детей.
Согласно литературным данным к таким моделям
следует отнести:
- модель «один родитель – один язык». Подходит семьям со смешанными браками;
- модель «время и место», которая предполагает «разделение» языков по времени или месту
использования;
- модель «домашний язык». В этом случае
дома родители говорят с ребенком на родном
языке, а в остальных местах он общается на языке
страны проживания.
Но даже в случаях естественного билингвизма родители зачастую не готовы к воспитанию
и обучению детей на двух языках и, как правило,
не имеют представления о продуктивных способах
и методах образования двуязычных детей. В тоже
время, в случае смешанных браков и для семей,
оказавшихся вне пределов своей языковой среды,
вопрос двуязычия стоит чрезвычайно остро. В этой
связи, перед педагогической наукой стоит важная
задача разработки механизмов обучения детей-билингов и интеграции их в социум.
В научной среде проблема обучения языкам
детей-билингвов рассматривается в двух плоскостях: «дошкольной» (возраст от рождения и до семи
лет) и «школьной» (с семи лет и старше). Не останавливаясь подробно на дошкольном возрасте, в
котором согласно многочисленным исследованиям
проблемы двуязычных детей связаны с желанием
или нежеланием родителей развивать у ребенка билингвальность и определением оптимального периода для начала обучения ребенка языкам, остановимся на некоторых, предлагаемых западной педагогикой и наиболее продуктивных моделях
образования двуязычных детей школьного возраста.
Метод «погружения». Данный метод был
впервые разработан и применен в Канаде. Суть его
заключается в обучении англоговорящих детей
французскому языку, а франкоговорящих – английскому [15, c. 25-26; 20, c. 105-114]. Как указывает Прокина М.В., методика включает в себя несколько разновидностей:
1. продолжающее «погружение» – при обучении детей, количество часов изучения второго
языка не меняется на протяжении всего школьного
периода;
2. «тотальное» погружение предполагает преподавание всех предметов на втором языке;
3. частичное «погружение» предполагает
преподавание части предметов на втором языке;
4. раннее «погружение» – изучение языка с
детского сада;
5. среднее «погружение» предполагает изучение языка с третьего класса начальной школы;
6. позднее «погружение» предполагает изучение второго языка в старших классах школы.
Модель «погружения» не является идеальной
для применения. У нее существует ряд недостатков.
Однако она продолжает совершенствоваться и с

74
учетом доработок может быть применена в условиях наших реалий.
«Биберахская модель образования». Она активно внедряется в немецкие школы [15, c. 28].
Суть данной методики – выработать у детей аналитические способности и стимулировать усвоение
второго языка. Метод применяется в основном для
изучения английского языка в качестве второго, на
основе сравнения его с латынью [15, c. 28-30]. Метод показывает хорошие результаты в плане развития аналитических способностей у детей. На сегодняшний день эту модель продолжают совершенствовать.
Модель «переходных программ». Методика является чрезвычайно популярной в школах Франции, Бельгии и ряде других европейских стран. Она
направлена на обучение детей-билингвов второму
языку по принципу «язык большинства» [15, c. 31].
Суть данного метода заключается в создании специальных групп, в которых превалирует конкретный язык. В эти группы помещаются дети-билингвы, благодаря чему у них стимулируется быстрый процесс усвоения второго языка. Данный
метод показывает хорошие результаты обучения,
получил поддержку со стороны правительства и активно применяется в странах Европы [15, c. 32].
«Игровой метод». Весьма продуктивная методика обучения, сущность которой заключается в
изучении билингвами второго языка через игру.
Метод вызывает у детей интерес к процессу обучения и способствует формированию у них мотивационной основы изучения языка. Благодаря этому метод широко применяется во многих образовательный учреждениях Европы и стран СНГ [14, c. 14].
Не менее актуальным вопрос разработки эффективной методики обучения двуязычных детей
является и для Российской Федерации как полиэтнического государства, на территории которого
проживает более 100 народностей, и во многих республиках и автономных областях которого существуют два и более государственных языка. К тому
же, в последние годы значительно увеличилось количество иностранцев из стран Европы и СНГ, работающих и проживающих в РФ на постоянной основе. Так, «по данным мониторинга Департамента
и окружных управлений образования г. Москвы на
сентябрь 2008 г., в столичных школах обучалось не
менее 37 тыс. детей мигрантов, прибывших из регионов Российской Федерации и стран ближнего и
дальнего зарубежья. По некоторым оценкам, реальное количество детей мигрантов в московских школах значительно больше и составляет не менее 30%
от общего числа зарегистрированных мигрантов»
[14, c. 15]. При этом, согласно данным А.А. Поздняковой, «уровень языковых способностей естественных билингвов, для которых русский язык –
второй родной гораздо ниже уровня языковых способностей русских монолингвов» [14, c. 15]. Можно
предположить, что отсутствие должных методов и
моделей преподавания русского языка не позволяет
естественным билингвам изучать его эффективно.
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В среде отечественных педагогов пользуются
популярностью игровые и информационные методы обучения, а также методы «переходных программ». Кроме того, отечественные педагоги, с целью улучшить умение детей-билингвов владеть
русским языком, предлагают переводить школьников на домашнее обучение. Когда же ребенок
научится свободно пользоваться русским и сможет
изучать на нем предметы, его вновь возвращают к
занятиям в школе [14, c. 15-16]. Не смотря на то, что
в настоящее время этот метод является предметом
обсуждений, критики и доработок, в некоторых
российских школах он вводится в практику.
Теоретический анализ выше перечисленных
моделей обучения двуязычных детей позволяет в
рекомендательных целях предложить для апробирования еще одну, разрабатываемую студенткой 5го курса факультета восточной филологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Федоряк Д.Р. методику обучения в российских школах детей-билингвов. Основу предлагаемой разработки составила модифицированная и
адаптированная к нашим реалиям методика «погружения». Предлагаемая модель образования детейбилингвов в начальной школе не является, на наш
взгляд, единственной верной и носит в данный момент лишь пробный, рекомендательный характер.
Она нуждается в объективной и тщательной апробации. Однако, в случае ее усовершенствования и
внедрения в практику работы начальной школы,
предлагаемая модель будет способствовать в определенной мере разрешению проблемы обучения детей-билингвов в России.
Реализация предлагаемой модели предусматривает поэтапный процесс обучения. На первом
этапе проводится предварительное тестирование,
которое позволит определить уровень владения
русским языком детей-билингвов, поступающих в
школу. Основываясь на результатах тестирования,
предлагается разделить двуязычных будущих
школьников на две группы. Первую составят дети,
которые хорошо владеют русским как вторым языком. Во вторую группу войдут дети, плохо владеющие русским языком.
На втором этапе, исходя из результатов тестирования, детей размещают в разные классы, и предлагают этим классам различные программы обучения. Программа для двуязычных школьников,
плохо знающих русский язык, подразумевает интенсивную работу по развитию разнообразных видов речевой деятельности. Кроме того, предлагается дополнять программу индивидуальными заданиями с целью стимулирования процесса изучения
русского языка. Программа для детей, которые хорошо владеют русским как вторым языком, предусматривает 70% изучения предметов на русском
языке и 30% - на родном.
На третьем этапе, при хорошем показателе
успеваемости, в один класс объединяют детей, для
которых русский язык – родной, и школьников, для
которых он является вторым. По мнению автора
разработки, в ситуации обучения в рамках одного
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класса естественные носители русского языка будут выступать образцом для детей, изучающих данный язык в качестве второго. Важно при этом,
чтобы преподавание велось на двух языках. В тоже
время, каждый из уроков учитель в обязательном
порядке проводит на одном из языков и не переходит в процессе урока с одного языка на другой. В
этих условиях со второго по третий класс обучение
на уроках протекает в 50% случаев на родном и в
50% – на втором языках. При этом уроки грамотности учитель ведет вначале лишь на родном языке, а
затем к урокам грамотности на родном языке добавляются уроки грамотности на втором языке.
Причем темы, изученные на одном из языков, не
подлежат изучению на втором языке. Таким образом, по окончании начальной школы учащиеся полностью овладевают программой и хорошо владеют
как первым, так и вторым языками.
И наконец, на последнем этапе, в средних и
старших классах школы, предлагается факультативное изучение ряда предметов на втором языке,
которым билингвы на тот момент уже хорошо владеют.
Таким образом, представленный в статье теоретический анализ явления билингвизма позволяет
сделать следующие выводы:
Билингвизм – это сложное многоаспектное явление, которое предполагает свободное владение
индивидом двумя языками. На данный момент в
специальной литературе не существует единой
классификации видов двуязычия, и ни одна из методик обучения детей-билингвов на сегодняшний
день не является универсальной. Отсюда - перед педагогической наукой стоит задача по разработке
наиболее оптимальной модели образования двуязычных детей. Надеемся, что представленная для
обсуждения в статье модель обучения детей-билингвов внесет свой посильный вклад в работу отечественных и зарубежных педагогов по созданию
универсальной модели билингвального обучения.
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