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І. А. ЮР’ЄВА, О. А. ФАЛЬЧЕНКО
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ПЛАТФОРМИ БЛОКЧЕЙН
Створення системи сучасного підприємства повинно здійснюватися на теорії та практиці антикризового управління підприємством із
застосуванням новітніх технологій, зокрема у фінансовій складовій за допомогою технологій блокчейну. Організація ефективного
виробництва, оптимальні принципи децентралізованих технологій особливо відіграють важливу роль при впровадженні елементів
антикризового управління, які застосовуються в нестандартних кризових умовах і надзвичайних ситуаціях., водночас успіх компанії залежить
від уміння керівників використовувати переваги ризиків інноваційних інформаційних технологій. За умов невизначеності зовнішнього
середовища, темпів змін, децентралізація в інформаційних системах стала дієвим елементом антикризового управління з точки зору
технологічних нововведень. Антикризове управління із застосуванням платформи блокчейн, інструментарій якого становить підґрунтя
ефективного реагування на зміни, що загрожують нормальному функціонуванню підприємства пропонує кардинально новий підхід, який не
тільки знижує негативні наслідки кризових явищ але і змінює взаємодію між людьми. Це важливо при впливі зовнішнього середовища на
підприємство, хеджуванні ризиків, особливо фінансових, забезпеченні довіри до системи обліку фінансів, яка дозволяє вчасно зробити
моніторинг операцій з фінансових результатів . Зацікавленість в прозорих облікових системах стала особливо важливою при появі цифрових
платіжних систем, які пропонують суворі вимоги щодо часу підтвердження та безпеки транзакцій. Побічним ефектом при підвищенні
виробництва праці постала сильна централізація і повна непрозорість платіжних систем, що в свою чергу призвела до кризових фінансових
явищ. Загроза відключення від платіжних систем використовується як засіб впливу на керівників, які приймають рішення. Непрозорість
систем знижує довіру до підприємства, плямує імідж та не дає розвиватися конкуренції. Одним із негативних явищ є доступ до історії
трансакцій тільки для вузького кола членів підприємства, яке використовується як змога до маніпулятивних дій з їх боку. Головною метою
впровадження елементів антикризового управління із застосуванням платформи блокченйн є обробка інформації із гарантією безперебійної
роботи із заданими параметрами без єдиного центру прийняття рішень, із збереженням конфіденційності інформації щодо розрахунків але із
прозорістю та можливістю всебічного аудиту.
Ключові слова: антикризове управління; ефективність; підприємство; виробництво; організація; принципи; відносини; потенціал;
бізнес; колектив; криза; діагностика; інновація; персонал; управління персоналом; структура; керівник; інформаційна система;
.децентралізація; цифрова платіжна система; блокчейн.

И. А. ЮЬЕВА, Е. А.ФАЛЬЧЕНКО
ВНЕДРЕНИЕ ЕЛЕМЕНТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЛАТФОРМЫ БЛОКЧЕЙН
Создание системы современного предприятия должно осуществляться на теории и практике антикризисного управления предприятием с
применением новейших технологий, в частности в финансовой составной с помощью технологий блокчейна. Организация эффективного
производства, оптимальные принципы децентрализованных технологий играют особенно важную роль при внедрении элементов
антикризисного управления, которые применяются в нестандартных кризисных условиях и чрезвычайных ситуациях., вместе с тем успех
компании зависит от умения руководителей использовать преимущества рисков инновационных информационных технологий. При условиях
неопределенности внешней среды, темпов изменений, децентрализация в информационных системах стала действенным элементом
антикризисного управления с точки зрения технологических нововведений. Антикризисное управление с применением платформы блокчейн,
инструментарий которого представляет основу эффективного реагирования на изменения, которые угрожают нормальному
функционированию предприятия предлагает кардинально новый подход, который не только снижает негативные последствия кризисных
явлений но и меняет взаимодействие между людьми. Это важно при влиянии внешней среды на предприятие, хеджировании рисков,
особенно финансовых, обеспечении доверия к системе учета финансов, которая позволяет своевременно сделать мониторинг операций
финансовых результатов . Заинтересованность в прозрачных учетных системах стала особенно важной при появлению цифровых платежных
систем, которые предлагают суровые требования относительно времени подтверждения и безопасности транзакций. Побочным эффектом
при повышении производства труда стала сильная централизация и полная непрозрачность платежных систем, которые в свою очередь
привела к кризисным финансовым явлениям. Угроза отключения от платежных систем используется как средство влияния на руководителей,
принимающих решение. Непрозрачность систем снижает доверие к предприятию, пятнает имидж и не дает развиваться конкуренции. Одним
из негативных явлений есть доступ к истории трансакций только для узкого кола членов предприятия, которое используется как возможность
к манипулятивным действиям с их стороны. Главной целью внедрения элементов антикризисного управления с применением платформы
блокченйн является обработка информации с гарантией бесперебойной работы с заданными параметрами без единого центра принятия
решений, с сохранением конфиденциальности информации относительно расчетов но с прозрачностью и возможностью всестороннего
аудита.
Ключевые слова: антикризисное управление; эффективность; предприятие; производство; организация; принципы; отношения;
потенциал; бизнес; коллектив; кризис; диагностика; инновация; персонал; управление персоналом; структура; руководитель;
информационная система; .децентрализация; цифровая платежная система; блокчейн.

I. A. YURYEVA, E. A. FALCHENKO
INTRODUCTION OF ELEMENTS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT WITH THE USE OF THE
BLOCKCHAIN PLATFORM
The creation of a modern enterprise must be carried out through theory and practice of crisis management at this enterprise, using cutting edge and
block chain technologies in the financial component. Efficient organization of production, optimal principles of decentralized technologies play an
important role in implementing the elements of crisis management which are used in non-standard crisis conditions and emergencies. Along with this,
© І. А. Юр'єва,Н.А. О.А. Фальченко 2020
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the success of a company depends on their managers’ ability to use the advantages of innovative information technologies. Under circumstances of
vague environment, unexpected changes, decentralization in information systems has become a powerful tool of crisis management in terms of
technological innovations. Crisis management using block chain platforms, whose toolkit represents a base of efficient responses to changes threatening
normal functioning of an enterprise, offers a brand-new approach which not only decreases negative consequences of crises, but also changes interaction
among people. It’s essential when it comes to the influence of environment on the enterprise, risk-hedging, financial risks in particular, to provide
credibility of the accounting system, which allows to perform monitoring of financial effects. Transparency of accounting systems has become crucial
at the age of digital payment systems which have strict requirements to the time and safety of transactions. Over-centralization and lack of transparency
of payment systems leading to numerous financial crises has become a side effect of increasing labor productivity. The threat of being disconnected
from payment systems is often used as a means of influence on decision-making managers. The lack of transparency of payment systems decreases the
level of trust to an enterprise, ruins its image and doesn’t let competition develop. One of the negative factors is that only very few members of an
enterprise can access the history of transactions, which might be used as a manipulative tool. The main goal of implementing elements of crisis
management using block chain platforms is data processing with a guarantee of continual work with given parameters without centralized decision
making, but with maintaining data confidentiality and transparency as well as providing an opportunity of full audit process.
Keywords: crisis management; efficiency; enterprise; production; organization; principles; relationships; potential; business; team; crisis;
diagnostics; innovation; personnel; personnel management; structure; manager; information system; decentralization; digital payment system; block
chain.

Вступ. Висока імовірність виникнення і розвитку
кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства
зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого
антикризового управління. Останнім часом цей термін
набув значного поширення, однак розуміння сутності
цього напряму управління, його змісту, особливостей,
теоретичного підґрунтя ще знаходиться на стадії
формування. Це спричиняє різні підходи та
тлумачення, нетотожність оцінок окремих базових
положень.
На
ранніх
етапах
становлення
антикризового управління під ним розумілося
управління в умовах кризи з метою ліквідації
підприємства або виведення його з цього стану. [1].
Постановка завдання. Для функціонування
підприємства та запобігання негативних наслідків
зовнішнього та внутрішнього середовища повного та
всебічного аналізу його переваг та слабких сторін
необхідно дослідити систему антикризових заходів та
впровадження інноваційних технологій, які дозволять
запобігти або зменшити їх вплив. поняття та терміни
об'єкту дослідження На сьогодні, можна виділити
кілька підходів до визначення сутності антикризового
управління.
Перший:
антикризове
управління
асоціюється
винятково
з
відносинами
неплатоспроможності (банкрутства). Другий підхід
розкриває його сутність щодо антикризового
фінансового управління, відповідно до якого воно є
частиною загальної фінансової стратегії підприємства.
Третій підхід пов'язаний з розвитком стратегічного
підходу до антикризового управління. Під механізмом
антикризового управління слід розуміти сукупність
засобів та методів впливу на об'єкт управління кризові явища.
Аналіз стану питання. Сучасне розуміння
антикризового управління досить неоднорідне й
багатозначне. У широкому змісті під ним розуміється
діяльність підприємства, спрямована на подолання
стану, який загрожує його існуванню, коли основним
питанням є виживання. У вузькому змісті, антикризове
управління розуміється як мікроекономічна категорія,
що виражає щоденну діяльність і спрямована на
забезпечення стабільного фінансово-економічного
положення підприємства на всіх етапах його
життєвого функціонування, у тому числі при
оздоровленні або ліквідації
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Аналіз основних досягнень і літератури.
Питання антикризового управління досить широко
дослідженні вітчизняними та зарубіжними вченими,
серед яких, досить глибоко визначені основні
принципи,
на
яких
ґрунтується
механізм
антикризового управління, визнаються: 1) принцип
опори на антикризову свідомість; 2) принцип
антикризової мотивації діяльності; 3) принцип
упередженості в розв'язанні проблем; 4) принцип
багатоваріантності розробки можливих антикризових
процедур з врахуванням фактору невизначеності і
ризику реалізації окремих планових заходів; 5)
принцип реалістичності в оцінці ситуації, успіхів або
невдач, які мають місце; оцінюючи можливість
подолання кризи необхідно спиратися на об'єктивну
реальність. Інформація про будь-які позитивні
зрушення, які мають місце і є результатом
антикризових заходів, має розповсюджуватися серед
персоналу.
Існуючи методи розв’язання задачі. Розвиток
дослідження антикризового управління здійснюється у
напрямках оптимізації механізму його здійснення,
впровадженні нових інноваційних елементів, зокрема
нових фінансових інструментів – застосування
технології блокчейн, спостереження, порівняльного
аналізу, методів творчого вирішення проблемних
ситуацій.
Мета роботи. Головною метою впровадження
елементів антикризового управління із застосуванням
платформи блокченйн є обробка інформації із
гарантією безперебійної роботи із заданими
параметрами без єдиного центру прийняття рішень, із
збереженням конфіденційності інформації щодо
розрахунків але із прозорістю та можливістю
всебічного аудиту.
Постановка задачі.
Дослідити елементи
антикризового управління із застосуванням технології
блокчейн.
Розкрити
понняття
та
принципи
антикризового управління, його механізму та
особливості інноваційного методу блокчейн.
Результати дослідження Інтерес до технологій
блокчейн і розподіленого реєстру, також, як і
дослідження елементів механізму антикризового
управління, стрімко зростають. Багато технологічних
компаній і постачальники послуг співробітничають у
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цій сфері з консорціумами начебто Enterprіse Ethereum
Allіance і Hyperledger Projects, спільно розробляючи
інноваційні рішення, що дозволяють удосконалити
такі процеси, як розрахунково-клірингові операції,
відстеження вантажів у ланцюжку поставок і запис
транзакцій для аудита. Крім того, регулятори і
центробанки по усьому світу високо оцінюють
потенціал блокчейн і Dlt- Технологій, що сприяє
прискоренню їх впровадження в регульованих сферах
- фінансових послуг. Процес управління прийнято
визначати як послідовність дій, які мають бути
здійснені і які формують управлінський вплив.
Система антикризового управління повинна
будуватися з врахуванням таких основних принципів:
1) функціональної інтеграції; 2) професіоналізму; 3)
відповідальності за наслідки рішень; 4) оптимального
співвідношення централізму та децентралізму в
прийнятті відповідних рішень, максимальне залучення
персоналу підприємства, яку опинилося в кризовому
стані, до розробки та впровадження антикризових
заходів. Будь-яка система, у тому числі економічна,
прагне до стабільного положення. Однак, загальні
закони розвитку визначають взаємозв'язок між кризою
й стабільністю, які утворюють дві протилежності,
дозвіл протиріч між якими на користь кризи визначає
новий виток у розвитку економічних систем.
Технологія дійсно здатна захистити дані, з якими
доводиться працювати, при цьому зробивши їх більш
доступними і прозорими. До того ж, блокчейн може
помітно знизити витрати і мінімізувати час, необхідне
для вирішення виникаючих проблем і усунення
помилок. Блокчейн з'явився в якості технології для
запуску в обіг биткойна, і спочатку використовувався
винятково для керування криптовалютами. Однак з
моменту його появи в 2009 році, сфера застосування
суттєво розширилася. А зараз у самих різних статтях,
на форумах і конференціях обговорюються нові
варіанти використання технології, у тому числі в
торговельній
звітності;
при
безготівкових
розрахунках, перевірках і виплатах; у бухгалтерському
обліку; моніторингу; керуванні ризиками; аудитові;
управлінському і фінансовому обліку (у тому числі
запобігання фінансових злочинів, хоча, звичайно,
боротьбою із шахрайством можливості блокчейна в
цій сфері не обмежені). Справа в тому, що інформація,
збережена за допомогою блокчейна, може бути
записана в загальному реєстрі, доступному в режимі
реального часу або дуже близькому до нього. Тому, усі
зацікавлені сторони можуть брати безпосередню
участь у процесі - навіть ті з них, хто раніше міг
розраховувати лише на стандартний звіт по
завершенню транзакції. Термін "криза підприємства"
охоплює
в
сучасній
економічній літературі
різноманітні
феномени
в
життєвому
циклі
підприємства - від просто перешкод у функціонуванні
підприємства через конфлікти й до
ліквідації
підприємства. На практиці із кризою, як правило,
ідентифікують погрозу неплатоспроможності й
банкрутства підприємства, діяльність його в
неприбуткової. Знаючи процес протікання кризи,
можна розробити методи боротьбі з нею, але для того
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щоб передбачити кризу необхідно розуміти, що такий
стабільний стан підприємства. У широкому розумінні
під поняттям "стабільний стан" розуміється здатність
підприємства безперебійно вирішувати завдання щодо
розробки, виробництва й постачання продукції
замовникам при збереженні організаційної структури
й економічних можливостей для саморозвитку. При
цьому можна сказати, що перша характеризує
потенціал системи, а друга - ефективність його
використання й можливість саморозвитку. Зниження
стабільності в цілому або кожній з його тридцятилітніх
нижче граничного значення веде до розвитку кризової
ситуації.
У сучасній літературі існує кілька визначень
фінансової кризи: фінансова криза - це вид локальної
кризи, при якому в динаміку спостерігається
погіршення показників поточної ліквідності й
фінансової стійкості з одночасним ростом коротко- і
середньострокової заборгованості, що приводить до
неплатоспроможності підприємства; фінансова криза це робота підприємства в неприбутковій зоні, що
приводить до втрати потенціалу успіху підприємства,
загрожує його платоспроможності й подальшому
існуванню як суб'єкта господарювання, під
фінансовою
кризою
розуміють
також
фазу
розбалансованої діяльності підприємства і обмежених
можливостей впливу його керівництва на фінансові
відносини, які виникають на цьому підприємстві. З
позиції фінансового менеджменту кризовий стан
підприємства полягає в його нездатності здійснювати
фінансове
забезпечення
поточної
виробничої
діяльності. Фінансова криза може бути наслідком
кризи збуту на підприємстві, а може викликати
"ланцюжок" кризових явищ на підприємстві: криз
постачання, вичитано, організаційна, системна й
стратегічна кризи.
Фінансова криза на підприємстві характеризують
трьома
параметрами:
джерелами
(факторами)
виникнення; видом кризи; стадією розвитку.
Впровадження блокчейну по визначенню складний
процес, але основна ідея технології проста:
розподілений реєстр або база даних, запущена
одночасно на безлічі (часом мова йде про мільйони)
вузлів, розподілених по усьому світу між різними
користувачами
і
організаціями.
Унікальність
блокчейну полягає в незмінності або необоротності,
яку гарантує криптографічна система захисту.
Наприклад, коли транзакції з реєстру згруповані в
блоки і записуються в базу даних, запис випереджає
криптографічна верифікація, у результаті чого змінити
стан реєстру шляхом яких-небудь махінацій практично
неможливо. На користь довіри до блокчейну говорить
і те, що будь-які зміни даних у ланцюжку блоків
можливі, тільки якщо учасники мережі підтверджують
легітимність транзакції відповідно до
загальних
правил і протоколами.
Ефективність антикризового управління, на
підприємстві
вимірюється
застосуванням
інноваційних інформаційна систем, наприклад, як
децентралізована
цифрова
платіжна
система
блокчейн. Блокчейн - розподілена база даних, яка
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зберігає інформацію про всі транзакції учасників
системи у вигляді "ланцюжка блоків" (саме так з англ.
переводиться Blockchaіn). Доступ до реєстру є у всіх
користувачів блокчейна, що виступають у якості
колективного нотаріуса, який підтверджує істинність
інформації
в
базі
даних.
Блокчейн
може
застосовуватися
для
фінансових
операцій,
ідентифікації користувачів, створення технологій
кібербезпеки та ін. [2]. Технологія блокчейн здатна
перетворити сталі бізнес- процеси і радикально
змінити роботу з регуляторами. Проте , блокчейн
залишається технологією експериментальною - багато
проблем його використання поки не вирішені. Інтерес
до блокчейну продовжує рости: ще в 2019 році багато
банків, біржі й фінансово-промислові групи оголосили
про запуск власних проектів по розвитку технології.
Відразу кілька великих фінансових організацій
сформували команди для дослідження можливостей
технології, а деякі учасники ринку об'єдналися в
консорціуми
для
вироблення
стандартів
її
використання. Інвестиції в платформу блокчейн
застосування в індустрії фінансових послуг було
вкладено більш 1,4 мільярди доларів.
Висновки. Отже на наш погляд, по-перше можна
зробити висновок, що блокчейн залишається однією із
самих гарячих тем у сфері фінансових послуг і на
фондових ринках, і є всі підстави очікувати росту
швидкості його поширення. По-друге технологія
дійсно здатна захистити дані, а це захист фінансовоекономічної безпеки підприємства, при цьому
зробивши їх більш доступними і прозорими – іміджева
складова соціальної відповідальності бізнесу. Потретє, з точки зору механізму антикризового
управління, блокчейн може помітно знизити витрати і
мінімізувати час, необхідний для вирішення
виникаючих проблем і усунення помилок.
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О.М. ГУЦАН, В.А. КУЧИНСЬКИЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТИМУЛЮВАННЯ»
У представленій статті здійснено наукометричну систематизацію існуючих теоретичних визначень до поняття «стимулювання» в сучасних
мінливих умовах ринкової економіки України. У статті систематизовано широкий спектр понять «стимулювання». Також надано стислий
агрегаційний опис сутності виділених напрямків дослідження поняття «стимулювання». Виділено, що на сьогодні, з авторської точки зору,
можливо виокремити наступні підходи до розуміння та вивчення сутності поняття «стимулювання»: в залежності від основи стимулюючого
впливу, фокусуванні на рівні досягнення цілей, в залежності від бази спонукаючих дій, в залежності від виділення економічної основи
стимулювання, в залежності від рівня суб’єкта стимулювання, що розглядається. Інформаційно-методичною базою проведеного
дослідження стали наукові напрацювання як провідних вітчизняних науковців так і загальновідомих закордонних дослідників.
Використання в статті таких наукових підходів як систематизація, порівняння та аналіз дозволили виявити як наявні позитивні аспекти так і
певні негативні сторони систематизованих понять та виділити певні субкритерії класифікації в рамках кожного з означених вище підходів.
Стале функціонування системи стимулювання підприємства, у сучасних умовах, є більш доцільним та ефективним за умови детального
вивчення та прикладного застосування здобутків науки через їх комбінаційне та адаптивне застосування для кожного підприємства. Саме
це надає можливість оптимально сформувати систему стимулювання яка б відповідала цілям як працівників так і підприємства
Ключові слова: стимулювання; визначення; формування; систематизація; підхід; аналіз; порівняння; дослідження; працівник;
підприємство; ефективність

А.Н. ГУЦАН, В.А. КУЧИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «СТИМУЛИРОВАНИЕ»
В представленной статье осуществлена наукометрическая систематизация существующих теоретических определений понятия
«стимулирование» в современных и изменчивых условиях рыночной экономики Украины. В статье систематизирован широкий спектр
понятий «стимулирование». Также предоставлено краткое агрегированное описание сущности выделенных направлений исследования
понятия «стимулирование». Выделено, что сегодня, с авторской точки зрения, возможно выделить следующие подходы к пониманию и
изучению сущности понятия «стимулирование»: в зависимости от основы стимулирующего воздействия, фокусировке на уровне
достижения целей, в зависимости от базы побуждающих действий, в зависимости от выделения экономической основы стимулирования, в
зависимости от уровня субъекта стимулирования, который рассматривается. Информационно-методической базой проведенного
исследования стали научные разработки как ведущих отечественных ученых так и общеизвестных зарубежных исследователей.
Использование в статье таких научных подходов как: систематизация, сравнение и анализ позволили выявить как имеющиеся
положительные аспекты так и определенные отрицательные стороны систематизированных понятий и выделить определенные субкритерии
классификации в рамках каждого из указанных выше подходов. Эффективное функционирование системы стимулирования предприятия в
современных условиях, является более эффективным при условии детального изучения достижений науки и прикладного применения через
их комбинационное и адаптивное применение для каждого предприятия. Именно это позволяет оптимально сформировать систему
стимулирования которая бы отвечала целям как работников так и предприятия
Ключевые слова: стимулирование; определения; формирования; систематизация; подход; анализ; сравнение; исследования;
работник; предприятие; эффективность

A.N. GUTSAN, V.A. KUCHYNSKYI
RESEARCH OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT “STIMULATION”
In the presented article the scientometric systematization of the existing theoretical definitions to the concept of "stimulation" in modern changing
conditions of market economy of Ukraine is carried out. The article systematizes a wide range of concepts of "stimulation". A concise aggregation
description of the essence of the selected areas of research of the concept of "stimulation" is also given. It is highlighted that today, from the author's
point of view, it is possible to distinguish the following approaches to understanding and studying the essence of the concept of "stimulation":
depending on the basis of stimulating influence, focusing on achieving goals, depending on the base basics of stimulation, depending on the level of
the subject of stimulation under consideration. The scientific and methodological basis of the study was the scientific achievements of both leading
domestic scientists and well-known foreign researchers. The use of such scientific approaches in the article as systematization, comparison and
analysis allowed to identify both the existing positive aspects and certain negative aspects of systematized concepts and to identify certain subcriteria
of classification within each of the above approaches. Sustainable operation of the system of enterprise incentives, in modern conditions, is more
appropriate and effective in terms of detailed study and application of scientific achievements through their combination and adaptive application for
each enterprise. This provides an opportunity to optimally form an incentive system that would meet the goals of both employees and the company
Keywords: stimulation; definition; formation; systematization; approach; analysis; comparison; research; employee; enterprise; efficiency

Вступ.
Ефективність
існування
та
функціонування сучасного підприємства тісно
пов’язано з сукупністю факторів та ресурсів різної
етимології. На сучасному етапі – персонал фірми
вважається не менш важливим компонентом успішної
діяльності ніж інші складові (ресурси, основні засоби
та ін.)

Аналіз стану питання. Формування ефективної
діяльності сучасних підприємств здійснюється
зокрема і завдяки формуванню дієвої системи
стимулювання персоналу. А отже, розробка
ефективної системи стимулювання – повинна
базуватись на певному теоретичному підґрунті які
формуються дослідниками та науковцями. Виходячи з
© О.М. Гуцан, В.А. Кучинсьий, 2020
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вище зазначеного подальша наукова розробка питань
стимулювання праці – актуальне наукове та
практичне завдання.
Метою статті є виявлення поглядів щодо
визначення поняття «стимулювання», їх узагальнення
та систематизація, з авторської точки зору, що
дозволить спросити застосування комплексних
теоретичних здобутків в щоденну практичну
діяльність вітчизняних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор. Спектр фундаментальних
та прикладних досліджень в галузі стимулювання та
мотивації персоналу є досить розгалуженим. Серед
закордонних вчених вагомий внесок зробли А.
Маслоу [1], Д. Макклелнд [2], Е. Лоулер [3], В. Врум
[4].
Серед вітчизняних дослідників розробкою
зазначеної проблематики займались такі фахівці як
А.М. Колот [5-6], В.П Сладкевич [7], В.М. Петюх [8].
Певний внесок в дослідження щодо вирішення
прикладних проблем в галузі мотивації та
стимулювання зроблені авторами статті [9-11].
Необхідно зазначити, що питання науко
метричної систематизації поняття «стимулювання»
потребують певної подальшої розробки, оскільки
зазначеному питанню деякі вітчизняні та закордоні
науковці не приділяють достатню увагу.
Викладення
основного
матеріалу
дослідження.
На основі дослідження комплексу літературних
джерел наукового, методичного, навчального та
періодичного характеру нами здійснено певна науко
метрична
систематизація
сутності
поняття
«стимулювання», яке представлено в в табл. 1.
Таблиця
1
‒
Сутність
визначення
«стимулювання» з погляду різних авторів
Автор
1
Колот А.М.
[5]

А.М. Колот,
С.О. Цимбалю
к
[6, с. 95]

В.П.Сладкевич
[7]
В.М. Петюх
[8, с. 293]

поняття

Сутність визначення «стимулювання»
2
… - це вплив безпосередньо не на
особистість, а на зовнішні обставини за
допомогою благ - стимулів, які в свою
чергу
спонукають
робітника
до
поведінки
… - це зовнішній мотив, елемент
трудової ситуації, яка впливає на
поведінку працівника у сфері праці. Це
матеріальна
оболонка
мотивації
персоналу,
що
дає
можливість
працівнику реалізувати себе не лише як
професіонала, але і як особистість
процес
використання
конкретних
стимулів, що впливають на трудову
поведінку працівника для задоволення
інтересів працівника і керівництва
… - це процес зовнішнього впливу на
людину для спонукання її до конкретних
дій, або процес, спрямований на
усвідомлення спонукання в людини
певних мотивів і цілеспрямованих дій

Гетьман О.О
[12]
Матрусова
Т.Н.
[13]
Губанова О.Р.
[14]
Крушельницьк
а О. В.
[15, с.335]

Костін Д.Ю.
[16]

В.А. Бортник
[17, с. 87]

М.І. Дряхлов
[18, с. 3]

С.С. Занюк
[19, с. 37]

М.П.
Клименко,
О.О. Філатова
[20, с. 82]
І.Н. Пащенко
[21, с. 108]

… - це заохочення людей до підвищення
ефективності трудової діяльності, яке
базується на матеріальній чи не
матеріальній винагороді
… - це процес впливу на людину за
допомогою
необхідного
для
неї
зовнішнього предмету (дії), що спонукає
людину до певних дій
… - це зовнішній вплив у вигляді
спонукання або примушення, що
формує цілеспрямовану мотивовану
поведінку суб’єкта
… припускає створення умов, при яких
активна трудова діяльність, що дає
певні,
заздалегідь
зафіксовані
результати,
стає
необхідною
й
достатньою
умовою
задоволення
значущих і соціально обумовлених
потреб працівника, формування в нього
мотивів праці
… - сукупність 3 основних складових:
1) це поділ благ між об’єктами
управління в залежності від результатів,
що вони досягли; 2) регулювання
поведінки працівників задля одержання
заздалегідь намічених результатів; 3)
забезпечення сприятливих умов, за яких
якісна
трудова
діяльність
стає
необхідною для задоволення потреб
… - це сукупність вимог і відповідна їм
система заохочень та покарань, за
допомогою якої
відбувається цілеспрямований вплив на
поведінку персоналу
… - це система приведення обраних
стимулів у певну супідрядність для
забезпечення
досягнення
цілей
колективу
й
опосередковано – суспільства
..
–
це
процес
використання
різноманітних
стимулів
для
мотивування працівників, де стимули
виконують роль важелів впливу, які
викликають дію відповідних мотивів
.. це вплив на робітника за допомогою
його потреб, інтересів, бажань, цілей,
що
реалізується через створення умов
трудової ситуації, які спонукають
людину діяти певним чином
… - засіб забезпечення потреб
працівників залежно від результатів їх
колективної та індивідуальної праці
через
систему
законодавчих,
нормативних, економічних, соціальних
та організаційних чинників і заходів,
пов’язаних із виробництвом

Р.Л. Дафт
[22, с. 443]

… - це процес застосування зовнішніх
подразників, які сприяють підвищенню
інтенсивності певних мотивів у діях
працівника у процесі його діяльності.

А. Вербицький
[23]

… спрямовується на активізацію та
регулювання
навчально-професійної
діяльності, посилення мотиваційної
сфери індивіда
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…
здійснювання
збудження,
спонукання до активної діяльності,
надавання поштовху, імпульсу думки та
дії
… - це
цілеспрямований або
нецілеспрямований вплив на людину
або групу людей з метою підтримки
певних характеристик їх трудової
поведінки, перш за все, заходи трудової
активності
… - це прагнення організації за
допомогою моральних і матеріальних
засобів впливу спонукати працівників
до
праці,
його
інтенсифікації,
підвищення продуктивності та якості
праці для досягнення цілей організації
… - це вплив не безпосередньо на
особистість, а на зовнішні обставини за
допомогою благ - стимулів, що
спонукають працівника до певних дій
.. – це методи і технологія, за
допомогою яких наводяться в дію
стимули
… визначає як зовнішнє по відношенню
до персоналу управлінський вплив, що
йде від конкретного керівника або
органу управління і грунтується,
головним чином, на суб'єктивному
розумінні управлінської підсистемою
доцільності утримання цього впливу
… - це матеріальна основа мотивації
персоналу,
реально
необдна
в
сьогоднішніх умовах, але і воно несе в
собі нематеріальну навантаження, що
дозволяє людині реалізувати себе як
особистість і працівника одночасно
… - це система приведення обраних
стимулів у певну супідрядність для
забезпеченнядосягнення
цілей
колективу
й
опосередковано
–
суспільства
Вплив на робітника за допомогою його
потреб. Інтересів, бажань, цілей, що
реалізується через створення умов
трудової ситуації, що спонукають
людину діяти певним чином
… - це процес формування мотивів у
працівника за допомогою використання
певних стимулів
… - це заохочення працівників
грошовими виплатами за результатами
трудової діяльності
… - дії, спрямовані на стимулювання
високих
трудових
показників
працюючих
Поєднання економічних форм та
методів спонукання працівників на
посилення зацікавленості та економічної
відповідальності за результати
Під … розуміють економічну спонуку,
використання матеріальних стимулів
(спонукачів), сприяючих тому, щоб
виробники,
споживачі,
покупці
поводилися бажаним чином, до вигоди і
на користь управляючих осіб
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Л.П.Владимир
ова
[39]

О.В.
Толстікова
[40]

Е.А. Уткін
[41]

Під … розуміють систему вибору
стимулів, що призводять до підвищення
результатів праці найманого персоналу,
та
приведення
їх
у
визначену
субпідрядність,
яка
забезпечує
досягнення цілей підприємства
… припускає створення умов, при яких
активна трудова діяльність, що дає
певні,
заздалегідь
зафіксовані
результати,
стає
необхідною
й
достатньою
умовою
задоволення
значущих і соціально зумовлених
потреб працівника, формування в нього
мотивів
…
це
процес
використання
різноманітних
стимулів
для
мотивування

Наданий в таблиці 1 перелік визначень, звісно,
не є вичерпним та є динамічним, але дозволяє
ґрунтовно
здійснити
дослідження
поняття
«стимулювання» з авторської точки зору.
Так, на основі наукометричної систематизації та
аналізу пропонується, що класифікація поняття
«стимулювання» буде здійснюватися за наступними
ознаками (з відповідними підвидами):
- в залежності від основи стимулюючого впливу;
- фокусуванні на рівні досягнення цілей;
- в залежності від бази спонукаючих дій;
- в залежності від виділення економічної основи
стимулювання;
- в залежності від рівня суб’єкта стимулювання,
що розглядається.
Досліджуючи першу класифікаційну ознаку
(основа стимулюючого впливу) можливо зазначити,
що значного розповсюдження здобули такі точки зору
(відповідно підвидів ознак) як: покарання [17];
примус [14]; спонукання [5-14, 15-16, 18-41].
Як ми бачимо, принципово, в основу системи
стимулювання закладаються три діаметрально
протилежні погляди та які мають певні позитивні та
неставні сторони.
Аналізуючи групу в основі якої покладено
покарання індивідуума стає зрозумілим певна
обмеженість щодо ефективного застосування на
практиці заходів та відповідна авторська мало
чисельність прихильників. Це обґрунтовується тим,
що з емоційно-психологічної точки зору працівник не
буде підтримувати належного рівня продуктивності,
прихильності у середньо та довгостроковій
перспективі, якщо його дії будуть спрямовуватись
лише намаганням знизити негативні наслідки
поведінки
(уникнення
накладання
штрафів,
залишення без премії та ін.). Покарання в діяльності
підприємства має носити точковий, об’єктивний та
законний характер та слугувати для корегування
виробничих дій індивідуума Певну аналогію щодо
зазначеного вище можливо провести і для підходу до
розуміння стимулювання на базі примусу. Певна
обмеженість щодо застосування в практичній
діяльності підприємства лише заходів примушення
обґрунтовується тим, що це призведе до дій,
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здебільшого,
діаметрально-протилежного
спрямування (не бажання працювати, ухиляння від
роботи, відсутність лояльності, звільнення та ін.). Але
без дій певного примусового характеру з боку
підприємства ефективну діяльність також тяжко
уявити. Так, з певним рівнем допущення до
документів організаційно-примусового характеру
можна розглядати певні нормативні документи щодо
працівника (наприклад: правила внутрішнього
розпорядку, робота з даними комерційної таємниці).
Найбільш поширеною групою до розуміння
стимулювання, серед дослідників, є розуміння
стимулювання на основі спонукання. Фактори
спонукання, що використовують дослідники є досить
розгалуженими, обширними та потребують окремого
дослідження,
але
агрегувавши
їх
можна
охарактеризувати як систему впливів та дій
спрямованих на досягнення цілей різної етимології.
Найбільш доцільним, з нашої точки зору, є
застосування
у
повсякденній
діяльності
комбінованого підходу, який поєднує в певній
пропорції як примус, покарання так, і спонукання з
обов’язковою регламентацію їх у відповідних
документах підприємства, корпоративних традиціях
та правилах.
Аналізуючи другий блок визначень поняття
«стимулювання» (фокусуванні на рівні досягнення
цілей) можливо виділити наступні класифікаційні
критерії як:
- рівень індивідуума [5,8,15,22-25,27];
рівень
індивідуум
та
підприємства
[7,12,16,18,21,26,29,31,36-38,41].
Інституційною
основою
виокремлення
зазначених елементів класифікації, в авторському
розумінні, слугує першочерговість досягнення цілей
або окремо працівника, або у певній послідовності
або взаємозв’язку і цілей працівника і підприємства.
Погляди авторів рівня індивідуума різняться,
здебільшого,
акцентами
в
визначенні
на:
1) індивідуума – працівника, 2) черговості впливу та
застосування подразників (зовнішні або внутрішні)
відносно людини. Враховуючи це можна визначити,
що обидва акценти мають прав на існування,
оскільки, з авторської точки зору, процес
стимулювання є зовнішнім відносно працівника, але
спрямован вплив на активізацію внутрішньоіндивідуально,
психологіко-аналітичної
та
когнітивної компоненти особистості та отримання
прогнозованої функціональної виробничої поведінки.
Розглядаючи другий класифікаційний критерій, ми
бачимо, що дуже значна частина дослідників включає
до розгляду і цілі підприємства. Це є обґрунтованим,
оскільки окремо досягнення цілей працівника на
дасть здобути окреслені завдання підприємства, а
відповідно зведе нанівець ланцюг «прибуток
підприємства – розвиток підприємства – розвиток
працівника». Також визначною рисою є те, що певна
кількість
науковців
виокремлюють
певну
супідрядність та ієрархічність визначення та
організації
досягнення
цілій
та
результатів

[18,21,29,31,38] на основі різних методів та форм
спонукання.
На наш погляд, найбільш доцільним, з огляду на
практичне застосування, є вибудова системи
стимулювання
на
основі
синергетичного
підпорядкування та вбудовування цілей працівника в
систему цілей підприємства на основі комплексного
дослідження та адаптації стимулів-мотиваторів
працівника.
В залежності від виділення економічної основи
стимулювання, на наш погляд, варто виокремити
наступні групи розгляду поняття «стимулювання» як:
- група понять в основі, яких закладено окремо
матеріальне винагородження [6,12,30,34];
- в основу впливу закладено систему
економічних стимулів [21,37,41];
- базисом стимулювання є не матеріальне
винагородження [12,30];
- додатковою рушійною силою стимулюючих
вплів є покарання (примушення) [14,17];
- без чіткого визначення бази стимулюючих дій
[8,13-20,22-28,31-33,35-36].
Окремими, але взаємодоповнюючими групами
розгляду є дослідження стимулювання з позиції
матеріального винагородження та економічного
стимулювання. Звісно, матеріальне винагородження (з
наукової точки зору) є більш вузьким та конкретним,
але дає більш чіткий вектор для аналізу та дій
сучасному менеджеру-практику. Розуміння та
застосування же стимулювання на основі системи
економічних стимулів буде потребувати від фахівця
додаткових прикладних знань, вмінь та компетенцій
(оскільки,
окрім
застосування
матеріального
винагородження до нього можуть бути включені і
інші елементи (наприклад, елементи компенсаційного
пакету, елементи соціального пакету, не пряме
матеріальне винагородження та ін.). Важливе
значення, як з наукової так і практичної точки зору, є
формування системи стимулів на підприємстві з
урахуванням «вторинних» потреб працівника,
ефективне задоволення яких базується і на елементах
не матеріального винагородження, (наприклад:
визнання заслуг, дошка пошани, похвала та ін.).
Однак, їх сприйняття і ефективний вплив буде
спостерігатись за умови системного задоволення
«первинних» потреб та прозорої системи фіксації та
моніторингу заслуг індивідуума. Як ми бачимо, певна
кількість дослідників вважають покарання певним
додатковим важелем впливу в рамках розуміння
поняття, що досліджується та вибудови ефективної
системи стимулювання. Саме рівноправність (у
визначенні) покарання (примушення) на рівні з
заохоченнями/спонуканнями
розкриває
більші
можливості застосування з практичної точки зор у
повсякденній діяльності підприємств. Але, як ми
зазначали вище, покарання (примушення) повинно
застосовуватись точково та лімітовано з чіткою
документаційною регламентацією щоб запобігти
«вигоранню»
працівників.
Розглядаючи
класифікаційний субкрітерій «без чіткого визначення
бази стимулюючих дій» можна визначити наступне:
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вони є досить обширними та широко розроблені з
наукової точки зору та однозначно доповнюють
спектр академічної думки в зазначеному напрямку.
Але використання їх в практичній діяльності
менеджерів підприємств може бути дещо обмеженою,
оскільки на надає певної чіткої відповіді щодо
інструментарію впливу, і відповідних дій, на
працівника.
У відповідності до п’ятого класифікаційного
признаку (в залежності від рівня суб’єкта
стимулювання) то доцільним є виокремлення таких
напрямків розгляду як:
- фокусування на особистості [6,23];
- фокусування на людині [7,13,15,16,20,30,32,33];
- фокусування на групі людей [12,1619,21,25,26,29,34-36,38,40,41];
- певне фокусування щодо впливу на суспільство
[18,37];
Так, авторами в рамках фокусування на
особистості робиться значний акцент на працівника
як особистість та важливість когнітивно-навчальної
компоненти, що при реалізації на практиці дозволить
пропонувати стимули більш широкого спектру та
призведе до підвищення самооцінки індивідуума та
збільшення рівня його конкурентоспроможності.
Найбільш поширеними серед науковців, як ми
бачимо, є підходи, що фокусуються на людині та
групі. Етимологічні розбіжності в визначні різних
авторів, мабуть, потребують окремого дослідження
для більш повного розуміння поняття. Але виходячи з
логіки та найбільш ефективного застосування
стимулів вдалим, з авторської точки зору, є
застосування ланцюга: особистість-людина-групі
людей. Це пояснюється тим, що: 1) опрацювання
запропонованих стимулів, їх аналіз здійснюється на
рівні особистості тобто усередині людини, 2)
результати обробки та оцінки стимулів реалізується
на рівні щоденних виробничих дій окремого
працівника, 3) виконання завдань, в сучасних умовах
серійного та масового виробництва, можливі лише за
умови спільних дій та виконання зазначених вище
двох пунктів кожним працівником, а отже зможуть
бути проаналізовані та систематизовані відповідним
фахівцем. Доповнюють вищезазначені напрямки і
розгляд в рамках стимулювання - опосередкованого
впливу на суспільство. Важливість розгляду цього
напрямку можливо пояснити наступними аспектами:
1) ефективна побудована система стимулювання що
здатна задовольнити значний спектр потреб
працівника дозволяє вивільнити ресурси людини
(часові, фізичні, ментальні та ін.) для дій соціального
спрямування (волонтерство, соціальні заходи), 2)
постійне задоволення потреб працівника через
стимули дозволяє підвищити якість продукції, а це
призводить до сталої якості продукції та
напрацювання постійної клієнтської бази та
лояльності до підприємства з позиції покупців, 3)
після досягнення цілей підприємства, та наявності
відповідних ресурсів, адміністрація фірми також
може здійснювати соціально орієнтовані заходи що
дозволяє формувати її позитивний бренд в соціумі.
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Висновки. Виходячи з вище викладеного
матеріалу, можливо зробити висновки про таке:
- теоретичні дослідження визначення сутності
«стимулювання» є обширними, динамічними з
розвитком в часовому розрізі та авторської точки
зору;
- наданий перелік визначень та авторського
аналізу не є вичерпним та потребує і подальшого
розвитку;
- наданні поняття можливо розділити на певні
напрямки досліджень, що полегшують їх практичне
розуміння і можливість застосування, а саме: в
залежності від основи стимулюючого впливу,
фокусуванні на рівні досягнення цілей, в залежності
від бази спонукаючих дій, в залежності від виділення
економічної основи стимулювання, в залежності від
рівня суб’єкта стимулювання, що розглядається;
- здійснено наукометричну систематизацію та
виконано агрегований аналіз сутності відповідних
груп понять;
- стале функціонування системи стимулювання
підприємства, у сучасних умовах, є більш доцільним
та ефективним за умови детального вивчення та
прикладного застосування здобутків науки через їх
комбінаційне та адаптивне застосування для кожного
підприємства. Саме це надає можливість оптимально
сформувати систему стимулювання яка б відповідала
цілям як працівників так і підприємства.
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O.А. АНДРЕНКО, С.М. МОРДОВЦЕВ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ НА
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ
У статті проаналізовано теоретико-методичну засади інтеграції банківських установ України на міжнародні фінансові ринки та перспективи його
розвитку. Виявлено, що у сучасних умовах розвитку процесів глобалізації та інтернаціоналізації для українських банків набуває все більшої важливості
успішна робота з фінансовими ресурсами на світових ринках. Визначено, що інтеграція банківської системи України здійснюється за трьома напрямами,
а саме: регіональний, універсалізаційний, міжнародний. Доведено, що в український банківський системі повинно набувати актуальності надання
інноваційних банківських послуг – це пов’язано з необхідністю підвищення ефективного рівня банківського обслуговування та унеможливлювання
зниження рівня доходності традиційних послуг банків України. Наведені основні умови розвитку міжнародної банківської діяльності у сучасному світі є
наступні, а саме: стандартизація банківських послуг відповідно до європейських та світових, зростання довіри населення, а також збільшення
конкурентоспроможності вітчизняних банківських послуг. Обґрунтовано, що регуляторами банківської діяльності у якості законодавчої та виконавчої
владі є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, НБУ – основний регулятор банківської діяльності, а Нацкомфінпослуг регулює небанківські
фінансові установи. Проаналізовані основні зміни банківська системи України внаслідок глобалізації фінансового простору. Доведено, що основними
умовами для інтеграції у міжнародний банківський простір є регулювання прозорості діяльності банків спираючись на «Основні принципи ефективного
банківського нагляду» Базельського комітету, запобіганню відмиванню грошей, застосовуючи рекомендації групи FATF. Визначені позитивні та
негативні наслідки інтеграційних процесів для банківської системи України. Наведено пропозиції та заходи щодо подальшої інтеграції банківської
системи України у світовий простір. Зроблено висновок, що наведені заходи на макроекономічному рівні з боку НБУ та на мікроекономічному рівні з
боку комерційних банків України будуть сприяти зростанню притоку капіталу, в тому числі, й іноземного.
Ключoвi cлoва: банківська система; банки; глобалізація; інтеграція; регулятор; фінансові ринки

Е.А. АНДРЕНКО, С.М. МОРДОВЦЕВ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
УКРАИНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
В статье проанализированы теоретико-методической основы интеграции банковских учреждений Украины на международные финансовые рынки и
перспективы его развития. Выявлено, что в современных условиях развития процессов глобализации и интернационализации для украинских банков
приобретает все большую важность успешная работа с финансовыми ресурсами на мировых рынках. Определено, что интеграция банковской системы
Украины осуществляется по трем направлениям, а именно: региональный, універсалізаційний, международный. Доказано, что в украинский банковский
системе должно приобретать актуальность предоставления инновационных банковских услуг – это связано с необходимостью повышения эффективного
уровня банковского обслуживания и о недопущении снижения уровня доходности традиционных услуг банков Украины. Приведены основные условия
развития международной банковской деятельности в современном мире являются следующие, а именно: стандартизация банковских услуг в соответствии
с европейскими и мировыми, рост доверия населения, а также увеличение конкурентоспособности отечественных банковских услуг. Обосновано, что
регуляторами банковской деятельности в качестве законодательной и исполнительной власти является Верховная Рада Украины, Кабинет Министров
Украины, НБУ – основной регулятор банковской деятельности, Нацкомфинуслуг регулирует небанковские финансовые учреждения. Проанализированы
основные изменения банковская системы Украины вследствие глобализации финансового пространства. Доказано, что основными условиями для
интеграции в международный банковский пространство есть регулировка прозрачности деятельности банков опираясь на «Основные принципы
эффективного банковского надзора» Базельского комитета, предотвращению отмыванию денег, применяя рекомендации группы FATF. Определены
позитивные и негативные последствия интеграционных процессов для банковской системы Украины. Приведены предложения и мероприятия по
дальнейшей интеграции банковской системы Украины в мировое пространство. Сделан вывод, что указанные меры на макроэкономическом уровне со
стороны НБУ и на микроэкономическом уровне со стороны коммерческих банков Украины будут способствовать росту притока капитала, в том числе и
иностранного.
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O. ANDRENKO, S. MORDOVTSEV
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF INTEGRATION OF UKRAINIAN BANKING
INSTITUTIONS INTO INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS
The article analyzes the theoretical and methodological basis for the integration of Ukrainian banking institutions into international financial markets
and the prospects for its development. It is revealed that in modern conditions of development of globalization and internationalization processes,
successful work with financial resources in the world markets is becoming increasingly important for Ukrainian banks. It is determined that the
integration of the banking system of Ukraine is carried out in three directions, namely: regional, universal, international. It is proved that the Ukrainian
banking system should become relevant to provide innovative banking services – this is due to the need to improve the effective level of banking
services and to prevent a decrease in the level of profitability of traditional banking services in Ukraine. The main conditions for the development of
international banking in the modern world are as follows: standardization of banking services in accordance with European and world standards, growth
of public confidence, as well as increasing the competitiveness of domestic banking services. It is proved that the regulators of banking activity as
legislative and Executive authorities are the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the NBU-the main regulator of banking
activity, the national financial Services Committee regulates non-Bank financial institutions. The main changes in the banking system of Ukraine due
to the globalization of the financial space are analyzed. It is proved that the main conditions for integration into the international banking space is to
regulate the transparency of banks 'activities based on the" Basic principles of effective banking supervision " of the Basel Committee on prevention of
money laundering, applying the recommendations of the FATF group. Positive and negative consequences of integration processes for the banking
system of Ukraine are identified. The article presents proposals and measures for further integration of the banking system of Ukraine into the world
space. It is concluded that these measures at the macro-economic level by the NBU and at the micro-economic level by commercial banks of Ukraine
will contribute to the growth of capital inflows, including foreign ones.
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Вcтуп. Спрямованість банків України на вихід на
міжнародні ринки фінансових послуг вносить значні
зміни до розвитку її економіки і, що особливо важливо,
до фінансової сфери. Вони мають вагомий вплив на
комплексний розвиток банківської системи, яка є
головною ланкою фінансового та кредитнодепозитного ринку України. Вплив інтеграційних
процесів на фінансовий сектор економіки України
здійснюється збільшенням кількості іноземних банків,
необхідністю впровадження норм банківського
законодавства, які використовуються в ЄС та на
світовому ринку, та європейських методів ведення
банківського бізнесу у практику банків України.
Постановка задачі. У сучасних умовах розвитку
процесів глобалізації та інтернаціоналізації для
українських банків набувають все більшої важливості
фінансові посередники, які забезпечують фінансовими
ресурсами учасників міжнародних відносин. Для
виходу на більш привабливі ринки фінансових послуг,
українські
банківські
установи
окрім
загальноприйнятих банківських послуг починають
пропонувати й більш інноваційні види послуг: лізинг,
факторинг, інформаційне забезпечення, випуск
пластикових карток тощо. Все це обумовлює
актуальність обраної теми і доцільність проведення
досліджень по розробці та оновленню теоретикометодичної бази інтеграції банківських установ України
на міжнародні фінансові ринки.
Мета рoбoти. Метoю cтаттi є формування
теоретико-методичної основи для успішної інтеграції
банківських установ України на міжнародні фінансові
ринки та перспективи його розвитку.
Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури. Розвиток
інтеграційних процесів європейських банківських
установ розпочався через інтернаціоналізації банківської
діяльності, яка стала розвиватися більш інтенсивно у
другій половині XX століття.
Вагомий внесок у дослідження проблематики
інтеграції банків на міжнародні ринки, визначення джерел
його походження, зробили такі вчені-економісти як

Левченко Д.О. [1], Кузнєцова, Л.В. [2], Савелко С.О. [3],
Внукова Н.М. [4], Гуревич М.М. [5], Колмикова І.О. [5],,
Чікіта І.Б. [6] Коваленко В.В. [8], Вербицька Я.Є. [8],
Сторонянська І.З. [9], Музика І.С. [9], Брітченко І.Г. [10],
Лаптєв С.М. [10], Денисенко М.П. [11], Кабанов В.Г. [11],
Любунь О.С. [11], Рисін В.В. [12]. Цими вченими
розроблено теоретичну базу для визначення сутності
зовнішньоекономічної діяльності банківських установ та
їх інтеграції у світовий ффнансовий простір. Але зараз
набуває нагальної необхідності уточнення теоретикометодичних аспектів визначення зовнішньоекономічних
інтеграційних процесів банківських установ у сучасних
умовах України та надання рекомендацій по їх
ефективному впровадженню.
Викладення ocнoвнoгo матерiалу дocлiдження.
По-перше слід відзначити, що основними
причинами інтернаціоналізації банківської діяльності
України є:
1) Необхідність виходу на іноземні ринки за
своїми постійними клієнтами, щляхом відкриття там
філії та відділення.
2) Значна конкуренція на своїх вітчизняних
ринках змушує розширювати свою діяльність на
іноземних ринках, де конкуренція може бути слабшою
або їх послуги більш затребувані.
3) Можливість використовувати власні продукти
за відносно низьку вартість.
4) Стратегія розвитку України передбачає розширення
світових ринково-фінансових взаємозв’язків.
5) Можливість позичати капітал там, де він був
найдешевший та доступніший [1].
Глобалізації впливає на зростання конкуренції у
різних сферах діяльності, у тому числі у фінансовому
секторі. Важливим напрямком дослідження є визначення
основних недоліків українського ринку банківських
послуг та можливих інструментів подолання цих
недоліків для забезпечення інтеграційних процесів на
ринку банківських послуг України [2, с. 294-296].
Інтеграційні процеси банківської системи передбачають
собою декілька напрямів інтеграцій (рис. 1).

Види та напрямки розвитку інтеграційних процесів в банківський системі України
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Рисунок 1 – Розвиток інтеграційних процесів в банківській системі України
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З рисунку 1 видно, що інтеграція банківської системи
України здійснюється за трьома напрямами:
Перший напрям – регіональний – утворення
консорціумів, холдингів, участь у промислових група.
Другий напрям – універсалізаційний – співпраця
всіх фінансових установ між собою у страховій,
кредитній, лізинговій та колекторній сфері.
Третій напрям – міжнародний – інтеграція
банківського простору зі сторони банків виглядає як
утворення кореспондентських відносин з іноземними
банками, операції з нерезидентами та банками
нерезидентами, залучення іноземного капіталу
банками. Як регулятор грошової політики та
банківської системи НБУ на своєму рівні співпрацює з
міжнародними фінансовими організаціями та приймає
участь у міжнародних банківських структурах [2].
Треба зауважити, що ефективне функціонування
ринку банківських послуг повинно забезпечувати
задоволення потреб у банківському обслуговуванні:
– населення, шляхом підвищення його життєвого
рівня за допомогою, наприклад, споживчих кредитів,
– малий (середній) бізнес, шляхом його
кредитування на вигідних для обох сторін умовах.
Відзначимо, що, в останні роки банки Європи
витрачають значні кошти на інноваційну діяльність, а
саме: оптимізацію та адаптацію мереж розподілу і
збуту банківських продуктів та послуг згідно з новими
потребами клієнтів.

Отже, в український банківський системі повинно
набувати
актуальності
надання
інноваційних
банківських послуг Цю ситуацію можна пов’язати з
необхідністю
підвищення
ефективного
рівня
банківського обслуговування та унеможливлювання
зниження рівня доходності традиційних послуг банків
України. Як вважає Внукова Н.М., запровадження та
надання нетрадиційних та інноваційних банківських
послуг у перспективі забезпечить підвищення
ефективності діяльності банків та високий рівень
конкурентоспроможності
вітчизняного
ринку
банківських послуг [4, c. 122-126].
Умови інтеграції українських банків у
європейський та світовий простір у сучасний період їх
розвитку зображено на рисунку 2.
Як ми бачимо з рисунку 2, основними умовами
розвитку міжнародної банківської діяльності у
сучасному світі є наступні, а саме: стандартизація
банківських послуг відповідно до європейських та
світових, зростання довіри населення, а також
збільшення конкурентоспроможності вітчизняних
банківських послуг. Треба зазначити, що регуляторами
банківської діяльності у якості законодавчої та
виконавчої владі є Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, НБУ – основний регулятор
банківської діяльності, а Нацкомфінпослуг регулює
небанківські фінансові установи.
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Рисунок 2 – Умови інтеграції українських банків у європейський та світовий простір
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Для розвитку інтеграційного процесу важливе
регулювання нормативної бази, за допомогою якої буде
відбуватися якісний контроль банківських установ,
використання нових технологій та методів надання
банківських послуг та базування на міжнародну
банківську діяльність закордонних банків [4].
Основними проблеми на шляху до інтеграції
банківських послуг у міжнародний простір є їх
обмеженість, недорозвиненість, нестабільність банківської
системи, відсутність довіри, низька якість надання послуг,
непрозорість діяльності банків [5, c. 82-84].
Банківська система станом на 2020 рік зазнає
величезного
впливу
внаслідок
глобалізації
фінансового простору. Внаслідок цього в банківській
системі відбуваються наступні зміни:
– зростання попиту на послуги банківських
установ через розвиток транснаціональних корпорацій
та їх філій за межами, які знаходяться за межами
країни базування, а також урізноманітнення послуг;
– модифікація стратегічних напрямків розвитку
банків, що обумовлено орієнтацією не тільки на
вітчизняну економіку, а й на зміни в економічній
ситуації у світі загалом;
– уніфікаційні процеси на усьому фінансовому
секторі економіки різних країн як при роботі на
внутрішньому, так й міжнародному ринках;
– неможливість ситуації, коли національна
економіка залишається повністю закритою від
іноземного капіталу, оскільки банківський установи
жадають створення все більшої кількості філії за
кордоном, що призводить до посилення конкуренції
між ними;
– зростання частки наукомістких та інноваційних
галузей в економіці, про призводить до ситуації, коли
їх інвестування та кредитування має все більш низьку
прибутковість та більш тривалий термін їх повернення
та окупності;
–
підвищення
та
удосконалення
рівня
інформаційного та комп’ютерного забезпечення
роботи банківських установ [5, c. 182-184].
Необхідність виходу на міжнародні ринки
фінансових послуг підштовхують великі банківські
установи України до прискореного створення
закордонної мережі філій, дочірніх організацій, а
також підсилюють їхній зв’язок з банківським
капіталом інших країн. Зростання міжнародного ринку
капіталу,
розширення
банківської
діяльності,
активізація міжнародного руху банківського капіталу
зумовлює інтернаціоналізацію капіталу, а, отже,
взаємопереплетіння та об’єднання різних форм
національного та інтернаціонального фінансового
капіталу для одержання додаткових прибутків.
Інтернаціоналізація капіталу відбувається передусім
внаслідок міжнародного злиття, поглинання та
створення великих транснаціональних банків (далі
ТНБ) [6, c. 142-147].
ТНБ – це великі банківські установи, які мають
широку та розгалужену та тісно інтегровану систему
закордонних філій та підрозділів, що контролюють
світовий фінансових ринок [7].
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Коваленко В. В., Вербицька Я. Є. наголошують,
що існують 4 групи банків, які виконують міжнародні
операції.
1 ГРУПА – належать банки, які мають лише одну
закордонну філію і в ній є незначна частка активів та
прибутків.
2 ГРУПА – належать ті банки міжнародні філії
яких приносять до 10 % прибутку. Дані філії
підпорядковані материнському банку і не мають
статусу самостійного.
3 ГРУПА – належать транснаціональні банківські
угрупування. Їх прибуток від операцій на
міжнародному ринку фінансових послуг становить 2535% загального прибутку банку.
4 ГРУПА – належать глобальні банки, які діють
на ринках банківських послуг багатьох держав і їх
головною метою є отримання прибутку від того типу
послуг, що існує на тому чи іншому ринку [8].
Також Коваленко В.В., Вербицька Я. .
зазначають, що банки не можуть відразу стати
міжнародними. Вони поступово розвиваються, маючи
на початку лише деякі риси міжнародних банківських
операцій
поступово
підвищують
свою
конкурентоспроможність та набувають статусу
транснаціонального банку [8, с. 35-37].
Відзначимо, на думку Сторонянської І. З. та
Музики І. С. після ратифікації Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом утворилися
позитивні можливості для розвитку економіки, які
характеризуються більш широким доступом до
інвестиційних
ресурсів
західних
інвесторів;
розширенням доступу до кредитних ресурсів
населення та суб’єктів реальної економіки;
впровадженням нових стандартів корпоративного
управління та обслуговування клієнтів; формуванням
прозорих, якісних і позбавлених корупції схем
діяльності банківських установ, відносин між
банківською установою та споживачем її послуг;
впровадженням новітніх банківських продуктів і
технологій ведення банківської діяльності [9].
Отже, передумови до інтеграції банківської
системи України до міжнародного (особливо
європейського) простору закладені, але зараз момент
існують наступні проблеми, а саме: нераціональна
територіальна структура та незбалансованість
регіонального розвитку, тобто високий рівень
зосередження банків та їх активів у найбільших містах
України та відсталість банківського сектору в інших
регіонах [9].
Таким чином, більшість вчених-економістів
характеризують ринок банківських послуг наявністю
таких проблем, як відсутність довіри до банків з боку
фізичних осіб, особливо після фінансової кризи 2008
р., 2014 р. та теперішньої глибокої кризи 2020 р.,
недостатня прозорість діяльності банківських установ;
незбалансованість регіонального розвитку ринку
банківських послуг.
Банки України мають набагато меншу
капіталізацію (порядку тисячі разів) ніж міжнародні
банки, що не дозволяє їм активно надавати великі
позики. Також, фондові біржі України не є ефективним
заходом для залучення коштів та випуску цінних
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паперів банками. Наявність валютних, кредитних та
процентних
ризиків
також
пожвавлює
конкурентоспроможність
у
порівнянні
з
європейськими та міжнародними банками. Відкриття
іноземних філій банків на території інших держав
також є практично нездійсненим. Суттєвою
проблемою, яка постає на шляху до інтеграції
українських банків є те, що рейтингові вітчизняні
системи банків не визнаються в Європі [10].
Таким чином, враховуючи вищезазначені
проблеми, основними умовами для інтеграції у
міжнародний банківський простір є регулювання
прозорості діяльності банків спираючись на «Основні
принципи ефективного банківського нагляду»
Базельського комітету, запобіганню відмиванню
грошей, застосовуючи рекомендації групи FATF. Дані
принципи не є обов’язковими до виконання, але вони
можуть допомагати стандартизувати банківську
діяльність і набувають статусу глобальних и
загальновживаних.
Проблему обмеженості ресурсів вітчизняних
банківських установ може бути вирішено шляхом
виходу банків на міжнародний міжбанківський ринок,
за допомогою залучення коштів від всесвітніх
фінансових організацій до НБУ, для їх розподілу між
комерційними банками, а також для стимулювання
розвитку утворення філій іноземних банків в Україні
[10].
Приведемо приклад. Угода про Асоціацію з ЄС
спричинила до появи низки переваг та недоліків для
банківської системи України (табл. 1.1).

– лібералізація державного сектору регулювання
банківської сфери;
– розширення сфери територіальної діяльності
банків;
– посилення конкуренції на ринку між банками і
небанківськими фінансово-кредитними установами;
– розширення асортименту банківських послуг
спрямовано, по-перше, на підвищення якості
обслуговування клієнтів, а по-друге – диверсифікацію
прибуткових статей банку, що дає змогу отримувати
дохід навіть при змінах ринкової кон’юнктури та
падінні попиту на окремі види послуг [12].
Отже, становлення сучасної світової банківської
системи – це результат тривалої концентрації й
централізації банківського капіталу, а міжнародні
банки стали інституційною основою переливу
капіталів, яка зазнала еволюційних змін у процесі
збагачення форм і видів міжнародних економічних
відносин.
Для подальшої інтеграції банківської системи
України у світовий простір рекомендовано стабілізація
банківської системи, шляхом припинення активності
банків з непрозорою діяльністю, підвищення рівня
довіри населення до банківських продуктів, вихід на
новий рівень якості обслуговування клієнтів та
застосування
нетрадиційних,
нових
методів
зовнішньоекономічної діяльності банків, спираючись
на досвід комерційних банків Європи. Ці заходи на
макроекономічному рівні з боку НБУ та на
мікроекономічному рівні з боку комерційних банків
України будуть сприяти зростанню притоку капіталу,

Таблиця 1.1 – Позитивні та негативні наслідки інтеграційних процесів для банківської системи України
Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Зростання інвестиційної привабливості

Посилення нерівноправної конкуренції
Поширення ролі іноземних банків, які здатні впливати на кредитну
політику держави

Зниження ціни на кредитні ресурси
Імплементація стандартів з банківського
обслуговування

Нерівномірність розвитку реального та фінансового секторів

Підвищення прозорості діяльності комерційних банків

Зростання валютних дисбалансів у структурі активів та пасивів
банку

Перехід до нових банківських продуктів та
особливостей обслуговування

Наявність циклічності розвитку фінансової системи

На рівні окремого комерційного банку України
інтеграція до міжнародного простору означає, перш за
все, аналіз внутрішніх потреб і можливостей банку, й,
що важливо, можливість підтримання своєї зарубіжної
філії. З метою відкриття іноземних філій необхідна
наявність вільних ресурсів у банку, усесторонній
аналіз законодавства іноземної країни, у якій
планується відкриття філії, а також дослідження умов
її відкриття та пошук можливостей до входу на
міжнародний ринок банківських послуг [11].
Варто також відзначити, що відповідно до
теперішнього етапу еволюції міжнародного ринку
банківських послуг характерними є такі особливості, а
саме:
– універсалізація діяльності банківських установ;
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в тому числі, й іноземного.
Виcнoвки. У ході проведеного дослідження
теоретико-методичні основи інтеграції банківських
установ України на міжнародні фінансові ринки було:
1) уточнено види та напрямки розвиток
інтеграційних процесів в банківській системі України
та обґрунтовано, що інтеграційні процеси банківської
системи представляють три напряма інтеграції;
2) визначено, що основними умовами розвитку
міжнародної банківської діяльності у сучасному світі є
стандартизація банківських послуг відповідно до
європейських та світових, зростання довіри населення, а
також збільшення конкурентоспроможності вітчизняних
банківських послуг. Регуляторами банківської діяльності є
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, у
якості законодавчої та виконавчої владі, НБУ, як основний
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регулятор банківської діяльності, Нацкомфінпослуг як
організація, що регулює небанківські фінансові установи;
3) проаналізовано позитивні та негативні наслідки
інтеграційних процесів для банківської системи України
на прикладі Угоди про Асоціацію з ЄС;
4) наведено пропозиції та заходи щодо подальшої
інтеграції банківської системи України у світовий
простір, а саме: припинення активності банків з
непрозорою діяльністю, підвищення рівня довіри
населення до банківських продуктів, вихід на новий
рівень якості обслуговування клієнтів та застосування
нетрадиційних, нових методів зовнішньоекономічної
діяльності банків, спираючись на досвід комерційних
банків Європи. Таким чином, наведені заходи на
макроекономічному рівні з боку НБУ та на
мікроекономічному рівні з боку комерційних банків
України будуть сприяти зростанню притоку капіталу,
в тому числі, й іноземного.
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T. A. POHORIELOVA
ON THE ISSUE OF STAFF ADAPTATION
The purpose of this article is to study the process of staff adaptation in an organization. To achieve this goal, various interpretations of the term
“personnel adaptation” in the scientific literature are considered. The goal is to study the adaptation of employee behavior to a new organizational
environment. Particular attention is paid to the consideration of a group of factors that influence human actions in an organization. The article
considers adaptation as a way of primary involvement of personnel in the labor process and a tool for retaining employees. In addition, adaptation is
an element of a more complete immersion of employees in the post so that the goals are quickly realized. The classification of forms and types of
adaptation is given. The sequence of actions that must be performed to organize the adaptation process is described. Responsible persons and the
orientation program of job placement are determined. The importance of adaptation of personnel as an element of the enterprise management system
is emphasized. It is concluded that the adaptation is designed to meet the needs of the organization in the quantitative and qualitative composition of
the staff. The faster the employee begins to fulfill the duties assigned to him, the more significant the result will be for the organization. Properly
using and accumulating new knowledge, skills and abilities, the staff creates the competitive advantages of the organization, thereby ensuring its
stable functioning in the external environment. Proper adaptation can be financially beneficial for the company. In a short time, you can achieve
maximum efficiency from the employee with his successful adaptation in the organization. This article is important for understanding the factors that
can increase the motivation of new employees.
Keywords: adaptation; personnel; purposes and tasks of adaptation; forms and kinds of adaptation; directions of adaptation; stages of
adaptation.

Т. О. ПОГОРЄЛОВА
ДО ПИТАННЯ ПРО АДАПТАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ
Метою даної статті є вивчення процесу адаптації персоналу в організації. Для досягнення поставленої мети розглядаються різні
трактування терміна "адаптація персоналу" в науковій літературі. Метою є вивчення пристосування поведінки працівника до нового
організаційного оточення. Особливу увагу приділено розгляду групи факторів, що впливають на дії людини в організації. У статті
розглядається адаптація як спосіб первинного залучення персоналу в трудовий процес і інструмент утримання співробітників. Крім того,
адаптація є елементом більш повного занурення співробітників на посаду, щоб цілі були швидше реалізовані. Наведено класифікацію форм
і видів адаптації. Описується послідовність дій, які необхідно виконати для організації процесу адаптації. Визначаються відповідальні
особи і орієнтаційна програма введення в посаду. Підкреслюється важливість адаптації персоналу як елементу системи управління
підприємством. Зроблено висновок, що адаптація покликана задовольняти потреби організації в кількісному і якісному складі персоналу.
Чим швидше працівник почне якісно виконувати покладені на нього обов'язки, тим істотніше буде результат для організації. Грамотно
використовуючи і накопичуючи нові знання, навички та вміння, персонал створює конкурентні переваги організації, тим самим
забезпечуючи їй стабільне функціонування в зовнішньому середовищі. Правильна адаптація може бути фінансово вигідною для компанії.
За короткий термін можна досягти максимальної ефективності від співробітника при його успішній адаптації в організації. Ця стаття має
велике значення для розуміння факторів, які можуть підвищити мотивацію нових працівників.
Ключові слова: адаптація; персонал; цілі і завдання адаптації; форми і види адаптації; напрямки адаптації; етапи адаптації.

T. A. ПОГОРЕЛОВА
К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Целью данной статьи является изучение процесса адаптации персонала в организации. Для достижения поставленной цели
рассматриваются различные трактовки термина “адаптация персонала” в научной литературе. Целью является изучение приспособления
поведения работника к новому организационному окружению. Особое внимание уделено рассмотрению группы факторов, оказывающих
влияние на действия человека в организации. В статье рассматривается адаптация как способ первичного вовлечения персонала в трудовой
процесс и инструмент удержания сотрудников. Кроме того, адаптация является элементом более полного погружения сотрудников в
должность, чтобы цели были быстрее реализованы. Приведена классификация форм и видов адаптации. Описывается последовательность
действий, которые необходимо выполнить для организации процесса адаптации. Определяются ответственные лица и ориентационная
программа ввода в должность. Подчеркивается важность адаптации персонала как элемента системы управления предприятием. Сделано
вывод, что адаптация призвана удовлетворять потребности организации в количественном и качественном составе персонала. Чем быстрее
работник начнет качественно выполнять возложенные на него обязанности, тем существеннее будет результат для организации. Грамотно
используя и накапливая новые знания, навыки и умения, персонал создает конкурентные преимущества организации, тем самым
обеспечивая ей стабильное функционирование во внешней среде. Правильная адаптация может быть финансово выгодной для компании. За
короткий срок можно достичь максимальной эффективности от сотрудника при его успешной адаптации в организации. Эта статья имеет
большое значение для понимания факторов, которые могут повысить мотивацию новых работников.
Ключевые слова: адаптация; персонал; цели и задачи адаптации; формы и виды адаптации; направления адаптации; этапы
адаптации.

Introduction. One of the problems of working
with personnel in an organization is the management
of labor adaptation. In the course of interaction
between the employee and the organization, their
mutual adaptation takes place, the basis of which is

the gradual entry of the employee into new
professional and socio-economic working conditions.
Adaptation is a mutual adaptation of the employee
and the organization, based on the gradual
development of the employee in the new professional,
© T. A. Pohorielova, 2020
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social
and
organizational-economic
working
conditions. In the most General form of adaptation —
"the process of adaptation of the worker to the
conditions of the external and internal environment".
Analysis
of
recent
researches
and
publications. At present, the following forms and
types of personnel adaptation:
1) by forms of adaptation: social and production;
2) by types of adaptation: professional, sociopsychological, organizational, to the sphere of leisure
and to the material sphere;
3) by areas of adaptation: primary and
secondary;
4) by activity of adaptation: passive and active.
The non-productive sphere also influences the
consolidation of the employee in the labor collective
and his adaptation to the requirements of the
profession. Therefore, T. Vershinina identifies nonproductive adaptation, which means adaptation to
living conditions, environment, leisure time. At the
same time, she divides vocational adaptation into
professional and psychological.
E. Maslov, considering production adaptation as
a
complex
phenomenon,
distinguishes
psychophysiological,
professional
and
sociopsychological. D. Zakharov interprets this concept
more broadly. In theoretical and practical terms, he
identifies the following aspects of adaptation:
psychophysiological,
socio-psychological,
professional and organizational.
The classification proposed by N. Lukashevich
most realistically reflects the production adaptation of
the employees of the organization. He identifies the
following areas of adaptation: professional,
organizational, socio-psychological, leisure and
material, and household sphere.
The main results of the study . The term
"adaptation" is extremely broad and is applied in
different fields of science. In sociology and
psychology there are social and industrial adaptation.
To some extent, these two types of adaptation overlap
with each other, but each has a separate sphere of
application: social activities are not confined to the
manufacturing and production includes technical,
biological, and social aspects.
The management personnel of greatest interest is
the production adaptation. It is a tool in the solution
of such problems as the formation of a new
workspace, the required level of performance and
quality of work in a shorter time.
The objectives of the adaptation are:
- reducing launch costs, as long as the new
employee does not know his workplace, he works less
efficiently and require additional costs;
- reducing the concerns and uncertainties of new
employees;
- the reduction of labor turnover, because if
newcomers feel uncomfortable at my new job and
unnecessary, they can respond to this dismissal;
- time savings of managers and employees, as
conducted according to the program work contributes
to saving time of each of them;
Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)
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- develop a positive attitude to work, job
satisfaction.
In addition, ways of incorporating new
employees into the life of the organization can
significantly strengthen the creative potential of
existing staff and strengthen their involvement in the
corporate culture of the organization. For the head
information about how organized his division of the
process of adaptation of new employees, can say a lot
about the degree of development of the team, the
level of cohesion and internal integration.
The professional adaptation is in active
development of the profession, its subtleties,
specificity, necessary skills, techniques, ways of
decision-making to start in common situations. It
starts with the fact that after ascertaining the
experience, knowledge and character beginner for him
to determine the most appropriate form of training,
for example, sent on courses or attached mentor. The
complexity of professional adaptation depends on the
breadth and diversity of activities, interest, content of
the work, the influence of the professional
environment,
the
individual
psychological
characteristics of the personality.
Physiological adaptation — adaptation to labor
activity at the level of the body of the worker as a
whole, resulting in less change its functional state
(reduced fatigue, adaptation to high physical stress,
etc.). Psychophysiological adaptation to the special
complexities does not represent, occurs quickly and to
a large extent depends on the health of man, his
natural reactions, the characteristics of these
conditions. However, most accidents occur in the first
days of work because of its absence.
Socio-psychological adaptation of the person to
productive activity — adaptation to the nearest social
environment in the team, the traditions and unwritten
norms of the collective, to the style of the managers,
to the peculiarities of interpersonal relations in the
team. It means the inclusion of an employee in the
team as an equal, accept all its members. It may be
associated with considerable difficulties, which
include failed expectations of rapid success due to the
underestimation of the difficulties, the importance of
live human interaction, practical experience and a
reassessment of the value of theoretical knowledge
and instructions.
Economic - the belief of the employee in justice,
the organization's existing motivational system and
receives remuneration for his labour.
Institutional adaptation - bringing to the
employee's internal regulations, its duties, powers and
responsibilities of the leaders of the organization to
which he may appeal on certain issues.
Managing the process of adaptation is an active
impact on the determinants of its course, the time,
reduced adverse effects, etc.
The system of adaptation of personnel is not only
a package of documents regulating the order of
actions for adaptation of the new employee. It is
primarily the people who carry out these activities
and those who directly helps the new employee to log
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in to the swing of things, and those who this process
organizes and controls. And, of course, are the tools
they use in their work.
Development of measures with a positive
influence on adaptation requires knowledge as
subjective characteristics of worker (gender, age,
physiological characteristics, as well as education,
experience, etc.) and environment factors, the nature
of their influence (direct or indirect) on the
performance and results of adaptation. Therefore,
when optimizing the adaptation process should be
based on the existing capabilities of the enterprise (in
terms of working conditions, flexible working time,
work organization, etc.) and restrictions in the change
work (in the development of certain abilities, in
releasing negative habits, etc.), you must also take
into account the differences in the new and in the
same place of work, features new and old professions,
because they can be significant, which will serve as a
significant barrier to occupational mobility and
implementation of personnel policy of the enterprise.
Issues of adaptation are conducted by individual
employees from different divisions. It is the inspector
of the personnel department, line managers or work
colleagues. Their main goal is to make the process of
adaptation of young employees to the company as
short as possible and painless.
Note that the processes of both primary and
secondary adaptation is not different large features,
i.e. all activities similar to each other and are as
follows.
The adaptation process begins directly in the
personnel Department in recruitment and registration
to work. Inspector of the personnel Department is
holding a small conversation, which, in General
terms, introduces the company, Department or shop,
which will work for a beginner. He then escorts the
new employee to his work place and submits to
immediate supervisor. And that, in turn, holds
familiarity with the team, with colleagues, with work
space. At his discretion the Manager can attach to the
novice mentor from among more experienced and
senior workers. Usually within a month, the Manager
conducts periodic conversations with the new
employee, interested in the difficulties that arise on
his progress, and gives a systematic assessment of the
work.
So, previously, we found that a good adaptation
program and employee orientation in the workplace
are carefully planned, its content clearly, the role of
participants in the process are clearly defined.
Below I will give a sequence of actions that must
be performed to organize the adaptation process:
- make a list of employees that will be included
in the working group on the development and
implementation of adaptation programmes. It is
advisable to include in this group of line managers
and HR professionals;
- to describe the results we want to achieve
through adaptation programmes. Clear language will
help line managers to understand the goals of the
program;
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- to classify new employees according to
groups. To identify requirements for adaptation
programmes for each group;
- make a list of questions that you typically
have new workers;
- make a list of actions of the new employee
during the program of adaptation (probation period)
and a list of required information;
- to develop the program of the first day of the
employee;
- trip planning on the organization, contents,
time.
To
assign
responsibility
for
their
implementation;
- to determine how you will introduce the new
employee to other members of the team, you tell us
on the newcomer;
- to prepare a set of printed handouts;
- to determine the need for special training
measures for the development of the new employee
their duties;
- to define the criteria of success of passing the
probationary period, the options terminate;
- to determine the form of feedback from the
new employee and his mentor on the progress of the
adaptation period;
- to develop a program summing up the results
of the probationary period and the employee's transfer
to the main state;
- in the end we have a pretty impressive list,
but no matter how difficult it seems to me that these
steps must be performed to improve the efficiency of
the company;
- the organization of the process of adaptation
of the personnel complex multilevel process.
There are several tools that help in its
implementation.
Invaluable tools serve as staff mentoring and
coaching. These concepts are often confused, think
that they are different names for the same thing. But
it's not. Coaching and mentoring, despite having
common elements, are quite different.
Typically, mentoring as follows: a more
experienced employee trains a new employee that
knows himself. Mentoring is aimed at acquiring new
employee knowledge, abilities and skills needed in its
future work. Advice, personal example, or some other
mentor mentee reports his experience. We can say
that this kind of individual learning directly to the
workplace.
This approach is practiced from time
immemorial, and very well established. Indeed, an
experienced employee knows a lot and knows a lot,
he knows all the subtleties and nuances of the work.
Of course, it would be just great if he will share his
knowledge with the newcomer. When assigning a
mentor must consider not only his professional
qualities, but also human. The coach should invoke
empathy and, in addition, he must himself be able and
willing to work with people. Of course, the mentoring
process needs to be organized so that the activities of
employee as a mentor does not affect his main job.
Otherwise, the system adaptation is based on the
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guidance that will lead not to increase but to decrease
productivity.
A coaching practice is completely different.
Unlike mentoring, coaching focuses not so much on
direct training, on how to fully unleash the potential
of the new employee and make him full of
commitment to work. Coaching is based on the
recognition that each person has more abilities than
he usually shows. And coach the work is based not so
much on the current performance of the employee as
to its potential, which seeks to disclose for the benefit
of the company. A coach or manager with the skills of
coaching, not so much directs and instructs how to
ask the questions. Questions asked of a coach in a
specific pattern (as they are called, "effective
questions") allow the beginner to take a fresh look at
their work and on their capabilities. On the other
hand, the head coaching perfectly shows the real
professional level of a new employee at the moment
and allows to plan their work for its development. A
beginner can operate a regular coach, or manager
(most often the immediate supervisor), possessing the
skills of coaching. In some cases it is advisable the
involvement of external coaches.
Coaching has another indisputable advantage saving time. We are talking not only about reducing
the time required for the full adaptation of a new
employee, but also about the time required for direct
personnel management. The process of coaching time
itself requires very little. Actually, it’s not at all
necessary for the manager to set aside separate time
for coaching. It is quite enough to constantly
recognize and use the fundamental principles of
coaching during your interaction with a new
employee.
Conclusions. It should be said that in domestic
organizations there is an unfinished mechanism for
managing the adaptation process. This mechanism
provides solution of three critical problems:
1) structural
consolidation
of
adaptation
management functions in the organization’s
management system;
2) organization
of
adaptation
process
technology;
3) organization of information support for the
adaptation process.
Organizational decisions on the technology of
the adaptation management process can include the
following:
1) organization of seminars, courses on various
aspects of adaptation;
2) conducting individual conversations of the
head with a new employee;
3) carrying out organizational and preparatory
work;
4) special training courses for mentors;
5) using the method of gradual complication of
tasks performed by a new employee. In this case, it is
advisable to think over a system of additional
incentives for the employee to solve the tasks
successfully;
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6) the implementation of one-time public
assignments to establish contacts of a new employee
with the team;
7) training for the replacement of personnel
during their rotation;
8) conducting special role-playing games in the
team.
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Ю.Д. КОВАЛЬЧУК
АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ПРОДУКТОГЕННИХ ДЕТЕРМІНАНТ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Об'єктом дослідження є процес енергозбереження підприємства залізничної галузі. За результатами аналізу визначено, що у найближчій
перспективі Україна має намір скоротити свій на тепер дуже високий рівень енергоспоживання, який з економічної точки зору значною мірою
обтяжує як державний бюджет і підприємства, так і населення. Зазначимо, що у транспортному комплексі України залізничний транспорт
займає основне місце в царині як вантажних, так і пасажирських перевезень. Саме Укрзалізниця визначає обсяги та напрямки перевезення
вантажів та стабільність пасажиропотоків на ключових напрямах транспортної інфраструктури. Наведено, результати аналізу вантажообігу
пасажирообігу і питомі енергозатрати в транспортній системі України станом на 2019 р. Продуктогенними детермінантами або факторами
будемо називати сукупність основних причин, витоків, заходів які впливають на продуктивність процесу енергозбереження на підприємствах
залізничної галузі, тобто на отримані показники в результаті виробничо-господарської діяльності підприємств залізничного транспорту.
Зазначимо, що вплив факторів має комплексний характер, тобто причини, накладаючись одна на одну можуть прискорювати розвиток та
збільшувати прибуток транспортного підприємства або уповільнювати, впливати позитивно на продуктивність та ефективність процесу
господарювання або негативно, але урахування зазначених факторів є обов’язковим з економічної точки зору. Виокремлено і
схарактеризовано основні принципи організації фінансів підприємств залізничного транспорту: самоокупності, фінансового планування,
обов’язкового створення резервів, дотримання фінансової дисципліни, матеріальної зацікавленості колективу, матеріальної відповідальності
підприємства, контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств залізничного транспорту. Дослідження вище означених
принципів показало, що на можливість їх реалізації безпосередньо впливає специфіка залізничної галузі, причому найбільший прояв цього
впливу відбивається на принципах повної фінансової самостійності та фінансового планування. Визначено, що умови енергозбереження для
підприємств залізничного транспорту – це такі, що призводять до зменшення собівартості перевезень за рахунок економного витрачання усіх
видів енергоносіїв шляхом переходу підприємства до докорінно нових форм, методів та заходів ведення виробничо-господарської діяльності.
Ключові слова: підприємства залізничного транспорту; організація фінансів; енергозбереження; функції фінансів залізничної галузі.

Ю.Д. КОВАЛЬЧУК
АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПРОДУКТОГЕННИХ ДЕТЕРМИНАНТ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Объектом исследования является процесс энергосбережения предприятия железнодорожной отрасли. По результатам анализа определено,
что в ближайшей перспективе Украина намерена сократить свой очень высокий уровень энергопотребления, который с экономической точки
зрения в значительной степени обременяет, как государственный бюджет и предприятия, так и населения. Определено, что в транспортном
комплексе Украины железнодорожный транспорт занимает основное место в области как грузовых, так и пассажирских перевозок. Именно
Укрзализныця определяет объемы и направления перевозки грузов и стабильность пассажиропотоков на ключевых направлениях
транспортной инфраструктуры. Показано, результаты анализа грузооборота пассажирооборота и удельные энергозатраты в транспортной
системе Украины по состоянию на 2019 Продуктогеннимы детерминантами или факторами будем называть совокупность основных причин,
истоков, мероприятий влияющих на производительность процесса энергосбережения на предприятиях железнодорожной отрасли, то есть на
полученные показатели в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта. Отмечено,
что влияние факторов имеет комплексный характер, то есть причины, накладываясь друг на друга могут ускорять развитие и увеличивать
прибыль транспортного предприятия или замедлять, влиять положительно на производительность и эффективность процесса хозяйствования
или отрицательно, но учета указанных факторов является обязательным с экономической точки зрения . Выделены и охарактеризованы
основные принципы организации финансов предприятий железнодорожного транспорта: самоокупаемости, финансового планирования,
обязательного создания резервов, соблюдения финансовой дисциплины, материальной заинтересованности коллектива, материальной
ответственности предприятия, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий железнодорожного транспорта.
Исследования выше указанных принципов показало, что возможность их реализации непосредственно влияет специфика железнодорожной
отрасли, причем наибольшее проявление этого влияния отражается на принципах полной финансовой самостоятельности и финансового
планирования. Определено, что условия энергосбережения для предприятий железнодорожного транспорта - это такие, которые приводят к
уменьшению себестоимости перевозок за счет экономного расходования всех видов энергоносителей путем перехода предприятия к
коренным новых форм, методов и мероприятий ведения производственно-хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: предприятия железнодорожного транспорта; организация финансов; энергосбережение; функции финансов
железнодорожной отрасли.

Y. KOVALCHUK
ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL PRODUCT-GENERATING DETERMINANTS ENERGY
SAVING AT A RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISE
The object of the research is the process of energy saving of the railway industry enterprise. Based on the results of the analysis, it was determined that
in the near future Ukraine intends to reduce its very high level of energy consumption, which, from an economic point of view, significantly burdens
both the state budget and enterprises, and the population. It has been determined that in the transport complex of Ukraine, railway transport occupies
the main place in the field of both freight and passenger traffic. It is Ukrzaliznytsia that determines the volumes and directions of cargo transportation
and the stability of passenger traffic in key areas of the transport infrastructure. It is shown that the results of the analysis of passenger turnover and
specific energy consumption in the transport system of Ukraine as of 2019 Product-generative determinants or factors will be called a set of main
reasons, origins, activities affecting the performance of the energy saving process at railway enterprises, that is, on the indicators obtained as a result of
production and economic activities of railway transport enterprises. It is noted that the influence of factors is of a complex nature, that is, the reasons,
superimposing on each other, can accelerate the development and increase the profit of a transport company or slow down, influence positively on the
productivity and efficiency of the economic process or negatively, but taking into account these factors is mandatory from an economic point of view.
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The main principles of the organization of finance of railway transport enterprises are highlighted and characterized: self-sufficiency, financial planning,
mandatory creation of reserves, observance of financial discipline, material interest of the team, material responsibility of the enterprise, and control
over the financial and economic activities of railway transport enterprises. Studies of the above principles have shown that the possibility of their
implementation directly affects the specifics of the railway industry, and the greatest manifestation of this influence is reflected in the principles of
complete financial independence and financial planning. It has been determined that the conditions for energy conservation for railway transport
enterprises are those that lead to a decrease in the cost of transportation due to the economical consumption of all types of energy carriers by the
transition of the enterprise to radical new forms, methods and measures of conducting production and economic activities.
Keywords: railway transport enterprises; organization of finance; energy saving; finance functions of the railway industry.

Вступ
У найближчій перспективі Україна має намір
скоротити свій на тепер дуже високий рівень
енергоспоживання, який з економічної точки зору
значною мірою обтяжує як державний бюджет і
підприємства, так і населення [1, 2].
Зазначимо, що у транспортному комплексі
України залізничний транспорт займає основне місце в
царині як вантажних, так і пасажирських перевезень.
Саме Укрзалізниця визначає обсяги та напрямки
перевезення вантажів та стабільність пасажиропотоків
на ключових напрямах транспортної інфраструктури.
На рис. 1наведено вантажообіг, пасажирообіг і питомі
енергозатрати в транспортній системі України станом
на 2019 р. [3].
Розподіл вантажообігу

Питомі енергозатрати
Вантажні перевезення,
кгуп/10000 ткм

Розподіл пасажирообігу

Пасажирські перевезення,
кгуп/100 пас.км

Рис. 1. Вантажообіг, пасажирообіг і питомі
енергозатрати в транспортній системі України

Експлуатаційна залізнична мережа України є
однією з найбільших у Європі та досягає близько 20
951,8 кілометра, з яких 9 926,4 кілометра, що складає
47,4
відсотки
усіх
Європейських
колій,
електрифіковані [4]. Натепер держава є монополістом
на пасажирському залізничному транспорті, а також
всіх перевезень, крім тих, які співпрацюють з іншими
іноземними компаніями на міжнародних маршрутах.
Монополія належить компанії АТ «Укрзалізниця».
У Законі України «Про енергозбереження»
визначено, що енергозбереження – це така діяльність
підприємства (організаційна, наукова, практична,
інформаційна), яка спрямована на раціональне
використання та економне витрачання первинної та
перетвореної енергії і природних енергетичних
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ресурсів в національному господарстві і яка
реалізується з використанням технічних, економічних
та правових методів [5].
Основними
узагальненими
складовими
елементами стратегії енергозбереження підприємства
за Селезньовою Г. О. є:
по-перше,
впровадження
та
ефективне
функціонування системи енергоменеджменту во
взаємодії з системою управління підприємством;
по-друге, пошук постачальників енергоресурсів
та
впровадження
альтернативних
джерел
енергозабезпечення;
по-третє, технічне та технологічне оновлення
виробництва, підтримка обладнання в безпечному і
працездатному стані з метою підвищення ефективності
використання енергоресурсів;
по-четверте,
забезпечення
операційної
ефективності в діяльності підприємства при
заощадженні енергоресурсів шляхом реалізації
організаційних заходів, пов’язаних із відносно
невисокими інвестиціями [86].
Категоріально під ефективністю (англ. –
efficiency) маємо на увазі відношення корисного
результату діяльності до витрат на отримання цього
результату.
Результат енергозбереження на підприємств
залізничного транспорту (ПЗТ) має щільний
взаємозв’язок
з
енергоефективністю.
Щодо
визначення останньої категорії у Директиві Ради ЄС
(2012/27EU) сказано: «енергоефективність – є
співвідношенням між роботою, послугами, товарами
або енергією на виході та енергією на вході» [7]
виробничого процесу.
Аналіз стану питання
Продуктогенними детермінантами або факторами
будемо називати сукупність основних причин, витоків,
заходів які впливають на продуктивність процесу
енергозбереження на підприємствах залізничної
галузі, тобто на отримані показники в результаті
виробничо-господарської діяльності ПЗТ. Зазначимо,
що вплив факторів має комплексний характер, тобто
причини, накладаючись одна на одну можуть
прискорювати розвиток та збільшувати прибуток
транспортного підприємства або уповільнювати,
впливати
позитивно
на
продуктивність
та
ефективність процесу господарювання або негативно,
але урахування зазначених факторів є обов’язковим з
економічної точки зору.
Як зазначається в роботах [8, 9, 10], у перспективі
розвитку України ХХІ століття, без сумнівів,
залізничний транспорт збереже пріоритетність серед
усіх
інших
видів
транспорту,
та
буде
конкурентоздатним партнером на ринку транспортних
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послуг у сфері масових перевезень вантажів і
пасажирів.
Істотною
перевагою
залізничних
перевезень є їх мала питома енергоємність (рис. 1.).
Така його особливість, в умовах дефіциту енергоносіїв
та регулювання з боку держави цінової політики на
енергоресурси, фундує виграшний становище для
залізничного транспорту, при тому що він є одним з
найбільших та стабільних споживачів енергоресурсів.
Щорічно енергоспоживання залізничного транспорту
в країні складає 4–5% від загального, а дизельного
палива – до 9–10%. У царині процесу перевезень
показником економічної переваги електричної тяги
перед
дизельною
є
індекс
економічної
енергоефективності – відношення питомих вартісних
витрат паливо енергетичних ресурсів на одиницю
роботи на дизельній тязі до аналогічного показника на
електричній тязі. Як зазначається в [3] за часи
незалежності
України
індекс
економічної
енергоефективності перевезень залізниць знаходився в
межах 2,5–4,5, а відношення питомих енерговитрат на
одиницю роботи в умовному обчисленні складає 1,5–
2,0 раз на користь електричної тяги. Дослідження
наукових робіт [11, 12, 13, 14, 15], де проведений аналіз
зміни структури енергобалансу залізниць, показує
стійку тенденцію до переорієнтації ПЗТ переважно на
споживання
електроенергії.
Таким
чином,
електрифікація, за роки незалежності України стала
пріоритетним напрямом розвитку систем тяги
залізниць, а також за кордоном. Як зазначається в [3]
переважними джерелами фінансування оновлення і
будівництва об’єктів електричної тяги повинні стати
державні інвестиції за участю бюджетної підтримки
регіонів і прибутку від інвестиційної складової тарифів
на передачу (транзит) електроенергії. Для об’єктів, що
забезпечують передачу електроенергії стороннім
споживачам, також можуть залучатися кошти
приватних інвесторів, а для об’єктів, що беруть участь
в наданні системних послуг і послуг забезпечення
надійності мереж зовнішнього електропостачання,
додатково повинна використовуватися і частина
прибутків, отриманих від реалізації цих послуг іншим
суб’єктам електроенергетичного ринку.
Постійний процес електрифікації залізниць
України призвів до того, що експлуатаційна довжина
електрифікованих залізниць України на 01.01.2017 р.
складає на сьогодні 9354,8 км, з яких на однофазному
змінному струмі 25 кВ 50 Гц електрифіковано
6376,99 км, на постійному струмі 3 кВ – 2977,81 км
[16].
Сучасні
розвиток
вимог
суспільства
пред’являють високі вимоги до пристроїв тягового
електропостачання [16], що забезпечують завданий
обсяг об’єм перевезень, враховуючи, сезонність,
нерівномірність руху та відмінність у вазі поїздів. У
зв’язку з підвищенням цін на енергоносії з’явилась
необхідність у розробці нової енергетичної політики,
яка дає можливість модернізації обладнання систем
тягового електропостачання та пошуків нетрадиційних
шляхів енерго- та ресурсозбереження. Енергетична
ефективність в сучасних умовах є найважливішим
фактором конкурентоспроможності залізниць на
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внутрішньому та зовнішньому ринках транспортних
послуг.
Тому, згідно завдань, що потрібно реалізувати в
роботі, постає необхідність визначити основні
напрямки оцінки потенціалу енергозбереження систем
енергопостачання залізниць України.
Залізничний транспорт є невід’ємною частиною
енергетики України. Він складає з нею єдиний
економіко-технологічний комплекс. Успіх в царині
енергозбереження
електричних
мереж
електропостачання залізниці визначає розвиток та
обсяги виробництва паливо-енергетичних ресурсів та
забезпечення енергобезпеки процесу перевезень [17,
18, 19] та країни в цілому. З метою підвищення
енергетичної
ефективності
систем
тягового
електропостачання залізниць та реалізації їх
експлуатації на базі ресурсозбереження з врахуванням
вимог
електроенергетики
України,
необхідне
створення перспективних технічних рішень щодо
контролю та обліку енергопотоків, які забезпечують
надійність та якість енергопостачання, а також можуть
знизити витрати та час будівництва перспективних
електричних мереж, знизити втрати енергії на тягу [20,
21].
Мета та задачі дослідження
Мета роботи. Провести аналіз внутрішніх та
зовнішніх
продуктогенних
детермінант
енергозбереження на підприємстві залізничного
транспорту
Для вирішення мети поставлені наступні задачі
дослідження:
- визначити основні тенденції змін показників
енергоефективності
систем
енергопостачання
залізниць України;
- визначити
найперспективніших
засобів
підвищення енергетичної ефективності підприємств
залізничної галузі.
Методи досліджень
Під час виконання роботи застосовано
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження:
– метод
узагальнення
при
аналізі
енергоздереження підприємств залізничної галузі;
– метод аналітичного аналізу для визначити
найперспективніших засобів підвищення енергетичної
ефективності ПЗТ.
Результати досліджень
Розглянемо основні тенденції змін показників
енергоефективності
систем
енергопостачання
залізниць
України.
Важливим
показником
ефективності функціонування для господарства
електрифікації та електропостачання є кількість
переробленої електроенергії мережами залізниць [22],
яка з кожним роком має загальну тенденцію до
збільшення. Узагальнені дані щодо обсягів
перетвореної електроенергії за 2007-2017 роки
приведені у таблиці Аналізуючи ці данні можливо
заключити наступне, що простежується тенденція
зростання споживання електроенергії, як залізницями
на тягу, так і сторонніми споживачами. Це призводить
до збільшення необхідного загального обсягу
надходження
електроенергії.
Прогнозування
подальшого
зростання
потреб
залізничного
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транспорту визначає можливості створення дефіциту
електроенергії та необхідності пошуку нових джерел
енергії та її постачальників. Об’єктивним фактом
також є тенденція зростання вартості електричної
енергії та одночасне зменшення її витрат на тягу
поїздів (рис. 2), що обумовлює актуальність задачі
пошуку нових шляхів підвищення енергоефективності
тягових мереж.
Таблиця – Обсяг перетвореної електроенергії
залізниць за 2007-2017 роки

Роки

Загальний обсяг
надходження
електроенергії (з
втратами)
млн.кВт.год

Споживання
залізниць
млн.кВгод

Передача
електроенергії
стороннім
споживачам
млн.кВт.год

2005
2006
2007
2008

10211,95
11055,5
11362,8
12193,0

5931,39
6219,4
6324,4
6225,0

3642,2
3824,8
3928,6
4921,83

2009

11549,6

5381,3

5775,3

2010
2011
2012
2013

12728,5
13868,0
14370,9
14572,2

5739,1
6167,1
6156,1
5821,5

6561,0
7131,46
7663,3
8233,8

2014

13 581, 6

5274

6895,9

2015

13109,3

4803,0

7849,5

2016
2017

13 399,9
14 463,40

4 624,6
4 598,4

8 343,7
9383,1

Рис. 2 Витрати енергії на тягу поїздів

В останній час спостерігається постійна тенденція
щодо зростання «умовних» втрат в тяговій мережі, які
на 2017 рік складають 10,4 % і перевищують
прогнозоване значення на 0,32 %. Можливо
константувати стійку тенденцію зростання: так, у
порівнянні з 2010 роком, наприклад, умовні втрати в
тяговій мережі постійного струму виросли на 3,5 %
при зменшенні обсягів перевізної роботи [16].
Важливим показником ефективності роботи
системи електрифікації та електропостачання є
виконання
заходів
з
енергозбереження
на
залізничному транспорті. Не зважаючи на те що,
«Програма енергозбереження на залізничному
транспорті України по Головному управлінню
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електрифікації та електропостачання» кожен рік
виконується повністю, не відбувається зростання її
ефективності, порівняно з попередніми роками [22]. З
приведеного аналізу ефективності «Програми
енергозбереження» що наведено на рис. 3, починаючи
з 2007 року різко знизилась ефективність
енергозбереження, і до 2017 року економія
електроенергії та коштів коливається близько одного
рівня, що вказує на недостатню ефективність заходів,
які прийняті у програмі енергозбереження. Це також
обґрунтовує необхідність розробки принципово нових
технологій для створення умов енергозбереження на
залізниці.

Рис. 3 Економія електроенергії та коштів за рахунок
виконання «Програми енергозбереження»

Сучасний стан інфраструктури тягової мережі
загалом характеризується процесами старіння та
зношення. Велике занепокоєння викликає «обвальне»
старіння контактної мережі. У період з 1998 по 2017
роки експлуатаційна довжина електрифікованих колій,
які знаходяться в експлуатації понад 40 років, значно
збільшилась і складає 70,8 % від їх загальної довжини.
З 2007 року кількість тягових підстанцій, які
експлуатуються понад 40 років є переважаючою на
залізницях України, і на сьогодні складає 78 %. Тому є
необхідність
проведення
ремонтів
основного
обладнання підстанції та її суттєвої модернізації.
Відтак, можна зробити висновок, що зниження
енергоспоживання та підвищення енергетичної
ефективності є однією з головних задач у галузі.
Існуючі на сьогодні соціально-політичні, економічні,
екологічні умови вимагають розробки нової
енергетичної політики. Для вирішення цієї актуальної
проблеми виникає необхідність в переоснащенні
господарства електропостачання електрифікованих
залізниць, створенні концепції оновлення і технічного
розвитку тягового електропостачання, розробки
концептуальних рішень щодо удосконалення систем
тягового електропостачання.
Приведений аналіз показує, що заходи, які
приймаються господарством електрифікації та
електропостачання для підвищення економічної
ефективності є недостатніми і вимагають пошуку
нових
шляхів
подальшого
вдосконалення
функціонування системи тягового електропостачання.
Розпочате
впровадження
швидкісного
та
великовагового руху на теренах України тільки
посилює критичність проблеми.
Активізацію
енергозберігаючої
діяльності
залізничного транспорту і надання їй одного з ведучих
і актуальних напрямів технічної політики галузі слід
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віднести до середини 90-х років минулого століття
після
ухвалення
закону
України
«Про
енергозбереження» від 01.07.1994 №74/94 - ВР. У цей
період
затверджуються
Державна
програма
електрифікації залізниць України на 1994 – 2004 роки
та програма енергозбереження на залізничному
транспорті на період 1996–2010 роки (схвалено НТР
Укрзалізниці 24.06.1996 р., протокол № 5).
Згідно цієї програми, на залізницях формуються
річні програми енергозбереження по господарствах і
підприємствах, налагоджені контроль і аналіз їх
реалізації з прогнозуванням на наступні роки.
Важливим фактором, який надав істотні
позитивні результати в царині енергозбереження у
1997–2012-і роки було надання організаційної
спрямованості енергозберігаючій діяльності залізниць
України.
Основні підсумки цієї діяльності при укрупнених
кількісних показниках зводяться до даних що наведено
в [23, 24]. Вище зазначені дослідження показують, що
при зростанні загального обсягу перевезень за
означений період на 29,9% споживання паливноенергетичних ресурсів в цілому по залізницям не лише
не зросло, а знизилося на 24,8% (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка зміни структури споживання
паливно-енергетичних ресурсів

Позитивним, з точки зору енергозбереження, в
зміні енергобалансу позначилися є наступне:
– істотне зростання долі витрати паливо
енергетичних ресурсів на основну діяльність (тяга
поїздів) – із 54,5 % в 1997 р. до 75,8 % в 2012 р.;
– орієнтація вантажопотоків залізниць на
переважне завантаження електрифікованих напрямів
та зниження споживання дизельного палива [25].
Перший фактор пов’язаний з активною позицією
залізниць
по
виключенню
з
енергобалансу
непрофільних активів, безпосередньо не пов’язаних з
процесом
перевезень
(житлово-комунальний
комплекс, промислове виробництво тощо).
Другий фактор – зі значно нижчою питомою
собівартістю перевезень електротягою при існуючих
співвідношеннях цін на електроенергію і дизельне
паливо і реально досягнутих питомих витрат їх на тягу
поїздів.
На
сьогоднішній
день
одним
з
найперспективніших засобів підвищення енергетичної
ефективності системи тягового електропостачання
постійного струму є застосування систем обліку та
контролю енергоресурсів на основі блокчейн
технологій [26]. Підвищення ефективності в цих
системах досягається не за рахунок встановлення
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додаткового силового обладнання, а за рахунок
створення умов своєчасного безперебійного контролю
споживання енергоресурсів та унеможливлення їх
нецільового застосування. Існуючі дослідження з
впровадження систем на основі блокчейн технологій
доводять ефективність контролю споживання енергії,
що створюють умови використання цих технологій на
залізницях. На нашу думку в сучасних умовах на
залізницях України потрібно впроваджувати такі
енергоощадні заходи, які не потребують значних
інвестицій, вписуються в існуючу інфраструктуру
тягового електропостачання.
Отже,
за
роки
незалежності
України
спостерігалася активізація
робіт по створенню
енергозберігаючих технологій на залізницях, а також
розвиток наукових робіт з комплексної проблеми
енергозбереження та ресурсозбереження процесу
перевезень з урахуванням того, що залізничний
транспорт є невід’ємною частиною енергетики країни
і складає з нею єдиний технологічно пов’язаний
комплекс.
Однак
заходи,
які
приймаються
господарством електрифікації та електропостачання
для підвищення економічної ефективності є
недостатніми і вимагають пошуку нових шляхів
подальшого вдосконалення функціонування системи
тягового електропостачання. Доведено, що існуючі
дослідження з впровадження систем на основі
блокчейн технологій [26] доводять ефективність
контролю споживання енергії, що створюють умови
використання цих технологій на залізницях. На нашу
думку в сучасних умовах на залізницях України
потрібно впроваджувати такі енергоощадні заходи, які
не потребують значних інвестицій і корелюють з
існуючою
інфраструктурою
тягового
електропостачання.
З економічної точки зору впровадження
енергозберігаючого режиму на ПЗТ є інновацією.
Оскільки, категоріально інновацією вважається
нововведення в галузі техніки, технології, організації
праці або управління, засноване на використанні
досягнень науки і передового досвіду. Інновація –
кінцевий результат інноваційної діяльності, що
одержав реалізацію у вигляді: нового або
удосконаленого продукту, реалізованого на ринку;
нового або удосконаленого технологічного процесу,
що використовується у практичній діяльності [27].
Інноваційна діяльність підприємств усіх галузей
сприяє інтенсивному розвитку економіки країни,
забезпечує прискорення впровадження у виробництво
останніх досягнень науково-технічного прогресу. На
думку І. С. Гуцала, важливою умовою ефективної
реалізації інноваційних процесів є відповідне
фінансове забезпечення усіх етапів інноваційної
діяльності. Таке забезпечення розуміють як систему
економічних взаємовідносин з приводу пошуку,
залучення і результативного використання фінансових
ресурсів при здійсненні інноваційної діяльності [28]. В
Україні правові та економічні умови фінансування
інноваційної діяльності представлено Законом
України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від
04.07.2002 р., згідно з яким джерелами фінансування
інноваційної діяльності є: кошти Державного бюджету
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України; кошти місцевих бюджетів; власні кошти
спеціалізованих державних і комунальних фінансовокредитних установ; власні або взяті у борг кошти
суб’єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції)
будь-яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не
заборонені законодавством України [29].
Висновки
1. Виокремлено і схарактеризовано основні
принципи організації фінансів ПЗТ: самоокупності,
фінансового планування, обов’язкового створення
резервів,
дотримання
фінансової
дисципліни,
матеріальної зацікавленності колективу, матеріальної
відповідальності
підприємства,
контролю
за
фінансово-господарською
діяльністю
ПЗТ.
Дослідження вище означених принципів показало, що
на можливість їх реалізації безпосередньо впливає
специфіка залізничної галузі, причому найбільший
прояв цього впливу відбивається на принципах повної
фінансової самостійності та фінансового планування.
2. Визначено, що умови енергозбереження для
ПЗТ – це такі, що призводять до зменшення
собівартості перевезень за рахунок економного
витрачання усіх видів енергоносіїв шляхом переходу
підприємства до докорінно нових форм, методів та
заходів ведення виробничо-господарської діяльності.
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U.TURAN
THE PRINCIPLES AND COMPONENTS OF BUSINESS MODELS FOR SUSTAINABILITY
The article combines the key principles and components of business sustainability, highlights the specific features of the energy sector. Ukrainian small
and medium-sized businesses have just begun to take their first tentative steps towards a completely different approach to creating and maintaining
value, but this article concludes that there will be completely new perspectives for sustainable enterprise development along with new ways of creating
and maintaining value.
This article provides a theoretically grounded as well as a realistic account of how business model development can be an important component in the
overall transition to sustainable development, going beyond the pursuit of innovative technologies. For the Kharkiv-focused small and medium-sized
companies, which were developed by the author and worked with, sustainable development groups were formed and the important order of the indicators
of these groups was sent to the companies as a survey study. In addition, a mechanism by which SMEs can adopt the Energy 4.0 approach in line with
the modernization and innovative structure of the energy sector and the energy targets of Ukraine has been presented to their organizations. The author
proposed a Sustainable Development Association, where SMEs will supervise and consult all these digitalization and innovation processes in line with
their sustainable development goals. This association has been planned as a joint structure for the development of existing SMEs in the entire energy
sector.
As a result of the study, the basic components of the organizational mechanism were identified. The main elements are characterized and their content
is revealed. It has been observed that the majority of the feedback received from the companies has a positive intention and adopts an energy 4.0
understanding. The presence of the relevant components of the mechanism in small and medium-sized businesses is revealed. With the growing
understanding that innovative technologies alone are not enough to make sustainable growth a reality, the article focuses on the need to find and create
radically new business models.
Keywords: sustainable business; digitalization; organizational structure; sustainable development; small and medium-sized enterprises

У.ТУРАН
ПРИНЦИПИ ТА КОМПОНЕНТИ БІЗНЕС МОДЕЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У статті об'єднані ключові принципи і складові стійкості бізнесу, висвітлено особливості енергетичного сектору. Робиться висновок про те,
що з’являються нові перспективи для сталого розвитку підприємств поряд з новими способами створення і підтримки їх виробничої функції.
У дослідженні наводиться теоретично обгрунтований, а також реалістичний погляд на необхідність розробки бізнес-моделі як важливої
компоненти загального переходу до сталого розвитку, який стає ширшим ніж впровадження інноваційних технологій. Для українських малих
і середніх підприємств (МСП), які досліджував автор, були сформовані групи сталого розвитку, і визначена послідовність показників цих
груп. Підприємствам було запропоновано проаналізувати анкети і розглянути механізм взаємодії, за допомогою якого МСП могли б оцінити
можливість застосування підходу «Energy 4.0». Автор запропонував створити необхідну структурну одиницю, а саме, Асоціацію сталого
розвитку, в якій для МСП з'являється можливість контролювати і проводити консультації з процесів цифровізації та інновацій відповідно до
цілей сталого розвитку. Ця асоціація була виділена як спільна структура для розвитку існуючих малих і середніх підприємств у всьому
енергетичному секторі. В результаті дослідження були визначені основні компоненти організаційного механізму, охарактеризовано основні
елементи та розкрито їх зміст. Було зазначено, що більшість відгуків, отриманих від МСП, мали позитивний характер і були засновані на
розумінні та сприйнятті концепції «Energy 4.0». Визначено наявність відповідних складових механізму в малому і середньому бізнесі. У
зв'язку з усвідомленням того, що застосування одних інноваційних технологій недостатньо для забезпечення сталого розвитку, в статті
робиться акцент на необхідність пошуку і створення радикально нових бізнес-моделей.
Ключові слова: сталий бізнес; дігіталізація; організаційна структура; сталий розвиток; малі та середні підприємства

У.ТУРАН
ПРИНЦИПЫ И КОМПОНЕНТЫ БИЗНЕС МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В статье объединены ключевые принципы и составляющие устойчивости бизнеса, освещены особенности энергетического сектора. Делается
вывод о том, что возникают новые перспективы для устойчивого развития предприятий наряду с новыми способами создания и поддержания
их производственной функции. В исследовании приводится теоретически обоснованный, а также реалистичный взгляд на необходимость
разработки бизнес-модели как важной компоненты общего перехода к устойчивому развитию, выходящему за рамки внедрения
инновационных технологий. Для украинских малых и средних предприятий (МСП), которые исследовал автор, были сформированы группы
устойчивого развития, и определена последовательность показателей этих групп. Предприятиям было предложено проанализировать анкеты
и рассмотреть механизм взаимодействия, с помощью которого МСП могли оценить возможность применения подхода «Energy 4.0». Автор
предложил создать необходимую структурную единицу, а именно, Ассоциацию устойчивого развития, в которой для МСП появляется
возможность контролировать и консультироваться по процессам цифровизации и инноваций в соответствии с целями устойчивого развития.
Эта ассоциация была выделена как совместная структура для развития существующих малых и средних предприятий во всем энергетическом
секторе. В результате исследования были определены основные компоненты организационного механизма, охарактеризованы основные
элементы и раскрыто их содержание. Было указано, что большинство отзывов, полученных от МСП, имели позитивное намерение и были
основаны на понимании концепции «Energy 4.0». Определено наличие соответствующих составляющих механизма в малом и среднем
бизнесе. В связи с осознанием того, что применения одних инновационных технологий недостаточно для обеспечения устойчивого развития,
в статье делается акцент на необходимость поиска и создания радикально новых бизнес-моделей.
Ключевые слова: устойчивый бизнес; дигитализация; организационная структура; устойчивое развитие; малые и средние
предприятия

Introduction. Most governments now recognize
the impact of business on society and the environment. The
fundamental role of sustainable business is to benefit
society through value-added products and services. But

under the influence of what factors the business begins to
change. The pressure on the business community means
that business leaders are well aware of their corporate
social responsibility. They recognize that their actions must
©. U.Turan, 2020
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be directed towards greener businesses. The theory of
economic mechanism design has contributed essentially to
this theory, driven by Eric Maskin in the literature, by
Leonid Hurwicz and Roger Myerson, giving a precise and
careful approach to deal with crucial problems in
economics. Mechanism design theory covers the design of
rules and techniques for institutional arrangements,
economic actions, and collective decision making. This
theory gives a comprehension of the working of numerous
foundations, from basic guidelines of trade to political
developments.
The study, which is viewed as the basic of mechanism
design theory, is seen in Leonid Hurwicz's Mathematical
Methods in Social Sciences in 1960. In time, this theory
was created by Maskin and Myerson. Along with the
Decisions and Organizations published by Hurwicz in
1972, "incentive compatibility" to the literature and
"revelation principle" and "implementation theory" during
the 1970s were remembered for the theory of economic
mechanism design [1][2][3]. The reputation of
organization and an economic mechanism is recognized for
numerous sectors, businesses, and policymakers. It is of
excessive significance in meeting both economic and
social essentials, the requests of industries, and
establishing regular and precise systems. All these
requirements interconnect with the reality of developing
the theoretical and methodological principles of the
appropriate mechanisms of act. Harmonisation of the
interaction of organizational and economic components
creates appropriate effective mechanisms that support
economic development and issues. In solving economic
problems, modern circumstances of socio-economic
developments and acceleration of processes need new
approaches. All these progresses will support and
encourage the development of the theoretical and
methodological principles of the organizational and
economic mechanism. According to Nobel laureate
economist Erik Maskin, mechanism design theory reverses
the business; He highlighted that he primary put forward
the desired outcome and then worked on the design of the
institutions that will produce these results. This theme is a
real vital point of view for businesses. They have to take
their place in the sector by setting the targets. According to
Maskin in 2008 [1], he stressed that mechanism design
theories could be used for agreements among countries to
reduce carbon emissions connected to global warming or
to overcome economic crises. Many historical actions took
place after 2007, for instance the 2008 world economic
crisis, the Paris Climate Treaty to battle climate change or
the Sustainable Development Goals prepared by the United
Nations. All of these important events have their
mechanism and goal. In the framework that will emerge at
the end of this thesis, it will be stated how important the
indicators owned by SDGs are for companies and an
alternative perspective will be presented to SMEs
according to the economic mechanism.
Once the concept of organization and an economic
mechanism is examined, it is essential to first assume the
structures of the enterprises since there are small and
medium enterprises. These concepts are examined under 2
main titles, in other words, only as an organization and
economic mechanism, the key functions of the
Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)
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organisation, which are essential and useful in business
management, are as follows: planning, organization,
referral, and administration, coordination and supervision.
The purpose of the article is to study the theoretical
provisions, substantiation of methodological approaches
and practical recommendations for the formation of
organizational - economic mechanism of enterprises to
ensure sustainable development.
The object of research is modern small and mediumsized enterprises.
A broader considerate of what makes a business
sustainable and what are the key features of sustainable
business practices is an imperative primary step to
understanding what drives a business to change.
According to Erik Maskin in 2011 [2], Nash
equilibrium claims that economics and political science
used in mechanism design is the utmost optimal and least
challenging solution. He states that the most approving
conditions for mechanisms are provided with this
equilibrium in strategic environments. Mechanism design
includes the design of corporate regulations, guidelines,
and measures for collective decision making. The main
issue is how to get private and scattered information
properly to accomplish private and social aims. The data
contributes meaningfully to the understanding of the
optimal distribution mechanism or the characteristics of the
institution, with an emphasis on individuals' incentives and
private information. From this viewpoint, SMEs are
recommended to make use of data in their companies. Long
term describes the real difference among being clean
(environmentally friendly) and being sustainable. Any
business must provide facilities or products that are
environmentally friendly.
When SMEs emphasis on energy transmission and
production, they have to set a direction for them under
three main headlines for energy supply security that are
national, regional, and local, respectively. The projects to
be produced for National would focus on reliable
transmission, development of transmission systems, and
uninterrupted infrastructure. With the assistance of
municipalities for the Regional, it is to inform and inspire
businesses and consumers on renewable energy production
and consumption. According to Dergachova [4] et al., in
2018, the industrial potential of Ukraine prevents regular
economic growth because of geopolitical conflicts. With a
new manufacturing restoration and political vision, all
progresses can be made possible, especially with cluster
systems to be generated in the field of energy, they can
solve regional problems and be a solution with an original
national economic growth modelling [4].
Methodology. The empirical studies were carried out
in February-June 2020. As part of the study, it was
conducted a survey of enterprises using semi-structured
questionnaires. The sample of the surveyed enterprises was
clearly formed. The main issues that were considered
during the survey of enterprises were questions related to
the definition, in accordance with certain innovation
groups, indicators according to their degree of significance
or the possibility of their acceptability for enterprises.
Research has shown that businesses are looking for
an equilibrium between cost and reward. However, are they
willing to view reward as a multidimensional concept in
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which levels of sustainability coincide with monetary
reward?
The baseline list of enterprises was obtained from the
statistical office or compiled with the help of the relevant
associations. It should be noted that there are some
difficulties in obtaining responses from enterprises. Most
of the questionnaires were completed via email and
telephone. The format of the interview was previously
discussed. The share of responses from enterprises was
66.7%.
Limitations of data collection should be noted. First,
the data used were subjective responses. And therefore,
there is a double error of own answers and own choice.
Development of practical recommendations of
strategy for SMEs. For a business to be sustainable, its
approach must be strategically planned. The principles of
sustainability must be combined into every business
decision. In other words, to achieve sustainable business
status, the strategy must be to develop highly skilled and
capable employees using cultural, structural and personnel
methods.
It is the main issue that Ukrainian SMEs should focus
on. According to the author's suggestion to SMEs,
companies must turn to digitalization solutions in order to
make their sustainable development realistic and to exist in
the future energy sector. By providing digitalization only
with modernization and innovation, their adoption of the
Energy 4.0 approach will make a great contribution to the
sustainable development goals. The points to focus on with
Energy 4.0 should be concepts such as technological
revolution, big data analysis, smart systems, software
applications, and conscious consumption. When the
suggestions mentioned in the IEA’s Digitalization report in
2017 [6] is studied, some of the notable themes are given
as examples; Not to think of smart grids just like plug and
play, to be controlled digitally, to strengthen infrastructures
with simulations and modelling, to speed up the security of
data science and digitalization, to plan energy management
correctly and to attention on the integration of renewable
energy, to diminish housing consumption with the
improvement of home technologies, techno-parks, and
incubation centres are among the topics discussed in the
technology platform [5].

Fuel

Generation

Transmission

Distribution

Consumption

Figure 1 - Classical Energy Flow
In addition to all these, in Ukraine, instead of the
classical energy flow shown in figure 1, the model is
shown in figure 2, the digitalization model should be
applied for Energy 4.0 mentality for future.
SMEs are measured as the most precise step by
getting support from funds with the projects they will
develop, for modernizing the infrastructures, increasing the
efficiency of the houses, solving the difficulties of the
system with the Energy 4.0 understanding with the
resolutions that decrease the energy intensity of the

34

manufacturing and then going into production. The reforms
and investments that will cover the way for the country's
energy sector and allow the integration of the European
Union into the electricity grid concern all SMEs.

Figure 2 - Digital Energy Flow
The steps to be taken in these regions will be of
extreme standing in future development. Also, policies are
noteworthy to ensure the education of households,
municipalities to actively increase awareness of citizens
and to sell the surplus energy produced by households to
the system over time, to take a dynamic role. With
digitalization, decreasing costs over time concerns all
SMEs. The resolve of old technologies, the change of
systems that rise environmental pollution with high energy
efficiency options, robotic aids, and the overview of Nanotechnologies into the system are the fundamentals that will
bring the energy sector forward. A transition ought to be
made to a policy set that uses energy efficiently, supplies it
from national and renewable sources, and domestic
equipment. Instead of establishing numerous new
electricity facilities, which is the first way that comes to
mind in meeting the growing electricity needs; policies and
practices should be applied to manage the demand, to use
energy extra efficiently, and to reduce the need for new
facilities with the savings provided. Furthermore, energy
efficiency is of greatest position in all these phases. For
example, SMEs should be able to improve co-operative
projects with municipalities, educate citizens on energy
efficiency, give details on electricity consumption of small
household appliances in daily life, and offer information on
high-efficiency utilizations. As a result, with the assistance
of technology, awareness that consumes less energy is
increased. Lastly, the author has reached the following
conclusion in his research. In the whole sustainable
development process of the SMEs, an association should
control and guide SMEs. This association should be on a
mission to develop SMEs in line with sustainable
development goals and to bring them to a more innovative
structure.
Conclusions.
1. According to the research of the latest approaches,
as a result of multifactor analysis, indicators were
designated on which companies should attention and use
them in the data analysis sector, taking into account the
areas of possible reserves for their development. After
creating integrated indicators for each group, they were
placed in one chronological sequence. When studying the
macro-indicators of Ukrainian enterprises on the base of
trend analysis by comparing 4 innovative integrated groups
and studying the peculiarities of the micro-environment of
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enterprises, an organizational and economic mechanism
was proposed to help identify, first of all, bottlenecks.
When the general results were evaluated, the
mechanism created by the multifactorial analysis of the
data prepared by statistical methods by the author and
presented to the SMEs in the Kharkiv-focused energy field
with the contribution of the literature review was
evaluated. The mechanism steps in the proposed Energy
4.0 path have been taken apart from one company and it
has come to the conclusion that it will contribute to the
future energy sector and evaluate SMEs on the path to
sustainable development.
2. Empirical research has shown that the main lever
for economic transformation in Ukraine is small and
medium-sized businesses, which, compared to European
cases, manner projects and study focused on modernization
and innovation using the "Energy 4.0" approach. It was
noted that the utmost significant issue to focus on in energy
production is the solution and modernization of
infrastructure problems in transmission systems. At the
same time, solving structural problems for production is
becoming a highest urgency to focus on. For instance,
challenges such as avoiding the loss of energy in industrial
structures, aware consumption, and preventing extreme
greenhouse gas emissions from industry are becoming both
opportunities and a focus for SMEs. If the projects and
solutions to be established by SMEs in their activities
become a practice with the funding of international funds,
integration into European markets for Ukraine can be
considerably accelerated. It is the indicators recognised in
the study that will allow more flexible reaction and
operation of the essential changes to the organizational
structure.
3. A mutual feature of all targets for sustainable
enterprise development is a flexible modern structure,
production of high value-added goods and innovative
progresses, creation of a reliable, environmentally friendly
structure, development of energy efficiency-oriented
infrastructure units and decrease of greenhouse gas
emissions.
4. The motivation for businesses to become
sustainable is the emphasis on the fact that they pay
gradually attention to the human capital needed to develop
and produce products and services. Various businesses

have been beginning to realize that sustainable working
practices are beneficial for stakeholder relationships, they
shape trust among consumers and value people as a vital
resource for businesses.
5. The general conclusion is that the Ukrainian energy
sector essential to meet the modern challenges in the global
world. Under this approach, the reforms established and
decisions made allow to develop the renewable energy
sector in the country. It is believed that the digitization of
the energy sector, the introduction of new structures with
an understanding of Energy 4.0 will directly contribute to
the goals of the country's integration process into the EU.
This integration goal will be with the contribution of
SMEs. Therefore, by monitoring all objectives of the
sustainable development association for the proposed
SMEs, they will be able to both develop SMEs in the
energy sector and develop their own sustainable
development. At this point, it is necessary for SMEs to
implement consulting services that should improve the
skills of entrepreneurs, namely in the benefits of using
clean and sustainable energy, which in the future may be
their key competitive advantage.
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О.В. СИДОРЕНКО, І.В. ШУБА
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ У ВИДАВНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено теоретичні та практичні засади авторських договорів та особливості зовнішньоекономічного договору у видавничій
діяльності. Виявлено актуальність та необхідність укладання видавничих договорів з обов’язковим дотриманням права інтелектуальної
власності на результати творчої діяльності Авторів. Право інтелектуальної власності захищає авторів та надає їм особисті немайнові та
майнові права. Саме розпорядження майновими правами забезпечує творцям матеріальне заохочення та винагороду за використання їх
твору. Нехтування Видавництвами майнових прав Авторів може призвести до правопорушення та довготривалих і дорогих судових
тяганин. Проаналізовано два види найпоширеніших зовнішньоекономічних договорів: ліцензійного договору (договору на використання)
та про передачу майнових прав. Визначено переваги та недоліки кожного з договорів. Розглянуто особливості оподаткування за
зовнішньоекономічним договорами для резидентів та нерезидентів також використання податкових пільг, які передбачені міжнародними
договорами між Україною та країнами резиденції осіб. Доведено, що пропозиція щодо створення інституту редакційного (видавничого)
права заслуговує на детальне дослідження та обговорення серед науковців, з урахуванням чинного законодавства України та необхідності
змістовного опрацювання достатніх і необхідних умови договору для задоволення потреб Видавництва і Автора. Оскільки саме поєднання
положень ліцензійного договору та договору на передачу прав забезпечать максимально вигідні умови для обох сторін.
Ключові слова: зовнішньоекономічний договір; передача майнових прав; ліцензійний договір; видавничий договір; авторське право;
інтелектуальна власність.

О.В. СИДОРЕНКО, И.В. ШУБА
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследованы теоретические и практические основы авторских договоров и особенности внешнеэкономического договора в
издательской деятельности. Выявлено актуальность и необходимость заключения издательских договоров с обязательным соблюдением
прав интеллектуальной собственности на результаты творческой деятельности Авторов. Право интеллектуальной собственности защищает
авторов и наделяет их личными неимущественными и имущественными правами. Именно распоряжение имущественными правами
обеспечивает создателям материальное поощрение и вознаграждение за использование их произведений. Пренебрежение Издательствами
имущественных прав авторов может привести к правонарушению и длительным и дорогостоящим судебных тяжб. Проанализированы два
вида самых распространенных внешнеэкономических договоров: лицензионного договора (договора на использование) и договора о
передаче имущественных прав. Определены преимущества и недостатки каждого из договоров. Рассмотрены особенности
налогообложения по внешнеэкономическим договорам для резидентов и нерезидентов также возможность использование налоговых льгот,
предусмотренных международными договорами между Украиной и странами резиденции лиц. Доказано, что предложение о создании
института редакционного (издательского) права заслуживает тщательного изучения, с учетом действующего законодательства Украины и
необходимости содержательной обработки достаточных и необходимых условий договора для удовлетворения потребностей Издательства
и Автора. Поскольку именно сочетание положений лицензионного договора и договора на передачу прав обеспечат максимально выгодные
условия для обеих сторон.
Ключевые слова: внешнеэкономический договор; передача имущественных прав; лицензионный договор; издательский договор;
авторское право; интеллектуальная собственность

О.V. SYDORENKO, I.V. SHUBA
FEATURES OF FOREIGN ECONOMIC AGREEMENT IN PUBLISHING ACTIVITY
The article examines the theoretical and practical principles of copyright agreements and features of foreign trade agreement in publishing. The
urgency and necessity of concluding publishing agreements with obligatory observance of intellectual property rights to the results of creative activity
of Аuthors is revealed. Intellectual property rights protect authors and grant them personal intangible and property rights. The very disposal of
property rights provides creators with material incentives and rewards for the use of their work. Neglecting publishers' property rights can lead to
delinquency and lengthy and costly litigation. Two types of the most common foreign economic agreements are analyzed: the license agreement
(agreement for use) and the transfer of property rights. The advantages and disadvantages of each of the agreements are identified. The peculiarities of
taxation under foreign economic agreements for residents and non-residents as well as the use of tax benefits provided by international agreements
between Ukraine and the countries of residence of persons are considered. It is proved that the proposal to establish an institute of editorial
(publishing) law deserves detailed research and discussion among scholars, taking into account the current legislation of Ukraine and the need for
meaningful elaboration of sufficient and necessary terms of the contract to meet the needs of the Publisher and the Author. Because it is the
combination of the provisions of the license agreement and the agreement on the transfer of rights will provide the most favorable conditions for both
parties.
Keywords: foreign economic agreement; transfer of property rights; license agreement publishing contract; copyright; intellectual property.

Вступ. За даними дослідження Книжкової
палати України та Українського інституту книги 2019
рік був рекордно низьким за останні 7 років. Нажаль,
з 2012 року спостерігався спад видавничої активності
[1]. Так, у 2019 році було видано 24416 видань
загальним тиражом 61,3 млн. примірників різного
напрямку, однак лідером залишилися навчальнометодичні видання [2]. Згідно зі ст. 1. «Визначення

термінів» Закону України «Про видавничу справу»:
«видавнича діяльність – це організована творча,
господарсько-виробнича
діяльність
видавців,
спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої
продукції», тобто видання творів [3]. Видавнича
діяльність (або ж видання твору) тісно пов’язана з
авторським правом, оскільки видання твору є процес,
який складається з придбання майнових прав Автора
© О.В. Сидоренко, І.В. Шуба, 2020
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(ів)/Правовласників; переклад Творів; створення
ілюстрацій; творча діяльність редакторів та ін.,.
Визначення поняття «видання» (ст.1«Визначення
термінів» Закону України «Про видавничу справу»)
не містить положення стосовно права інтелектуальної
власності, мова йде лише про відповідність вимогам
національних стандартів з питань видавничого
оформлення, поліграфічного та технічного виконання.
Актуальність тематики дослідження полягає в
тому, що чинне законодавство України закріплює
визначення поняття «видання» як право на
використання (частина майнових прав) об’єкту
авторського права (наприклад, твору), а автори
наділені майновими правами дозволяти або
забороняти використання їх результату творчої
діяльності впродовж строку дії майнових прав [4].
Саме передача майнових прав та надання дозволів на
використання (видання) серії книг про Гаррі Поттера
зробили Дж. Роулінг, за версією Форбс, [5] найбільш
високооплачуваною письменницею у світі із статками
$ 650 млн., оскільки за використання творів
авторського права передбачається винагорода автору.
Після
введення
обмежень
щодо
обсягу
російськомовних видань, у 10 разів зросла кількість
виданих творів державною мовою вітчизняних та
іноземних авторів. Також зростанню україномовних
видань сприяло і законодавство України, так, згідно з
пп. 197.1.25 Податкового кодексу України (даліПКУ) [6] звільняються від оподаткування ПДВ
операції з: постачання (передплати) та доставки
періодичних видань друкованих засобів масової
інформації (крім видань еротичного характеру)
вітчизняного
виробництва,
підготовлення
(літературне, наукове і технічне редагування,
коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк
на папері чи запис на електронному носієві),
розповсюдження книжок, у тому числі електронного
контенту (крім видань еротичного характеру)
вітчизняного виробництва, учнівських зошитів,
підручників та навчальних посібників, словників
українсько-іноземної або іноземно-української мови
вітчизняного виробництва на митній території
України. Тому питання регулювання правових
аспектів (особливостей) видання взагалі, і придбання
прав Авторів, зокрема, зарубіжних авторів є
актуальним і необхідним як для науковців, так і для
фахівців видавничої справи (юристів, бухгалтерів).
Аналіз стану питання. Відомо, що видавництва
України для отримання дозволу та набуття майнових
прав на видання об’єктів авторського права
використовують наступні види договорів (список не є
вичерпним): ліцензійний договір; договір про
передачу прав; видавничий договір; договір створення
на замовлення.
Ліцензійний договір передбачає надання дозволу
на опублікування твору обмеженого обсягом прав,
що передаються та способом використання. Серед
переваг ліцензійного договору є можливість
контролювати об’єкт інтелектуальної власності, проте
недоліком такого договору — ліцензіар змушений
платити щорічні платежі (роялті), контролювати
кількість і якість товару, що надаються.
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Договір про передачу права передбачає і це його
суттєва перевага, можливість надалі передавати прав
третім особами, а також активно брати участь в будьяких тендерах тощо.
Видавничий договір – це угода між видавцем і
автором, в силу якого перший набуває право і
приймає на себе обов’язок розмножити і поширити за
свій рахунок літературний, художній або музичний
твір [7, с.16]. Суттєвою відмінністю видавничого
договору є те, що його можна укласти як на готовий
твір так і на майбутній об’єкт авторського права [8].
Важливою частиною, вищезгаданих договорів є
визначення авторської винагороди за використання і у
випадку видавничого договору, створення твору.
Відомо, що плата за використання об’єктів або
передачу прав на об’єкт інтелектуальної власності
може здійснюватися за допомогою одноразового
фіксованого
платежу
(паушальний
платіж),
комбінованого платежу, що включає паушальний
платіж та роялті, або ж періодичних виплат.
Кожен із цих видів договорів має як свої
недоліки так і переваги, тому не можна визначити
найкращий, або найбільш вдалий. Тому часто виникає
питання що ж обрати, наприклад, Видавництву в
якості договору з нерезидентом (власником майнових
прав): договір про передачу майнових прав чи
ліцензійний договір?
В умовах ринкової економіки та удосконалення
норм чинного законодавства України щодо права
інтелектуальної власності
перед Видавництвами
постає питання набуття прав не порушуючи прав
Правовлаcників чи Авторів.
Мета роботи. Метою даної статті є дослідження
теоретичних і практичних засад авторських договорів
та їх особливостей.
Аналіз основних досягнень і літератури.
Проблематиці реалізації майнових прав на об’єкти
інтелектуальної власності, у тому числі на об’єкти
авторського права присвятили свої наукові праці такі
вітчизняні та зарубіжні вчені-юристи, як Ю.
Антимонов, Ю. Бошицький, Е. Гаврілов, В. Дозорцев,
В. Дроб’язко, В. Корецький, Н. Коршунов, О.
Красавчіков, О. Орлюк, О. Підопригора, О.Рузакова,
О.Святоцький, О.Сергєєв, В.Серебровський, Е.
Флейшиц, О.Харитонова, С. Чернишова та ін.
Викладення
основного
матеріалу
дослідження. Існує декілька етапів укладання
договору коли Видавництво має визначитись:
− з пропозицією (офертою) (з описання
істотних умов договору: порядку виплати
роялті, строком, кількістю тиражів, сумою
оподаткування та ін.);
− з розглядом пропозиції (внесення правок,
уточнень, доповнень);
− з узгодженням сторонами умов договору
(визначеність та безумовність кожною із
сторін умов договору, схвалення всього, що
вказано в оферті);
− прийняття пропозиції укласти договір другою
стороною (акцепт).
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Фінальним етапом є складання акту-приймання
прав (із дотриманням всіх обов’язкових реквізитів
первинного документу згідно з Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" [9] та Положенням про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку [10]

на об’єктів інтелектуальної власності та здійснення
оплати за договором.
Розглянемо особливості зовнішньо-економічних
договорів з якими зустрічаються Видавці на практиці
(табл.1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика ліцензійного договору та договору про передачу майнових прав.
Критерії

Передача
прав третій
особі

За договором про передачу майнових прав

Можливість передачі прав третій особі (ч. 3
ст. 32 Закону країни «Про авторське право і
суміжні права»[ 4]);

За ліцензійним договором або ж договори на
використання творів
Виключна або невиключна ліцензія
обмежує сфери використання прав (ч. 2 ст. 33
Закону країни «Про авторське право і суміжні
права»)

Майнові
права

Всі права, що передаються мають бути визначені
в договорі. Майнові права, не зазначені в
договорі, вважаються такими, що не були
передані.

Передаються конкретні права та способи
використання об'єкта, територія дії, порядок і
розмір плати за користування ліцензією.

Участь в
тендерах на
придбання
книг

Можливість участі в тендерах (Стаття
40. Умови застосування переговорної процедури
закупівлі Закону України «Про публічні
закупівлі» [ 10]).

Унеможливлює участь в спрощеній
процедурі в тендерах в зв’язку з відсутність
виключних майнових прав у Ліцензіата;

Оплата
прав за
договором

Оподаткування

Одноразова оплата прав за договором
незалежно від успіху об’єкта права
інтелектуальної власності.

Одноразова оплата за договором, яка в
майбутньому буде використана в якості
передплати за перші тиражи та регулярні
платежі (роялті).

За нерезидента (юридичної особи) – Ліцензіат має утримати податок (податок на репатріацію) з
суми зазначеної в договорі, відповідно до зазначених у підпункті 141.4.1 пункту 141.4 статті 141
ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6
пункту 141.4 статті 141 ПКУ), який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не
передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь
яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Для нерезидента (фізичної особи) – сума податку складатиме 18% ПДФО + 1,5 % військовий
збір.Слід звернути увагу, що для використання пільги, шляхом застосування положень
міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються
виплати, що набрали чинності необхідно отримати від:
-Нерезидента фізичної особи - довідку, яка підтверджує його податкове резидентство в країні, з
якою укладено міжнародний договір, й інші документи, передбачені міжнародним договором (п.п.
103.2, 103.4 ПКУ);
-Нерезидента юридичної особи - довідку, яка підтверджує його податкове резидентство в
країні, з якою укладено міжнародний договір, й інші документи, передбачені міжнародним
договором (п.п. 103.2, 103.4 ПКУ) та підтвердження наявності виключних майнових прав.
Наприклад на твір: текст, ілюстрації;

Реквізити та
ін.
документи
для оплати

Окрім стандартних реквізитів, слід пам’ятати, що для юридичних осіб необхідно вказувати
ЄДРПОУ, а для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків за
даними ДРФО, отриманий в Україні!
Дана вимога передбачена Відповідно до ст. 70 ПКУ «..нерезиденти, що отримують дохід в
Україні, мають зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб, та отримати картку
платника податків (ідентифікаційний код платника податків в Україні).

Отже, для того щоб здійснити платіж за набуття
прав на твір Видавець має сплатити:
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Обумовлена сума з Правовласником складатиме,
наприклад, 2000,00 євро +податок (15% , а це - 352,94
євро)+банківські послуги (50 євро)=2402, 94 євро.
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Нещодавно серед фахівців з’явилася пропозиція,
що стосується видавничого договору. Постало
питання про вилучення видавничого договору з
авторського права і виокремлення в самостійних
інститут
редакційного
(видавничого)
права.
Предметом правового регулювання таких стали б
відносини між Видавництвом і Автором, між
видавництвом
і
рецензентами/перекладачами/редакторами та іншими
суб’єктами видавничої справи.
Висновок. Таким чином, пропозиція щодо
створення інституту редакційного (видавничого)
права заслуговує на дискусію серед науковців, з
урахуванням чинного законодавства України та
необхідності змістовного опрацювання достатніх і
необхідних умови договору для задоволення потреб
Видавництва і Автора.
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ZHANG MIN, D. GOROVYI
THE ECONOMICAL ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF URBAN PASSENGER TRANSPORT
MODES ACCORDING TO THE PURPOSES OF URBAN PASSENGER LOGISTICS
Urbanization and the significant growth of cities, due to the large processes of migration of rural residents to cities, passenger logistics became a separate problem of
the 20th, and now the 21st century, especially urgent for the People's Republic of China. This led to the fact that the issues of urban passenger logistics became relevant.
A distinctive feature of the human resources (passenger) logistics, in contrast to traditional transport logistics, is the quality of delivery or transportation. Therefore, the
choice of the cheapest mode of transport (if there are no talks about perishable or fragile resources), the fastest delivery method, the optimal route, etc. plays an important
role in ordinary transport logistics. Other goals play an important role in the transportation of people: comfort, small overload, convenient schedule, availability of
accumulation points (stations, platforms, platforms, etc.), and especially – a choice of a transport mode vehicle and its suitability for transporting people. The aim of
the article is to find out the economic advantages and disadvantages of all possible modes of urban passenger transport according to the purposes of urban passenger
logistics. Many scientists discovered the problem of urban public transport mode choice, but it is still not have an optimal decision, as the aim of their study were
connected technical side of urban transport or the management of existing transport modes, fuel alternative decisions, the possibility of traffic congestion reduction, etc.
It the article it was shown that according to comparison on ecological and construction and operating cost criteria the best modes of passenger urban transport for
ordinary landscape city are trolleybus and electric bus, as the most balanced modes. The most popular existing modes as bus and subway have lacks: a bus has a lack
of environmental friendliness, and a subway has high cost on construction and operation. After choosing the best urban mode of passenger transport for the city two
other main issues of organizing urban logistics are left. The choice of the method of accounting and control of travel and the choice of a fare rating system will be
investigated in the next articles.
Keywords: logistics; urban transport; passenger transport; urban passenger logistics; modes of transport; advantages and disadvantages.

ЧЖАН МІНЬ, Д.А. ГОРОВИЙ
ЕКОНОМІЧНІ СИЛЬНІ І СЛАБКІ СТОРОНИ ВИДІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЛЕЙ МІСЬКОЇ ПАСАЖИРСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
Урбанізація і значне зростання міст через великі процеси міграції сільських жителів у міста, призвели до того, що пасажирська логістика стала
окремою проблемою ХХ, а тепер і ХХІ століття, що є особливо актуальним для Китайської Народної Республіки. Відмінною рисою пасажирської
логістики, на відміну від традиційної транспортної логістики, є якість доставки або перевезення. Оскільки в звичайній транспортної логістиці
важливу роль відіграє вибір найбільш дешевого виду транспорту (якщо не йдеться про швидкопсувні або крихкі ресурси), максимально швидкого
способу доставки, оптимального маршруту і т. і., то в транспортуванні людей важливу роль відіграють інші цілі: комфорт, невелике
перевантаження, зручний графік, наявність точок накопичення (станцій, платформ тощо), і особливо – вибір виду транспорту і його придатність
для перевезення людей. Метою статті є виявлення економічних переваг і недоліків всіх можливих видів міського пасажирського транспорту для
цілей міської пасажирської логістики. Багато вчених вивчали проблему вибору виду міського громадського транспорту, але до сих пір не знайшли
оптимального рішення, оскільки цілі їх дослідження були пов'язані з технічною стороною міського транспорту або управлінням існуючими
видами транспорту, альтернативними рішеннями по паливу, можливістю зниження транспортних заторів тощо. У статті показано, що в
порівнянні за критеріями еколого-будівельної та експлуатаційної вартості кращими видами пасажирського міського транспорту для міста зі
звичайним ландшафтом є тролейбус і електробус, як найбільш збалансовані види транспорту. У найбільш популярних існуючих видів
транспорту, таких як автобус і метро, є недоліки: автобус є не екологічний, а метро дорого обходиться в будівництві і експлуатації. Після вибору
оптимального міського виду пасажирського транспорту залишаються два інших основних питання організації міської логістики: вибір методу
обліку та контролю проїзду, а також вибір тарифної системи. Вони будуть розглянуті в наступних статтях.
Ключові слова: логістика; міський транспорт; пасажирський транспорт; міська пасажирська логістика; види транспорту; сильні та
слабкі сторони.

ЧЖАН МИНЬ, Д.А. ГОРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СИЛЬНЫЕ
И
СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В СООТВЕТСТВИИ С
ПАССАЖИРСКОЙ ЛОГИСТИКИ

ВИДОВ
ГОРОДСКОГО
ЦЕЛЯМИ ГОРОДСКОЙ

Урбанизация и значительный рост городов, из-за больших процессов миграции сельских жителей в города, привели к тому, что пассажирская логистика
стала отдельной проблемой ХХ, а теперь и ХХІ века, что является особенно актуальным для Китайской Народной Республики. Отличительной чертой
пассажирской логистики, в отличие от традиционной транспортной логистики, является качество доставки или перевозки. Поскольку в обычной
транспортной логистике важную роль играет выбор наиболее дешевого вида транспорта (если не идет речь о скоропортящихся или хрупких ресурсах),
максимально быстрого способа доставки, оптимального маршрута и т. д., то в транспортировке людей важную роль играют другие цели: комфорт,
небольшая перегрузка, удобный график, наличие точек накопления (станций, платформ и т.д.), и особенно – выбор вида транспорта и его пригодность
для перевозки людей. Целью статьи является выявление экономических преимуществ и недостатков всех возможных видов городского пассажирского
транспорта для целей городской пассажирской логистики. Многие ученые изучали проблему выбора вида городского общественного транспорта, но до
сих пор не нашли оптимального решения, поскольку цели их исследования были связаны с технической стороной городского транспорта или управлением
существующими видами транспорта, альтернативными решениями по топливу, возможностью снижения транспортных заторов и т.д. В статье показано,
что в сравнении по критериям эколого-строительной и эксплуатационной стоимости лучшими видами пассажирского городского транспорта для города
с обычным ландшафтом являются троллейбус и электробус, как наиболее сбалансированные виды транспорта. У наиболее популярных существующих
видов транспорта, таких как автобус и метро, есть недостатки: автобус не экологичен, а метро дорого обходится в строительстве и эксплуатации. После
выбора оптимального городского вида пассажирского транспорта остаются два других основных вопроса организации городской логистики: выбор
метода учета и контроля проезда, а также выбор тарифной системы. Они будут рассмотрены в следующих статьях.
Ключевые слова: логистика; городской транспорт; пассажирский транспорт; городская пассажирская логистика; виды транспорта;
сильные и слабые стороны.

Introduction. Transport is one of the most important
sectors of the national economy, which realizes the needs of the

economy and the population in all modes of traffic. It plays an
important role in the economic, socio-political, defense and
© Zhang Min, D. Gorovyi, 2020
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cultural life of each country, region, city and even town. The
special economic science called logistics studies the economic
sphere of transportation. Traditionally, logistics is considered as
the doctrine of planning, management and control the
movement of material, information and financial resources in
various systems. However, this approach, as a rule, is limited
only by issues of goods transportation, i.e. material resources.
Nevertheless, in the era of globalization and economic
integration, the role and need for rapid and rational movement
not only material, but also human resources are increasing.
After all, urbanization and the significant growth of cities, due
to the large processes of migration of rural residents to cities,
passenger logistics became a separate problem of the 20th, and
now the 21st century, especially urgent for the People's
Republic of China. This led to the fact that the issues of urban
passenger logistics became relevant.
Analysis of the issue state. A distinctive feature of the
human resources (passenger) logistics, in contrast to traditional
transport logistics, is the quality of delivery or transportation.
Therefore, the choice of the cheapest mode of transport (if there
are no talks about perishable or fragile resources), the fastest
delivery method, the optimal route, etc. plays an important role
in ordinary transport logistics. Other goals play an important
role in the transportation of people: comfort, small overload,
convenient schedule, availability of accumulation points
(stations, platforms, platforms, etc.), and especially – a choice
of a transport mode vehicle and its suitability for transporting
people.
The purpose of the work. The aim of the article is to find
out the economic advantages and disadvantages of all possible
modes of urban passenger transport according to the purposes
of urban passenger logistics.
Analysis of the main achievements and literature.
Many scientists discovered the problem of urban public
transport mode choice, but it is still not have an optimal
decision. The great input to highlight this problem was done by
Vukan R. Vuchic, however his decisions were connected
mostly with technical side of its implementation [1] or the
management of existing transport modes [2]. The
environmental problems of urban city exploitation were
discovered by Paul Mees [3]. Nicholas Low studies the problem
of fossil-fuel usage by mass transport. His ideas are connected
with transport fuel alternative decisions [4]. Richard Iles’s
researches are connected with rational decisions for public
transport in developing countries [5]. Other side the
transportation planning in USA with urban problems of growth
and development are studied by Michael Southworth and Eran
Ben-Joseph [6]. David Levinson and Kevin Krizek research the
possibility of traffic congestion reduction [7]. Jens Schade,
Bernhard Schlag [8], Erik Verhoef, Michiel C.J. Bliemer [9],
Dmytro Gorovyi and Kseniia Gorova [10] investigate the fear
system of the transport. However, the problems of economical
advantages and disadvantages of all possible modes of urban
passenger transport are not still enough investigated.
Presentation of the main research material. The
purposes of urban passenger logistics are:
meeting
the
needs of city residents in transport; ability to move a significant
number of passengers over long distances; rational organization
of the transport system in space and time; efficiency and
environmental friendliness of transport; possibility of using in
the conditions of existing buildings and terrain [1].
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The main mode of modern mass transport in cities is
usually a bus. A bus is a rail-less mechanical motor vehicle,
technically designed to carry nine or more passengers and
capable of maneuvering on the road, driven by an energy source
stored or produced from fuel stored on board [11].The world's
first city bus with an internal combustion engine entered the
route on April 12, 1903 in London [11]. Due to the ease of
operation and the absence of additional costs in organizing the
route (there is no need for rails, contact network, only the
organization of transport stops), a bus is the cheapest and most
massive mode of urban transport in the world, it is used both in
large cities and small towns. The city bus makes frequent stops
at which a large number of passengers take off and take on
board. Such a bus should have wide doors and passages, storage
areas, handrails for standing passengers. In metropolitan areas
with difficulties in roads traffic, buses have a separate lane,
where other road users do not have access. These buses are
called metrobuses [11]. However, in addition to advantages,
buses also have disadvantages – low environmental friendliness
during use, high wear, noise, the use of long buses on city roads
leads to their low maneuverability, and therefore to traffic jams
and a greater likelihood of road accidents.
It is necessary also to mention a taxi. It is not mass
transport, but serve for a single transportation of passengers
without specified routes to any point with payment for carfare
by the counter-taximeter, or by agreement, on a pre-calculated
route [12]. The most common mode of passenger cars used as
taxi are station wagons or sedans, less often minivans (even
pick-up trucks in Thailand). The strengths of using a taxi as a
mode of transport are delivery to any part of the city at any time,
in the shortest possible time and around the clock. But along
with this, there are a number of weaknesses: high cost of
services; low passenger capacity; the possibility of denial of
service due to the lack of free cars; a large number of "illegal"
cars and delivery services (Uber, Bolt, Bla-Bla Car) create
competition.
In the poor countries, there is a specific mode of transport
– route taxis. In fact, there are two types of them – tuk-tuk,
where they use a scooter or a pickup truck (Jakarta, Bangkok,
New Delhi), and minibus (Johannesburg, Kharkiv, Odesa,
Tirana, etc.). In the case of using a scooter, they are inherently
closer to a taxi, but differ in a lower fare. In the case of using a
pickup or minibus, route taxis carry out transportation along
certain lines – routes. Route taxis differ from the bus primarily
by the small number of passengers. In some countries (South
Africa, Thailand, Bolivia, Albania, etc.) they differs by the fact
that they can stop and take off passengers not only at public
transport stops, but also on demand in all places along the route.
The second most popular urban mode of transport is a
tram. A tram is a surface electric railway type of street and partly
street public transport for transporting passengers on
predetermined routes, used mainly in cities (although there are
examples of intercity tram routes) [13]. A tram is one of the
oldest modes of urban passenger public transport among the
existing at the beginning of the 21st century and it originated in
the first half of the 19th century as a horse-drawn vehicle.
Nowadays, a tram is often a type of historical transport. Foe
example, it has been preserved by separate lines in Lisbon and
Porto (Portugal), Barcelona (Spain), Leeds (Great Britain), etc.
Although in many cities its role as the main vehicle remains
significant, including for environmental reasons and due to
technological improvements, for example Prague (Czech
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Republic), Budapest (Hungary), Warsaw (Poland), Vienna
(Austria), Brussels (Belgium), etc. Most trams use electric
traction with the supply of electricity through an overhead
contact network, however, there are also trams powered by a
contact third rail or batteries. In the past, there were horse trams
(horse trams), pneumatic, steam and gas-powered trams.
Currently, in addition to electric, there are cable cars and diesel
trams, however, the last ones are deprived of the main
advantage of the tram – environmental friendliness, and
therefore they are practically not used. The main disadvantage
of a tram is a noise (although in some cities their wheels use
rubber tires to reduce it), the cost of organizing and maintaining
the rail infrastructure and contact networks, high maintenance
costs in the autumn-winter period (the need to clear the rails
from snow). In some cities of the world, in particular in Ukraine,
Russia, Poland, Belgium, Portugal, Turkey, Sweden,
Switzerland, Germany and Israel, a high-speed trams are used
(Kryvyi Rig, Kyiv, Porto, Volgograd, Istanbul, Stockholm,
Cologne, Jerusalem, Krakow, Antwerp, Zurich, etc.). They
move along dedicated high-speed sections or underground, and
therefore does not interfere with traffic on city streets, creates
little noise in the external environment and less operating costs
in winter (for underground use). In German, such a high-speed
underground tram (as well as the subway) is called U-Bahn.
Trolleybuses are also widespread as mass passenger
transport in European cities (Kharkiv, Kyiv, Minsk, Bratislava,
Budapest, Athens, Chisinau, Ostrava, Vilnius, Moscow, St.
Petersburg, Salzburg, etc.). A trolleybus is a trackless motor
vehicle of contact type with an electric drive, which receives
electric current from an external power source (from central
power stations) through a two-wire contact network using a
pantograph and combines the advantages of a tram and a bus
[14]. A trolleybus is similar in design to a bus, so many
manufacturers build trolleybuses on the platform of serial buses.
Trolleybuses are used mainly in cities, but there are also
intercity trolleybuses (for example, the Yalta – Simferopol route
in Ukraine). The main advantages of the trolleybus are its
environmental friendliness (no emissions) and the absence of
rails, i.e. the possibility of using on city roads. In addition, the
capacity of a low-floor trolleybus is usually more than that a
low-floor bus, since no space is required for placing fuel tanks,
the engine, and transmission units of the trolleybus are much
more compact, some of the electrical equipment can be placed
on the roof. Besides, the specific energy consumption of a
trolleybus per transported passenger is 30-35% lower than that
of a bus [14]. The disadvantages of a trolleybus usage are the
lack of autonomous running (without power supply), binding to
the existing (or construction of a new one) contact network, a
trolleybus consumes more electricity in comparison with a
tram.
Many cities of the world use another specific mode of
transport – a subway (metro, or rapid transit). A subway is an
off-street urban passenger transport system with rout trains
running there [15]. Different variants of the name are used in
modern English: mostly in American – subway, rail, in British
– the underground, metro. For example, London Underground,
New York Subway, Montreal Metro, Delhi Metro, Lahore
Metro, but in Liverpool – Merseyrail, in Washington –
Washington Metrorail (or Washington Metro), in San Francisco
– BART (Bay Area Rapid Transit), in Singapore – MRT (Mass
Rapid Transit), U-Bahn in Germany, etc. The term U-Bahn is
short for Untergrundbahn (underground railway). However, in
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some German cities (Cologne, Dusseldorf, Bochum,
Dortmund, Stuttgart, etc.) the word U-Bahn is used for highspeed underground tramlines. Subway lines, unlike trams, are
always laid separately from street transport: most often in
tunnels (London, New York, Paris, Madrid, Beijing, Bangkok,
Rome, Warsaw, Prague, St. Petersburg, Kharkiv, etc.).
Sometimes they are laid on overpasses or on the surface of the
earth (partially, Kyiv, Moscow, Bangalore, Rennes, Toronto,
Kuala Lumpur, Chongqing, etc.), but they do not intersect with
other road users, and this is different from the high-speed tram
(which is also sometimes called a metro). The construction of
the subway (especially the underground) requires heavy
investments; therefore, it is economically justified only in the
cities with a large passenger traffic. The first 6 km of
underground line was built in London and it was launched on
January 10, 1863 [15]. Initially, it was operated on steam
traction, which was replaced by electric power since 1890.
Power electric supply of subway trains is performed from the
third (contact) rail (in Beijing, Kyiv, Kharkiv, Paris, Sao Paulo,
etc.), from the overhead contact network (in Vienna, Lisbon,
Shanghai, etc.) or from the cable car (in Perugia). The largest
subway in the world in the number of stations and routes is
operated in New York (472 stations, 36 routes); with the length
of the lines – in Beijing (690.5 km) and Shanghai (676 km); by
annual passenger traffic – in Beijing and Tokyo; in terms of
daily passenger traffic – in Beijing, Shanghai, Shenzhen and
Seoul [15]. The smallest subways are located in Tabriz,
Maracaibo, Catania, Genoa, and Dnipro (7.8 km). Lausanne,
Brescia and Rennes are the smallest cities in the world with a
subway.
The economic advantages of the subway are its separate
location, high route speed (up to 80 km / h) and carrying
capacity (up to 60 thousand passengers per hour in one
direction), low noise for the environment (for underground),
environmental friendliness, lack of intersection with other
modes of transport. The disadvantages of subway are high
construction costs, high operating costs, possible safety
problems (for underground), and the possibility of rapid spread
of respiratory diseases (as Coronavirus).
In Asian or American cities (Wuhu, Guang'an, Liuzhou,
Bengbu, Guilin, Kuala Lumpur, Tokyo, Bangkok, Jakarta, Las
Vegas, Seattle, Sao Paulo, etc.), another mode of transport
similar to the subway is popular, it is monorail road. Formally,
the monorail refers to a railroad that uses one bearing rail, as
opposed to a conventional railroad, where there are two of them
[16]. The main advantage of the monorail road is that it, like a
subway, does not directly intersect with other road users on the
streets of the city. It means that the likelihood of collisions with
other traffic objects is negligible. In addition, a monorail is
much cheaper in construction in comparison with a subway. A
visibility in a monorail train is better than in a ground transport
due to the elevation of transport lines to a certain height. As a
result, monorail trains are also often used as sightseeing
transport in parks or other recreational areas (for example, in
Disney Park (USA), at Ueno Zoo (Japan), etc). In addition, a
monorail road is characterized by a low noise level (compared
to a tram or subway) due to the use of quiet electric motors and
rubberized wheels. The disadvantages of the monorail are more
energy consumption, high costs for the construction and
operation of switch tracks compared to a system with two rails,
high construction and operating costs compared to a tram or
railway, more accidents due to falling vehicles from a height.
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Another type of monorail is the tramway, common in
Germany (Wuppertal, Dresden). It is called in German H-bahn,
from Hochbahn (Elevated railway). It is a monorail two-track
suspension system on overpasses [17]. Unlike a monorail, a
carriage does not stand on a rail, but it is suspended from it. It
has the same advantages and disadvantages as the monorail.
Also, first in Germany (Berlin, Dresden, Hanover,
Cologne, etc.), and then in other countries (France, Australia,
USA, Ukraine, etc.), the city railway became widespread. In
Germany, it is called S-Bahn (from Stadtbahn – city railway).
The S-Bahn is essentially closer to suburban railway trains,
since it serves not only urban, but also suburban areas, for
example, Berlin and Potsdam in Germany [18]. In France, this
transport system is called RER (Réseau Express Régional – The
system of local express trains) [19]. However, unlike Berlin,
where the main sections of the S-Bahn are located on
overpasses within the city, RER in Paris is located underground
in tunnels, like a subway. Unlike these cities, Metro Trains
Melbourne has only ground sections. Since 2009 in Ukraine
Kyiv city electric train has been operating. The main advantage
of such transport is the use of railways coaches and their
existing rail system. This type of transport is especially
beneficial for suburban residents working within the city, since
it allows them not only to get to the city, but also to get to their
destination without a change at the station. The disadvantages
are high costs in construction of underground and elevated
sections, traffic road jams and accidents with ground sections.
Funiculars are used as urban transport in the cities with a
significant difference in height relief (Kyiv, Tbilisi, Baku,
Prague, Budapest, Lisbon, Porto, Kaunas, Vladivostok, Genoa,
Naples, Barcelona, San Francisco, etc.). Funicular (from Latin
Funiculus – rope, cable) is a rail vehicle with cable traction for
transporting people or goods in two connected carriages over a
short distance along a steep rail track [20]. Funicular lines, being
part of the city's transport system, are also often used as
sightseeing and excursion transport for tourists. The funicular
drive (i.e. its engine) is located at the top station, and the
funicular carriages do not have their own engines. The funicular
is most often laid on a separate track. Its variety, which is laid
along the streets of the city and can intersect with other road
users, is called a cable car [21]. Such vehicles operate in Lisbon,
San Francisco, Seattle, etc. There are underground funiculars in
Istanbul (Turkey) and Haifa (Israel), which makes them similar
to a subway. The main advantages of funiculars are its separate
location (not to cable cars), low noise for the environment, a
unique way to get to the hill. The disadvantages are high costs
for construction and operating of steep rail compared to a tram,
high cable wear due to its constant friction, traffic road jams and
accidents with cable cars, the shortage of route; it operates only
on steep routes.
Also, elevator lifts (Porto, Lisbon, Mlada Boleslav,
Brussels, Salvador, Stockholm, Izmir) they can use as urban
transport for vertical movement of passengers. They are
designed to assist pedestrians to overcome a steep slope [22].
As a rule, the transport service on such lifts is provided non-24
hours a day and in some cities (Brussels, Mlada Boleslav) it is
free. A separate type of such lifts, which, however, is often
confused with a funicular, is the inclined lift. Unlike a liftelevator, it lifts passengers not vertically, but at an angle, like a
funicular. However, unlike a funicular, where the cable is
attached simultaneously to a pair of vehicles, with the ascending
and descending vehicles balancing each other, in an inclined
Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)
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elevator, one car is either lifted by a winch to a station at the top
of the slope [23]. Such cities as Odesa, Cuneo, Paris, etc. use
this mode of transport. The main advantages of lifts are its
separate location, possibility to move passengers on vertical
slope, possibility to serve as architectural attracters. The
disadvantages are low passenger capacity, low speed, accidents
with cables due to wear, the shortage of route; it operates only
on steep routes.
To overcome natural barriers (for example, ravines,
gorges, rivers), aerial cableway are used in Koblenz, Bratislava,
Haifa, Barcelona, Ashgabat, Kharkiv, Odesa, Nizhny
Novgorod, New York, Singapore, Portland, Caracas, Hong
Kong, Funchal, Tbilisi, London, etc. An aerial cableway is a
type of transport for moving passengers and goods, which use a
cable (rope) to move carriages (cabins or chairs) in horizontal
way without touching the ground, stretched between the
supports. Moreover, if initially aerial cableways acted as a fullfledged form of urban transport, then recently they are more
often objects of tourist and entertainment complexes. Cabins
can be open or closed and vary in the number of passengers who
can be in them at the same time [24].The main advantages of
aerial cableways are a lack of intersection with other modes of
transport, possibility to move passengers through natural
barriers, possibility to serve as architectural attracters. The
disadvantages are low passenger capacity, low speed, accidents
with cables, the shortage of route, and high dependence on
weather.
The cities with a significant water surface use water taxis
or waterbuses. Water taxi or a waterbus are small displacement
passenger ships or ferries, operating in excursion mode or in
mode public transport in cities or on short-distance commuter
routes on rivers, in gulfs, canals or channels. These water taxis
run on established routes and carry a large number of
passengers. Scheduled water taxis operate in New York,
Boston, Toronto, Auckland, London, Istanbul, Hong Kong,
New York, Rotterdam, Amsterdam, Bangkok, Copenhagen
and other cities. In Venice, they call as water taxis the small
boats, which operate in the same mode as ordinary "car" taxis.
Ships carrying more passengers on certain routes they call
"water buses" in this city (in Italian – vaporetto). [25]. The main
advantages of water vehicles are a lack of intersection with
other modes of transport, water surface usage. In the same time,
the last is the main disadvantage as the passengers get out of
ferry have to change their mode of transport to continue their
trip. The disadvantages are also low speed, accidents on water,
and high dependence on weather.
In cities where environmental friendliness of transport
plays an important role, but it is not possible to use a tram or
trolleybus due to narrow streets and the need to preserve
architectural monuments, a new mode of transport is now used
– it is an electric bus (Beijing, Shanghai, Lhasa, Shenzhen,
Tianjin, Vienna, Krakow, Moscow and etc.). An electric bus is
a road motor vehicle of general use with an electric drive,
designed to transport people along the roads by a specified
route. An electricity required for an electric bus can be
generated on board (for example, by fuel cells), or stored on
board in a storage device [23]. An electric bus of medium or
large capacity, according to the design principle and the
electrical equipment used, is in many ways similar to a
trolleybus. However, in the general concept it is an electric car
with the exception of the size, capacity and power of the electric
drive. The first electric bus appeared in Great Britain in 1906.
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[23]. However, for a long time this mode of transport was not
used due to the high cost of its production, low efficiency and
the availability of cheaper alternatives with low environmental
requirements. Thus, the main advantages of an electric bus are
its environmental friendliness, the possibility of using it on
public roads without their modification (no contact network,
rails, etc.), greater maneuverability compared to a trolleybus,
the possibility of creating on bus body. But at the same time and
still there are a number of drawbacks that restrain the
development of this promising transport – a low cruising range
without recharging fuel cells, high cost of fuel cells, the need to
organize recharging stations at the headland, low efficiency
(especially in hot or cold weather conditions).
In 2013, Elon Musk proposed a new version of passenger
transport and called it as hyperloop, which will work on the
principle of pneumatic mail or electromagnetic catapult.
Hyperloop was conceived as an overhead pipeline located on
supports, inside of which single transport capsules 25-30 m long
move in one direction at a speed of 480 to 1102 km / h
(depending on the landscape) at intervals of 30 seconds in one
direction [24]. Elon Musk himself considers his idea as the fifth
mode of transport after a train, plane, car and ship. Therefore,
this mode of transport can both be considered as intercity and
inner city one, as agreements on the construction of 10 km long
operational routes in the cities of Dubai (UAE) and Tongren
(PRC) have already been concluded. However, since there is
still no full-fledged operation of this type of transport, it is too
early to talk about the economic advantages and disadvantages
of this type of transport, although the main ones are pointed
below.
Conclusions. It was shown that according to comparison
on ecological and construction and operating cost criteria the
best modes of passenger urban transport for ordinary landscape
city are trolleybus and electric bus, as the most balanced modes.
Bus has a lack of environmental friendliness, and a subway has
high cost on construction and operation. Other modes have less
capacity or are still not operated (as hyperloop). But never the
less bus and subway are still two the most popular modes of
urban passenger transportation all over the world due to their
main advantages – usage of existing road system for buses and
big capacity, speed and expectance of road intersections for
subway. All other modes of urban transport are on occasional
location all over the world depending on their historic
development (tram or trolleybus), slopes (cable car, funicular,
lift), nature intersections (aerial cableway), or water coverage
(waterbus).
After choosing the best urban mode of passenger transport
for the city two other main issues of organizing urban logistics
are left. The choice of the method of accounting and control of
travel and the choice of a fare rating system will be investigated
in the next articles.
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І. А. ЮР’ЄВА
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОВІДНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Сучасне ефективне виробництво потребує швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій , швидкому та якісному процесу їх
впровадження і використання. Впровадження інформаційних технологій на підприємстві тісно пов'язане з перебудовою організаційної
структури бізнес- процесів, удосконаленням традиційних структур виробництва, що приводить не тільки до залучення крупних інвестицій
у цей процес, але і викликає супротив організаційним перетворенням з боку персоналу . Аналіз стану проблем впровадження і управління
інформаційно - комунікаційними технологіями в цей час показує явну недостатню опрацьованість окремих аспектів і системи в цілому.
Основну увагу необхідно приділяти процесу вибору технології, впровадження, супроводу в системі управління підприємством для того, щоб
одержати вимірюваний ефект від їхнього використання. У цей час головну роль в ступені успішності інвестицій в інформаційнокомунікаційні технології відіграють не кошторис на придбання комп’ютерної техніки ,а новітнє устаткування ,яке функціонує на
підприємстві, наявність адаптованих до виробництва програмних продуктів, будування оперативних процесів надання і підтримки
інформаційно-комунікаційних послуг Кризові тенденції в економіці стимулюють керівників підприємства мати спеціалістів, які спроможні
зробити необхідний суворий відбір нових технологій, які повністю відповідають напрямам стратегічної діяльності, що приводять до
підвищення ефективності, підприємства з всебічним обліком витрат на впровадження доцільних провідних інформаційно-комунікаційних
технологій. .За умов невизначеності зовнішнього середовища, темпів змін, наявність сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
стала дієвим елементом ефективного управління з точки зору технологічних нововведень .В статті визначено, що управління комунікацією
- управління взаємодіями між людьми, які, у свою чергу, управляють засобами комунікацій в процесі самої комунікації. Зазначено, що як і в
будь-якій іншій системі, управління комунікаціями передбачає реалізацію наступного комплексу функції: планування, організація, облік,
мотивація і контроль. Зроблено висновок, що управління процесом комунікації - це комплекс впливів на засоби комунікації і співробітників,
які здійснюють даний процес за допомогою даних засобів. Створення, впровадження і становлення інформаційних ресурсів на підприємстві
здійснюється за такими напрямками: визначення проблем і формулювання інформації, яка необхідна для вирішення даних проблем;
визначення необхідних джерел інформації для вирішення проблемних ситуацій; набір засобів для діагностування проблем організації, збір,
обробка і аналіз інформації, яка необхідна для вирішення знайдених проблем; розробка і оцінка завдань для керівників різних ланок чи
співробітників, які ухвалюють рішення. Задля виживання в конкурентному середовищі необхідно впроваджувати низку заходів із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій щодо інформаційної безпеки, яка в свою чергу усуває ризик виникнення питань
фінансово-економічної безпеки.
Ключові слова: управління, ефективність, підприємство, інформаційно-комунікаційні технології, виробництво, організація,
комп’ютерна техніка, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, інвестиції, бізнес, програмний продукт, криза, адаптація, інновація,
персонал, управління персоналом, структура, керівник, інформаційна система, .управлінське рішення, організаційна система, вибір
,комунікація, інформаційна безпека, фінансово-економічна безпека.

И. А. ЮРЬЕВА
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕДУЩИХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Современное эффективное производство нуждается в быстром развитии информационно-коммуникационных технологий, быстром и
качественном процессе их внедрения и использования. Внедрение информационных технологий на предприятии тесно связано с
перестройкой организационной структуры бизнес-процессов, усовершенствованием традиционных структур производства, которое приводит
не только к привлечению крупных инвестиций в этот процесс, но и вызывает сопротивление организационным преобразованиям со стороны
персонала. Анализ состояния проблем внедрения и управления информационно-коммуникационными технологиями в настоящее время
показывает явную недостаточную обработанность отдельных аспектов и системы в целом. Основное внимание необходимо уделять процессу
выбора технологии, внедрения, сопровождения в системе управления предприятием для того, чтобы получить необходимый эффект от их
использования. В настоящее время главную роль в степени успешности инвестиций в информационно-коммуникационные
технологии играют не калькуляция на приобретение компьютерной техники, а новейшее оборудование, которое функционирует на
предприятии, наличие адаптированных к производству программных продуктов, построение оперативных процессов предоставление и
поддержка информационно-коммуникационных услуг. Кризисные тенденции в экономике стимулируют руководителей предприятия иметь
специалистов, которые способны сделать необходимый суровый отбор новых технологий, которые полностью отвечают направлениям
стратегической деятельности, и приводят к повышению эффективности. При условиях неопределенности внешней среды, темпов изменений,
наличие современных информационно-коммуникационных технологий станет действенным элементом эффективного управления с точки
зрения технологических нововведений. В статье определено, что управление коммуникацией – это управление взаимодействиями между
людьми, которые, в свою очередь, управляют средствами коммуникаций в процессе самой коммуникации. Указано, что как и в любой другой
системе, управление коммуникациями предусматривает реализацию следующего комплекса функций: планирование, организация, учет,
мотивация и контроль. Сделан вывод, что управление процессом коммуникации – это комплекс влияний на средства коммуникации и
сотрудников, которые осуществляют данный процесс с помощью данных средств. Создание, внедрение и становление информационных
ресурсов на предприятии осуществляется по таким направлениям: определение проблем и формулирования информации, которая
необходимая для решения данных проблем; определение необходимых источников информации для решения проблемных ситуаций; набор
средств для диагностирования проблем организации, сбор, обработка и анализ информации, которая необходимая для решения найденных
проблем; разработка и оценка задач для руководителей разных звеньев или сотрудников, которые принимают решение. Ради выживания в
конкурентной среде необходимо внедрять ряд мер с применением информационно-коммуникационных технологий относительно
информационной безопасности, которая в свою очередь отстраняет риск возникновение вопросов финансово-экономической безопасности.
Ключевые слова:
эффективность, предприятие, информационно-коммуникационные технологии, производство, организация,
компьютерная техника, внутренняя среда, внешняя среда, инвестиции, бизнес, программный продукт, кризис, адаптация, инновация,
персонал, управление персоналом, структура, руководитель, информационная система, .управленческое решение, организационная система,
выбор.,коммуникация, информационная безопасность, финансово-экономическая безопасность.
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I. A. YURYEVA
THE USE OF LEADING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT MODERN
ENTERPRISES
Efficient up-to-date production requires a fast development of information and communication technologies (ICT) as well as their quick and qualitative
implementation. The latter is closely tied in with the reorganization of business process structures, the improvement of traditional business structures,
which leads not only to attracting major investments, but it also causes resistance to reorganization of personnel. The analysis of problems of ICT
implementation nowadays shows a lack of organization of separate aspects and the system as a whole. One should pay close attention to the choice of
technology, its implementation and maintenance in the enterprise management system to get the expected effect out of their use. Nowadays the crucial
role in the success of ICT investments is not played by the expenses on purchasing of computer equipment, but by the state-of-the-art equipment
available at the enterprise, as well as the availability of production adapted software products, building of operating processes, the availability and
maintenance of ICT. Crisis trends in the economy incentivize the managers of enterprises to hire specialists who are capable of making a wise choice
when it comes to new technologies which meet all the requirements of the strategic activity and lead to the increase of efficiency. Under the
circumstances of an uncertain environment, rates of changes, the availability of modern ICT will become a powerful tool of efficient management in
terms of technological innovations. The article claims that communication management is responsible for relations between people, which in their turn
manage means of communication in the time of communication. It is also entioned that, as in any other system, communication management involves
fulfillment of the following range of functions: planning, organizing, auditing, motivating and controlling. It has been concluded that communication
process management is a complex of influence on the means of communication and on employees performing this process with the help of the given
means. Creation, implementation and establishment of information resources at an enterprise are performed in the following directions: determination
of problems and formulating the data necessary to resolve these problems; determination of the necessary resources of information to solve similar
problems; a toolkit of means to diagnose organization problems; collecting, processing and analyzing information which is necessary to resolve new
problems; development and assessment of tasks for managers or employees who make decisions. To survive in a competing environment, it’s essential
to implement a number of measures using ICT in terms of information safety which in its turn removes the risk of emergence of financial and economical
safety issues.
Keywords: management, efficiency, enterprise, information and communication technologies, production, organization, computer equipment,
internal environment, external environment, investments, business, software product, crisis, adaptation, innovation, personnel, personnel management,
structure, manager, information system, management decision, organizing system, choice, communication, information security, financial and
economical safety.

Вступ. Сьогодні в умовах кризового стану та
загострення конкуренції кожне підприємство повинно
мати здатність швидко адаптуватися до мінливих умов
зовнішніх та внутрішніх факторів навколишнього
середовища, мати кошик нових послуг і технологій.
Інформація стала стратегічним ресурсом суспільства,
що і привело до неминучого поширення та
необхідності
використання
інформаційннокоммунікаціних
технологій.
Інформаційннокоммунікаціні технології технології - це інструмент
створення нових способів управління бізнесом, які
дають якісні результати на рівні горизонтальних та
вертикальних взаємозв’язків на підприємстві, так і на
рівні зовнішніх коммунікацій. [1].
Постановка завдання. Сьогодні більшість
проблем розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій на українських підприємствах походять від
того, які стратегічні та оперативні завдання постають
перед керівництвом, які повинні забезпечити
безперебійну наявність основних ресурсів, мати
можливість прийняте
правильне
управлінське
рішення. Для ухвали таких рішень керівники повинні
мати певну уяву про стан внутрішнього та
навколишнього середовища. При недостатньому рівні
інформаційних та комунікаційних технологій вони
найчастіше мають дуже обмежене усвідомлення
проблеми.
Ухвалюючи
рішення,
керівники
управляють підприємством виходячи зі свого
особистого
досвіду,
бачення,
інтуїції
і
неструктурованої інформованості про її динаміку і
стан проблеми. Керівники, які відповідають за
діяльність організації в цілому, повинні мати більш
широке бачення перспектив і проблем, які пов'язані з
впровадженням
інформаційно-комунікаційних
технологій у різній сфері діяльності і умінням
управляти довгостроковим досягненням цілей.
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Аналіз стану питання. Самими серйозними
проблемами, які необхідно розглянути в першу чергу є
обговорення
правильного
вибору
найбільш
адаптованої інформаційно-комунікаційної технології
при впровадженні для потреб даного виробництва;
визначення необхідних напрямків інформаційнокомунікаційних технологій; оцінка ефективності
використання; розрахунок оптимальних обсягів
засобів, необхідних для розвитку даних систем.
Аналіз основних досягнень і літератури.
Питання впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій дослідженні вітчизняними та зарубіжними
вченими, серед яких, досить глибоко визначені в
роботах М.І. Камлик, С.Н. Ільяшенко, А. Одінцова, В.
Волошина, О. Ареф’єва, Д. Ковальова, С.
Покропивного, Т. Васильцова та ін.. Вклад у
дослідження
інформаційно-комунікаційних
технологій підприємства внесли відомі вченіекономісти: Козаченко Г. В., Пономарьов В. П.,
Ляшенко О. М., В. Тамбовцев, Р. Дацків,
Плєтникова І. Л., В. Шликов, Кірієнко А. В.
Існуючи методи розв’язання задачі. Для вирішення
завдань, використано загальнонаукові та спеціальні
методи дослідження. Це зокрема: аналіз – при виявленні
особливостей економічних загроз і вдосконаленні їх
класифікації, побудові багаторівневої системи
складових інформаційно-комунікаційних технологій
підприємства; індукція і дедукція – для формування
висновків про стан складових на основі певних
показників, що використовувалися при їх діагностиці;
системний метод – при розгляді системи інформаційного
управління підприємством.
Мета роботи. Головною метою дослідження є
аналіз застосування та впровадження інформаційнокомунікаційних технологій на підприємство задля
прискорення прийняття вірних управлінських рішень,
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із можливістю швидкого реагування на внутрішні та
зовнішні чинники навколишнього середовища.
Постановка задачі. Розкрити на теоретичному
рівні
поняття
інформаційно-комунікаційних
технологій, дослідити їх провідне впровадження та
особливості та особливості застосування на
підприємствах.
Результати
дослідження.
Українські
підприємства
виконують
свою діяльність
у
відповідності до державної інформаційної політики, як
сукупності основних напрямків і способів діяльності
держави з одержання, використання, поширення і
зберігання інформації, згідно Закону України "Про
інформацію. На цей час в Україні , як і у всьому світі
розробка провідних інформаційних технологій та
послуг з інформаційного управління
займає
домінуюче положення - це є головною причиною
інформатизації економіки, перетворення її в сучасну
інформаційну систему, тому що інформація - це
основний виробничий ресурс, який перебуває нарівні з
іншими ресурсами: матеріальними, фінансовими,
людськими, часовими. Національний інформаційний
простір України, де застосовуються інформаційнокомунікаційні технології є сукупністю національних
інформаційних
ресурсів
і
інформаційної
інфраструктури, які дозволяють на основі єдиних
принципів і загальних правил забезпечувати
інформаційну взаємодію громадян, суспільства,
держави з їхнім рівним правом доступу до відкритих
інформаційних ресурсів і максимально повним
задоволенням інформаційних потреб суб'єктів
держави на всій її території з дотриманням балансу
інтересів на входження у світовий інформаційний
простір і забезпечення інформаційної безпеки згідно з
Конституцією України і міжнародних правових норм.
Основний фактор трансформації економіки в
інформаційну - це розвиток комунікаційних і
інформаційних технологій у всіх її сферах. Стосовно
об'єкта дослідження інформація буває внутрішньою і
зовнішньою. Система внутрішньої інформації - це дані
статистичного бухгалтерського, оперативного обліку і
звітності, планові дані, нормативні дані, розроблені на
підприємстві і т.і. Система зовнішньої інформації - це
дані статистичних збірників, періодичних і
спеціальних видань, конференцій, ділових зустрічей,
офіційні, господарсько-правові документи і т.і.
Інформаційно-комунікаційні
технології
це
сукупність об'єднаних в один ланцюжок програмно технічних засобів, виробничих процесів і методів, які
забезпечують збір, зберігання, обробку, аналізи і
поширення інформації для того, щоб максимально
знизити трудомісткість процесів використання
інформаційних ресурсів, при цьому підвищуючи їх
оперативність і надійність. При застосуванні новітніх
інформаційних
технологій
для
підвищення
інформаційного потенціалу використовується увесь
індустріально-технологічний
комплекс
засобів
інформатики,
уся
мережа
науково-дослідних,
навчальних, адміністративних, комерційних і інших
організацій і соціальних інститутів, діяльність яких
сприяє ефективному використанню інформаційних
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ресурсів, а також на підприємствах здійснюється
підготовка для цих цілей необхідної кількості фахівців
відповідного
профілю.
Методика
створення
корпоративних інформаційно-комунікаційних систем
містить ряд наступних загальних положень: технологія
побудови системи за моделями "як треба", без спроб
програмування діючих зараз алгоритмів; технологія
побудови систем з підходом "зверху вниз". Якщо
рішення про автоматизацію прийняте і схвалене
вищим керівництвом, то впровадження програмних
модулів здійснюється з головних підприємств і
підрозділів, а процес побудови корпоративної системи
проходить набагато швидше і ефективніше, чим при
впровадженні системи спочатку в низові підрозділи;
технологія поетапного впровадження. Оскільки
комплексна автоматизація - це процес, у який
втягуються практично всі структурні підрозділи
підприємства, технологія поетапного впровадження є
найбільш ефективною.
Існує також технологія
залучення до розробки інформаційних систем
майбутніх
користувачів цих систем..Недосконалий розвиток інф
ормаційно-комунікаційних технологій на підприємстві
збільшує цілий ряд факторів, які створюють
перешкоди для ефективного розвитку виробництва в
даній сфері і швидкого впровадження і повноцінного
використання їх в економічній діяльності організації.
До таких негативних факторів можна віднести
недосконалий рівень підготовки кадрів підприємства в
сфері створення і використання інформаційнокомунікаційних технологій, дефіцит інформації та
економічної інформаційної підтримки, недостатня
нормативна правова база, яка розробляється, не
враховуючи
можливості
сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.Інформацій
но-комунікаційні технології мають всі ресурси, які
необхідні для управління інформацією, зокрема ,
комп'ютери, мережі і програмні забезпечення, які
необхідні для пошуку, формування, обробки,
зберігання і передачі інформації. Сучасні інформаційні
технології можна згрупувати в такий спосіб:
стандартизація;
організаційно-методичне
забезпечення; комунікаційні засоби; технічні засоби.
За визначенням комунікація - це процес обміну
інформацією та ідеями між двома і більш людьми, який
веде до взаєморозуміння. Як відомо, будь-яка система,
у тому числі економічна, прагне до стабільного
положення. Однак, загальні закони розвитку
визначають взаємозв'язок між кризою і стабільністю,
які утворюють дві протилежності, дозвіл протиріч між
якими на користь кризи визначає новий виток у
розвитку економічних систем. Цілями комунікацій на
підприємстві є надання ефективного обміну
інформацією між об'єктами і суб'єктами управління, в
розвиненій структурі, наприклад за географічним
типом, є скорочення зайвих ланцюгів спілкування;
модернізація міжособистісних відносин у процесі
обміну
інформацією;
формування
окремих
інформаційних каналів з метою обміну інформацією,
координації дій і завдань як між співробітниками
окремо, так і між підрозділами компанії; контроль і
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вдосконалювання інформаційних потоків. Справа в
тому, що інформаційні технології охоплюють
абсолютно усі області пошуку, збору, зберігання,
передачі і сприйняття будь-якої інформації, при цьому,
не обмежуючись лише комп'ютерними технологіями.
Насамперед , інформаційні технології часто
асоціюються з комп'ютерними, тому що поява
комп'ютерів
сприяла
виходу
інформаційнокомунікаційних технологій на новий рівень. Сфера
інформаційно-комунікаційних технологій займається
формуванням,
розвитком
і
споживанням
інформаційних систем. Ґрунтуючись на раціональне
використання сучасних досягнень у комп'ютерній
сфері і інших високих технологій, практичного
досвіду, новітніх засобів програмного забезпечення і
засобів комунікації, інформаційні технології здатні
вирішувати будь-які завдання по ефективній розробці
інформаційного процесу з метою зниження витрат
матеріальних ресурсів, енергії, праці і часу у всіх
сферах життя сучасного суспільства і кожної людини
окремо. Усі інформаційні технології взаємодіють один
з одним і часто входять в області соціальних процесів,
промислового виробництва, управління і у сфери
послуг складовою частиною. Інформаційні технології це сукупність об'єднаних в один ланцюжок програмнотехнічних засоби, виробничі процеси і методи, які
забезпечують збір, зберігання, обробку, аналіз і
поширення інформації для того, щоб максимально
знизити трудомісткість процесів використання
інформаційних ресурсів, при цьому підвищуючи їх
оперативність і надійність.
Висновки. Вивчаючи визначення інформаційних
технологій можна зробити висновок про те, що на цей
час
інформаційно-комунікаційні
технології
є
ефективним інструментом удосконалення управління
підприємством.
Особливо
це
виражене
у
внутрішньому середовищі підприємства з такими
складовими, як організаційна культура, управління
персоналом, діловодство, маркетинг, управління
якістю, стратегічне управління, інформаційна та
екологічна безпека. Можна зробити висновок, що
головна ціль інформаційних технологій - гарантувати
ефективне застосування інформаційних ресурсів: для
підтримки прийняття рішень; для забезпечення
конкурентоспроможності відділів компанії з обліком
думки постійних і потенційних клієнтів; при створенні
стратегічних планів розвитку компанії. Визначено, що
управління комунікацією – це управління взаємодіями
між людьми, які, у свою чергу, управляють засобами
комунікацій в процесі самої комунікації. Зазначено, що
як і в будь-якій іншій системі, управління
комунікаціями передбачає реалізацію наступного
комплексу функції: планування, організація, облік,

мотивація і контроль. Зроблено висновок, що
управління процесом комунікації - це комплекс
впливів на засоби комунікації і співробітників, які
здійснюють даний процес за допомогою даних засобів.
Також суттєва роль
впровадження
системи
інформаційно-комунікаційних
технологій
щодо
стабільної роботи структурних підрозділів, які
займаються
питаннями
фінансово-економічної
безпеки підприємства та блокують несанкціоновані
внутрішні та зовнішні втручання сторонніх осіб.
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Я. А. МАКСИМЕНКО, В. О. КРОПИВА
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті досліджено глобалізацію як тенденцію розвитку сучасної світової економіки. Метою даної статті є аналіз процесу глобалізації,
виявлення її сутності, проявів, взаємозв’язків з іншими тенденціями розвитку світової економіки, наслідків глобалізації. Конкретизовано
визначення глобалізації в широкому і вузькому смислі. Проаналізовано підходи до визначення факторів, що обумовлюють глобалізацію.
Розкрито прояви глобалізації. Продемонстровано взаємозв’язок між глобалізацією, інтернаціоналізацією, інтеграцією та
транснаціоналізацією. Охарактеризовано індекс рівня глобалізації країн світу. Зазначено, що лідерами цього списку є Швейцарія, Нідерланди,
Бельгія, на останньому місці знаходяться Віргінські Острови, Україна в цьому рейтингу знаходиться на 45 місці. Розкрито наслідки
глобалізації. Серед позитивних наслідків виявлено такі: сприяння більш ефективному використанню ресурсів, посилення міжнародної
конкуренції, сприяння технологічному розвитку, економічному зростанню, можливість мобілізації значних фінансових ресурсів і
розв’язання глобальних проблем. До негативних наслідків належать: нерівномірність розподілу переваг від глобалізації, посилення
соціальної поляризації, вірогідність виникнення диспропорцій, погіршення стану навколишнього середовища. Визначено фактори, що
детермінують ступінь і характер впливу глобалізації на національні економіки, головні серед них такі: макроекономічна стабільність, рівень
економічного розвитку, фінансова стабільність, диверсифікованість економіки і міжнародних економічних відносин. Підкреслено, що
існування позитивних і негативних наслідків глобалізації обумовлює пошук шляхів отримання максимального позитивного ефекту і
нівелювання негативного, що можливо за умови створення сприятливого середовища для розвитку національної економіки, співробітництва
з іншими країнами світу.
Ключові слова: глобалізація; інтернаціоналізація; інтеграція; транснаціоналізація; індекс глобалізації; наслідки глобалізації.

Я. А. МАКСИМЕНКО, В. О. КРАПИВА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье исследована глобализация как тенденция развития современной мировой экономики. Целью данной статьи является анализ процесса
глобализации, выявление ее сущности, проявлений, взаимосвязей с другими тенденциями развития мировой экономики, последствий
глобализации. Конкретизировано определение глобализации в широком и узком смысле. Проанализированы подходы к определению
факторов, обусловливающих глобализацию. Раскрыты проявления глобализации. Продемонстрирована взаимосвязь между глобализацией,
интернационализацией, интеграцией и транснационализацией. Охарактеризован индекс уровня глобализации стран мира. Отмечено, что
лидерами этого списка являются Швейцария, Нидерланды, Бельгия, на последнем месте находятся Виргинские Острова, Украина в этом
рейтинге находится на 45 месте. Раскрыты последствия глобализации. Среди положительных последствий выявлены следующие: содействие
более эффективному использованию ресурсов, усиление международной конкуренции, содействие технологическому развитию,
экономическому росту, возможность мобилизации значительных финансовых ресурсов и решение глобальных проблем. К отрицательным
последствиям относятся: неравномерность распределения преимуществ глобализации, усиление социальной поляризации, вероятность
возникновения диспропорций, ухудшение состояния окружающей среды. Определены факторы, детерминирующие степень и характер
влияния глобализации на национальные экономики, главными среди них являются следующие: макроэкономическая стабильность, уровень
экономического развития, финансовая стабильность, диверсифицированность экономики и международных экономических отношений.
Подчеркнуто, что существование положительных и отрицательных последствий глобализации обусловливает поиск путей получения
максимального положительного эффекта и нивелирования отрицательного, что возможно при условии создания благоприятной среды для
развития национальной экономики, сотрудничества с другими странами мира.
Ключевые слова: глобализация; интернационализация; интеграция; транснационализация; индекс глобализации; последствия
глобализации.

Ia. A. MAKSYMENKO, V. O. KRAPIVA
GLOBALIZATION AS A DEVELOPMENT TREND OF THE MODERN WORLD ECONOMY
The article deals with the globalization as a development trend of the modern world economy. The aim of the article is the analysis the process of
globalization, identification its essence, manifestations, relationships with other trends of the world economy, the consequences of globalization. The
definition of globalization in a broad and narrow sense has been concretized. Approaches to determining the factors that cause globalization have been
analyzed. Manifestations of globalization have been revealed. The relationship between globalization, internationalization, integration and
transnationalization have been demonstrated. The index of the level of globalization of the world has been characterized. It is noted that the leaders of
this list are the Switzerland, Netherlands, Belgium, in last place are the Virgin Islands, Ukraine is in 45th place in this ranking. The consequences of
globalization have been revealed. Among the positive effects were: promoting more efficient use of resources, strengthening international competition,
promoting technological development, economic growth, the ability to mobilize significant financial resources and solve global problems. The negative
consequences include: uneven distribution of benefits from globalization, increasing social polarization, the likelihood of imbalances, deterioration of
the environment. The factors that determine the degree and nature of the impact of globalization on national economies have been identified, the main
ones being: macroeconomic stability, level of economic development, financial stability, diversification of the economy and international economic
relations. It is emphasized that the existence of positive and negative consequences of globalization determines the search for ways to obtain the
maximum positive effect and leveling the negative, which is possible provided a favourable environment for the development of national economy,
cooperation with other countries.
Keywords: globalization; internationalization; integration; transnationalization; globalization index; consequences of globalization.

Вступ. Всеохоплюючою тенденцією розвитку
сучасної світової економіки є глобалізація, яка суттєво
впливає на формування складної багаторівневої
системи суспільно-економічних відносин. В рамках

даного явища спостерігається значне посилення
економічних, соціальних, політичних, інформаційних і
культурних взаємозв'язків країн всього світу. В
економічному сенсі глобалізація уособлює процес
© Я. А. Максименко, В. О. Кропива, 2020
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формування взаємопов'язаної цілісної глобальної
економіки, єдиного ринку товарів, капіталу і послуг.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналізу
глобалізації присвячені праці багатьох вчених, таких
як Войтович Р. В., Гавловська Н. І., Гавловська В. І.,
Куриляк В. Є., Рудніченко Є. М., Савельєв Є. В.,
Солоха М. Т., Ткач О. В., Хелд Д. та інші. Однак, не
дивлячись на чисельні публікації з даної
проблематики, питання виявлення сутності, проявів,
наслідків
глобалізації
потребують
подальших
досліджень.
Мета статті. Метою даної статті є аналіз процесу
глобалізації, виявлення її сутності, проявів,
взаємозв’язків з іншими тенденціями розвитку світової
економіки, наслідків глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Глобалізація як тісне переплетення суб'єктів світової
економіки на основі інтернаціоналізації, інтеграції,
транснаціоналізації і лібералізації, пов’язана з
історичним процесом уніфікації всіх сфер людської
життєдіяльності,
зміною
структури
світового
господарства.
За ствердженням Р. В. Войтовича і М. Т. Солохи:
«Глобалізація не лише незворотний, але й необхідний
процес. Оскільки вона являє собою певну культурну
систему,
яка
дає
змогу
передавати,
взаємообмінюватись знаннями не лише між
поколіннями, але й між народами… глобалізація
приводить до своєрідної національної відкритості,
основним інструментом якої є вирішення проблем, які
уможливлюють усесторонній зв’язок та всесторонню
залежність однієї нації від іншої… зникають
традиційні кордони, з’являються абсолютно нові
форми зв’язків між народами» [2].
Існують різні підходи до визначення глобалізації.
На думку економіста Джозефа Стіглітца глобалізація
– це «більш тісна інтеграція країн і народів світу, що
спричинена значним скороченням витрат на
перевезення і зв’язок, усуненням штучних бар’єрів на
шляху переміщення з країни в країну товарів, послуг,
капіталу, знань та людей» [3]. К. Омає стверджує, що
сучасна глобалізація означає нову еру, відмінна риса
якої полягає в тому, що люди всюди дедалі більшою
мірою потрапляють в залежність від порядків, що
панують на світовому ринку [12]. Дж. Резенау і Е.
Гідденс вважають, що сучасна глобалізація уявляється
історично безпрецедентною, а держави і суспільства у
всіх куточках земної кулі відчувають глибокі зміни в
міру того, як намагаються адаптуватися до більш
пов'язаного зсередини, але вельми мінливого світу
[12]. Ткач О. стверджує, що: «глобалізація – це
чергова, наступна, більш розвинена стадія розвитку
процесу інтернаціоналізації» [11].
Глобалізацію можна розглядати в широкому і
вузькому смислі.
Глобалізація у широкому смислі – об’єктивний
процес посилення взаємозв’язків і взаємозалежностей
між суб’єктами, процесами у різних сферах діяльності
людей в світовому масштабі.
Глобалізація у вузькому смислі (міжнародних
економічних відносин) – об’єктивний процес
посилення взаємозв’язків і взаємозалежностей між
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суб’єктами, процесами у різних формах міжнародних
економічних відносин.
Глобалізація проявляється в інтенсифікації всіх
форм міжнародного економічного співробітництва,
таких як: міжнародна торгівля товарами і послугами,
міжнародний рух капіталу, міжнародна передача
технологій, міжнародна міграція робочої сили,
міжнародні валютно-фінансові відносини. Одним із
проявів
глобалізації
виступає
розширення
міжнародних форм підприємництва, підвищення ролі
транснаціональних корпорацій в світогосподарських
процесах [9].
Глобалізація світової економічної системи як
багатофакторний і багатовимірний процес діалектично
пов'язаний з інтернаціоналізацією, інтеграцією та
транснаціоналізацією. Інтернаціоналізація – це процес,
властивий розвитку світової ринкової економіки, який
характеризується
зближенням
і
взаємним
пристосуванням національних економічних систем,
включенням їх в єдиний інтернаціональний процес
відтворення. Інтернаціоналізація є передумовою
інтеграції. Інтеграція, в свою чергу, як процес
зближення економік різних країн становить основу для
глобалізації.
Інтернаціоналізація,
інтеграція,
глобалізація базуються на міжнародному поділі праці і
є взаємопов’язаними процесами, хоча і не тотожними.
Транснаціоналізація, це один з головних джерел
глобалізації, це процес становлення і розвитку в
світовій економіці великих транснаціональних
корпорацій, з одного боку, який, відображає діяльність
компаній реального світового і фінансового сектора; а
з іншого – це результат процесу інтернаціоналізації. На
даному етапі соціально-економічного розвитку,
діяльність транснаціональних корпорацій є рушійною
силою транснаціоналізації всіх національних економік
світу, а не тільки як інтернаціоналізації бізнесу.
Термін «глобалізація» вперше ввів в науковий
обіг економіст Т. Левіт в 1983 році. Він визначив
глобалізацію як феномен злиття ринків окремих
продуктів, що виробляються ТНК.
Глобалізацію обумовлюють безліч факторів,
серед них такі: економічні, технологічні, науковотехнічні, інформаційні, соціологічні, політичні,
екологічні. Глобалізація набуває розвитку з
поглибленням міжнародного поділу праці і
спеціалізації. На це звертає увагу дослідник
В. А. Кварацхелія, стверджуючи, що
«процес
глобалізації обумовлений об’єктивними факторами
світового
розвитку,
поглибленням
розподілу
суспільної праці, високими темпами науковотехнічного
прогресу,
розвитком
міжнародних
комунікативних систем, і в результаті цього
зближенням
політичних
взаємовідносин
між
країнами» [2].
Роль соціокультурних факторів підкреслюють
такі дослідники, як М. Кастельс, Р. Сведберг, А. Сен,
А. Турен, Р. Холлінгсворт, В. Штрек, А. Етционі, у
працях яких розглядається виникнення глобалізації як
засобу реалізації економічних інтересів і розвитку
людини. Це акцентує увагу на ролі адміністративноправових норм, рішень, що приймаються в
забезпеченні «необхідних умов для нової системи
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глобального господарювання з її цінностями,
пріоритетами, традиціями» [2].
На соціологічній обумовленості глобалізації
наголошують такі вчені, як М. Вебер, Т. Веблен, Е.
Дюркгейм [2].
Важливим напрямом в дослідженні сутності
глобалізації є школа міжнародної політичної економії,
представлена такими дослідниками як: Е. Хеллайнер,
Р. Андерхілл, Ф. Черні, Л. Вейс, Т. Скопол, П. Евене,
Д. Хелд, П. Катценштайн, в працях яких сутність
глобалізації
розкривається
через
призму
взаємозв’язків економіки та міждержавних відносин і
наголошується на впливі зовнішньої політики на
світогосподарські процеси і утворення єдиних
стандартів суспільного розвитку [2].
Взагалі глобалізація зачіпає такі сфери світової
економіки: світову торгівлю товарами та послугами;
міжнародний рух факторів виробництва; міжнародні
валютні і фінансово-кредитні операції; виробниче і
науково-технічне міжнародне соціально-економічне
співробітництво.
Глобалізація – це перехід від економік окремих
країн до економіки світового масштабу. Але
глобалізація проявляється не тільки в економічному
плані,
вона також займає особливе місце в
політичному, культурному житті і правових
відносинах громадян багатьох країн світу.
Сьогодні перед світовою спільнотою, яка увійшла
в епоху багатоаспектної глобалізації, поставлений
комплекс задач, розв’язок яких можна забезпечити
тільки системним підходом. Як зазначають провідні
науковці: «В соціальному управлінні замість
привілейованих насамперед локальних, галузевих
задач і принципів провідна роль дістається проблемам,
які
вимагають
тісного
взаємоузгодження
економічного, соціального, екологічного і інших
аспектів життя» [1].
Незважаючи на різний методологічний підхід і
різні наукові пояснення процесу глобалізації, можливо
зауважити глибоку суперечливість цього явища, адже
поняття
«глобалізація»
позначає
та
зачіпає
загальноприйнятий спектр явищ і орієнтацій, таких як
вплив міжнародних організацій, виникнення і
розвиток ТНК, зростання масштабів світової торгівлі і
тому подібне.
У сучасному світі необхідне таке поняття, як
«глобалізація», так як людство переживає період
інтенсивного
формування
загальносвітових
економічних, політичних і культурних систем, які
вийшли за рамки однієї конкретної держави.
Розглянемо більш детально рейтинг по індексу
глобалізації країн світу (KOF Index of Globalization),
який складається Швейцарським економічним
інститутом (KOF Swiss Economic Institute).
Автори проекту визначають глобалізацію як
процес, який руйнує національні кордони, інтегрує
національні економіки, культури, технології та
управління, а також виробляє складні відносини і
взаємозв'язки, опосередковані через різноманітні
потоки, що включають людей, капітали, ідеї і так далі.
Всі країни, досліджувані в рамках Індексу, оцінюються
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за 24 показниками, об'єднаним в три основні групи
глобальної інтеграції:
Економічна глобалізація – обсяг міжнародної
торгівлі, рівень міжнародної ділової активності,
торговельні потоки, міжнародні інвестиції, тарифна
політика, обмеження і податки на міжнародну
торгівлю тощо.
Соціальна глобалізація – рівень культурної
інтеграції,
відсоток
іноземного
населення,
міжнародний туризм, міжнародні особисті контакти,
обсяг телефонного трафіку, поштових відправлень,
транскордонних грошових переказів, інформаційні
потоки,
розвиток
інформаційно-комунікаційної
інфраструктури тощо.
Політична глобалізація – членство держав в
міжнародних організаціях, участь в міжнародних
місіях (включаючи місії ООН), ратифікація
міжнародних багатосторонніх договорів, кількість
посольств і інших іноземних представництв в країні
тощо.
Індекс рівня глобалізації обчислюється як сума
зазначених складових з ваговими коефіцієнтами 36%,
39% і 25% відповідно. Для всіх країн, охоплених даним
дослідженням, складається рейтинг за Індексом
глобалізації, який вказує їх місце серед інших
досліджуваних держав.
Джерелами інформації при побудові Індексу
слугують спеціалізовані бази даних Світового банку,
Міжнародного Валютного Фонду, Організації
Об'єднаних
Націй,
Міжнародного
телекомунікаційного союзу, інших міжнародних
організацій та статистичних інститутів.
Дослідивши рейтинг країн світу за рівнем
глобалізації, можемо відмітити, що лідерами цього
списку є Швейцарія, індекс якої становить 91.19,
Нідерланди, Бельгія, а ось на останньому 203 місці
знаходяться Віргінські Острови. Україна в цьому
рейтингу знаходиться на 45 місці з індексом 74.83. За
економічною глобалізацією лідирують Сінгапур,
Нідерланди, Бельгія, Україна посідає 72 місце. За
соціальною глобалізацією лідерами виступають
Люксембург, Монако, Норвегія, Україна знаходиться
на 90 місці. За політичною глобалізацією лідерами є
Італія, Франція, Німеччина, Україна посідає 30 місце з
203 країн [6].
Глобалізація
–
процес
суперечливий
і
неоднозначний [7]. Процеси глобалізації в світовій
економіці оцінюються по-різному. Глобалізаційні
процеси найчастіше позитивно сприймаються в
розвинених країнах і викликають серйозні побоювання
в країнах, що розвиваються. Насамперед, це пов'язано
з тим, що переваги глобалізації розподіляються
нерівномірно і тому найбільш болючі наслідки
глобалізації можуть відчути на собі саме менш
розвинені країни.
Серед негативних наслідків глобалізації можна
виділити такі. Одним з негативних наслідків
глобалізації є нерівномірність розподілу переваг від
глобалізації. Це стається через зростання конкуренції
і погіршення життя окремих категорій людей і
призводить до занепаду деяких галузей і сфер
діяльності в деяких країнах. Другим наслідком
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глобалізації є посилення соціальної диференціації.
Третім наслідком є потенційна загроза для
національної економіки через те, що можуть
зменшитися прямі або портфельні інвестиції.
Наступний негативний наслідок – це перерозподіл
виробництва продукції в країни з низькою оплатою
праці і вірогідність виникнення диспропорцій. Це
може негативно позначитися на економіці деяких
країн. Також слід зазначити не менш важливий
наслідок – погіршення стану навколишнього
середовища через розбіжності в економічних інтересах
і наявності різних цілей.
Але суттєвими є і позитивні наслідки глобалізації.
Насамперед, слід зазначити, що глобалізація сприяє
більш ефективному використанню ресурсів на основі
міжнародного розподілу праці і міжнародної
спеціалізації. Також глобалізація посилює міжнародну
конкуренцію, сприяє технологічному розвитку за
рахунок більш інтенсивного переміщення капіталу і
технологій.
Глобалізація позитивно впливає на
економічне зростання за рахунок використання
позитивного ефекту масштабу. Також виникає
можливість мобілізації значних фінансових ресурсів і
створення основи для розв’язання глобальних
проблем.
Жорстка конкуренція в умовах глобалізації
призводить до зростання ролі міжнародних стратегій.
Важливою умовою є узгодженість стратегії з
конкурентними перевагами і фірми, і країни
походження, в такому випадку фірма може досягти і
власних стратегічних цілей, і зробити внесок в
досягнення стратегічних цілей держави [5].
Спостерігається суперечливе ставлення до
глобалізації з позицій реального бізнесу, оскільки, з
одного боку, жорстка конкуренція між ТНК і мілкими
фірмами часто призводить до поглинання останніх і
розширення сфер впливу ТНК на економіки різних
країн світу, а з іншого боку, ТНК сприяє розвитку
інноваційної діяльності і впровадження її досягнень в
реальне життя, володіючи відповідними ресурсами
[10].
Дослідники Рудніченко Є. М., Гавловська Н. І.,
Гавловська В. І. наголошують, що глобалізаційні
процеси впливають на національну безпеку в цілому та
національну
економічну
безпеку
зокрема,
стверджуючи, що більш розвинені країни отримують
можливість «підпорядковувати» економіки менш
розвинених країн з подальшим перетворенням їх на
сировинні придатки». [10].
Глобалізація здійснює суттєвий вплив на всі
країни. Ступінь її впливу тим більше, чим більше
участь країн в цих процесах [8]. Якщо в економіці
певних країн,
тісно пов’язаних економічними
відносинами, спостерігаються кризові явища, то це
буде негативно позначатись на інших країнах.
Характер і ступінь впливу глобалізації на національні
економіки
детермінують
такі
фактори,
як:
макроекономічна стабільність, рівень економічного
розвитку, фінансова стабільність, диверсифікованість
економіки і міжнародних економічних відносин. Чим
вищий
рівень
економічного
розвитку,
макроекономічної
і
фінансової
стабільності,
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диверсифікованості економіки, тим більше переваг
може отримати країна від глобалізації.
Глобалізація – явище сучасності, що характеризує
умови функціонування і розвитку країн світу, тому
потрібно прагнути до того, щоб цей процес якомога
більше надавав позитивного впливу на розвиток
національної економіки. Також необхідно забезпечити
нівелювання негативних ефектів від впливу
глобалізації на економічний розвиток. Вирішенню
цього
завдання
сприятиме
налагоджування
взаємовигідних відносин з іншими країнами світу в
формах міжнародної торгівлі товарами та послугами,
іноземного інвестування, міжнародного науковотехнічного співробітництва [4] тощо; створення умов
для розвитку експорту продукції, в тому числі з
високою доданою вартістю, стимулювання розвитку
власного виробництва, технологій, розвитку людини,
що
забезпечуватиме
реалізацію
національних
інтересів.
Висновки. Глобалізація – тенденція, що охоплює
всі країни світу і означає посилення взаємозв’язків в
сучасному світі. Глобалізація торкається всіх сфер
життєдіяльності людини, насамперед, економічної.
Глобалізація міжнародних економічних відносин
базується на міжнародному поділі праці і тісно
пов’язана с інтернаціоналізацією, інтеграцією,
транснаціоналізацією. Глобалізація призводить до
виникнення позитивних і негативних наслідків, що
обумовлює пошук шляхів отримання максимального
позитивного ефекту і нівелювання негативного, що
можливо за умови створення сприятливого
середовища для розвитку національної економіки,
співробітництва з іншими країнами світу.
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П.Г.ПЕРЕРВА, М.В.КАРМІНСЬКА-БЄЛОБРОВА, О.М. ПРОСКУРНЯ
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розглядається управління регіональним туризмом який є одним з перспективних напрямків діяльності. Його значення полягає в
тому, що, по-перше, це сфера швидкого обігу капіталу при відносно невеликих капіталовкладеннях; по-друге, це ефективний засіб
модернізації інфраструктури і, по-третє, можливість створення нових робочих місць як у державній, так і в регіональній економіці.
Останнім часом були створені сприятливі умови для підприємництва і розвитку туристсько-рекреаційних регіонів, вдосконалення та
пропаганди національної культури. Особливої актуальності туристичний бізнес набуває в зв'язку зі звільненням трудових ресурсів, які
можуть знайти собі застосування в туристичній галузі господарювання. За допомогою менеджменту повинна розроблятися стратегія
розвитку, як усього регіону, так і окремої туристської організації. Пропонується для розробки ефективної стратегії розвитку туристичного
регіону доцільно структурувати туристський регіон відповідно до виділених споживчими цінностями туристів на більш дрібні ієрархічні
рівні.
У статті наведені основні напрями та перспективи державної регіональної політики у сфері туризму: подолання відсталості регіону за
рахунок розробки регіональних програм; створення засобів суб'єктів господарювання; збереження єдиного економічного простору і
загальних принципів функціонування структур туристичного бізнесу на всій території України; залучення громадськості та різних служб
міст і районів регіону до процесу планування туризму; розвиток туристично-екскурсійної активності населення, освоєння туристських
територій, відновлення і пристосування пам'яток історії, культури, архітектури, природи для цілей туризму, екскурсій і відпочинку;
допомога в подоланні відмінностей в рівні життя населення окремих регіонів; організація і управління економікою туристського комплексу
на основі кооперації громадських державних організацій і особистих можливостей громадян.
Ключові слова: менеджмент; туристична діяльність; регіональна політики; туризм; стратегія розвитку.

П.Г ПЕРЕРВА, М.В.КАРМИНСКАЯ-БЕЛОБРОВА, Е.М.ПРОСКУРНЯ
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматривается управления региональным туризмом, который является одним из перспективных направлений деятельности. Его
значение состоит в том, что, во-первых, это сфера быстрого оборота капитала при относительно небольших капиталовложениях; во-вторых,
это эффективное средство модернизации инфраструктуры и, в-третьих, возможность создания новых рабочих мест как в государственной,
так и в региональной экономике. В последнее время были созданы благоприятные условия для предпринимательства и развития туристскорекреационных регионов, совершенствования и пропаганды национальной культуры. Особую актуальность туристический бизнес
приобретает в связи с увольнением трудовых ресурсов, которые могут найти себе применение в туристической отрасли хозяйствования. С
помощью менеджмента должна разрабатываться стратегия развития, как всего региона, так и отдельной туристской организации.
Предлагается для разработки эффективной стратегии развития туристического региона целесообразно структурировать туристский регион
в соответствии с выделенными потребительскими ценностями туристов на более мелкие иерархические уровни.
В статье приведены основные направления и перспективы государственной региональной политики в сфере туризма: преодоление
отсталости региона за счет разработки региональных программ; создание средств субъектов хозяйствования; сохранение единого
экономического пространства и общих принципов функционирования структур туристического бизнеса на всей территории Украины;
привлечение общественности и различных служб городов и районов региона к процессу планирования туризма; развитие туристскоэкскурсионной активности населения, освоение туристских территорий, восстановления и приспособления памятников истории, культуры,
архитектуры, природы для целей туризма, экскурсий и отдыха; помощь в преодолении различий в уровне жизни населения отдельных
регионов; организация и управление экономикой туристского комплекса на основе кооперации общественных государственных
организаций и личных возможностей граждан.
Ключевые слова: менеджмент; туристическая деятельность; региональная политики; туризм; стратегия развития.

P. PERERVA, M. KARMINSKA-BІELOBROVA, O. PROSKURNIA
REGIONAL TOURISM MANAGEMENT: CURRENT STATE AND PROSPECTS
The article discusses the management of regional tourism, which is one of the promising areas of activity. Its significance lies in the fact that, firstly, it
is the sphere of rapid capital turnover with relatively small capital investments; secondly, it is an effective means of modernizing infrastructure and,
thirdly, the possibility of creating new jobs both in the state and in the regional economy. Recently, favorable conditions have been created for
entrepreneurship and the development of tourist and recreational regions, the improvement and promotion of national culture. The tourism business
acquires particular relevance in connection with the dismissal of labor resources, which can find application in the tourism industry. With the help of
management, a development strategy should be developed, both for the entire region and for a separate tourism organization. It is proposed to develop
an effective strategy for the development of a tourist region, it is advisable to structure the tourist region in accordance with the allocated consumer
values of tourists into smaller hierarchical levels.
The article presents the main directions and prospects of the state regional policy in the field of tourism: overcoming the backwardness of the region
through the development of regional programs; creation of funds of business entities; preservation of a single economic space and general principles
of functioning of tourist business structures throughout Ukraine; involvement of the public and various services of cities and regions of the region in
the tourism planning process; development of tourist and excursion activity of the population, development of tourist territories, restoration and
adaptation of monuments of history, culture, architecture, nature for the purposes of tourism, excursions and recreation; assistance in overcoming
differences in the standard of living of the population of certain regions; organization and management of the economy of the tourist complex on the
basis of cooperation of public state organizations and personal capabilities of citizens.
Keywords: management; tourism activity; regional policy; tourism; development strategy.
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Вступ. Туризм це одна з провідних галузей
світової економіки. У практиці розвинених країн
туризм входить до числа ключових пріоритетів
економічного розвитку з урахуванням недавньої
глобальної економічної кризи. Багато держав, в тому
числі Україна, визнали туристську індустрію одним з
пріоритетних напрямків розвитку національної
економіки і культури, які сприяють зростанню ВВП,
збільшення валютних надходжень і обсягів
інвестицій,
розвитку
промисловості,
торгівлі,
інфраструктури. У сучасному світі туризм, як сфера
економіки має величезне значення. В умовах
модернізації економіки туризм став одним з важливих
феноменів розвитку сучасного суспільства. В останнє
десятиліття в сфері туризму відбуваються важливі
зміни, що відображають глобальні процеси соціальноекономічних і політичних перетворень в українському
суспільстві. Туризм в нашій країні знаходиться лише
на стадії реформування, інституційного становлення,
розвиток якого є пріоритетним національним
завданням.
Значення регіонального туризму є одним з
перспективних напрямків діяльності. Його значення
полягає в тому, що, по-перше, це сфера швидкого
обігу
капіталу
при
відносно
невеликих
капіталовкладеннях; по-друге, це ефективний засіб
модернізації інфраструктури і, по-третє, можливість
створення нових робочих місць як у державній, так і в
регіональній економіці. Останнім часом були створені
сприятливі умови для підприємництва і розвитку
туристсько-рекреаційних регіонів, вдосконалення та
пропаганди національної культури. Особливої
актуальності туристичний бізнес набуває в зв'язку зі
звільненням трудових ресурсів, які можуть знайти
собі
застосування
в
туристичній
галузі
господарювання.
Аналіз стану питання. Актуальність теми
дослідження
визначається,
з
одного
боку,
недостатньою
розробленістю
у
вітчизняній
економічній
теорії
питань
менеджменту
регіонального туризму, з іншого - реальним попитом
на такі дослідження з боку учасників туристичного
ринку.
Постановка завдання. Сьогодні в Україні
склалися непрості умови, які повинні дати новий
імпульс для розвитку багатьох галузей народного
господарства в регіонах. Не виключенням є і туризм.
Проблеми реалізації механізму регіональної політики
в сфері туризму є особливо актуальними в даний час.
Виявлення основних напрямів державної регіональної
політики
дозволить
скорегувати
недоліки
і
реалізувати перспективи розвитку регіону.
Розвиток туризму, що виявляється в його
многоаспектном характері і тісній взаємозалежності
практично з усіма сферами життєдіяльності, дозволяє
використовувати його в якості дієвого інструменту
стимулювання соціально-економічного зростання на
регіональному рівні. Будучи наслідком впливу
комплексу різних факторів, туризм сам впливає на всі
сторони
регіонального
розвитку,
сприяючи
збільшенню регіонального доходу, вдосконалення
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інфраструктури, вирішення проблеми зайнятості
населення шляхом створення нових робочих місць,
зміцненню міждержавних і міжрегіональних зв'язків.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження
значущості та важливості менеджменту в сфері
регіонального туризму, виявленні туристичної
привабливості та проблем реалізації регіональної
політики в Україні.
Аналіз основних досягнень і літератури.
Актуальність питань розвитку туризму в Україні
зумовила значний інтерес і увагу до теоретичних і
практичних аспектів даної проблеми. Дослідження
національного туризму який динамічно розвивається,
виду економічної діяльності, відображено в роботах
Азара В.І., Перерви П.Г., Матросової В.О.,
Парфіненко А.В., Кобєлєвої Т.О., Проскурні О.М.,
Холодок В.Д. та ін. Проблеми розвитку туристичної
галузі у світі та в Україні набувають все більшої
гостроти й актуальності відповідно до динамічних
умов сьогодення.
Сучасний туризм це комплексне і масове явище,
форма організації відпочинку, засіб пізнання
навколишнього світу, область міжрегіонального та
міжнародного співробітництва, сфера послуг і
підприємництва, частина регіональної та державної
політики.

Рисунок 1 Кількість туристів, обслугованих
туроператорами та турагентами, за видами туризму.
(за даними Державної служби статистики України) [3]
З даних малюнку 1 випливає, що кількість
внутрішніх туристів з 2014 року зросла лише на 124
тис. чоловік, проте як, кількість виїзних туристів
зросла майже вдвічі. Це свідчить про те, що спад і
підйом в туризмі має обмежений характер і служить
підтвердженням стійкості туризму в несприятливих
ситуаціях, що спирається на постійну потребу в
подорожах та дозвіллі для сучасних споживачів.
Якщо мова йде про несприятливу політичну
ситуацію, то відбувається переорієнтація туристичних
потоків в інші регіони, формування нових
туристичних напрямків. Якщо ми говоримо про
нестабільну економічну складову, то в момент
економічного спаду попит на дорогі тури падає, але
при цьому зростає кількість бюджетних поїздок. У
той же час туризму притаманний соціальний
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характер, так як потреба в подорожах була властива
людям завжди.
Для України регіональний підхід до туризму має
виключно важливе значення в силу величезної
території і колосальних природних, соціальних і
економічних відмінностей на її території. Разом з тим
в останні роки регіони України практично непомітні
на світовому туристичному ринку як продавці велика частина доходів від в'їзного туризму в Україну
йде до закордонних компаній. Подолати цю
несприятливу ситуацію можна тільки шляхом
ефективного управління туризмом: в Україні немає
регіонів, неперспективних для його розвитку, - є різне
ставлення органів управління до даної сфери.
Під регіональним туризмом, слід розуміти
туристську діяльність, характерну для конкретного
регіону, сукупності країн або територій з
однотипними умовами розвитку туризму і схожим
рівнем туристської освоєності. Але, на наш погляд,
регіональний туризм - це досить складна,
організована система, яка формується з безлічі
елементів
(рекреаційні
ресурси,
туристична
інфраструктура, екологічна та особистісна безпеку та
ін.). Взаємопов'язаних між собою, що виконують
функції задоволення туристських потреб у межах
певної території і є необхідними умовами його
розвитку.
Отже, доцільно його подальший розгляд в якості:
 системи туристичної інфраструктури в межах
регіону;
 великого
самостійного
міжгалузевого
комплексу регіональної економіки, що включає
підприємства та організації різної галузевої
приналежності;
 соціально-економічного ресурсу, що вимагає
адекватного поставленим цілям і завданням
формування організаційно-економічного механізму
управління;
 об'єкта
управління,
що
є
основою
формування стратегії сталого розвитку туризму в
регіоні.
Крім того, специфіка туризму як сегмента
регіональної економіки полягає в особливому
характері взаємодії туризму і регіону. Світовий досвід
свідчить, що за допомогою туризму можна подолати
нерівномірність розвитку окремих територій регіону,
оживити регіональну економіку шляхом залучення
інвестицій, додаткових надходжень доходів до
місцевого бюджету, підтримати підприємництво і
місцеву промисловість, забезпечити зайнятість
населення, поліпшити екологічну обстановку шляхом
додаткового
фінансування
природоохоронних
програм. Це передбачає створення регіональної
інфраструктури, розвиток взаємодії всіх учасників
туристичного
сектора
економіки
регіону,
впровадження нових технологій управління. У
туристської
індустрії
багато
підприємств
і
організацій, які, так чи інакше, повинні вписуватися в
єдину регіональну систему управління, де метою є
забезпечення тривалої конкурентоспроможності на
ринку.
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За
допомогою
менеджменту
повинна
розроблятися стратегія розвитку, як усього регіону,
так і окремої туристської організації.

Рисунок 2. Найпопулярніші регіони України за
кількістю відвідувань у 2018 році (за даними
Державної служби статистики України)[3]
За даними Державної служби статистики України
на рисунку 2 наведені лідери областей за кількістю
відвідувань українців протягом 2018 року: Одеська —
1303,4 тис. осіб (10,4 %), Херсонська — 1004,6 тис.
осіб (8 %), Запорізька — 791,3 тис. осіб (6,3 %),
Львівська — 721,9 тис. осіб (5,7 %), ІваноФранківська — 528,6 тис. осіб (4,2 %), Миколаївська
— 491,1 тис. осіб (3,9 %).[3]
Сьогодні основна проблема полягає в управлінні
туризмом як міжгалузевим комплексом народного
господарства на рівні регіону і приведення його у
відповідність з міжнародними стандартами. Одним з
провідних інструментів управління і планування є
програми розвитку туризму. Актуальність теми
дослідження
визначається,
з
одного
боку,
недостатньою
розробленістю
у
вітчизняній
економічній теорії питань управління туризмом на
регіональному рівні, з іншого - реальним попитом на
такі дослідження з боку учасників туристичного
ринку.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку туризму в
Україні, дозволяє зробити висновок про те, що,
незважаючи на всі зусилля регіональних підприємств
туристичної галузі, вони не здатні в повній мірі
працювати в нових ринкових умовах. Це пов'язано з
цілим рядом причин: відсутність кваліфікованих
кадрів, відсутність знань і досвіду роботи в області
обслуговування зарубіжних і вітчизняних туристів,
незнання власних рекреаційних ресурсів і багато
іншого. Єдино можливим шляхом вирішення даних
проблем є розробка регіональної програми розвитку
туризму, яка повинна стати науковою і практичною
основою розвитку туризму в регіоні і має
формуватися з урахуванням унікальних особливостей
регіону.[6]
Для розробки ефективної стратегії розвитку
туристичного регіону доцільно структурувати
туристський регіон відповідно до виділених
споживчими цінностями туристів на більш дрібні
ієрархічні рівні. У літературі пропонується різна
ієрархічна
структура
туристських
регіонів:
«туристський регіон - туристський район -
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туристський центр» або «туристський регіон туристська зона - туристський район - туристський
центр» [7]. Чіткої різницю в поняттях туристського
району та туристської зони немає. Туристським
районом автори в більшості випадків називають
територію, на якій зосереджені об'єкти показу, що
приваблюють туристів, а також інші об'єкти і
підприємства обслуговування. А під туристської
зоною розуміється в одних випадках частина
національної території, на якій є два і більше центрів з
прийому туристів. В інших випадках - територія з
пріоритетним розвитком туристичної інфраструктури.
Для нашого дослідження, метою якої є дослідження
значущості та важливості менеджменту в сфері
регіонального туризму, виявленні туристичної
привабливості та проблем реалізації регіональної
політики в Україні, дана проблема понятійного
апарату регіонального туризму не актуальна. На рівні
регіону виробляється загальна політика розвитку
регіональних туристських ресурсів, а вже на самому
дрібному ієрархічному рівні, тобто на рівні
туристського центру вона конкретизується з
урахуванням специфіки даної території і наявних у
неї туристично-рекреаційних ресурсів.
Туристська привабливість регіону безпосередньо
пов'язана з туристичним потенціалом регіону.
Туристський потенціал регіону можна аналізувати,
застосовуючи формалізовані і неформалізовані
методи, якісні та кількісні показники. Узагальнюючої
формою представлення даних про переваги регіону
може стати такий універсальний аналітичний
інструмент, як матриця SWOT-аналізу. В даному
випадку її особливість полягатиме в тому, що матриця
буде складатися з урахуванням певного типу
туристської спеціалізації регіону. Відповідно до
отриманих результатів для візуалізації інформації
необхідно
побудувати
вектор
туристської
привабливості регіону. Даний прийом дозволить
наочно зіставити фактичну привабливість регіону для
туристів і туристичний потенціал регіону. Отримана
інформація дозволяє визначити профільні і додаткові
види туризму в регіоні. Територія регіону
неоднорідна за наявністю і розміщення певних видів
туристських ресурсів, спільності туристського
потенціалу, рівнем економічного розвитку. Внаслідок
цього туристську спеціалізацію регіону слід
розглядати через призму профільних видів розвитку
туризму на території різних туристських районів.
Існує тісний зв'язок туристських районів різного типу
з туристично-рекреаційними комплексами, куди
входять лікувальні та оздоровчі заклади, що
обслуговують підприємства та супутні галузі.
Визначення туристської спеціалізації районів як
територіальних одиниць всередині суб'єкта України
залежить, перш за все, від провідної групи
туристських ресурсів. За цим критерієм слід виділяти
такі типи районів: райони культурно-пізнавального
або екскурсійного туризму; райони оздоровчого
туризму; райони активного (спортивного) туризму;
райони ділового туризму; райони сільського туризму;
райони екологічного туризму; райони пляжного
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туризму; райони круїзного туризму; райони
комплексного туризму.
Основні напрями та перспективи державної
регіональної політики можуть бути наступні:
1)
Регіональне
фінансування.
Подолання
відсталості регіону за рахунок розробки регіональних
програм. Кошти на їх здійснення формуються за
рахунок джерел доходів бюджетів відповідних
адміністративно-територіальних одиниць і податків
бюджетів.
2) Створення засобів суб'єктів господарювання.
До них відносяться, по-перше, фінансові ресурси
підприємств і фірм, що знаходяться в муніципальній
власності; по-друге, територіальні позабюджетні
фонди (позикові ресурси, добровільні внески
підприємств і населення, страхові збори, надходження
з централізованих позабюджетних фондів; по-третє,
фінансові ресурси підприємств, які використовуються
ними на фінансування соціально-культурних і
житлово-комунальних об'єктів.
3) Збереження єдиного економічного простору і
загальних принципів функціонування структур
туристичного бізнесу на всій території України.
4) Залучення громадськості та різних служб міст і
районів регіону до процесу планування туризму.
5) Розвиток туристично-екскурсійної активності
населення,
освоєння
туристських
територій,
відновлення і пристосування пам'яток історії,
культури, архітектури, природи для цілей туризму,
екскурсій і відпочинку.
6) Допомога в подоланні відмінностей в рівні
життя населення окремих регіонів.
7) Організація і управління економікою
туристського комплексу на основі кооперації
громадських державних організацій і особистих
можливостей громадян.
Основним проблемами, що виникають на шляху
розробників регіональної програми розвитку туризму,
є:
1. Відсутність системного підходу в розвитку
регіонального туризму.
2. В даний час інформація про різні компоненти
туристського потенціалу регіону розосереджена в
десятках організацій різної відомчої приналежності.
3. Відомчі плани освоєння територій, як правило,
розробляються
без
урахування
планувальних
обмежень, що виникають в результаті діяльності
сусідніх відомств.
4. Відсутність кваліфікованих фахівців в галузі
управління туристським бізнесом.
Висновки.
Розвиток туризму на регіональному рівні
необхідно розцінювати як ефективний засіб, що
дозволяє
забезпечити
розвиток
відсталих
в
економічному відношенні країн без створення
промислових галузей або сільськогосподарської
діяльності.
Сьогодні в Україні все ще приділяється
недостатня увага регіональному туризму. Проблема
відсутності розуміння справжньої ролі туризму в
розвитку соціально-культурної та економічної сфери
чітко проектується на більшість регіонів України.
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Отже, очевидно, що успішність туристичної
діяльності регіону залежить від економічного рівня в
цілому, від того як розвинена інфраструктура,
наскільки високий рівень життя в регіоні і безлічі
інших чинників. Визначальне значення в розвитку
регіону має проведена по відношенню до нього
державна регіональна політика, яка здатна своєчасно
виявити проблеми даного регіону, визначити причини
цих проблем і створити вірну програму, яка
дозволила б скорегувати недоліки і реалізувати
перспективи
розвитку
регіону.
Ефективний
державний менеджмент вітчизняної туріндустрії
повинен бути спрямований на загальний розвиток
туристичної сфери на регіональному рівні із
залученням підприємців в прийняття управлінських
рішень на місцевому рівні.
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МАРКЕТИНГУ

НА

СВІТОВОМУ

У статті проаналізовано автомобільний ринок як світову екосистему. Запровадження карантинного режиму через пандемію коронавірусу є
непередбачуваним фактором, що має неабиякий вплив на ринок, попит, пропозицію, а через всесвітній характер розповсюдження
запроваджує нові напрями роботи, формати комунікації. Також важливо відмітити вплив на процес постачання автомобілів від виробництв
до кінцевого споживача. Проаналізовані статистичні дані по країнах Європи характеризують різкий спад рівня продажів. Аналітика даних по
автомобільному ринку України має тенденцію до різкого зростання, а темпи відновлення ринку є найшвидшими в Європі. Виявлено
особливість українського автомобільного ринку, а саме розподіл на ринок нових авто та ринок вживаних імпортованих автомобілів. Останній
продемонстрував залежність та швидку реакція на пандемію, а саме зміни на аукціонах країн, де карантинні заходи спричинили зниження
кількості покупців. Це призвело до зростання пропозиції, зниження попиту, і як наслідок зниження цін. В свою чергу, це вплинуло на ринок
України, адже зниження цін на вживані автомобілі призвело до зростання кількості покупців саме на цьому ринку. Важливим фактом є
сегмент електромобілів, які доступні до придбання в Україні лише в якості вживаних імпортованих. Цей чинник збільшує обсяг ринку б/у
автомобілів. А відсутність офіційних представників електромобілів (в автосалонах лише зараз починаються з’являтися електричні моделі)
призводить до втрати частини потенційних покупців. Проаналізовані факти та чинники, зміни на ринку, які зафіксовані за останнє півріччя,
різна реакція ринку на обставини - все це призводить до того, що компаніям доводиться адаптувати маркетингові активності з великою
швидкістю. Діяльність компаній має бути підлаштована під нові факти, нові умови та враховувати потреби, попит та бажання цільової
аудиторії. Ситуація 2020 року виявила наявні проблеми маркетингу автомобільних компаній, а саме низьку активність в онлайні,
невикористання інструментів Інтернет-маркетингу, що є актуальним для запроваджених умов карантинного режиму. До того ж, функції
маркетингу не мають бути обмежені стимулюванням збуту, а побудува бренду та зростання впізнаваності є важливим напрямом діяльності
маркетингового відділу.
Ключові слова: автомобільний ринок; пандемія; імпортовані автомобілі; маркетинг; онлайн маркетинг; пізнаваність бренду; фактори
впливу на ринок; коронавірус
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В статье проанализирован автомобильный рынок как мировая экосистема. Введение карантинного режима из-за пандемии коронавируса
является непредсказуемым фактором, имеющим огромное влияние на рынок, спрос, предложение, а всемирный характер распространения
внедряет новые направления работы, форматы коммуникации. Также важно отметить влияние на процесс поставки автомобилей от
производства до конечного потребителя. Проанализированы статистические данные по странам Европы, которые характеризуют резкий спад
уровня продаж. Аналитика данных по автомобильному рынку Украины имеет тенденцию к резкому росту, а темпы восстановления рынка
являются самыми быстрыми в Европе. Выявлено особенность украинского автомобильного рынка, а именно деление на рынок новых авто и
рынок б/у импортируемых автомобилей. Последний продемонстрировал зависимость и быструю реакция на пандемию, а именно изменения
на аукционах стран, где карантинные меры привели к снижению количества покупателей. Это привело к росту предложения, снижение
спроса, и как следствие снижение цен. В свою очередь, это повлияло на рынок Украины, ведь снижение цен на бывшие в употреблении
автомобили привело к росту количества покупателей именно на этом рынке. Важным фактом является сегмент электромобилей, которые
доступны к приобретению в Украине только в качестве б/у импортных. Этот фактор увеличивает объем рынка б/у автомобилей. Отсутствие
официальных представителей электромобилей (в автосалонах только сейчас начинаются появляться электрические модели) приводит к
потере части потенциальных покупателей. Проанализированы факты и факторы, изменения на рынке, которые зафиксированы за последнее
полугодие, разная реакция рынка на обстоятельства - все это приводит к тому, что компаниям приходится адаптировать маркетинговые
активности с большой скоростью. Деятельность компаний должна быть подстроена под новые факты, новые условия и учитывать
потребности, спрос и желание целевой аудитории. Ситуация 2020 года обнаружила имеющиеся проблемы маркетинга автомобильных
компаний, а именно низкую активность в онлайне, неиспользование инструментов Интернет-маркетинга, которые являются актуальным для
введенных условий карантинного режима. К тому же, функции маркетинга не должны быть ограничены стимулированием сбыта, а
выстраивание бренда и рост узнаваемости является важным направлением деятельности маркетингового отдела.
Ключевые слова: автомобильный рынок; пандемия; импортные автомобили; маркетинг; онлайн маркетинг; узнаваемость бренда;
факторы влияния на рынок; коронавирус

V.V.PONOMARENKO, A.P. KOSENKO
GLOBAL AUTOMOTIVE MARKET SALES AND MARKETING ORGANIZATIONAL FEATURES
DURING QUARANTINE
The article analyzes the automotive market as a global ecosystem. The introduction of a quarantine mode due to the coronavirus pandemic is an
unpredictable factor that has a significant impact on the market, demand, supply. According to the global nature of the pandemic spread new directions
of work, communication formats are developed. It has also the impact on the process of supplying cars from production to the final consumer. The
analyzed statistics on European countries characterize a sharp decline in sales. Data analysis of the Ukrainian car market tends to grow sharply, and the
market recovery rate is the fastest in Europe. The peculiarity of the Ukrainian automobile market is revealed, namely the distribution of new cars on the
market and the market of used imported cars. The latter demonstrated dependence and rapid response to the pandemic, namely changes in auctions in
countries where quarantine measures have led to a decrease in the number of buyers. This has led to increased supply, lower demand, and as a
consequence lower prices. In turn, this affected the Ukrainian market, as lower prices for used cars led to an increase in the number of buyers in this
market. An important fact is the segment of electric vehicles that are available for purchase in Ukraine only as used imported ones. This factor increases
the size of the used car market. And the lack of official representatives of electric vehicles (electric models are only now beginning to appear in car
dealerships) leads to the loss of some potential buyers. Analyzed facts and factors, changes in the market that have been recorded over the past six
months, different market reactions to circumstances - all this leads to the fact that companies have to adapt marketing activities with great speed. The
activities of companies must be adjusted to new facts, new conditions and take into account the needs, demands and desires of the target audience. The
situation in 2020 revealed the existing problems of marketing of car companies, namely low activity online, non-use of Internet marketing tools, which
© В.В. Пономаренко, О.П. Косенко, 2020
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is relevant for the conditions of the quarantine regime. In addition, the functions of marketing should not be limited to sales promotion, and building a
brand and increasing visibility is an important activity of the marketing department.
Keywords: automotive market; pandemic; imported cars; used cars; marketing; online marketing; brand awareness; factors of influence on the
market; coronavirus

Вступ. Існує сукупність факторів та подій, що
впливають на ринок в усьому світі. В свою чергу, ці
зміни вносять корективи до регіональних ринків та
формують попит, пропозицію. Частину факторів
маркетологи та підприємці здатні контролювати та
передбачити. Але є й такі, що з’являються
непередбачувано та вносять радикальні зміни до
поточного ринкового стану. Одним з таких факторів
можна вважати пандемію коронавірусу SARS-CoV-2,
що внесла корективи в економіку всього світу.
В даній статті нами розглядається ситуація на
автомобільному ринку України та в світі в період
пандемії (з передбачень на початку карантину до
реалій сьогодення), а також надаються рекомендації
щодо маркетингової діяльності автомобільних
компаній України під час карантину.
Аналіз стану питання. В умовах запровадження
карантинного режиму через пандемію коронавірусу
актуальним стає аналіз факторів, чинників впливу,
відстеження
змін
на
ринку різних
країн,
спостереження за мотивами та поведінкою цільової
аудиторії. Крім того, коригування маркетингових
активностей є дуже важливим та має бути реалізовано
з великою швидкістю через різкі та швидкі зміни на
ринку.
Мета роботи. Метою даної роботи є аналіз
ситуації у світі, аналіз статистичних даних за окремі
місяці та в цілому за весь період запровадження
пандемії коронавірусу.
Аналіз основних досягнень і літератури. Дане
питання розглядає актуальні дані, статистику та
ситуацію поточного року, тоже авторів, які мають бути
проаналізовані ще не наявні на ринку. Серед
теоретичних матеріалів було проаналізовано та
досліджено статті та інтерв’ю від провідних гравців
ринку, аналітичні дані по Європі та Україні,
інформація, що наявна в мережі Інтернет щодо змін та
реакції ринку на пандемію коронавірусу.
Викладення
основного
матеріалу.
За
прогнозами IHS Markit [1] світові продажі автомобілів
за 2020 рік зменшаться на 22% через коронавірус, а
виробництво зменшиться на 21%. Основною
причиною є закриття виробництв на основних
автомобільних ринках - Китай, США та Європа через
пандемію, а процес відновлення передбачається
повільний та поступовий. За даними консалтингової
компанії LMC Automotive [1] світовий автомобільний
ринок показав зниження в березні на 19,9% (що
дорівнює 5,077 млн легкових та легких комерційних
автомобілів).
В Європі ситуація на автомобільному ринку
невтішна. Для наглядної характеристики розглянемо
діаграми, (рис.1) що побудовані за даними Асоціації
Європейських виробників автомобілів (АСЕА) [2]
За даними діаграми ми бачимо зменшення
продажів на 76,3%. Це є найбільшим місячним спадом
за весь час ведення статистики АСЕА [3] , до якої
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увійшли країни Європейського Союзу, Ісландія,
Норвегія, Швейцарія та Великобританія.

Рис. 1 - Порівняння продажів автомобілів за квітень
2019 та 2020 рр у країнах Європейського Союзу
Вирішальним фактором для Європейських країн
стало призупинення дії автомобільних виробництв
майже на кілька тижнів, а робота дилерських центрів
була призупинена повністю.
Найбільш суттєві збитки відмічені в наступних
країнах Європи (дані в таблиці 1)
Таблиця 1 - Зміни в обсягах продажів нових
автомобілів в країнах Європи під час запровадження
карантинних заходів на початку карантину (весна 2020
року)
Країна

% зниження
автомобілів

Італія

на 97,6

Іспанія

на 96,5

Бельгія

на 90,1

Франція

на 88,8

Великобританія

на 97,3

Германія

на 61,1

продажів

нових

З даних таблиці можна зробити висновки, що
запровадження найсуворіших умов карантину
призвело до ситуації, коли нові автомобілі майже не
купувалися.
Звичайно, в умовах повного припинення процесів
життєдіяльності (окрім найважливіших для підтримки
життя) маркетингові інструменти не принесуть
результатів у вигляді зростання продажів, проте це
означає, що варто змінити вектор діяльності маркетингу
на популяризацію бренду, соціальні активності для
людей, що мають на меті підвищення пізнаваності.
Для ринку України більшість автомобілів є
імпортованими, тож введення пандемії по світу, а також
закриття виробництв є важливим фактором, що має
бути врахованим дилерами та продавцями на ринку
України. Основні світові виробники в Японії, Кореї та
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Європі припиняли роботу на час пандемії через повне
зупинення заводів по виробництву автомобілів та
комплектуючих та Китаї. Тож AUTO-Consulting [4]
підготував детальний аналіз наявності імпортних авто
на складах провідних брендів у час непостійних
постачань нових авто (таблиця 2)
Таблиця 2 - Ситуація на складах українських
дилерів автосалонів
Бренд
автомобіля

Ситуація на складах в Україні

BMW

автомобілі поступають згідно з планом,
прийом заказів від клієнтів не
зупиняється

Hyundai

замовлення плануються завчасно, тож
дефіциту не передбачається

KIA

автомобілі
виробляється
відправляються згідно з графіком

Mazda

дефіциту не передбачається

Renault

робота продовжується
режимі

Skoda

автомобілі є в наявності та дефіциту не
передбачається

Toyota

змін у постачаннях не планується

Volkswagen

заводи Volkswagen, Audi та SEAT
працюють в плановому режимі

Віннер Імпортс
Україна

постачання Jaguar, Land Rover, Porsche,
Volvo, Ford та Bentley відбувається в
звичайному режимі

та

в штатному

Як ми бачимо з таблиці - проблем з постачанням
автомобілів до України не передбачається, проте це не
є гарантом того, що пандемія коронавірусу пройде без
наслідків для автомобільної індустрії.
В Україні автомобільні салони, СТО не закривали
під час карантину, їх робота була реорганізована за
вимогами Кабінету Міністрів України [5]. Основним
показником є перебування менше 10 осіб в одному
приміщенні одночасно. Ця умова була реалізована в
більшості автомобільних салонів України. За словами
Олега Назаренка [5] українці в період карантину мають
нові причини для купівлі нового автомобіля, а саме
небезпечність (технічний та санітарний стан)
громадського транспорту, а в окремих містах й повне
припинення роботи наземного транспорту. Чи буде
цей фактор визначним для зростання продажів
автомобілів буде проаналізовано в наступному році.
До того ж, багато українців, що готувалися до
придбання автомобілю преміум класу можуть
прийняти рішення про придбання більш доступного та
нижчого за класом в цей невизначений період
карантину.
Вказані чинники та причини, що набувають
популярності в Україні слід використати гравцям
автомобільного ринку України та впроваджувати в
свою маркетингову діяльність вже сьогодні. Адже
пандемія коронавірусу розпочалася вже півроку тому,
а це означає, що людська паніка трохи втихла та
Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)

потенційні клієнти готові витрачати кошти на свої
потреби (не першої необхідності).
За даними Auto-Consulting [6] у червні 2020 року
Україна показала зростання продаж нових легкових
автівок +5% (у порівнянні з червнем 2019 року), що є
найкращим показником по Європі. Це означає
відновлення ринку та вихід з карантинної кризи.
Ситуацію по країнам Європи зображено на рис. 2

Рис. 2 = Зміни у продажах автомобілів в країнах
Європи за період червень 2020 та 2019 років
Серед країн Європи позитивний результат має
лише Франція, а найгірша ситуація зафіксована у
Португалії (-56.2%). Ринок легкових автомобілів в
Україні почав зростати у травні, а у червні вже показав
зростання, що ми бачимо з вищезазначених
показників. Як один з факторів можна зазначити
відсутність заходів закриття роботи автомобільних
салонів на час карантину, що показало позитивну
динаміку продажів. З точки зору маркетингу, варто
аналізувати не лише ситуацію на ринку авто, а
враховувати такі параметри як мотивація людей,
можливість робити дорогі покупки, готовність робити
покупки під час карантину та менталітет українського
народу.
Ще одним важливим параметром для порівняння
та характеристики ситуації на ринку по Європі є аналіз
зміни кількості продаж за перше півріччя 2020 у
порівнянні з першим півріччям 2019 року (Рис. 3)

Рис. 3 - Зміни у продажах автомобілів в країнах
Європи за перше півріччя 2020 та 2019 років
Таким чином, Україна зафіксувала рекордні
показники серед всієї Європи на ринку нових легкових
автомобілів у травні-червні 2020 року.
Якщо
аналізувати
детальніше
продажі
автомобілів на ринку України за перше півріччя, то
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ситуація (у порівнянні з 2019 роком) виглядає
наступним чином [7]:
Легкові автомобілі
 середньоціновий сегмент Volume
втратив 7%
 бюджетний Low Cost втратив 4%
 Luxury сегмент втратив 14%
 Premium сегмент майже не зазнав змін
Комерційний транспорт:
 Low Cost стратив 74%
 Volume втратив 10%
 Premium зріс на 25%
За даними результатами можна зазначити
важливість маркетингу в преміальному сегменті, адже
на статус та преміальність бренду впливає місце цього
бренду впливає саме робота відділу маркетингу.
Преміальність формується на етапі позиціонування та
береться за основу всієї маркетингової стратегії, що
далі враховується на кожному етапі та у кожній деталі
дій компанії. У другому півріччі 2020 року очікується
до продажу багато нових моделей автомобілів, тож
ситуація буде змінюватися, а результати частково
залежать від маркетингових дій. Наприклад, в умовах
карантину презентація нового автомобіля не є
можливою до реалізації (через заборону до
перебування великої кількості людей в одному
приміщенні). Наявні Інтернет технології надають
можливість організації та проведення презентації
нового рівня та формату - онлайн режим або
попередньо записаний відеоролик для демонстрації
новинки. На перший погляд це не є заміною звичайної
презентації, проте охоплення аудиторії такого заходу
збільшується в тисячі разів та уможливлює реалізацію
запланованого виходу новинку без відстрочок та змін,
без втрати часу та зменшення ціни за ліда - все
залежить від обраного формату, аудиторії, підготовки
тощо.
За інформацією Укравтопрома [8], липень 2020
показав зростання продаж легкових автомобілів у
порівнянні з липнем 2019 на 10%, що є показником
зростання ринку та може бути індикатором виходу з
карантинної кризи. Проте вже у серпні зафіксовано
зменшення кількості продажів на 17% у порівнянні з
липнем, та зменшення на 16% у порівнянні з серпнем
2019. Лідери продажів у серпні відображено на Рис. 4
Найважливішим
“конкурентом”
для
автомобільних дилерів в Україні наразі є ринок
вторинних автомобілів. Під час карантину в березні
ціни на вторинному ринку автомобілів знизилися. В
середньому було зафіксовано зниження на 20-30%,
проте були випадки й зниження вартості на 50%. Такі
зміни пов’язували з невизначеністю та зниженням
кількості покупців на ринку в цілому.
Варто зауважити, що покупка б/у автомобіля є
вигідним рішенням для більшості людей навіть в
звичайний докарантинний час. Причина в тому, що [9]
на закордонних аукціонах Copart, Manheim та Iaai
вартість придбання нижча на 50-60% за аналоги в
українських автосалонах, навіть враховуючи вартість
доставки, розмитнення тощо. А під час карантину
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онлайн аукціони відмічають зменшення конкуренції,
тож ціна для українців стала ще приємнішою.

Рис. 4 - Лідери автомобільного українського
ринку у серпні 2020 року (у порівнянні з серпнем
2019 року)
Atlantic Express [9] відмічає, що зниження цін є
безпрецедентним явищем, яке можливо більше ніколи
не відбудеться за таких саме умов та швидкості змін.
Для демонстрації змін у цінових показниках до
карантина та під час його запровадження зберемо дані
[9] та [10] в Таблицю 3
Судячи з даних в таблиці, можемо зробити
висновок, що потенційні клієнти приймали рішення
швидко та ймовірність вибору вживаного авто з США
або Кореї перед новим автомобілем із салону зросла у
цей період. До того ж, процес доставки (технічний)
автомобіля з вищезазначених країн не змінився (у
порівнянні з докарантинним періодом), що можна ще
одним важливим чинником впливу на автомобільному
ринку України. Як зазначає співробітник [10]
“Карантинні заходи стосуються людей, а не
автомобілі”.
Проте ситуація на ринку б\у автомобілів
змінилася вже в серпні 2020 року: попит перебільшив
пропозицію й ринок відреагував зростанням цін.
Тут
ми
бачимо
класичну
економічну
закономірність ринку. За словами директора АМТС
Сергія Таранкова [11] “ціни на вживані автомобілі у
порівнянні з цінами на початку карантину (весна 2020
року) зросли на 30%”. Основною причиною Сергій
зазначає зменшення постачань уживаних авто на
аукціони через закриття пунктів прийому.
Активізацію ринку та зростання кількості
постачань нових автомобілів прогнозується на
жовтень 2020 року, проте попит не сприятиме
зниженню ціни. Проаналізувати ситуацію та зробити
висновки за порівняльним аналізом буде можливим в
2021 році, тож наразі маємо ринкову ситуацію,
передбачення експертів та велику конкуренцію серед
продавців та посередників на ринку вживаних
автомобілів.
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Таблиця 3 - Порівняння цін на автомобілі з
пробігом з США та Кореї
Модель

Ціна
до
карантину,
$

Ціна
на
початку
карантину, $

Економія,
$

Mercedes-benz
Ml 350 Bluetec
Diesel

1450015000

11675

від 2825

Ford Escape S
2017

6000

4400

1600

Honda
Pilot
EXL 2019

80009000

5800

від 2200

Chevrolet
Equinox

66007500

5100

від 1500

Nissan Rogue
SV 2017

6500

4650

1850

Ford
Focus
Titanium 2016

3400

Volkswagen
Passat 2016

4200

Mazda
CХ-5
Grand Touring
2015

5500

3600

1900

Bmw 328i 2013

4000

2200

1800

довгий час будуть впливати на різні ланки екосистеми
автомобільного ринку, проте ситуація вже не буде такою, як
була до пандемії. Компанії мають це визнати та рухатися за
новим адаптивним курсом до нових результатів.
Список літератури
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ford
2017

8.
2200

1200
9.

3100

1100
10.

C-max

5000

2000

3000

Hyundai
Elantra Limited
2018

5100

3700

1400

Висновки. Важливим висновком з проведеного
аналізу зазначимо неможливість контролю факторів ринку,
що впливають на автомобільну індустрію в цілому світі та
Україні. Швидке оперативне реагування та коригування дій,
маркетингові заходи, перепрофілювання активностей, зміна
курсу з реклами на продажі на укріплення брендових
позицій, проведення онлайн заходів для цільової аудиторії
та моніторинг конкурентів (як прямих, так і непрямих) є
надважливими маркетинговими діями в діяльності компанії
автомобільної промисловості (від виробника до
посередника продавця на ринку). Метою є не завчасне
передбачення та тотальний контроль, а вміння бути
гнучкими та швидко реагувати на зміни ринку, які можуть
змінювати галузь повністю за короткий проміжок часу.
Наслідки пандемії та жорстких карантинних обмежень ще
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М.М. ОДІНЦОВ, К.О. СКРИПНЮК, В.В. БАЛА
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Одними з визначальних чинників конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках є ціна та якість продукції, що випускається. В той же час, якість продукції має все більше значення для споживача, аніж ціна. Якість
продукції є однією з головних конкурентних переваг машинобудівного підприємства. Причинами дослідження питання необхідності
підвищення якості продукції машинобудівної галузі є постійне зростання потреб споживачів та підвищення їх вимог до властивостей, якими
повинна володіти якісна продукція. Це пояснюється тим, що споживачами продукції машинобудівних підприємств є, як правило, інші
підприємства, ефективність діяльності яких в значній мірі залежить від якості поставленої продукції. Підвищення якості продукції
машинобудівних підприємств України сприятиме науково-технічного прогресу та підвищенню конкурентоспроможності національної
економіки в цілому. Відповідність продукції українського машинобудування вимогам міжнародних стандартів якості продукції та
запровадження на вітчизняних підприємствах систем управління якістю дозволить успішно конкурувати на світовому ринку. В сучасних
умовах господарювання для забезпечення стійких конкурентних позицій на ринку підприємствам машинобудівної галузі необхідно
запроваджувати дієві системи управління якістю продукції. У статті узагальнено показники якості продукції машинобудівної галузі.
Проведено аналіз динаміки витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт на вітчизняних підприємствах, аналіз
динаміки інноваційної активності промислових підприємств України у 2010-2019 р.р. Проблемою активізації інноваційної діяльності для
підприємств машинобудівної галузі визначено обмежені можливості фінансування. Визначено шляхи підвищення якості продукції
машинобудівної галузі шляхом активізації інноваційної діяльності.
Ключові слова: якість; показники якості; продукція підприємств машинобудівної галузі; конкурентоспроможність; інноваційна
діяльність; витрати на якість

М.М. ОДИНЦОВ, Е.А. СКРИПНЮК, В.В. БАЛА
АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Одними из определяющих факторов конкурентоспособности предприятий машиностроительной отрасли как на внутреннем, так и на
внешнем рынках является цена и качество выпускаемой продукции. В то же время, качество продукции имеет все большее значение для
потребителя, чем цена. Качество продукции является одной из главных конкурентных преимуществ машиностроительного предприятия.
Причинами исследования вопрос о необходимости повышения качества продукции машиностроительной отрасли является постоянный рост
потребностей потребителей и повышение их требований к свойствам, которыми должна обладать качественная продукция. Это объясняется
тем, что потребителями продукции машиностроительных предприятий является, как правило, другие предприятия, эффективность
деятельности которых в значительной степени зависит от качества поставленной продукции. Повышение качества продукции
машиностроительных предприятий Украины будет способствовать научно-технического прогресса и повышению конкурентоспособности
национальной экономики в целом. Соответствие продукции украинского машиностроения требованиям международных стандартов качества
продукции и внедрение на отечественных предприятиях систем управления качеством позволит успешно конкурировать на мировом рынке.
В современных условиях хозяйствования для обеспечения устойчивых конкурентных позиций на рынке предприятиям машиностроительной
отрасли необходимо вводить действенные системы управления качеством продукции. В статье обобщены показатели качества продукции
машиностроительной отрасли. Проведен анализ динамики расходов на выполнение научных исследований и разработок по видам работ на
отечественных предприятиях, анализ динамики инновационной активности промышленных предприятий Украины в 2010-2019 г.г.
Проблемой активизации инновационной деятельности для предприятий машиностроительной отрасли определено ограниченные
возможности финансирования. Определены пути повышения качества продукции машиностроительной отрасли путем активизации
инновационной деятельности.
Ключевые слова: качество; показатели качества; продукция предприятий машиностроительной отрасли; конкурентоспособность;
инновационная деятельность; затраты на качество

M.M. ODINTSOV, K.O. SKRYPNIUK, V.V. BALA
ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES AS A FACTOR OF INCREASING THE QUALITY OF
PRODUCTS OF THE MACHINERY INDUSTRY
The price and quality of products are the determining factors in the competitiveness of machine-building enterprises in domestic and foreign markets.
At the same time, product quality is more important for the consumer than price. Product quality is the main one among other competitive advantages
of a machine-building enterprise. The constant growth of consumer needs and increasing requirements for the properties (that quality products must
have) are the reasons for studying the need to improve the quality of products. This is due to the fact that other enterprises areconsumers of machinebuilding enterprises and the efficiency of them largely depends on the quality of the delivered products. Improving the quality of products of machinebuilding enterprises of Ukraine will contribute to scientific and technological progress and increase the competitiveness of the national economy as
well. Compliance of Ukrainian machine-building products with the requirements of international product quality standards and the introduction of
quality management systems at domestic enterprises will allow competing on the world market successfully. In order toensure a stable competitive
position in the market of machine-building enterprises in modern business conditions, it is necessary to implement effective product quality management
systems. The quality indicators of machine-building products are summarized in the paper. The analysis of dynamics of expenses for scientific researches
and development at the Ukrainian enterprises as well as the analysis of dynamics of innovative activity of the industrial enterprises of Ukraine in 20102019 was done. The problem of intensification of innovation activity for machine-building enterprises is determined by limited funding opportunities.
Ways to improve the quality of machine-building products by intensifying innovative activities have been also identified.
Keywords: quality; quality indicators; products of machine-building enterprises; competitiveness; innovation; quality costs.

Постановка проблеми. В новітніх умовах
господарювання, що характеризуються високим
рівнем конкуренції на ринку, одним з основних

чинників успішного функціонування машинобудівного
підприємства є використання нецінових методів ринкової
©М.М. Одінцов, К.О. Скрипнюк, В.В. Бала, 2020
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конкуренції шляхом підвищення якості продукції,
що випускається.
Актуальність дослідження. Враховуючи те,
що підвищення якості передбачає зростання витрат
підприємства, необхідною умовою є забезпечення
оптимального рівня якості та ціни продукції, що
найбільш би задовольняло потреби споживача.
Досягнення оптимального співвідношення ціни та
якості можливе завдяки впровадженню дієвої
системи управління якістю, а також активізації
інноваційної діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню
показників
якості
продукції
підприємств машинобудівної галузі, шляхів
активізації інноваційної діяльності промислових
підприємств, застосуванню методів нецінової
конкуренції на ринку присвячені праці українських
та зарубіжних вчених-економістів, серед яких:
Безнощенко Н. О. [1] – досліджує якість продукції
як чинник зростання конкурентоспроможності
машинобудівного підприємства; Брітченко І. Г.,
Ладунка І. С. [2] – роботи присвячені проблемам
підвищення конкурентоспроможності продукції
вітчизняних підприємств; Бурдельна Г. О. [3] –
працює над розробкою рекомендацій щодо
застосування інформаційних технологій управління
якістю
на
промислових
підприємствах;
Валявський С. М. [4] – пропонує використання
інтегрованої системи управління якістю продукції;
Василенко Д. В. [5] – вивчає питання підвищення
ефективності
діяльності
підприємств
машинобудування; Гладка Л. І., Васильєва В. Р.,
Шинкаренко К. Е. [6] – досліджують питання
підвищення конкурентоспроможності української
продукції на прикладі машинобудівного комплексу;
Маслак О. І., Гришко Н. Є., Глазунова О. О.,
Маслак М. В. [8, 9] – дослідження присвячені
активізації інноваційної діяльності промислових
підприємств; Соболєва М. В. [11] – дослідження
присвячені
неціновим
методам
ринкової
конкуренції в умовах глобалізації; Череп О. Г. [12] –
вивчає
особливості
конкурентоспроможності
продукції підприємств машинобудування в період
євроінтеграції України.
В той же час, питання пошуку шляхів
підвищення
якості
продукції
підприємств
машинобудівної галузі шляхом активізації їх
інноваційної діяльності залишаються недостатньо
висвітленими в сучасній науковій економічній
літературі, що і визначило вибір теми та мети даного
дослідження.
Мета статті полягає у дослідженні шляхів
підвищення
якості
продукції
підприємств
машинобудівної
галузі
шляхом
активізації
інноваційної діяльності.
Основні результати дослідження. Рівень
якості – це ступінь з якою сукупність властивостей
продукції здатен задовольнити потреби споживача.
Підвищення якості позитивно впливає на
ефективність діяльності підприємства. В новітніх
умовах господарювання передумовою успішного

Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)

ISSN 2519-4461 (print)
функціонування машинобудівного підприємства є
наявність ефективної системи управління якістю
продукції. Виробництво продукції високої якості є
чинником підвищення попиту, збільшення обсягів
продажів, зростанню прибутку від реалізації продукції,
сприяє успішному виходу підприємства на нові ринки
збуту, покращує імідж підприємства.

Рис.1 – Показники якості продукції підприємств
машинобудівної галузі (узагальнено авторами на основі [1])

Виробництво
якісної
та,
як
наслідок,
конкурентоспроможної продукції можливе завдяки
використанню досягнень науково-технічного прогресу.
Активізація інноваційної діяльності є одним з ключових
чинників підвищення якості продукції машинобудівних
підприємств.
5000
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3000
2000
1000
0

Впровадже
но нових
технологіч
них
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од

Рис.2 – Динаміка впроваджень інновацій на промислових
підприємствах України у 2010-2019 р.р. (побудовано авторами за
даними [10])

Забезпечити
високу
конкурентоспроможність
продукції неможливо без комплексного вирішення
економічних питань якості, а витрати на виготовлення
продукції зростають більшою мірою, ніж підвищується її
якість. Розглядаючи питання забезпечення якості, слід
урахувати й те, що поліпшення якості продукції на
підприємстві вимагає додаткових виробничих витрат, а
отже, зростає собівартість продукції і, відповідно, її ціна.
Проте додаткові витрати повністю відшкодову- ються у
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вищій ціні більш якісного товару, що забезпе- чує
зростання рівня рентабельності й обсягу прибутку
[2].
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Рис.3 – Динаміка витрат на фінансування інноваційної
діяльності промислових підприємств за джерелами
фінансування (побудовано авторами за даними [10])

- впровадження в діяльність підприємства нових
видів техніки,
- удосконалення технології виробництва продукції;
виробництво продукції у відповідності до міжнародних
стандартів якості;
- розробка та затвердження внутрішніх стандартів
якості для підприємства;
- впровадження на підприємстві ефективної системи
менеджменту якості;
- сертифікація продукції підприємства;
- пошук надійних постачальників, які пропонують
якісну сировину;
- розвиток інноваційного та інтелектуального
капіталу шляхом фінансової мотивації працівників
підприємства.

Динаміка витрат на виконання наукових
досліджень і розробок за видами робіт на
підприємствах України у 2019 році порівняно з 2010
роком зростає, в той же час частка витрати на
виконання наукових досліджень і розробок у ВВП
знижується. Однією з основних проблем активізації
інноваційної
діяльності
для
підприємств
машинобудівної галузі є обмежені можливості
фінансування, яке переважно відбувається за
рахунок самих підприємств [13, 14].
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Рис.4 – Динаміка інноваційної активності промислових
підприємств України у 2010-2019 р.р. (побудовано авторами за
даними [10])

Фінансування
інноваційної
діяльності
відбувається переважно за рахунок власних коштів
промислових підприємств, у 2019 році питома вага
витрат власних коштів підприємств у структурі
витрат на інноваційну діяльність складає 87,7%, за
рахунок коштів державного бюджету фінансується
лише 3,9% інновацій, а за рахунок інвесторівнерезидентів – лише 0,3%.
Кількість промислових підприємств, що
впроваджували інновації у 2019 році порівняно з
2018 роком знизилась на 1,8%. Частка обсягу
реалізованої інноваційної продукції у загальному
обсязі
реалізованої
продукції
промислових
підприємств протягом аналізованого періоду
знижується з 9,4% у 2010 році до 1,3% у 2019 році.
Тобто у підприємств виникають труднощі з
реалізацією інноваційної продукції та пошуком
нових ємних ринків збуту.
Серед шляхів підвищення якості продукції
машинобудівної
галузі
шляхом
активізації
інноваційної діяльності можна виділити наступні:

66

Рис.5 – Цілі та результати системи управління якістю продукції
підприємств машинобудівної галузі (узагальнено авторами на основі
[7])

Висновки та пропозиції. В новітніх умовах
господарювання якість продукції є пріоритетним
чинником
конкурентоспроможності
підприємств
машинобудівної галузі. Рівень якості продукції прямо
залежить від рівня кваліфікації персоналу та його
мотивації щодо випуску якісної продукції.
Таким чином, питання мотивації персоналу як
чинниками підвищення якості продукції підприємств
машинобудівної галузі може бути напрямом подальших
досліджень за даним напрямком.
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О.М. ГОЛОЛОБОВА, О.С.
ІННОВАЦІЙНА
ФОРМА ГРОШЕЙ В МІЖНАРОДНІЙ
ЧМЕЛЬОВА
ЕКОНОМІЦІ

doi: 10.20998/2519-4461.2020.4.68

Останнім часом в Україні спостерігається системна втрата впевненості громадян у фінансовій системі. У зв'язку з численними кризами
сучасної фінансової системи виникає необхідність пошуку альтернативних методів побудови світової фінансової системи. У 2009 році було
з’явилась система платежів за допомогою криптовалют, яка не потребувала участі третьої сторони. Запропонована система прямих
платежів мала технологічні переваги перед стандартними валютами. Криптовалюта є інновацією в наш час. Однак, наразі існує багато
невирішених питань з методологічних, методичних та правових питань у цій сфері. Як швидко ця валюта пошириться по світу? Чи може
вона стати альтернативною формою грошей в сучасній економіці? Саме ці питання зумовлюють актуальність роботи. Запропонований
новий методичний підхід щодо прогнозування розвитку криптовалют у економіці, який ґрунтується на аналізі та практиці розвитку
криптовалюти та полягає у використанні рівняння обміну Фішеру для впровадження криптовалюти Bitcoin у сучасну економіку в якості
грошей, довів, що думка про дефляційну природу Bitcoin, що не дає стати їм новітньою формою грошей, може бути помилковою. Зроблено
висновок, що криптовалюта мають майбутнє і можуть змінити не тільки фінансовий, але і весь світ в кращу сторону. Також можливо,
вона,
завдяки інноваційним
технологіям,
сполучною
між валютами
всіх країн і буде
таким собістане
диригентом,
що ланкою
призводить до гармонії і рівноваги грошовий світ всієї планети .
Ключові слова: фінансова система; криштовалюта; Bitcoin; альтернативна форма грошей; грошовий світ.

О.Н . ГОЛОЛОБОВА, О.С. ЧМЕЛЕВА
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ДЕНЕГ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В последнее время в Украине наблюдается системная потеря уверенности граждан в финансовой системе. В связи с многочисленными
кризисами современной финансовой системы возникает необходимость поиска альтернативных методов построения мировой финансовой
системы. В 2009 году было появилась система платежей с помощью криптовалюта, которая не нуждалась участия третьей стороны.
Предложенная система прямых платежей имела технологические преимущества перед стандартными валютами. Криптовалюта является
инновацией в наше время. Однако, пока существует много нерешенных вопросов по методологических, методических и правовых
вопросов в этой сфере. Как быстро эта валюта распространится по миру? Может ли она стать альтернативной формой денег в современной
экономике? Именно эти вопросы обуславливают актуальность работы. Предложен новый методический подход к прогнозированию
развития криптовалюты в экономике, основанный на анализе и практике развития криптовалюты и заключается в использовании
уравнения обмена Фишеру для внедрения криптовалюты Bitcoin в современную экономику в качестве денег, доказал, что мысль о
дефляционной природу Bitcoin, не дает стать им новой формой денег, может быть ошибочной. Сделан вывод, что криптовалюта имеет
будущее и может изменить не только финансовый, но и весь мир в лучшую сторону. Также возможно, она, благодаря инновационным
технологиям, станет связующим звеном между валютами всех стран и будет неким дирижером, что приводит к гармонии и равновесия
денежный мир всей планеты.
Ключевые слова: финансовая система; криштовалюта, Bitcoin; альтернативная форма денег; денежный мир.

O.M. GOLOLOBOVA, O. CHMELEVA
INNOVATIVE FORM OF MONEY IN THE INTERNATIONAL ECONOMY
Recently, there has been a systemic loss of citizens' confidence in the financial system in Ukraine. In connection with the numerous crises of the
modern financial system, it becomes necessary to search for alternative methods of building the world financial system. In 2009, a cryptocurrency
payment system appeared that did not need a third party. The proposed direct payment system had technological advantages over standard currencies.
Cryptocurrency is an innovation nowadays. However, there are still many unresolved issues on methodological, methodological and legal issues in
this area. How quickly will this currency spread around the world? Could it become an alternative form of money in the modern economy? It is
these questions that determine the relevance of the work. A new methodological approach to predicting the development of cryptocurrency in the
economy is proposed, based on the analysis and practice of the development of cryptocurrency and is to use the Fischer exchange equation to
introduce the Bitcoin cryptocurrency into the modern economy as money, proved that the idea of the deflationary nature of Bitcoin does not allow
them to become the new form of money may be wrong. It was concluded that cryptocurrency has a future and can change not only the financial,
but the whole world for the better. It is also possible that, thanks to innovative technologies, it will become a link between the currencies of all
countries and will be a kind of conductor, which leads to harmony and balance in the monetary world of the entire planet.
Keywords: financial system; cryptocurrency; Bitcoin; alternative form of money; money world.

Вступ. Нині найвищий рівень інноваційної
новизни мають електронні гроші, які отримали назву
«криптовалюта» або «віртуальна валюта». Варто
визначити, що саме мається на увазі під терміном
«криптовалюта». Цей термін прийшов до нас з
англійської мови, де він звучить як «cryptocurrency».
Це не що інше, як віртуальна валюта, що захищена
криптографією. Вона використовується для швидкого
та надійного здійснення грошових переказів та інших
платежів. Найбільшою перевагою цієї платіжної
системи є те, що вона заснована на новітніх
технологіях та не може контролюватися урядом
країни.

Постановка
проблеми.
Визначення
особливостей функціонування криптовалюти, а саме
криптовалюти Bitcoin, та визначення її необхідності як
фінансового інструменту на сучасних фінансових
ринках стало метою цієї статті.
Предметом дослідження стали теоретичні та
практичні підходи щодо оцінки криптовалюти Bitcoin
та її розвиток упродовж часу. Для досягнення
поставленої мети були визначені основні завдання
дослідження:
- визначити теоретичні підходи до розвитку та
використання криптовалюти Bitcoin в сучасній
економіці;
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динамік
розвитк
- провести аналіз
и
у
криптовалюти Bitcoin у світі та Україні;
- визначити шляхи та засоби впровадження
криптовалюти Bitcoin у сучасну економіку в якості
грошей.
У статті було використано наступні методи
дослідження мето
вторинног
аналіз
даних
:
д та синтезу,
о
у та індукції,
,
порівняння,
аналізу
дедукції
історичного підходу, логічного підходу. Елемент
наукової новизни роботи полягає у наступному:
запропонован
нови
методични
підхі
щод
о
й
й
д
о
прогнозування
розвитку
криптовалют
у економіці,
який
ґрунтуєтьс
на аналіз
та практиц
розвитк
я
і у використанні
і
у
криптовалюти,
полягає
рівняння
обміну
Фішеру для впровадження криптовалюти Bitcoin у
сучасну економіку в якості грошей. Теоретичне та
практичне значення дослідження полягає у визначенні
розвитку криптовалют серед населення, підприємців
та
підприємств
.
Результати дослідження. Реальну появу на світ
цифрової валюти передбачили письменники-фантасти.
Ще в 1999 році з'явився роман Ніла Стінга
«Криптономикон», в якому описано, як група
програмістів-математиків намагається створити першу
криптовалюту, при цьому стикаючись з опором урядів
та великих бізнес-структур. Пророчий характер
роману став очевидним у 2009 році, коли з'явилася
перша криптовалюта. Bitcoin, що походить від двох
англійських слів – «bit» (мінімальна одиниця
інформації) та «coin» (монета). Вона була створена
Сатоші Накамото, особистість якого (або групи осіб)
залишається нез'ясованою [4]. За словами Сатоші,
Bitcoin був створений для того, щоб кожна людина
могла самостійно управляти своїми коштами без
втручання третіх осіб. Після того, як проект був
підтриманий спільнотами по всьому світу, Сатоші
припинив приймати будь-яку участь у проекті.
У чому ж особливість Bitcoin з точки зору
економіки? Насамперед,
це цифровий товар с
обмежено
пропозиціє
[5]. Йог
алгорит
ю
ю чином, що у системі
о можем
побудований
таким
існувати
не більше 21 мільйону одиниць, кожна з яких також
називається «Bitcoin». Незважаючи на таку порівняно
невелику кількість монет, їх вистачає для здійснення
щоденних розрахунків, оскільки 1 Bitcoin ділиться на
100000000 частин, що називаються «сатоші» на честь
людини, що створила саму
систему.
Які переваги має Bitcoin? Насамперед, слід
зазначити, що мережа Bitcoin є доступною та
децентралізованою [6]. Вона поєднує усі клієнтські
програми (гаманці) та базу даних blockchain
(блокчейн), що зберігається на кожному комп’ютері,
де встановлений повний клієнт. Таким чином, доступ
до системи (за умови підключення до реєстру
blockchain з використанням власного гаманця)
можливий з будь-якої країни світу без необхідності
авторизації. Крім цього, система Bitcoin гарантує
повну прозорість розрахунків,
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оскільки історію будь-якого власного платежу
користувач може прослідкувати до моменту генерації
монет. Вона зберігається у базі даних постійно. Для
того, щоб отримати доступ до бази даних та
проконтролювати будь-які транзакції, необхідно лише
знати власну адресу Bitcoin. Правове визначення
віртуальній
інтернет-валюті
Bitcoin
надало
Міністерство фінансів Німеччини – це «одиниця
фінансового обліку» та один із різновидів приватних
грошей, які можуть бути використані для «багатосторонніх клірингових операцій». Міністерство
фінансів США в 2013 р. визнало Bitcoin як
децентралізовану віртуальну валюту, що відповідає
критерію «форма грошей», а отже, за прецедентним
правом на неї поширюються фінансові закони та
норми.
Оскільки блокчейн, розподілена база, створена на
основі рівноправних вузлів, мережа Bitcoin не має
контролюючого центру, що може заморозити будьякий рахунок, змінити кількість грошових одиниць у
системі, заблокувати або ж зовсім скасувати платіж.
При оплаті товарів або послуг Bitcoin, немає
необхідності сплачувати податки, оскільки ця валюта
є віртуальною та офіційно невизнаною. В результаті, у
вас є можливість придбати товар набагато дешевше у
порівнянні з реальними цінами [7].
Нарешті, Bitcoin дає можливість здійснювати
повністю анонімні розрахунки, оскільки номер
рахунку у системі ніяким чином не пов'язаний з його
власником, а для його відкриття не потрібні жодні
документи. Погодьтеся, це досить суттєвий фактор,
коли мова йде про здійснення розрахунків через
інтернет. Тому виявити, хто, кому і за що перевів
Bitcoin сьогодні не може жодна організація. Також
слід зазначити, що система є настільки зручною, що
сьогодні з’являється все більше місць як в онлайн, так
і в оффлайн просторі, де приймають Bitcoin. Так як
Bitcoin має чітко заданий та строго падаючий з часом
обсяг емісії, вважається, що йому притаманна
дефляційна природа. Сатоші заклав в неї це
алгоритмічно при створенні. При цьому ринок явно
зростає, а це означає, що збільшуються обсяги торгівлі
і росте потреба у криптовалюті. Тобто, фактично,
обмежена емісія свідомо не задовольняє потребу
ринку у Bitcoin. Як наслідок, вартість валюти весь час
зростає, тобто спостерігається дефляція. Постійно
зростаючий курс Bitcoin спонукає людей не витрачати
гроші, а накопичувати їх. Крім того, можливість
отримувати прибуток від простого накопичення
позбавляє людей від необхідності виробляти товари та
послуги. В результаті виходить жорстка криза всієї
економіки, тому що суспільство не може жити в
достатку, коли ніхто нічого не робить. Деякі
економісти саме з цієї причини вважають, що Bitcoin
ніколи не зможе замінити існуючі валюти. Отже,
розвиток криптовалюти Bitcoin як нової форми
грошей, що орієнтована на інноваційне використання і
водночас спроможна виконувати класичні та нові
специфічні функції грошей, зумовлений її природою
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Загальна кількість Bitcoin, які вже було видобуто,
перевищила 16 мільйонів. Протягом перших чотирьох
років було отримано 10,5 млн Bitcoin. Кожні чотири
наступні роки їх випуск зменшується вдвічі, отже, ще
за
4 роки вироблено - 5,25 млн, а протягом наступних 4
років буде видобуто – 2,625 млн і так далі. 9 липня
2016 увечері було видобуто 75% всіх Bitcoin із
року
закладених Сатоші Накамото. В історії Bitcoin з 2008
року було багато злетів і падінь. Були часи, коли
вартість
цієї криптовалюти не рухалася з мертвої точки
тривалий
час. Також були різкі злети курсу до небувалих
котирувань Ал
навіт
незважаюч
на так
.
ещодняь відбувається
и
нестабільність,
до 300 тисяч у
платежів в Bitcoin, а суми продовжують
зростати.
На світову популярність Bitcoin впливає
показник
кількості
виконуваних користувачами мережі угод.
Він
вказує на концентрацію комп'ютерних систем в
регіоні,
будь то біржа обміну криптовалюти або просто
комп'ютер, налаштований для майнінгу. Так ось, за
цим
показником лідируючу позицію впевнено займають
Сполучені Штати Америки, де на момент написання
статті було зосереджено 35% узлов
Bitcoin.
Щорічні аукціони, що проводяться в США, а
такожбірж та інших криптовалютних онлайнвідкриття
сервісів в останні роки стали потужним двигуном
зростання як загальної популярності Bitcoin, так і їх
вартості по відношенню до долара. Далі найбільш
активними виявилися країни Європи (Німеччина
-21%,
Франція - 10%, Нідерланди – 8%). В європейських
країнах, як показала практика, Bitcoin найпростіше
впроваджуються в соціально-побутову сферу життя
людини, про що свідчить, наприклад, поява перших в
світі банкоматів. Цікаво, що Китай займає в цьому
списку дев’яте місце (3%), незначно, з його
гігантським
криптовалютним оборотом. У той час, як в західних
країнах зростає кількість онлайн-ресурсів для
здійснення
всіляких маніпуляцій над цифровими монетами, в
Китаї
збільшується попит на саму криптовалюту як грошову
одиницю. Топ-10 замикає Австралія - 2%. Вчені і
фінансисти в цій країні дуже активно використовують
мережу Bitcoin. Україна в цьому списку займає
п’ятнадцяте
місце.
Думки різних держав на рахунок Bitcoin
Хочарізняться.
більшість країн дозволяють Bitcoin-транзакції,
все
ж у них немає єдиного визначення як на саме поняття
цифрових грошей, так і на правовий статус Bitcoin,
тому
норми регулювання, якщо такі є, теж відрізняються.
Так,
США мають про-Bitcoin положення. Міністерство
фінансів розглядає Bitcoin як бізнес, який надає
розрахунково-касові послуги населенню. Податкове
управління США відносить Bitcoin до коштовного
майна
до
яког
застосовуєтьс
відповідн
,
я
е
оподаткування.
Во цьому випадку
Bitcoin
розглядається
у активу, як золото або предмети
вигляді
цінного
мистецтва, який має певну вартість. У будь-якому
випадку Америка є однією з небагатьох країн, уряд
яких
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вже працює щодо запобігання або скорочення
використання криптовалюти в незаконних
цілях.З правовим статусом Bitcoin не виникає проблем
і в Ця країна також відкрита для BitcoinКанаді.
транзакцій.
Канадське податкове агентство розглядає його як
цінне
майно (дохід, отриманий в результаті транзакцій,
розглядається як дохід від комерційної діяльності).
Податки можуть коливатися залежно від того, як
використовується Bitcoin для купівлі-продажу або в
якості інвестиції. У Китаї фінансовим установам
заборонено працювати з цифровими грошима, але
фізичні особи можуть вільно їх використовувати. У
будь-якому разі, китайський Bitcoin-ринок є одним з
найбільших в світі, незважаючи на деякі
обмеження.
Підводячи підсумок, цифрова валюта – це
який прорив,
залишив усіх законодавців далеко позаду. Одні
погодилися дати шанс Bitcoin, інші вважали за краще
заборонити Bitcoin, а деякі навіть намагалися
створити
законопроект для цієї мети. У будь-якому випадку,
безумовно, у людей є достатньо часу, щоб відчути всі
переваги цифрових грошей, навіть якщо правовий
статус
Bitcoin залишається
невизначеним.
Криптовалюта
Bitcoin
стає
все
більш
популярною по всьому світу. І Україна не відстає від
світових тенденцій. Підтвердження цьому - вже
існуючий у нас у країні оборот криптовалюти. Bitcoin,
хоча і має всі характерні риси платіжної системи,
грошей, але з точки зору національного законодавства
України такими не є. Ще в листопаді 2014 року НБУ
дав роз'яснення, що він розглядає віртуальну валюту/
криптовалюту Bitcoin як грошовий сурогат, який не
забезпечений реальною вартістю і не може
використовуватися фізичними та юридичними
особами на території України як засіб платежу, тому
що
це
суперечить
нормам
українського
законодавства[1, 2]. Переважна більшість українців
досі нічого не чула про Bitcoin. 80% мешканців країни
не мають уяви про те, що являє собою ця система
розрахунків. Гарне уявлення про Bitcoin мають 4%
українців, 16% - ледве знають про криптовалюту.
Найвища поінформованість про Bitcoin у жителів
столиці – 21% киян може пояснити, що таке Bitcoin
[3]. Цікаво, що найбільше про криптовалюту знають
ті, хто користується електронними гаманцями. З них
про Bitcoin відомо 45% опитаних. Однак в Україні
зберігається високий інтерес до криптовалюти. Про це
говорять дані пошукових запитів Google Trends. У
2016 році найбільшу кількість пошукових запитів зі
словом Bitcoin виходило з Харкова, Дніпра, Львова,
Одеси та Києва. В Україні спостерігається велика
концентрація Bitcoin-фахівців. Україна входить до
п'ятірки лідерів за кількістю та якістю навчання та
підготовки ІТ-фахівців. Звідси і високі рейтинги за
кількістю так званих Bitcoin-вузлів.. За даними Bitcoin
Foundation, Україна займає п’ятнадцяте місто в світі
за кількістю Bitcoin-вузлів всесвітньої Bitcoin-мережі
[7].
Висновки. Починаючи з 2008 року, вартість Bitcoin
значно коливалася. Але незважаючи на це, цією
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цифровою валютою щоденно користуються по
всьому світу.
На світову популярність Bitcoin
кількості
виконуваних користувачами мережі угод,
впливає показник
якими світовим лідером є США. Далі найбільш
за
активними виявилися країни Європи (Німеччина
Франція
-21%, - 10%, Нідерланди – 8%). Думки різних
на
рахунок Bitcoin різняться. Хоча більшість країн
держав
дозволяють Bitcoin-транзакції, все ж у них немає
визначення як на саме поняття цифрових грошей, так
єдиного
правовий
статус Bitcoin, тому норми регулювання,
і на
такі є, теж
якщо
На державному рівні Bitcoin визнали США,
відрізняються.
Великобританії
та Фінляндії, Німеччині та Болгарії.
Канаді,
Дещо складніше це питання постає в Ісландії,
де ця валюта є незаконною. Такі країни як Венесуела
Еквадорі,
Китай поки не мають остаточної думки щодо статусу
та
Bitcoin, криптовалюта використовується, проте з
певними обмеженнями.
У будь-якому випадку,
безумовно, у людей є достатньо часу, щоб відчути
переваги цифрових грошей, навіть якщо правовий
всі
Bitcoin залишається невизначеним. Україна займає
статус
п’ятнадцяте місце серед найпопулярніших країн, де
використовують Bitcoin. Більше того, криптовалюта
Bitcoin вже зайняла свою нішу на українському
за
Bitcoin
ринку
- можна отримати цілий перелік товарів і
Не менш важливим є той факт, що ця валюта
послуг.
транскордонні платежі та відкриває доступ малого та
спрощує
середнього бізнесу до міжнародних ринків
збуту.
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П.Г. ПЕРЕРВА, Н.Є. ГРИШКО, М.В. МАСЛАК
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Пошук найменш затратних шляхів безперервного підвищення якості продукції з метою забезпечення конкурентоспроможності став
актуальним завданням підприємств у сучасних умовах. Якість як фактор конкурентоспроможності має вплив і на національну економіку, і
на розвиток окремих суб’єктів господарювання. При цьому на мікрорівні особливу роль відіграють витрати на заходи, що попереджують
дефекти та втрати якості. Враховуючи, що управління витратами (у тому числі і витрат на якість) слугує інструментом досягнення
підприємством економічного росту, реалізація цього напряму потребує впровадження ефективної системи обліково-економічної оцінки
та системи управління якістю. Складність класифікації витрат на якість пояснюється різними масштабами виробництва, що має вплив на
склад самих витрат. У статті розглянуто основні підходи до класифікації та категоризації витрат на якість з урахуванням наукового здобутку
у сфері обліку витрат на якість, на основі чого було запропоновано власний підхід до управління даною категорією витрат на основі
багаторівневого поділу. Такий підхід дозволяє управлінцям виявити, що деяких видів витрат на якість уникнути неможливо, у той час як інші
можна мінімізувати. Досліджено основні елементи витрат на якість та здійснено їх систематизацію у розрізі облікових моделей за різними
класифікаційними ознаками. Розглянуто теоретичні підходи до обліку витрат на якість. Наголошено на тому, що для цілей бухгалтерського
обліку запропоновано класифікувати витрати на якість, виходячи з необхідності їх розмежування, оскільки загальні витрати на виготовлення
і якість продукції, згідно діючої методики обліку витрат, не розрізняють як окремі категорії витрат. За результатами дослідження встановлено,
що управління витратами на якість, якщо їх позиціонувати як конкретні витрати ресурсів, сприяє поліпшенню конкурентоспроможності
підприємства.
Ключові слова: якість; конкурентоспроможність; управління витратами; витрати; категорії витрат; облік витрат.

П.Г. ПЕРЕРВА, Н.Е. ГРИШКО, М.В. МАСЛАК
УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Поиск наименее затратных путей непрерывного повышения качества продукции с целью обеспечения конкурентоспособности стал
актуальной задачей предприятий в современных условиях. Качество как фактор конкурентоспособности влияет и на национальную
экономику, и на развитие отдельных субъектов хозяйствования. При этом на микроуровне особую роль играют затраты на меры,
предупреждающие дефекты и потери качества. Учитывая, что управление затратами (в том числе и затратами на качество) служит
инструментом достижения предприятием экономического роста, реализация этого направления требует внедрения эффективной системы
учетно-экономической оценки и системы управления качеством. Сложность классификации затрат на качество объясняется различными
масштабами производства, что влияет на состав самих затрат. В статье рассмотрены основные подходы к классификации и категоризации
затрат на качество с учетом существующих наработок ученых в сфере учета затрат на качество, на основе чего был предложен собственный
подход к управлению данной категорией затрат на основе многоуровневого деления. Такой подход позволяет управленцам обнаружить, что
некоторых видов затрат на качество избежать невозможно, в то время как другие можно минимизировать. Исследованы основные элементы
затрат на качество и осуществлена их систематизация в разрезе учетных моделей по различным классификационным признакам. Рассмотрены
теоретические подходы к учету затрат на качество. Отмечено, что для целей бухгалтерского учета предложено классифицировать затраты на
качество, исходя из необходимости их разграничения, поскольку общие затраты на изготовление и качество продукции, согласно
действующей методики учета затрат, не различают как отдельные категории затрат. По результатам исследования установлено, что
управление затратами на качество, если их позиционировать как конкретные расходы ресурсов, способствует улучшению
конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: качество; конкурентоспособность; управление затратами; затраты, категории затрат; учет затрат.

P.G. PERERVA, N.YE. GRISHKO, M.V. MASLAK
ACCOUNTING AND ECONOMIC ASPECTS OF PRODUCT QUALITY AS A COMPONENT OF
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
The article deals with the search for the minimal costly ways to continuously improving the product quality in order to ensure competitiveness, which
has become an urgent task for enterprises in modern conditions. Quality as a factor of competitiveness affects both the national economy and the
development of individual economic entities. At the same time, the costs of measures to prevent defects and loss of quality at the micro level play a
special role. Considering that cost management (including the quality costs) is a tool for the enterprise to achieve economic growth, the implementation
of this direction requires the introduction of an effective system of accounting and economic assessment and a quality management system. The
complexity of the classification of quality costs is explained by the different scales of production, which affects the composition of the costs themselves.
The main approaches to the classification and categorization of quality costs were discussed. The proprietary approach to managing this category of
costs based on the multilevel division was proposed, taking into account the existing scientists’ points of view in the field of accounting for quality
costs. This approach allows managers to find that some quality costs cannot be avoided, while others can be minimized. The main elements of quality
costs have been investigated and their systematization has been done in the context of accounting models according to various classification criteria.
Theoretical approaches to accounting for quality costs are considered. It is noted that for accounting purposes there is a need to classify quality costs
based on differentiation of them since the total manufacturing costs and product quality costs, according to the current cost accounting methodology,
are not distinguished as separate categories of costs. According to the results of the study, it was found that the management of quality costs (if it is
positioned as specific resource costs) helps to improve the competitiveness of an enterprise.
Key words: quality; competitiveness; cost management; costs, cost categories; cost accounting.
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Постановка проблеми. Якість продукції та
послуг
належить
до
ключових
факторів
конкурентоспроможності
продукції
і
слугує
запорукою успішного виходу українських підприємств
на міжнародні ринки. Водночас дискусійним
залишається питання не лише забезпечення якості
продукції, а й повноти відображення обліку таких
витрат. Як наслідок – підприємства, які впроваджують
міжнародні стандарти якості, стикаються з проблемою
відсутності уніфікованого підходу до класифікації
витрат на якість, їх повного та достовірного
відображення у обліку, що погіршує інформаційне
забезпечення управлінських рішень.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що у
сучасних умовах підвищення витрат підприємства (у
т.ч. витрат на якість) призводить до росту цін чи
зниження рентабельності продукції, що послаблює
позиції
на
ринку
та
погіршує
конкурентоспроможність. Рішенням цієї проблеми
може стати управління витратами на якість продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить, що проблематиці витрат на якість
присвячено праці багатьох зарубіжних та українських
вчених, зокрема: В. Тсаї [1], який досліджував
дотримання стандартів якості; Ф. Кросбі [2], який
класифікував витрати на якість; Н.М. Левченко та І.Ю.
Дунець [3], які вивчали фінансування таких витрат,
Данченка О.Б. [4], а також дослідника облікових
аспектів витрат на якість В. М. Пархоменка [5] та
багатьох інших. Разом з тим, серед науковців не існує
єдиної думки щодо структури витрат на якість.
Мета дослідження полягає у визначені сутності
витрат на якість продукції та їх класифікації за рівнями
задля кращого відслідковування таких витрат у обліку
та їх контролю.
Основні результати дослідження. Глобалізація
світової економіки та посилення конкуренції на
зовнішніх та внутрішніх ринках зумовлюють
необхідність витримати конкурентну боротьбу за
кінцевого споживача, інструментом якої є надання
високоякісних товарів та послуг. У таких умовах
одним з основних завдань промислових підприємств
стає пошук шляхів поліпшення якості продукції з
найменш можливими витратами. Вирішення цього
завдання можливе у випадку планування і калькуляції
витрат на якість, оскільки вони характеризуються
широким спектром: від витрат на профілактику браку
до витрат, пов’язаних з дефективністю продукту. Крім
того, облік і аналіз витрат на якість сприяє тому, що
загальні витрати на виробництво і обслуговування
(наприклад, гарантійне чи переробку) знижуються.
Раніше облік витрат на якість було обмежено
витратами на тестування готової продукції або
розглядом у складі виробничих витрат, однак з появою
концепції «прихованої фабрики» [2] (її суть полягає у
тому, що сукупні накладні витрати (у т.ч. на якість)
збільшують вартість товару і складно контрольовані),
підходи змінилися. Нині виокремлюють декілька
способів класифікації та категоризації витрат на якість.
Зокрема, PAF-система, модель Кросбі, модель витрат
на процес, модель альтернативних витрат, ABC-метод.
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Основні характерні риси кожного з підходів наведено
у табл.1.
Станом на сьогодні PAF-система та модель витрат
на процес – основні підходи до вимірювання, обліку та
контролю витрат на якість. Зрозуміло, що процес
покращення
продукції
є
трудомістким
та
ресурсозатратним.
Таблиця 1 – Моделі обліку витрат на якість та їх
характеристики
Назва
моделі

Характеристика

Переваги

Недоліки

PAFсистема

Виділяють
такі
типи
витрат:
превентивні,
оціночні,
витрати
внаслідок
збоїв

Являє собою
модернізаці
ю
традиційног
о
тлумачення
витрат
на
якість

Модель
Кросбі

Виокремлюю
ть
дві
категорії:
витрати
на
відповідність
і витрати на
невідповідніс
ть

Витрат
на процес

Передбачено,
що витрати
на
відповідність
та
витрати
внаслідок
невідповідно
сті можливо
зменшити,
покращивши
окремі
процеси
діяльності
підприємства
Витрати на
попередженн
я та оцінку,
витрати
внаслідок
збоїв
та
альтернативн
і витрати
Передбачено
функціональ
но-вартісний
аналіз
на
основі
двоетапної
процедури
відстеження
витрат
за
операціями
та об’єктами

Витрати через
низьку якість
розподіляють
за
двома
групами
згідно
характеру
збоїв
(внутрішні
або зовнішні)
Основна мета
як
концептуальн
а
основа
полягає
у
прагненні
забезпечення
відсутності
дефектів
Можливість
визначати і
оцінювати
витрати
на
якість
не
лише
для
готової
продукції, а й
за окремими
процесами/ви
дами
робіт
тощо.

Альтерна
тивних
витрат

ABCметод

Повторює
PAFсистему
у
частині
класифікації
витрат (за
суттю)
Відсутність
здатності
повною
мірою
відобразити
накладні
витрати

Розширює
підхід PAFсистеми
за
рахунок
розгляду
альтернативн
их витрат
Дієвий метод
для
підприємств з
широкою
номенклатуро
ю товарів, що
виробляються
, або послуг,
що
надаються.

Не
підходить
для
підприємств
з низьким
рівнем
накладних
витрат

Джерело: складено авторами на основі [2; 6-11, 15,16]
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Особливо гостро питання затрат постає стосовно
організації виробничого циклу та системи управління
якістю. Це пов’язано з тим, що загальні витрати на
виготовлення і якість продукції, згідно діючої
методики обліку витрат, не розмежовуються. Нами
пропонується покращити ефективність обліковоаналітичного забезпечення системи якості продукції
шляхом розмежування витрат за рівнями:
рівень 0 – звичайні витрати (прямі і непрямі
витрати);
рівень 1 – приховані витрати (додаткові витрати,
які зазвичай знаходяться в накладних витратах,
зокрема витрати на систему безпеки та контролю за
якістю, екологічний менеджмент тощо);
рівень 2 – витрати відповідальності (витрати
умовного зобов'язання, які не відображаються у
традиційному бухгалтерському обліку. Це пов’язано з
тим, що вони можуть виникати в залежності від
обставин (наприклад, зміни законодавства). Однак
ймовірність їх настання може бути оцінена.
Прикладами таких витрат можуть бути штрафи чи
нормативні витрати, пов'язані з поліпшенням якості
продукції);
рівень 3 – маловідчутні витрати (сюди належать
витрати, що напряму залежать від успішності
управління якістю продукції. Прикладами можуть
бути втрати/приріст гудвілу, зміна ставлення
постачальників,
клієнтів
і
співробітників,
скорочення/зростання витрат на рекламу тощо).
Багаторівневий підхід дозволяє управлінцям
виявити, що деяких видів витрат на якість уникнути
неможливо, у той час як інші можна мінімізувати.
Узагальнюючий етап облікового забезпечення, на
нашу думку, має передбачати розкриття інформації
щодо витрат на якість за усіма запропонованими
рівнями. Варто зазначити, що повний облік витрат
слугує інструментом поліпшення ціноутворення та
відноситься до зовнішнього виміру обліку впливу
організації. Такими механізмами є, наприклад, податки
та збори, покриття негативних наслідків діяльності для
екології. Вони визнаються за традиційною системою
фінансового обліку та зменшують розмір прибутку.
Однак такі витрати рідко відображаються в плані
розкриття інформації у фінансовій звітності.
Невизнання таких витрат представляє собою
перешкоду для повної ефективності розподілу
ресурсів.
Більш того, сьогодні спостерігаються тенденції,
що дозволяють стверджувати про зростаючу роль
оцінки витрат на якість у майбутньому. По-перше,
використання виключно фінансового обліку можливе
за умов, коли домінує виробнича складова діяльності.
Однак в умовах, коли компанії зосереджуються не
лише на виробництві продукції, то ключовими
елементами успіху організації стають репутація, яка
напряму
залежить
від
якості.
По-друге,
великомасштабна індустріалізація призвела до
зростаючого розуміння її глобальних екологічних,
соціальних та економічних наслідків. Через це
прийняття рішень в галузі якості продукції вимагає
більш широкої перспективи і довших термінів, ніж це
передбачено за фінансового обліку. По-третє,
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підприємства знаходяться під зростаючим тиском з
боку регулюючих органів і суспільства в цілому щодо
розкриття інформації про усі категорії витрат.
У результаті згаданих змін в широкому бізнессередовищі
можна
спостерігати
покращення
комунікації із зацікавленими сторонами. Дане явище
спостерігається у вигляді зростання популярності
нефінансової звітності, що розкриває питання витрат
на якість.
Висновки.
Враховуючи,
що
управління
витратами (у тому числі і витрат на якість) слугує
інструментом
досягнення
підприємством
економічного росту, реалізація цього
напряму
потребує
впровадження
ефективної
системи
обліково-економічної оцінки та системи управління
якістю. Наведений підхід щодо багаторівневості
витрат на якість надасть можливість здійснити
контроль та аналіз задля покращення якості продукції,
що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках.
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С. В. ГАРМАШ
НОВІТНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ)

(ЗАСТОСУВАННЯ

Метою роботи є аналіз відкритих джерел інформації (статистичні дані, науково-аналітичні довідки, публікації та виступи експертів) з ціллю
простеження тенденцій розвитку вітчизняного машинобудування, яке ще нещодавно було одним з пріоритетів у розвитку національної
економіки України; аналіз причин та наслідків штучного занепаду цієї галузі та надання практичних рекомендацій запобіганню
подальшому руйнуванню вітчизняної промисловості, яка виготовляє наукоємну та високотехнологічну продукцію з високою доданою
вартістю. Це може запобігти планомірному перетворенню країни у сировинний ресурс для міжнародних транснаціональних компаній та
банкомат для політичних вітчизняних і закордонних гравців. Створення наглядових рад, в які входять переважно іноземці з захмарною
заробітною платнею тільки за їхню номінальну бездіяльну присутність, а частіше за створення ще більшого безладу заради лобіювання
власних інтересів – штучного знищення потенційного конкурента та тимчасове швидке власне збагачення, призводить до подальшого
занепаду ключових галузей економіки, перетворенню країни на сировинний ресурс та до планомірного вивільнення території від її
населення. Декларативні вислови українських високопосадовців - ставлеників олігархату щодо необхідності розвитку вітчизняної
промисловості мають на меті лише виправдовувати видимість діяльності «нових облич» української «державності» з відсутністю у них не
тільки професійного досвіду, відповідного мислення, але й совісті. У статті робляться висновки, що при наявності політичної волі і попри
зовнішнього правління Україна може дати поштовх розвитку вітчизняному машинобудуванню навіть під час світової кризи, яка виникла зза пандемії COVID-19 та масштабних карантинних заходів,оскільки ринок продукції машинобудування відіграє значну роль для
технологічної, енергетичної та економічної безпеки країни, адже ступінь економічного розвитку країни визначається рівнем виробництва
продукції машинобудування та її технічною досконалістю.
Ключові слова: системний підхід; логістичний менеджмент; машинобудівний комплекс; світова криза; корупція; зовнішнє
правління; знищення державності

С. В. ГАРМАШ
НОВЕЙШИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ)
Целью работы является анализ открытых источников информации (статистические данные, научно-аналитические справки, публикации и
выступления экспертов) с целью проследить тенденции развития отечественного машиностроения, которое еще недавно было одним из
приоритетов в развитии национальной экономики Украины; анализ причин и последствий искусственного упадка этой отрасли и
предоставление практических рекомендаций по предотвращению дальнейшего разрушения отечественной промышленности, которая
производит наукоёмкую и высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это может предотвратить планомерное
превращение страны в сырьевой ресурс для международных транснациональных компаний и банкомат для политических отечественных и
зарубежных игроков. Создание наблюдательных советов, в которые входят преимущественно иностранцы с заоблачной зарплатой только за
их номинальное и бездеятельное присутствие, а чаще за создание еще большего беспорядка ради лоббирования собственных интересов искусственного уничтожения потенциального конкурента и временное быстрое собственное обогащение, приводит к дальнейшему упадку
ключевых отраслей экономики, превращению страны в сырьевой ресурс и к планомерному высвобождению территории от её населения.
Декларативные высказывания украинских чиновников - ставленников олигархата о необходимости развития отечественной
промышленности имеют целью только оправдывать видимость деятельности «новых лиц» украинской «государственности» с отсутствием
у них не только профессионального опыта, соответствующего мышления, но и совести. В статье делаются выводы, что при наличии
политической воли и вопреки внешнему правлению Украина может дать толчок развитию отечественному машиностроению даже во время
мирового кризиса, который возник из-за пандемии COVID-19 и масштабных карантинных мероприятий, поскольку рынок продукции
машиностроения играет значительную роль для технологической, энергетической и экономической безопасности страны, ведь степень
экономического развития страны определяется уровнем производства продукции машиностроения и её техническим совершенством.
Ключевые слова: системный подход; логистический менеджмент; машиностроительный комплекс; мировой кризис; коррупция;
внешнее правление, уничтожение государственности

SERGII GARMASH
NEW CHALLENGES FOR DOMESTIC MACHINE BUILDING (APPLICATION OF LOGISTICS
APPROACH IN SOLVING PROBLEMS)
The purpose of the article is analyzing the sources of information (statistical data, scientific and analytical reports, publications and speeches of
experts) in order to track trends in domestic engineering, which until recently was one of the priorities in the national economy of Ukraine; analysis of
the causes and consequences of the artificial decline of this industry and providing practical recommendations to prevent further destruction of
domestic industry, which produces science-intensive and high-tech products with high added value. This can prevent the planned transformation of
the country into a raw material resource for international multinational companies and an ATM for political domestic and foreign players. Creation of
supervisory boards, which include mostly foreigners with sky-high wages only for their nominal inactive presence, and more often for creating even
more chaos to lobby for their own interests - artificial destruction of potential competitors and temporary rapid self-enrichment, leads to further
decline of key industries, to transformation of the country into a raw material resource and to the systematic release of the territory from its
population. The declarative statements of Ukrainian high-ranking oligarchs about the need to develop domestic industry are intended only to justify
the appearance of "new faces" of Ukrainian "statehood" with a lack of not only professional experience, relevant thinking, but also conscience. The
article concludes that with political will and despite external government, Ukraine can give impetus to the development of domestic engineering, even
during the global crisis caused by the COVID-19 pandemic and large-scale quarantine measures, as the market for engineering products plays a
significant role in technological, energy and economic security of the country, because the degree of economic development of the country is
determined by the level of production of mechanical engineering products and its technical perfection. Special attention in the article is paid to
Ukraine's loss of its subjectivity and, as a result, to a cynical external government due to which not only the destruction of the country's economy, but
also the statehood itself occurs.
Keywords: system approach, logistics management, machine-building complex, world crisis, corruption, external government, destruction of
statehood
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Вступ «Ринок продукції машинобудування відіграє
значну роль для технологічної, енергетичної та
економічної безпеки країни, адже ступінь економічного
розвитку країни визначається рівнем виробництва
продукції
машинобудування
та
її
технічною
досконалістю.
Ринок
машинобудівної
продукції
охоплює виробництво таких стратегічних товарів, як:
устаткування для інших галузей промисловості,
транспортні засоби, продукція оборонного призначення,
а також багатьох інших інвестиційних та споживчих
товарів.» [1, с. 28]. Також слід зазначити, що
машинобудування – це: 1)комплексна галузь обробної
промисловості; 2) галузь науково-технічних знань; 3)
напрям підготовки спеціалістів; 4) навчальна дисципліна
та згадати, що «… машинобудування пов'язане із
будівництвом авіаційної та космічної техніки,
металургією, виробництвом будівельних машин,
технологічного устаткування та верстатів, обладнання
для
нафтовидобувної,
нафтохімічної,
хімічної
промисловостей
та
інших
галузей.
Інженерні
спеціальності вимагають розуміння та фундаментальних
знань у таких галузях, як механіка, кінематика,
термодинаміка,
матеріалознавство,
електротехніка,
електроніка, структурний аналіз та ін. Із розвитком та
мініатюризацією об'єктів машинобудування значного
розвитку набувають такі галузі, як композити,
мехатроніка, нанотехнології, робототехніка. Інженеримеханіки можуть також працювати в галузі біомедичної
інженерії, зокрема, біомеханіки, транспортних явищ,
біонанотехнології і моделювання біологічних систем, як,
наприклад, механіки м’яких тканин. Разом із цим,
інженери-механіки
можуть
застосовувати
такий
інструментарій, як програмні продукти, що дозволяють
моделювати будь-які технічні об'єкти і їх роботу,
проводити віртуальні випробування цих моделей,
застосовувати
комп'ютеризовані
системи
автоматизованого
проектування
та
системи
неперервного управління життєвим циклом продукції
для того, щоб проектувати заводи-виробники,
промислове устаткування і верстати, системи опалення і
охолодження, транспортні системи, авіаційні засоби,
водні судна, робототехніку, медичні прилади, зброю
тощо» [2]. Неможливо пройти осторонь такого
ґрунтовного пояснення що таке машинобудування та
його основоположного значення у розвитку інших
галузей, необхідності його подальшого інноваційного
розвитку задля посилення національної економіки та
збільшення частки продукції цієї галузі у ВВП країни.
Мета роботи. Метою роботи є аналіз відкритих
джерел інформації (статистичні дані, науково-аналітичні
довідки, публікації та виступи експертів) з ціллю
простеження
тенденцій
розвитку
вітчизняного
машинобудування, яке ще нещодавно було одним з
пріоритетів у розвитку національної економіки України;
аналіз причин та наслідків штучного занепаду цієї галузі
та надання практичних рекомендацій запобіганню
подальшому руйнуванню вітчизняної промисловості,
яка виготовляє наукоємну та високотехнологічну
продукцію з високою доданою вартістю.
Аналіз
основних
методів
і
літератури.
Основними методами, які були використані під час
роботи над статтею, є метод єдності аналізу та синтезу,
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метод експертних оцінок, метод порівнянь,
системний
підхід
у
сфері
логістичного
менеджменту.
Проблемам
розвитку
вітчизняної
промисловості присвятили багато своїх робіт та
публічних виступів вітчизняні науковці, практики,
аналітики, а саме: Юрій Атаманюк, Руслан Бортнік,
Данило Монін, Василь Невмержицький, Борис
Кушнірук, Віктор Скаршевський, Олексій Кущ та
ін.
Результати
дослідження.
У
науковоаналітичній доповіді «Розвиток промисловості для
забезпечення зростання та оновлення української
економіки»
ДУ
«Інститут
економіки
та
прогнозування НАН України» за 2018 рік у
підрозділі «Промисловість в економіці країни:
потенціал і обмеження» було зазначено, що «…
промисловість в Україні є однією з провідних
галузей національного господарства, що формує
фундамент
соціально-економічного
розвитку.
Ключова галузь промисловості – переробна… » [1,
с. 14]. А «… ринок машинобудівної продукції є
надважливим
для
України,
оскільки
машинобудування – це одна з провідних галузей
вітчизняної промисловості, що спеціалізується на
виробництві знарядь праці для інших галузей
промисловості, транспортних засобів, а також
споживчих товарів і продукції оборонного
призначення…» [1, с. 27]. Але в останні
десятиріччя
спостерігається
обмеження
промислового розвитку, поступове зменшення
частки промисловості, яка виготовляє продукцію з
високою доданою вартістю, у ВВП країни. Тому є
як об’єктивні, так і суб’єктивні причини: 1.
«Стагнація промисловості спричиняє послаблення
національної економіки. Промислове виробництво
перестало бути основним чинником зростання
національної економіки. Індекс промислового
виробництва скоротився до менш ніж 70 % у 2017
р. порівняно з 2007 р.» [1, с. 15]. У 2018 році індекс
промислового виробництва склав 95,3 % відносно
2017 року, а вже у 2019 році – 91,7 % відносно 2018
року. Тобто, відбувається подальше поступове
падіння промисловості. Падіння промислового
виробництва загалом, а особливо виробництва
інвестиційної продукції, спричинює негативні
наслідки відставання та послаблення національної
економіки, втрату конкурентних позицій України
на світових ринках. 2. Погіршення технологічної
структури промисловості призводить до зниження
конкурентоспроможності
економіки.
…
скорочується частка продукції машинобудування,
а,
відповідно,
технологічна
структура
промисловості архаїзується, внаслідок чого
знижується конкурентоспроможність економіки і
погіршується місце країни у світовому поділі праці.
3. Малі обсяги витрат на науку та інновації не
забезпечують потреб технологічної трансформації
промисловості. 4. Нестача доходів підприємств
промисловості обмежує забезпечення власним
інвестиційним ресурсом відтворення виробничого
потенціалу.
5.
Низька
продуктивність
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промисловості за обсягом створеної доданої вартості є
відображенням деіндустріальної моделі економіки. 6.
Несприятливий інвестиційний клімат гальмує розвиток
індустріального бізнесу. 7.Брак інвестиційних ресурсів:
недостатність
джерел
та
обсягів
валового
нагромадження основного капіталу. 8.Галузевий
розподіл
інвестицій,
що
орієнтований
на
низькотехнологічні галузі, не забезпечує структурнотехнологічну модернізацію виробництва. 9. Висока
залежність від імпорту засобів виробництва поглиблює
технологічну залежність національної економіки.
10.Недосконалість
товарних
ринків
ускладнює
конкурентне середовище для промислового бізнесу.
11.Несприятливі умови для промислового експорту
стримує розширення виробництва. 12. Низький рівень
продуктивності праці за вимірами створеної доданої
вартості. 13. Невідповідність кадрового забезпечення
потребам промисловості обмежує можливості її
модернізації. 14. Виробнича інфраструктура не
задовольняє потреби індустріального розвитку» [1].
Можна скільки завгодно пояснювати падіння
промислового виробництва і військовою агресією, що
призвело до руйнування промислових об’єктів, і
втратою територій, і розривом господарських зв’язків, і
скороченням виробництва, але не треба забувати про
наявність чи відсутність політичної волі у керівництва
країни заради її перетворення у країну з розвиненою
економікою, у країну з потужним промислових,
науковим та людським потенціалом. Прискорена
деіндустріалізація країни, штучне іі перетворення на
дестабілізуючий фактор на кордоні з Росією, на
сировинний і людський ресурс економік інших країн –
результат протистояння головних політичних світових
гравців. Україні у цій грі відведена роль об’єкта, а не
суб’єкта гри. Втрата країною своєї суб’єктності,
неприховане
та
цинічне
зовнішнє
правління
транснаціональних корпорацій перетворило Україну на
валютного донора не тільки для зграї вітчизняних
можновладців, які нещадно грабують свою країну, а й
для іноземців, які тримають на «офшорному гачку» цих
самих можновладців заради власного грабіжницького
збагачення будь-якими засобами. Цієї самої політичної
волі нашому керівництву і бракує, оскільки у вітчизняну
політику йдуть, щоб красти і це особливо навіть не
приховують, «оскільки в нашій країні поняття «влада»,
«бізнес» та «кримінал» давно та надовго стали
тотожними поняттями» [3, с. 18], а «… українські
політичні сили не представляють інтереси громадян чи
якихось верств населення. Вони представляють інтереси
своїх спонсорів – олігархів, великих промисловофінансових групп …» [4].
«В
умовах
прогресуючої
деіндустріалізації
української економіки ці галузі відчувають дедалі
гострішу проблему зі збутом своєї продукції. Їхній
розвиток так само, вочевидь, слід пов’язувати передусім
із відродженням української економіки, якій будуть
потрібні дедалі більші обсяги обладнання для
модернізації. Але для цього відповідні сфери мають
бути відкриті до кооперації з високотехнологічними
західними виробниками. А завдання держави – створити
преференційний режим для нарощення виробництва
обладнання саме в Україні» [5]. Але це малоймовірно.
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Показовою є реакція посла Євросоюзу в
Україні Матті Маасікаса на намір Кабміну і
Верховної Ради стимулювати роботу українського
машинобудування. «Посол ЄС, зокрема, заявив:
«На наш погляд це буде істотним порушенням
зазначених
основ
рівного
ставлення
і
недискримінації». Під «основами» маються на увазі
Угоди СОТ і Угода про асоціацію з ЄС. Тобто
Євросоюзу не подобається, що в Україні з’явилися
хоч
якісь
перспективні
плани
підтримки
вітчизняного машинобудування» [6].
Експертами пропонується кілька стратегій
розвитку промисловості. Данило Монін вважає, що
корисно було б використати сінгапурський досвід,
«…коли держава спільно з бізнесом розробляє і
впроваджує стратегії збільшення доданої вартості
для основних секторів економіки. На думку
фінансового аналітика Василя Невмержицького,
механізми державної підтримки промисловості
давно відомі, проте в Україні чомусь не
застосовуються.
Це
підтримка
важкої
промисловості, ВПК, машинобудування, чий
розвиток в усіх країнах є драйвером економічного
зростання. Потім – приватизація держпідприємств,
перспективних для інвесторів, з одночасним
наданням податкових пільг і гарантії захисту
власності від рейдерства. Для створених із нуля
підприємств необхідно використовувати такий
механізм, як відкриття техно- або індустріальних
парків. За словами фінансового аналітика Бориса
Кушнірука, у майбутній програмі розвитку
українській промисловості слід зосередитися на тих
галузях, які дають найбільшу додану вартість. На
думку Бориса Кушнірука, заяви, які звучать із вуст
українських чиновників, про залучення інвесторів
за рахунок реформування правоохоронної системи,
боротьби з корупцією та про кращий захист прав
власності хоча і є в цілому правильними, але дадуть
результат лише у відносно віддаленій перспективі»
[7].
Висновки.
Важливим
є
застосування
системного
підходу
у
сфері
логістичного
менеджменту
для
розвитку
вітчизняної
промисловості навіть в період світової кризи. Слід
зауважити, що «… логістику називають «останньою
межею економії ресурсів». Це становиться особливо
актуальним для промислових підприємств в Україні,
оскільки при порушених господарських зв’язках та
вдаваному «реформуванні» промисловості, в
пріоритеті більшості менеджменту усіх рівнів є
власна кишеня, а доведення до банкрутства і
знищення державних підприємств вже стало
налагодженою практикою» [8, с. 104]. Логістичний
підхід стосується і кадрової політики, а «… постійна
перебудова
своєї
діяльності
вітчизняними
підприємствами
обумовлена
динамічною
невизначеністю факторів зовнішнього середовища,
що притаманно системній кризі» [9, с. 91]. Світова
криза, що пов’язана з пандемією COVID-19, висуває
не тільки нові виклики, але й пропонує нові
можливості.
«Міжнародний
валютний
фонд
прогнозує, що через пандемію COVID-19 та
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карантинні заходи у більшості країн цього року світова
економіка впаде на 3 %. Для порівняння у МВФ нагадали,
що, наприклад, під час останньої світової фінансової
кризи 2009 року світова економіка скоротилася лише на
0,1 %. І тоді економіки країн, що розвиваються, не
падали, а, навпаки, стали драйвером відновлення» [10].
Саме зараз Україні слід приділити увагу Китаю, а саме
тим промисловим підприємствам, які після банкрутства
припинили своє існування (таких підприємств забагато за
даними спеціалістів), але вони ще мають сучасне західне
устаткування (свого часу США цьому активно сприяли).
Але чи вистачить для цього політичної волі вітчизняним
«державникам» – вже інше питання.
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А.І. СТУПАК, А.М. ЛОЮК, А.С. КІЗІЛОВ
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто існуючі підходи до визначення категорій “ефективність діяльності”; було проаналізовано переваги і недоліки цих
підходів та наведено найбільш повні і оптимальні, на думку автора, тлумачення категорій, що розглядаються. Також пропонується спосіб
організації взаємодії інвестиційної та інноваційної діяльності у підприємництві. Автором створено універсальний та ефективний механізм
реалізації виробничого процесу на підприємстві, який слід використовувати при розробці стратегічної політики будь-якого підприємства. В
процесі дослідження було проаналізовано сучасний стан виробничої діяльності в Україні. В результаті проведеного дослідження було
виявлено явні недоліки щодо можливостей підвищення ефективності діяльності на вітчизняних.
Діяльність кожного підприємства можливо аналізувати за багатьма показниками і чим більше данніх ми маємо, тим точніше буде аналіз та
рекомендації, щодо вдосконалення роботи підприємства, усіма можливими методами. На продуктивність діяльності підприємства
впливають майже усі фактори, від розташування обладнання та кваліфікації робітників, до розподілення та інвестування коштів.
Щодо реалізації виробничого процесу в Україні, то спостерігається дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і
впровадження інноваційних розробок. Результат розвитку інноваційної виробничої діяльності в Україні недостатньо високий, і ступінь його
впровадження на підприємствах незначний.
Впровадження сучасного виробничого процесу є необхідним і ефективним інструментом в підприємницькій діяльності, оскільки стимулює
розвиток фірм, і в наслідок - цього досягається бажаний економічний (або ж соціальний) ефект. Цей процес, як правило, охоплює дві
складні категорії: інвестиції та інновації. Саме їх безпосередня взаємодія у підприємництві дає змогу активно розширювати виробництво,
збільшувати прибуток, оновлювати основні засоби тощо.
Ключові слова: проект; ефективність; інновації; виробництво; навколишнє середовище; ліквідність .

А.И. СТУПАК, А.Н. ЛОЮК, А.С. КИЗИЛОВ
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯО ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены существующие подходы к определению категорий "эффективность деятельности"; были проанализированы
преимущества и недостатки этих подходов и приведены наиболее полные и оптимальные, по мнению автора, толкование категорий,
которые рассматриваются. Также предлагается способ организации взаимодействия инвестиционной и инновационной деятельности в
предпринимательстве. Автором создан универсальный и эффективный механизм реализации производственного процесса на предприятии,
который следует использовать при разработке стратегической политики любого предприятия. В процессе исследования было
проанализировано современное состояние производственной деятельности в Украине. В результате проведенного исследования было
выявлено явные недостатки относительно возможностей повышения эффективности деятельности на отечественных.
Деятельность каждого предприятия возможно анализировать по многим показателям и чем больше данных мы имеем, тем точнее будет
анализ и рекомендации по совершенствованию работы предприятия, всеми возможными методами. На продуктивность деятельности
предприятия влияют почти все факторы, от расположения оборудования и квалификации рабочих, к распределению и инвестирования
средств.
При реализации производственного процесса в Украине, то наблюдается дефицит финансовых ресурсов для обеспечения научных
исследований и внедрение инновационных разработок. Результат развития инновационной производственной деятельности в Украине
недостаточно высок, и степень его внедрения на предприятиях незначительный.
Внедрение современного производственного процесса является необходимым и эффективным инструментом в предпринимательской
деятельности, поскольку стимулирует развитие фирм, и в результате - этого достигается желаемый экономический (или социальный)
эффект. Этот процесс, как правило, охватывает две сложные категории инвестиции и инновации. Именно их непосредственное
взаимодействие в предпринимательстве позволяет активно расширять производство, увеличивать прибыль, обновлять основные средства и
тому подобное.
Ключевые слова: проект; эффективность; инновации; производство; окружающая среда; ликвидность.

А.І. STUPAK, AI LOYUK, A.S. KIZILOV
DEVELOPMENT OF MEASURES FOR EFFICIENT WORK OF THE ENTERPRISE
The article considers the existing approaches to defining the categories of "efficiency"; the advantages and disadvantages of these approaches were
analyzed and the most complete and optimal, according to the author, interpretation of the categories under consideration was given. It also offers a
way to organize the interaction of investment and innovation activities in business. The author has created a universal and effective mechanism for
implementing the production process at the enterprise, which should be used in the development of strategic policy of any enterprise. In the course of
the research the current state of production activity in Ukraine was analyzed. The study revealed obvious shortcomings in terms of opportunities to
improve the efficiency of domestic activities.
The activity of each enterprise can be analyzed on many indicators and the more data we have, the more accurate will be the analysis and
recommendations for improving the operation of the enterprise, by all possible methods. The productivity of the enterprise is affected by almost all
factors, from the location of equipment and skills of workers, to the distribution and investment of funds.
Regarding the implementation of the production process in Ukraine, there is a shortage of financial resources to provide research and implementation
of innovative developments. The result of the development of innovative production activities in Ukraine is not high enough, and the degree of its
implementation in enterprises is insignificant.
The introduction of a modern production process is a necessary and effective tool in business, as it stimulates the development of firms, and as a result
- this achieves the desired economic (or social) effect. This process typically covers two complex categories of investment and innovation. It is their
direct interaction in business that allows them to actively expand production, increase profits, upgrade fixed assets and the like.
Keywords: project; efficiency; innovations; production; environment; liquidity.

Вступ. Діяльність кожного підприємства
можливо аналізувати за багатьма показниками і чим

більше даних ми маємо, тим точніше буде аналіз та
рекомендації,
щодо
вдосконалення
роботи
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підприємства, усіма можливими методами. На
продуктивність діяльності підприємства впливають
майже усі фактори, від розташування обладнання та
кваліфікації робітників, до розподілення, та
інвестування коштів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Істотний внесок у розвиток теорії та практики оцінки
ефективності виробництва й діяльності на рівнях
народного господарства і підприємства зробили вчені
[1-6] та інші вчені. Вони розглядали різнопланові
підходи щодо підвищення ефективної роботи
підприємства.
Постановка завдання. Метою дослідження є
розробка теоретичних, методологічних положень і
практичних рекомендацій щодо процесу підвищення
ефективної роботи конкретного підприємства.
Результати дослідження. Незважаючи на
збільшення прибутку підприємства за три роки,
підприємство знаходиться у зоні ризику. Аналіз
коефіцієнтів ліквідності підприємства показав нам,
що у разі падіння обсягів реалізації, підприємство не
здатне покрити свої зобов'язання перед кредиторами
та не зможе вчасно погасити борги у випадку, якщо
термін платежів настане незабаром.
Якість
виробленої
продукції
завжди
відповідає заявленому, всі питання і розбіжності
вирішуються в найкоротші терміни, підприємство
доставляє свою продукцію без затримок, всі ці
характеристики
описують
підприємство
як
сумлінного і надійного виробника. Однак з моєї точки
зору, на підприємстві допущені певні помилки у
використанні основних засобів, закупівлі сировини,
підприємство втрачає певні можливості, які зараз є на
ринку і прибуток підприємства можливо значно
збільшити, при зміні ряду факторів.
В
наш
час
поліетиленова
плівка
використовується практично у всіх аспектах
людського життя і її використовують різні верстви
населення і для абсолютно різних цілей, отже рід
діяльності,
який
вибрало
підприємство,
є
перспективним на найближчі набігли час. Однак на
даний момент у всьому світі спостерігається
тенденція відмови від поліетиленової упаковки на
користь більш екологічних аналогів і в Україні також
розглядаються законопроекти про виведення з
використання поліетиленових тар.
Екологи прогнозують що найближчі п'ять-сім
років поліетиленова тара буде заборонена в Україні.
Однак у всьому світі думка експертів розділилися.
Одні стверджують що вживання пластикової тари
шкодить нашій планеті і забруднює її, інші ж упевнені
що якщо ми перейдемо на паперові аналоги то
вирубка лісів піде такими темпами ми що незабаром
вони перестануть існувати. У будь-якому випадку, на
даний момент вкрай складно передбачити майбутнє
пластикової упаковки, однак підприємству потрібно
почати розвивати нові напрямки на випадок якщо
Україна все-таки буде заборонено виробництво
поліетилену. [3]
Підприємство може розширитись за рахунок
виробництва поліетиленових пакетів і пляшок. В
якості нового напряму підприємства може зайнятися
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виробництвом паперових і картонних упаковок. Крім
того можна орендувати виробничі потужності і
зайнятися переробкою пластикових відходів, що на
даний момент в Україні є досить затребуваним родом
діяльності. [7]
На даний момент по всьому світу з'являється все
більше і більше органічних замінників поліетилену.
Однак в Україні все ще не використовують жоден з
аналогів. Якщо підприємство почне налагоджувати
виробництво плівки з будь-якого органічного
матеріалу, то на даний момент воно буде першим
виробником органічної плівки в Україні, що дасть
йому значні переваги в порівнянні з усіма
конкурентами у галузі виробництва плівки.
Для виробництва підприємство використовує
дуже дорога сировина найвищої якості, у постійних
постачальників. Давно не проводився аналіз ринку і
можна знайти постачальників, сировина яких не
поступатиметься якістю, однак буде значно дешевше
використованих. Обороти підприємства дозволяють
працювати
безпосередньо
з
найбільшими
українськими виробниками поліетиленовою гранули,
яка використовується в якості сировини для плівки,
що значно зменшить її ціну.
На даний момент підприємство виробляє плівку
на орендованому обладнання, покупка такого
устаткування вплине на зменшення ціни готової
продукції. Можна купити обладнання з Європи, яке
вже було у вжитку де його прийнято вважати
застарілим, через п'ять років використання, або
купити новий китайський екструдер, який буде навіть
дешевше старого європейського, але це може
негативно позначиться на якості самого екструдера,
через те, що якість матеріалів, з яких він буде
виготовленій, буде гірша.
Закупівля матеріалів оптом може також є одним
з методів економії на даний момент найдешевші
тканини для Big-Bag проводиться в Туреччині та
Індії. Укладення контракту з однією з іноземних
компаній на регулярне постачання сировини
дозволить значно зменшити його ціну.
Також
закупівля тканини на іноземних ринках дасть
можливість продавати цю тканину за ціною, яка не
поступається цінами українських виробників, що
також може стати одним з видів діяльності
підприємства. Закуповувати нитку для виробництва
стрічки підприємству найвигідніше в Китаї, так як
Китай є абсолютним лідером у виробництві це нитки і
ціна китайські нитки є найвигіднішою в усьому світі.
Для
зменшення
транспортних
витрат
ТОВ
«ПЛАСТІК-ФАБРІК» може скооперуватися з іншими
виробниками текстильної стрічки. Харків є містом, у
якому кількість виробників текстильної стрічки є
однією з
найбільших і деякі з них вже
використовують нитку китайського виробництва.
Завдяки тому що поділ транспортних витрат буде
вигідним як для ТОВ «ПЛАСТІК-ФАБРІК» так і для і
конкурентів, то знайти тих, хто погодиться розділити
витрати, буде досить просто.
При закупівлі ниток на китайському ринку,
підприємству відкривається така ж можливість, як і
при закупівлі тканини в Індії або Туреччині,
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продавати ці нитки в Україні. На даний момент в
Україні менше десяти виробників нитки, Завдяки
чому дана ніша є практично вільною і конкуренція в
ній незначна. Це відкриває ще одну можливість
підприємству для розвитку. Закупівля обладнання для
виробництва нитки, зробить підприємство єдиним
виробником на сході України, де зосереджені майже
усі українська виробники текстильної стрічки. Окрім
стрічки, ця нитка використовується у виробництві
тканин для матраців, килимів, та навіть тканин для
пошиву одягу. Найбільша кількість текстильної
промисловості України зусередженна саме на сході
країні, що робить Харків одним із найкращих міст,
для розташування виробництва нитки.
Крім цього, значно меншого фінансові вливання
потребує закупівля жакардового верстату для
плетіння стрічки, якій дозволить робити стрічки із
надписом, логотипом, чи іншими візерунками.
На даний момент в Україні вже є виробники
такої стрічки. Але ринок ще відносно вільний, що
дозволяє зайти на нього зі своєю продукцією.
Купівля такого верстата може обійтися від восьми до
тридцяти тисяч доларів, при купівлі китайського
обладнання.
Гарний китайське обладнання з
виробництва стрічки не поступається своєю якістю
європейським конкурентам.
А покупка такого
верстата може дати можливість виробляти не тільки
стрічку але і брендованої гумові стрічки.
Завдяки останнім тенденцій моди текстильна і
гумова стрічка
з написом стали все частіше
з'являтися в одязі. Світові лідери спортивного одягу
випускають свою продукцію з логотипом нанесеним
на всі її елементи , ці тенденцій швидко підхопили
вітчизняні виробники і зараз можна побачити все
більше і більше з’являючихся українських брендів,
які активно використовують текстильні стрічки зі
своєю назвою в елементах одягу.
Аналогом жакардового верстата для плетіння
стрічки може виступати верстат дозволяє наносити
друк на стрічку. Ці верстаті дешевша за жакардові,
але принцип їхньої дії відрізняється. Вони наносять
барву, на вже готову, та оброблену стрічку що
проникає у структуру стручки і залишається там.
Стрічка з такого верстату виходить значно дешевше,
що робить її сильним конкурентом для жакардової.
Можливості
збільшення
прибутку
не
обмежуються пошуком додаткового обладнання та
інших постачальників. У виробництві стрічки
підприємство не поступається в якості своїм
європейським конкурентам.
Додатковий заробіток підприємству може
забезпечити вихід на європейський ринок. Якість
продукції, що виробляється відповідає якості
європейських виробників однак ціна подібної
продукції в Європі дорожче, що дає товариству
значну перевагу. Однак це займе багато часу тому що
для виходу на європейські ринки потрібно пройти
повну сертифікацію відповідності європейським
стандартам.
Завдяки дешевшій оплаті праці, стрічка ТОВ
«ПЛАСТІК-ФАБРІК» є дешевшою за європейські
аналоги. В разі оптової закупівлі сировини в Китаї, ця
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ціна може зменшитись ще більше, в такому випадку
європейська продукція буде повністю поступатися, та
буде неконкурентоспроможною.
Однак це стосується тільки дешевої стрічки з
поліпропиленту. Стрічка із поліестра наразі сильно
поступається якістю європейським виробникам, для
виходу цієї стрічки на ринки Європи, потрібно
купувати нове обладнання, щоб стрічка відповідала
вимогам європейських виробників. Наразі виробляєма
стрічка підходить лише для виробів дешевого
сегменту, якій також присутній на європейському
ринку.
Збільшення обсягів виробництва також вплинути
на зменшення ціни. Якщо підприємство знайде
оптових покупців які будуть купувати стрічку
сотнями кілометрів на місяць, підприємство зможе
завантажити свої виробничі потужності в кілька змін.
Одними з таких потенційних клієнтів є
виробники
матраців.
Стрічка
вироблена
підприємством використовується для окантовки
матраців і в середньому на один матрац виходить
близько шістнадцяти метрів стрічки.
За даними статистики в середньому виробники
матраців Україні використовують від двадцяти
кілометрів стрічки на місяць. Якщо частину своїх
виробничих потужностей підприємства завантажить
стрічкою одного типу, то це допоможе значно
скоротити витрати на регулярну перезаправку
верстатів.
Тому якщо підприємство зробить акцент на
виробниках матраців виробничі витрати значно
скоротяться обсяги значно збільшиться.
Крім стрічки виробники матраців також
використовують плівку, щоб упакувати свою
продукцію, це означає що якщо підприємство
зосередиться на виробниках матраців то воно закриє
потреба в реалізації одразу двох видів своєї продукції.
У продажу плівки акцент можна зробити на
виробництвах з нанесення флексодруку на плівку. Це
підприємства, які наносять друк на плівку тим самим
роблячи упаковки для харчової промисловості. Такі
упаковки використовують для сипучої продукції,
такої як крупи, цукор, з них роблять пакети і етикетки
на пляшки. Флексодрук ще одна з галузей в якому
підприємство могло б розвиватися. Але дана галузь
вже зайнята гігантами друку, тому намагатися
конкурувати з ними недоцільно.
Найбільшими
користувачами
Big-Bag
є
підприємства сільського господарства та вугільної
промисловості.
Раніше підприємствами вело активну діяльність
з вугледобувними гігантами в Донецькій і Луганській
області однак після того як роботи з цими областями
не змогли обороти підприємства значно зменшилися.
Зараз підприємств найдоцільніше зробити акцент на
сільськогосподарській галузі. Виробники зерна і
мінеральних добрив відвантажують свою продукцію в
Big-Bag, а з огляду на те що в Україні активно
розвинена сільськогосподарська галузь, це дає
підприємству можливість збільшити об’єми продажів.
Виробничі потужності, якими на даний момент
володіє підприємства дозволяють почати виробляти
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підприємству готову продукцію. Підприємство може
виробляти одяг рюкзаки та продукцію з текстильних
стрічок.
Завдяки тому що підприємство є виробником
текстильних стрічок, вартість сировини у нього буде
однією з найкращих на ринку. Ціна стрічки в готової
продукції буде значно більше ніж стрічки в
звичайному вигляді. Підприємство може робити
товари, в яких використовуються лише стрічка і певні
кріплення.
Таким чином підприємство може
виробляти петлі TRX для занять спортом, системи для
буксирування автотранспорту, страхувальні системи
для роботи на висоті які використовують скелелази,
сітки зі стрічок для підйому вантажів та іншу
продукцію, тощо.
Підприємство може вибрати будь-яку текстильну
галузь для виробництва готової продукції.
Є
можливість вибрати галузь виробництва військового
екіпірування рюкзаки бронежилети системи носіння
зброї, для всього цього товариство володіє усім
потрібним, для начала виробництва, а це в наш час є
дуже затребуваною продукцією в нашій країні.
Уже зараз підприємство має можливість
створити свій особистий бренд рюкзаків або
спортивних сумок і повноцінно конкурувати з
виробниками на українському ринку. Завдяки тому
що менеджери продають стрічку виробникам
рюкзаків, вони добре обізнані де можна купити
тканини і фурнітуру.
Отже крім виробничих
потужностей у підприємства є всі необхідні дані для
початку налагодження повноцінного ефективного
виробництва і збільшення свого прибутку.
У випадку з виробництвом поліетиленові плівки
підприємства
також
можливо
налагодити
виробництво готової продукції, проте для цього
необхідне спеціальне обладнання. З плівки можна
робити чохли для цього підприємства необхідно
придбати спеціальний паяльною верстат, також
підприємство може почати виробляти поліетиленові
кульки однак це теж вимагає покупки нового
обладнання.
Якщо орендувати флексодрукарські
верстати то у підприємства є можливість виробляти
скатертини, шторки для душових, і певні підлогові
ігри.
Також оренда флексодрукарського верстата дає
можливість виробляти сигнальні стрічки, які
використовуються для огородження зон, куди
заборонено вхід.
На підприємстві в основному працює не
кваліфікований персонал або персонал з низькою
кваліфікацією.
Набір більш кваліфікованого
персоналу
дозволить
збільшити
швидкість
виробництва продукції. Швачка працюють на
підприємстві у яких досвід роботи перевищує п'ять
років, шиють на 20 - 30% швидше ніж шиї у яких
досвід роботи менше. Якщо набирати швачок
безпосередньо після випуску з технікумів, або з
досвідом роботи більше п'яти років, які не вимагає
навчання, то середня швидкість виробництва
збільшиться на 10-20%. Швачка з досвідом роботи
більше 10 років здатна шити на 50% швидше швачки
з досвідом роботи до трьох років.
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Крім цього можливо оптимізувати свою роботу з
виробництва
Big-Bag.
Необхідно
налагодити
конвеєрне виробництво Big-Bag.
Введене Генрі
Фордом на початку 20-го століття конвеєрне
виробництво,
до
сих
пір
залишається
найефективнішим
видом
виробництва.
При
виробництві Big-Bag можливо вибудувати конвеєр де
всі деталі будуть пришивати поступово. Крім цього
необхідно купити гідравлічний прес для пакування
готової продукції. Це дозволить значно прискорити
упаковку продукції і скоротити персонал.
У свою чергу для мінімізації відходів при
виробництві плівки потрібно купити дробарку. Це
дозволить використовувати брак і залишки, для
виробництві нової плівки., що дасть нам економію на
матеріалі.
Збільшення обсягу виробленої і реалізованої
продукції, Необхідно впровадити систему заохочення
персоналу.
Щоб менеджери були зацікавлені
реалізувати якомога більше продукції, а виробничий
персонал
був
зацікавлений
у
виробництві
максимальної кількості продукції з мінімальною
кількістю брака.
Необхідно запустити рекламну компанію
створити сайт і впровадити SMM (Social Media
Management) - повноцінний маркетинг, а не тільки
просування через різні соціальні платформи SMM є
частиною маркетингової і комунікаційної стратегії.
Це комплекс заходів щодо використання
соціальних медіа в якості каналів для просування
компаній або бренду і рішення інших бізнес-завдань.
По-простому - це комунікація з майбутнім
споживачем через соціальні мережі.
Для
збільшення
коефіцієнтів
ліквідності
підприємства необхідно зменшити кредиторські
заборгованості і збільшити запаси готової продукції
на складі. Однак готова продукція повинна спиратися
на довгострокові контракти з великими компаніями.
Для великих компаній буде вигідно що для них
завжди в запасі зберігається готова продукція і немає
необхідності чекати поки вона буде проведена.
Необхідно змінити систему розрахунку із
замовниками. Потрібно впровадити передоплату і
відстрочку не більш 14 днів. Така відстрочка є
оптимальною як для покупця, так і для продавця. Це
сприяє:
 Підвищенню доходу.
До цього призводить
збільшення обсягу продукції, що продається, якщо
грамотно управляти грошовою заборгованістю.
 Розширення ринків збуту. Можливість залучення
нових споживачів.
 Підвищення репутації компанії при роботі з
популярним підрядником.
 Вибудовування відносин з клієнтами, вигідних
обом сторонам.
 Довгострокове співробітництво з офіційними
посередниками, постійними покупцями і іншими
важливими партнерами.
Таким чином ми зможемо привести коефіцієнт
ліквідності нормативним показникам.
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Для виробництва поліетиленових пакетів та
пляшок, підприємству буде необхідно докупити
обладнання:
 Нова автоматична пакеторобна машина для
виробництва пакетів "Майка" коштуватиме від
137 500 гривень, продуктивність такого верстату буде
140 - 180 пакетів за хвилину. При виробництві можна
використовувати 2 види сировини: поліетилен
низького тиску і поліетилен високого тиску. Ціни
варіюються в діапазоні від 5 000 грн до 10 000 грн в
залежності від якості сировини (за одну тонну).
Розрахунки витрат наведені в таблиці 1

підприємство заощаджуватиме 10 000 грн на
виробництві поліетилену.
 Б/у лінія з виробництва гофрокартону, який
використовують у картонних ящиках, коштує від
7 000 000 гривень, та може замінити екструдер для
плівки, вразі заборони пластику, місячні затрати на
виробництво приведені в таблиці 3.
Таблиця 3 ‒ Середні місячні витрати (грн) на
виробництво гофрокартону.

Таблиця 1 ‒ Середні місячні витрати (грн) на
виробництво пакетів.
Статті витрат

Сума, грн

Заробітня плата 2 людини

20 000

Сировина

25 000

Аренда приміщення (30 кв.м.)

4 500

Електроенергія

6 400

Разом

55 900

Ціна одного пакета-майки 450*250 мм дорівнює
0,07 грн, при роботі обладнання вісім годин на день,
п’ять днів на тиждень, за місяць вироблятиметься в
середньому 1 536 000 пакетів, витрати складатимуть
49 500 грн,
Фінансовий
результат
до
1 536 000*0,06- 55 900=36 260 грн

оподаткування

Таким чином, менше ніж за півроку обладнання
повністю окупається і починає приносити прибуток
 Напівавтоматичний верстат для виробництва
пляшок, коштуватиме від 300 000 гривень, зі
швидкістю виробництва, 1000 пляшок за годину.
Таблиця 2 ‒ Середні місячні витрати (грн) на
виробництво пляшок.
Статті витрат

Сума, грн

Заробітня плата 1 людина

10 000

Сировина

37 000

Аренда приміщення (20 кв.м.)

3 500

Електроенергія

8 500

Разом

59 000

Оптова ціна однієї пляшки ставить близько
однієї грн. При постійної роботі обладнання як і в
розрахунку пакетів: вісім годин на день, п’ять днів на
тиждень, за місяць вироблятиметься в середньому
160 000 пляшок, при цені в одну гривню і затратах
59 000 грн за місяць (таблиця 3.2), фінансовий
результат до оподаткування складатиме 101 000 грн.
Такий верстат вже через п’ять місяців окупиться і
почне приносити прибуток.
 Екструдер для виробництва поліетилену, з
такими характеристиками, які й на арендуємому,
коштуватиме від 350 000 гривень.
При збереженні об’ємів продажу, верстат
окупиться через рук і надалі кожен місяць
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Заробітня плата 2 людини

Сума,
грн
20 000

Сировина

380 000

Аренда приміщення (100 кв.м.)

13 000

Статті витрат

Електроенергія

10 000

Разом

423 000

Швидкість виробництва такого обладнання
складає 3000 метрів квадратних на годину. Ціна
одного метра квадратного гофракартону складає 7
грн. За умов восьми часового робочого дня і п’яти
робочих днів на тиждень, обладнання окупиться за
три місяці.
 Жакардовий верстат коштує від 8 000 доларів.
Завдяки тому, що на підприємстві вже працюють
верстати з виробництва стрічки, наймати додатковій
персонал немає потреби. Ціна сировини для такого
верстату є такою ж, ят і для звичайних, а продукція
коштує в два рази більше.
 Ціни верстатів для друку на стрічці
починаються від 5 000 доларів.
Для цього обладнання можна використовувати
стрічки власного виробництва, що значно зменшує
ціну матеріалів і дає значні конкурентні переваги.
 Паяльний верстат для поліетилену, буде
коштувати від 2 000 доларів
 Ціна гідравлічного преса для BIG-BAG складає 1
000 доларів
 Дробарка для поліетиленової плівки буде
коштувати не дорожче 2 000 доларів
 В разі впровадження виробництва одягу чи інших
текстильних виробів, затрати складатимуть лише
купівлю матеріалів.
 Переробка пластика, або послуги флексодруку
дозволять отримувати готовий товар на (80-90)%
дешевше ринкової вартості.
Включаючи роботу
менеджерів і всі витрати, таким чином решта буде
фінансовим результатом до оподаткування.
 Вихід на ринки Європи потребує сертифікації.
Сертифікат ISO 9001 коштуватиме 20 000- 28 000
гривень. Цей сертифікат дає дозвіл на продаж
продукції в Європі.
 В разі закупівлі тканини в Туречині, ціна буде
дешевше на (10-15) %, включно із транспортуванням.
 Китайська
нитка
з
транспортуванням,
коштуватиме не 20 % дешевше.
Висновки. Потенціал даного підприємства
дозволяє йому багатократно вирости, при розумному
використанні усіх своїх ресурсів. Навіть якщо з усіх
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рекомендацій підприємство вибере лише зниження
собівартості продукції, за рахунок сировини з інших
країн, це вже не лише помітно збільшить прибутки, а
й дасть можливість отримувати додаткові доходи, за
рахунок продажу сировини на ринках України.
Ми вважаємо, що запровадження заходів щодо
підвищення ефективної роботи підприємства надасть
можливість ефективно використовувати обладнання
підприємства
та
надасть
змогу
підвищити
рентабельність
виробництва.
А
використання
екологічних матеріалів в виробництві надасть змогу
збереження навколишнього середовище.
В результаті проведення даного дослідження
було запропоновано уточнені визначення даних
категорій, що, в свою чергу, дасть змогу звузити коло
дискусій щодо поданої проблеми і забезпечить
можливість вченим переорієнтувати увагу на пошук
ефективних інструментів підвищення ефективності
виробництва.
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Н.В. ШИРЯЄВА, А.Б. МАКАРЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID 19 НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЯК ОДНОГО ІЗ
ФАКТОРІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
У статті підкреслюється, що економічні наслідки пандемії компенсуватимуться доволі тривалий період часу. На підставі емпіричних
узагальнень показано, що майже кожне підприємство понесе значні збитки та пройде довгий шлях до відновлення колишніх показників
виробництва. Наразі немає жодного бізнесу в будь-якій країні світу, який би не уразила пандемія. Наразі найбільш постраждалим вважається
малий та середній бізнес незалежно від напряму, галузі чи географії своєї діяльності. Щодо МНК, то згідно з рейтингами та фінансовою
звітністю, деякі компанії навіть отримали значний прибуток за час пандемії. До того ж, економічні наслідки є довготривалими, оскільки
невідомі терміни виготовлення вакцини. Наукова новизна полягає у визначенні особливої ролі пандемії в умовах світової економічної кризи,
що розгортається. Об'єктом дослідження є економічні процеси, які відбуваються в Україні та світі під час пандемії та глобальної кризи.
Одним з найбільш проблемних місць є негативний вплив пандемії на економіку, який призвів до втрати робочих місць, падінню обсягів
виробництва, катастрофічного зниження пасажиропотоку, значних збитків турістичної галузі. В ході дослідження використовувалися методи
дедукції та індукції при визначенні впливу пандемії на економіку, графічного і табличного подання результатів, що дозволило наочно
представити результати дослідження. Практична значущість полягає в тому, що у статті окреслені економічні наслідки коронавірусної
інфекції, описано вплив пандемії на різні сектори економіки України та світу, та збитки, які виникли в зв'язку з забороною тієї чи іншої
діяльності через небезпеку пандемії. Отримані результати будуть використані в подальших дослідженнях для статистичного прогнозування
можливої мінімізації впливу пандемії на економічну діяльність підприємств України.
Ключові слова. МНК; малий та середній бізнес; економічні наслідки; статистичний аналіз; прогнозування; COVID 19

Н.В. ШИРЯЕВА, А.Б. МАКАРЕНКО
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID 19 НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ КАК
ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В статье определено, что экономические последствия пандемии будут компенсироваться длительный период времени. На основании
эмпирических обобщений показано, что почти каждое предприятие понесет значительные убытки и пройдет долгий путь к восстановлению
прежних показателей. На сегодняшний момент наиболее пострадал малый и средний бизнес во всех отраслях и странах. Что касается ТНК,
то согласно рейтингам и финансовой отчетности, некоторые корпорации получили значительную прибыль за время пандемии. К тому же,
экономические последствия - долговременные, так как неизвестны сроки окончания мирового экономического кризиса и изготовления
вакцины. В статье доказана особая роль пандемии в условиях начинающегося мирового экономического кризиса. Объектом исследования
являются экономические процессы, происходящие в Украине и мире во время пандемии и глобального кризиса. Одним из
наиболее проблемых мест является негативное влияние пандемии на экономику что привале к утрате рабочих мест, падению объемов
производства, катастрофического снижения пассажиропотока, значительных убытков туристической отрасли. В ходе исследования
использовались методы дедукции и индукции, графического и табличного представления результатов, что позволило наглядно представить
результаты исследования. Практическая значимость состоит в том, что в статье описаны экономические последствия коронавирусной
инфекции, влияние пандемии на различные сектора экономики Украины и мира, убытки, возникшие в связи с запретом деятельности.
Полученные результаты будут использованы в исследованиях для статистического прогнозирования возможной минимизации влияния
пандемии на экономическую деятельность предприятий Украины.
Ключевые слова. ТНК; малый и средний бизнес; экономические последствия; статистический анализ; прогнозирование; COVID 19.

N. SHYRIAIEVA, A. MAKARENKO
RESEARCH OF THE COVID 19 PANDEMIC INFLUENCE ON ECONOMY OF UKRAINE AS A
FACTOR OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Based on empirical generalizations, the article determines that economic consequences of the pandemic will be offset over a long period of time. Almost
every company will incur significant losses and go a long way to restore the former indicators. Currently, mostly small and medium business is affected
regardless of the sphere, industry or geography. As for MNCs, according to rankings and financial statements, some companies even showed significant
profits during the pandemic. In addition, the economic consequences are long-lasting, as there is no vaccine yet and it is not known how long the global
economic crisis will last. The article proves special role of COVID-19 pandemic in the context of the unfolding global economic crisis. The object of
the research is the economic processes that occur in Ukraine and worldwide during the pandemic and global crisis. Major issues are negative pandemic
impact on economy, production output drop, drastic decrease of passenger traffic, significant losses of touristic industry. In the process of research
deduction and induction methods were used to identify pandemic impact on the economy, graphs and tables were drawn to outline results that helped
to show research outcomes. The paper outlines economic consequences of coronavirus infection, describes the impact of the pandemic on various
sectors of the economy of Ukraine and global economy, and the losses incurred due to the ban on certain activities caused by pandemic. The obtained
results will be applied in further research for statistical forecasting of possible minimization of the pandemic impact on the Ukrainian companies.
Keywords. Multinational corporations; small and medium business; economic consequences; statistical analysis; forecasting; COVID 19.

Вступ
Наразі світ знаходиться на порозі глобальної
світової економічної кризи. Пандемія викликала
велику кількість проблем, як для підприємців, так і для
звичайних громадян. Уряди країн досить швидко
вжили заходів щодо карантину з метою уникнення
більшого відсотку зараження населення. Незважаючи

на вимушену самоізоляцію з метою власного захисту,
більшість людей в Україні все ще не дотримується
необхідної відстані при спілкування з іншими людьми
і не носять медичні маски. Велика кількість людей
залишилося без роботи завдяки скороченням або
банкрутству підприємств. Через самоізоляції майже всі
сектори економіки, за винятком служб доставки і медіа
© Н.В. Ширяєва, А.Б. Макаренко 2020
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індустрії, зазнали величезних збитків. Виходячи з того,
що вірус є новітнім, заходи боротьби з пандемією
застосовані безпрецендентні для сучасної цивілізації,
розгортання
пандемії
співпало
із
світовою
економічною кризою, тому не існує попереднього
досвіду подолання економічних наслідків пандемії, які
можна було б екстраполювати для прогнозування
сценаріїв подій в економіці. Саме тому, детальний
розгляд проблеми економічних наслідків пандемії є
актуальним.
Аналіз основних досягнень і літератури
Об’єктом дослідження є економічні процеси, які
відбуваються в Україні та світі під час пандемії та в
умовах глобальної кризи. Одним з найбільш
проблемних місць є негативний вплив пандемії на
економіку, який призвів до втрати робочих місць,
падінню обсягів виробництва, катастрофічного
зниження
пасажиропотоку,
значних
збиткв
турістичної галузі.
З метою формування рекомендацій щодо
подолання проблем впливу короновірусної інфекції на
світову економіку досліджено питання циклічності
глобальної економічної кризи за результатами
досліджень Кондратьєва [1] . Спираючись на
дослідження та припущення видатного вченого, зараз
ми знаходимось на спадній хвилі п’ятого великого
циклу, який почався у 1980 році та може закінчитися
вже у 2020 році чи бути пролонгованим аж до 2025
року, що ближче до дійсності під час пандемії. Тобто
чекати недовго, але потрібно діяти та нарощувати
позитивні результати. Авторами статті було
проаналізовано кількість публікацій які присвячено
Covid-19. Тільки з початку 2020 року було
опубліковано близько 1400 статей, які так чи інакше
присвячено пандемії та її впливу на різні сфери бізнесу
та соціального життя людства. І це тільки стосується
Google Scholar. Данні платформи Research Gate
нараховується вже більше 65 тисяч різноманітних
публікацій та досліджень. Особлива увага в цих
роботах приділена вивченню економічних процесів в
умовах пандемії коронавірусу, спробам прогнозування
наслідків карантинного режиму на бізнес та поведінку
жителів у світі й у своїй країні, розробці шляхів виходу
на докарантинні об’єми торгів, прибутків, та
життєдіяльності підприємств.
Так, на думку авторів [2, с. 30] для прогнозування
зросту ВВП було застосовано декілька сценаріїв. Було
визначено, що при базовому сценарії, ВВП матиме
падіння у межах від 3 до 6 процентів в залежності від
країни. Вченими було досліджено 30 країн та виявлено
медіанне падіння ВВП у 2020 році у розмірі -2,8 %. При
інших сценаріях, більш негативні наслідки матимуть
місце у вигляді -10 % чи навіть -15 %.
Науковці [3, с. 6-20] проаналізували вплив
спалаху коронавірусної інфекції на глобальну
економіку. Політики багатьох країн оказались під
тиском, реагування на спалах ковід. В результаті чого,
у найкоротші строки були прийняті рішення, які
призвели як до позитивних так і до негативних ефектів
на економіки відповідних країн. Але слід підкреслити,
що багато країн відчувають економічний спад. У своїй
роботі автори [3, с. 21] побудували математичну
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модель залежності впливу політики соціального
дистанціювання на економічну діяльність. Але
дослідження має обмежування у кількості даних та
часовому періоді, який використовувався для
визначення істотності впливу.
Учені в науковій роботі [4, c. 47] проводять
порівняння впливу новітнього коронавірусу із
наслідками схожих спалахів вірусних захворювань у
минулі роки. Також у цій публікації висвітлюються
аспекти руху товарів між крупними торговими хабами
на прикладі текстильної продукції та роботи ай-ті
сектору.
Автори [5, c.2-5] досліджували вплив пандемії на
малий бізнес у США. Вони провели опитування серед
майже 6000 підприємств та виявили декілька
хвилюючих «дзвоників» у якості наслідків локдауну та
всієї дії вид пандемії: це масові скорочення персоналу
та багато підприємств, що були вимушені зачинитися.
Вчені продемонстрували також, що у порівнянні із
січнем 2020 року на момент активної фази локдауна
було скорочення персоналу на 40 %, а всього закрито
43 % підприємств малого бізнесу. Тобто малий бізнес
потребує фінансової допомоги своєї країні. Але
існують певні бюрократичні критерії.
У роботі [6] досліджено кількість хворих на
COVID-19, що склало більше 4 мільйонів на момент
написання статті та 290 тисяч летальних ісходів.
Автори також зробили акцент на психологічну
поведінку людства на пандемію. Тобто має місце
масове скуповування продуктів харчування, захисних
й інших засобів, в тому числі й засобів первинної
допомоги. Також важливим аспектом виявилось саме
дотримування соціальної дистанції – багато жителів
діють навпаки цьому, а це спричиняє нові хвилі росту
кількості хворих. А це в свою чергу подовження
карантину, нові скорочення, економічний спад.
Отже новітній вірус зачепив багато питань щодо
готовності країн та їхніх економік своєчасно та з
найбільшим позитивним ефектом долати складності на
які вони не очікували у найближчий час. Тому автори
цієї статті вважають доцільним дослідити вплив
новітньої небезпеки з метою розробки інструментарію
та рекомендацій для швидкого прийняття рішень
політиками щодо виведення країн із мінімальними
збитками із тотального спаду.
Більшість досліджень щодо проблем впливу
коронавірсусної інфекції на бізнес країн присвячено
більш вузькому розгляду (часовий період, сфера
бізнесу чи коло країн). Науковцями присвячено більшу
увагу на всі сфери бізнесу, які найбільше постраждали
від спалаху коронавірусної інфекції по всьому світу, та
зроблено акцент на проблемах бізнесу України під час
пандемії. Оскільки від зменшення об’ємів торгів та
«згортання» послуг велике значення є скорочення
персоналу чи постановка їх у режим «hold on» у
багатьох компаніях по всьому світу. Тому зріст
кількості безробітних серед українських громадян (й
не тільки) є питанням, що хвилює та наштовхує на
дослідження цього аспекту більш детально.
Серед найменш досліджених аспектів є те, що
неможливо спиратись на попередній досвід
відновлення економіки від кризи, оскільки існуючі
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розраховані на відсутність пандемії, економічні
наслідки якої наклались на початок світової
економічної кризи. Існує необхідність визначення
ролі пандемії в умовах світової економічної кризи.
Крім того, дослідження для створення вакцини проти
поточного штамму коронавірусу потребує значного
фінансування, що створяю додактове навантаження на
економіку. Зазначене потребує аналізу досвіду
подолання економічних наслідків пандемії, який в
подальшому можна буде екстраполювати для
прогнозування сценаріїв подій в економіці.
Мета дослідження
Метою дослідження є проведення аналізу
можливих
негативних
наслідків
пандемії
короновірусної інфекції, її вплив на різні галузі
економіки України та світу. Розкриттю мети сприяє
вирішення наступних завдань:
1. Дослідити тенденції змін та складових
бізнесу серед лідуючих компаній світу за версією
Fortune 500.
2. Провести оглядову оцінку впливу від
пандемії COVID-19 на сфери бізнесу України.
3. Визначити зв'язок між падінням об’ємів
діяльності крупних компаній (МНК) та підприємств
малого та середнього бізнесу на стан безробіття в
Україні.
4. Розробити пропозиції, щодо планування
сприятливих умов для бізнесу при нарощуванні
обертів у пост-карантинний період.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
На сьогоднішній день, проблема економічних
наслідків пандемії COVID 19 є дуже актуальною.
Люди не знають, чого їм очікувати, всі дуже налякані
через велику кількість фейкової інформації. Погляди
людей розділились навпіл, одні вважають, що
наближається страшна криза та дефіцит продуктів і
тому у паніці скуповують продукти першої
необхідності, інші ж продовжують зберігати спокій та
дотримуються самоізоляції.
Попереднє дослідження першої десятки компаній
у рейтингу Fortune 500 [7] щодо кількості підприємств
однієї сфери діяльності у цій десятці [8], виявило дуже
цікаву тенденцію збільшення саме компаній, які
пов’язані із медициною чи фармацевтикою. На
рисунку 1 наведено порівняльна діаграма, яка наочно
демонструє початок «ери медичних реформ» та
популяризації здорового образу життя й захоплення
населення від дотримування ЗОЖ. Але, це також
демонструє активну працю компаній над розробкою
нових технологій та ліків, вакцин та засобів захисту та
ін.
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Рис. 1 - Порівняльна діаграма секторів діяльності
компаній у Топ-10 за версією Fortune 500
(2015 та 2019 рр.)
Джерело: складено автором на основі [7]

Для порівняння активізації діяльності саме
підприємств медичного спрямування у 2019 році,
побудована наступна діаграма, яка відображує
розподіл МНК до та під час спалаху SARS у 2003
(рис.2).
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Рис. 2 - Компанії у Топ-10 за версією Fortune 500 у
2003 р.
Джерело: складено автором на основі [7]

Отже, бачимо, різницю у розподілі компаній у
першій десятці за версією Fortune 500. Але це ще
відображує вплив економічних тенденцій у світі.
Зрозуміло що пандемія для світової економіки не
пройде безслідно. Вже відомо, які галузі економіки
постраждають більше, а які найменше. На сторінці
інформаційного
порталу
“Українська
правда”
наведено топ-20 галузей бізнесу в Україні, що
постраждають від пандемії (табл.).
Отже, на першому місці розташовані галузі, що
постраждають найбільше, і зрозуміло, що на останніх
позиціях будуть галузі, що зазнають менших збитків.
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Таблиця - Рейтинг галузей бізнесу в Україні, які
постраждають від пандемії Covid-19
№

Галузь бізнесу

№

Галузь бізнесу

1

Авіакомпанії

11

Логістичні служби

2

Туризм

12

Супермаркети

3

Ресторани

13

Аптеки

4

Торговорозважальні
центри

14

Сервіси доставки їжі

5

Кінотеатри

15

Мобільні оператори

6

Івент-індустрія

16

Фінтех

7

Поштові
оператори

17

ТВ і медіасервіси

8

Банки

18

Онлайн-освіта

9

АЗС

19

Агро

10

Приватні
лабораторії

20

Металургія

Джерело: складено автором на основі [9]

За даними одного з провідних світових лідерів з
постачання даних про ринок та споживачів Statista [10]
на рис. 3 наведено прогнозований індекс впливу
коронавірусу (COVID-19) за галузями та розмірами від незначного (від 1) до важкого (5) у 2020 році:
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останніх позиціях будуть галузі, що зазнають менших
збитків.
достатньою щоб утримати економіку від спаду.
Опитування,
проведене
спілкою
українських
підприємців, спрогнозувало падіння прибутку за
другий квартал на 30-35 відсотків [9].
Але реальні цифри важко спрогнозувати, оскільки
на обсяги виручки впливає не один фактор.
Згідно табл. 1, підприємствами, які насамперед
постраждають (вже постраждали) від пандемії - це
авіакомпанії. Чому саме авіакомпанії займають перше
місце в цьому переліку, в той час, як металурги останнє? Відповідь очікувана: через пандемію вірусу
більшість країн зупинили авіасполучення з іншими
країнами. Авіакомпаніям довелося відшкодувати
вартість квитків пасажирам, що планували перельоти.
. При цьому додається ще одна крупна стаття збитків
для авіакомпаній – це кошти, які кожна авіакомпанія
сплачує конкретному аеропорту за утримання свого
борту на території цього аеропорту. І це неможливо
було передбачити заздалегідь.
За даними одного з найвідоміших каналів CNN
було визначено розміри плати за паркування літаків у
різних аеропортах світу. Наприклад, великі аеропорти
Європейського союзу можуть стягувати за таку
послугу у середньому майже 300 євро в час [11]. Тобто
простоювання авіатранспорту взагалі небажане ні для
якої компанії. Ми можемо приблизно розрахувати
вартість утримання літаків на стоянках у період з
квітня по червень. Результати розрахунків наведено у
рис. 4.
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Рис. 3 - Вплив коронавірусу (COVID-19) за галузями
та розмірами
Джерело: складено автором на основі [10]

Хто найбільше/найменше постраждав
Представники преси українських бізнес-асоціацій
заявили, що наразі й досі неможливо підрахувати
збитки від впливу пандемії, не говорячи про
здійснення прогнозів, адже немає достовірної
інформації щодо масштабування вірусу в України.
Також вони Отже, на першому місці розташовані
галузі, що постраждають найбільше, і зрозуміло, що на
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208000
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Квітень

Травень

Червень

Рис. 4 - Витрати на стоянку літаків
Джерело: складено автором на основі [11]

Слід зауважити, що вартість стоянки взята із
середньої вартості цін на аналогічну послугу у країнах
Європи. Окрім витрат, пов’язаних із “парковкою”,
авіакомпаніям доведеться чимало витратити на
забезпечення технічного стану літаків для збереження
працездатності повітряних суден.
Нижче наведено дані щодо скорочення кількості
перельотів загалом в усьому світі із кінця січня до
середини квітня (рис. 5).
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Кількість польотів

Вісник НТУ «ХПІ»

Дата

Пасажирообіг, млн.люд.

Як ми можемо побачити на діаграмі число
кількості польотів скоротилося навіть більше ніж у два
рази, на жаль, динаміка зовсім не позитивна.
Переглянемо пасажирообіг аеропортів України у
період з 2015 по 2019 рік. Дані про пасажиропотік
виражено у млн. людей і наведено нижче на рис. 6.
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Рис. 6 - Пасажирообіг аеропортів України у період з
2015 по 2019 рік, млн. люд.
Джерело: складено автором на основі [13]

Нажаль спрогнозувати пасажирообіг на 2020 рік
зараз просто неможливо, оскільки з 17 березня
авіасполучення України з іншими країнами припинено
і коли воно буде поновлено, поки що достеменно
невідомо. Згідно за плану виходу з карантинного
режиму та відкриттю кордонів для туристів, для
України це може бути вже 15-го липня 2020 року, але
деталі польотів та захисні міри ще достовірно не
прописані.
Розглянемо рейтинг авіакомпаній, які літають до
та з України. Рейтинг представлено за кількістю
польотів у 2019 році та зображено на рис. 7. У цьому
році у зв’язку із пандемією прогнозується значний
спад кількості польотів, що принесе значні збитки
авіакомпаніям. У зв’язку із тим, що велика кількість
людей залишилася без роботи, вони не матимуть змогу
купувати авіабілети, хоча вже не одна авіакомпанія
оголосила про те, що після карантину ціни на білети
будуть рекордно низькими. Наприклад, компанія
Wizzair пропонує дешеві квитки до Будапешту та
Вени.
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Рис. 5 - Динаміка скорочення кількості
польотів у світі
Джерело: складено автором на основі [12]
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Рис. 7 - ТОП 10 авіакомпаній за
кількістю польотів на 2019 рік
Джерело: складено автором на основі [14]

Проте невідомо, коли поновиться авіасполучення
між країнами. Також слід звернути увагу на те, що
авіакомпанії масово почали звільняти людей. Так стало
відомо, що Air Canada планує скоротити 3600 своїх
співробітників, та ще майже 1550 співробітників
дочірньої компанії Rouge. Також відомо, що у компанії
WizzАir у вівторок, 14 квітня 2020 року, прийнято
рішення скоротити одну тисячу співробітників, що
становить 19% від загальної кількості персоналу.
Повертаючись до табл. 1 зазначимо, що на
другому місці у рейтингу розташований туризм. За
даними порталу UNWTO [15]: «Ожидаемое падение на
20–30% может привести к сокращению поступлений
(экспорта) международного туризма на 300–450 млрд.
дол. США, что составляет почти треть от 1,5 трлн. дол.
США, полученных в 2019 году. Это означало бы,
что потери от COVID-19 будут стоить от 5 до 7 лет
роста. Подчеркивая это, ЮНВТО отмечает, что в 2009
году, в связи с глобальным экономическим кризисом,
число прибывающих международных туристов
сократилось на 4%, в то время как вспышка атипичной
пневмонии привела к снижению всего на 0, 4% в 2003
году».
Поки що рано робити висновки та говорити про
суми збитків, які спричинить пандемія, але зрозуміло,
що вони будуть. Сфера туризму дуже тісно пов’язана
із сферою авіаперельотів, туристичний бізнес не зможе
працювати у повному обсязі до тих пір, поки всі країни
не відкриють кордони, а це буде можливе лише після
закінчення спалаху пандемії.
Крім зазначених вище галузей бізнесу, доволі
складно “вижити” таким сферам, як: ресторани,
торгово-розважальні центри, кінотеатри, івентіндустрія. Ті ресторани, які мають або започаткували
чи уклали договір зі службою доставки, наприклад
Glovo, постраждають найменше. Через самоізоляцію,
більшість людей обирають залишитися вдома і не
виходити зайвий раз на вулицю, але всі так звикли до
смачної ресторанної їжі, що, навіть знаходячись в
умовах карантину, не можуть відмовитися від неї. Для
ресторанів та кафе, які до виникнення пандемії мали
послугу доставки на до чи вивозу їжі самостійно чи
були досить гнучкими та вчасно застосували цю
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Рівень безробітних, %

Розглянемо дані щодо відсотку офіційно
зареєстрованих безробітних в Україні у період з 2015
по 2019. Графік представлено на рис. 8.
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Рис. 8 - Рівень безробітних в Україні з 2015 по 2019 рр.
Джерело: складено автором на основі [16]

На діаграмі ми можемо побачити, що найнижчий
показник безробітних був у 2019 році, а найвищий - у
2017. Проте прогноз на 2020 рік говорить нам про те,
що відсоток безробітних у 2020 році буде знову
вищим, ніж у 2019 році, і навіть вищим, ніж у 2018.
Можна навіть сказати, що рівень безробітних в
Україні, що прогнозується на 2020 рік, буде найвищим
показником за останні два роки. Державна служба
зайнятості прогнозує з огляду на нові дані, що рівень
безробіття в країні складе 9,4 %. Раніше ця цифра
сягала 8,1 %. Разом із прогнозом на 2020 рік діаграма
матиме такий вигляд (рис. 9).
Рівень безробітних, %

послугу, мають ріст у кількості заказів на 60 % під час
пандемії. Ті оператори громадського харчування, які
швидко почали продавати онлайн, втратили до 70%
продажів і більш. Майже не відчули, але все ж таки
дещо втратили, ті сервіси, які спочатку свого відкриття
були більш орієнтовані на онлайн закази. Але все ж
таки товарообіг значно зменшується. Слід зазначити,
що практично всі заклади, крім операторів аптечних
мереж, в умовах зниження продажів ведуть переговори
з орендодавцями про знижки. Як би це не дивувало, але
рітейлери знаходяться в більш вигідному становищі,
адже майже всі вони мають власне приміщення. Однак
і вони в нинішніх обставинах не виключають
оптимізацію бізнесу, аж до закриття збиткових
торговельних точок і скорочення персоналу. Ринок
орендодавців дещо змінився та навіть перевернувся
догори ногами. Тобто в період пандемії дуже важко
знайти нового орендаря, та саме орендар наразі може
диктувати свої умови, а власник приміщення приймати
ці умови. А оскільки прогнози щодо тривалості
обмежень та динаміки поширення вірусу невідомі, то
скільки такий період буде діяти невідомо. При
найоптимістичніших розкладах, при послабленні
карантину з травня і отриманні Україною нового
траншу від МВФ, ринок буде відновлюватися
протягом року.
Також вже стало відомо що найкрупніша АЗС в
березні зафіксувала спад продажів бензину майже на
30% і прогнозує збереження ситуації навесні до 50%.
Це пояснюється з різким спадом потрібності у
перевезеннях. Крупні мережі продавців різноманітної
електротехніки вже втратили більше п’ятидесяти
відсотків своїх продажів.
Стосовно кінотеатрів, в період до карантину
попит на кінотеатри падав, оскільки з’явилась велика
кількість додатків для смартфонів та інших гаджетів,
які дозволяють переглядати фільми в день прем’єри.
Це надає можливість людям дивитися улюблені
фільми не виходячи з дому, у зв’язку з чим обсяг
продажу квитків за останні три роки значно впав. Але
тепер через простій під час карантину кінотеатри
опинились під загрозою банкрутства.
Дещо менше постраждала івент-індустрія. Зараз
немає можливості відсвяткувати день народження у
ресторані, з музикою та ведучими, тому клієнти стали
частіше організовувати свята вдома за допомогою
івент-агентств. Звісно, це стосується тих, хто навіть під
час карантину має стабільну високу заробітну плату.
А от, наприклад, ТВ і медіасервіси отримують
стабільний дохід, адже багато людей зараз
перебувають на самоізоляції вдома та значно частіше
стали дивитися телевізор. Разом з тим, ТВ-сервіси
підняли тариф на плату за місяць за перегляд ТВканалів.
Далі розглянемо таку важливу тему, як масштабне
скорочення людей. Дуже багато приватних
підприємств вимушені були скоротити штат своїх
працівників через те, що попит на їхню продукцію
впав, або ж через простій під час карантину. Велика
кількість людей просто залишилися без роботи і без
коштів на життя. Ціни на товари першої необхідності
значно виросли, а фінансові можливості людей - ні.
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Рис. 9 - Рівень безробітних разом із прогнозом на 2020 рік
Джерело: складено авторами на основі [17]

Як ми можемо побачити на графіку, прогноз не є
позитивним, але якщо подивитися на дані за 2017 рік,
коли рівень безробітних склав 9,8%, прогноз на 2020
рік виглядає не таким вже й страшним. Слід зауважити,
що у 2020 році прогнозується важка економічна криза
для усього світу, а не лише для України. Тому хочеться
зауважити, що показник 2017 року у ті часи, коли про
світову економічну кризу ще не йшлося, навіть вищий,
ніж прогноз на 2020 рік. Тим не менш, слід зазначити,
що велика кількість людей не реєструються у службі
зайнятості тоді, коли втрачають роботу. Крім того,
багато громадян України вимушені виживати на
мінімальну зарплатню.
Також хотілося б звернути увагу на те, як
сезонність впливає на безробіття (рис. 10). На графіку
зображені щоквартальні дані за кожен рік.
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Рис. 10 - Вплив сезонності на рівень безробіття
Джерело: складено авторами на основі [17]

Максимальної кількості показник безробіття
набирає в зимовий період для сільської місцевості, Ці
данні мають суттєвий вплив на показники сезонності.
Це пов’язано з тим що, переважна більшість сільського
і не лише сільського населення залучена до сектору
сільського господарства, який має сезонний характер.
Отже, із закінченням сезону польових робіт такі
працівники схильні ставати на облік у Державній
службі зайнятості на період тимчасового безробіття до
початку нового сезону польових робіт. Це призводить
до
такого
помітного
збільшення
кількості
зареєстрованих безробітних наприкінці року.
Пандемія та подальший карантин позитивно
вплинули на порядок отримання статусу безробітного
та початок виплати допомоги по безробіттю. Зараз
виплати починаються з першого дня реєстрації. А
розмір мінімальної допомоги у карантинний період
був підвищено до 1000 грн. Максимальна допомога
становить 1800 грн. Також хочеться звернути увагу на
дані по безробітним у США. За тиждень, що
завершився 28 березня, за первинною допомогою з
безробіття в органи зайнятості звернулися 6,65 млн
американців (з поправкою на сезонність), повідомило
Мінпраці США. За мірками США це величезний
показник: в нормальний час він не перевищує 300 тис.
звернень на тиждень. Попередній рекорд був
встановлений тиждень тому - 3,3 млн первинних
заявок на допомогу. Він побив рекорд 1982 року всього лише 695 тис. заявок. Банки Goldman Sachs і
Bank of America очікували, що кількість звернень за
допомогою з безробіття за минулий тиждень складе
5,5-6 млн. Консенсус-прогноз становив 3,8 млн. Дані
Мінпраці США показують, що за два тижні позбулися
роботи близько 10 млн американців. Число звернень за
допомогою з безробіття під час «великої рецесії» 2009
року були в рази нижче (максимум 665 тис. на тиждень
в березні 2009 року). Закриття або припинення роботи
американських малих і середніх підприємств на тлі
політики соціального дистанціювання через пандемію
коронавируса призвели до безпрецедентного стрибка
безробіття. Поки що офіційні дані по Україні
показують, що наслідки пандемії для України не такі
страшні, як для США.
Коронавірус і жорсткі заходи упередження
поширення вірусу матиме негативний вплив на світову
економіку - чи не більший, ніж на громадське здоров’я.
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З огляду на таку ситуацію, уряди провідних країн світу
розробляють масштабні пакети допомоги своїм
економікам. Якщо брати приклад із ЄС, який виділяє
на допомогу 1% ВВП, у випадку України обсяг коштів
має бути 1,3 млрд дол., - тобто більш як 30 млрд грн,
що є абсолютно реальною цифрою. Але ніякі пакети
допомоги не можуть порівнятися із заробітком людини
до початку карантину.
Всесвітня торгівельна організація (ВТО) [18]
запропонувала декілька сценаріїв щодо розвитку
торгівлі у світі. Очікувані обсяги торгівлі при
оптимістичному та песимістичному сценаріях, які
відрізняються у найгіршому спаді (локальний мінімум)
торгівлі на 20 відсотків, але лінія тренду в цілому
співпадає для обох сценаріїв. Звичайно всі торгівельні
площадки та насамперед бізнес, прагнуть до втілення
оптимістичного сценарію відновлення торгів на
світових ринках. Адже саме при оптимістичному
сценарію вже у 2021 році торгівля може досягти
об’ємів, спрогнозованих експертами до пандемії
коронавірсуної інфекції.
Висновки
та
перспективи
подальшого
розвитку цього напрямку.
1. Проведено дослідження розподілу лідерів
світового ринку за версією журналу «Fortune 500» у
різні роки. З чого приходимо до висновку що:
базуючись
на
вивченні
фінансових
результатів підприємств, які формують лише першу
десятку лідерів, можна наблюдати наскільки бізнес є
чутливим до попиту споживачів з часом та під впливом
світових тенденцій та умов ведення бізнесу. Оскільки
нас турбує ситуація, яка впливає на всіх учасників
економічної кон'юнктури зараз, то саме активна
кампанія
щодо
дотримання
ЗОШ,
охорони
навколишьного середовища, регулярні тренування,
новітні технології лікування, розробка ліків, медичні
реформи та ін. почалася приблизно у ці ж самі роки, що
зазначено на графіку 1. Тобто саме у 2015 році
набирають обороти компанії так чи інакше пов’язані із
фармацевтикою чи медициною, ведеться масштабна
рекламна кампанія у мережах масової інформації та ін.
Але важливим є те, що все це накопичуваним ефектом
суттєво впливає на людей, та вони починають активно
втілюватися в ці процеси, слухняно виконувати
призначення лікарів, та слідкувати за біологічними
процесами особисто.
також перерозподіл позицій у першій десятці
може поверхньо дати обзор трендів тої чи іншої
індустрії. Тобто исунок 2 демонструє взліт
автомобільного та енергетичного бізнесу у 200-х
роках. Про це свідчить кількість компаній у першій
десятці журналу. Звичайно, це тільки 40 % компаній у
Топ-10, але це “вішенка на торті”, яка багато говорить
про світові тенденції щодо розробок в області
альтернативної чи зеленої енергетики, можливостях
автомобілів “нового покоління” та ін., що косвенно
відображає стремління науковців до збереження
ресурсів нашої планети.
2. Представлено рейтинг сфер бізнесу України,
які найбільш постраждали від впливу та наслідків
пандемії COVID-19. Виявилось, що постраждав не
тільки малий та середній бізнес постраждав але й
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мультинаціональні компанії. І це не залежить від
країни. Це дає уявлення щодо масштабів економічного
спаду по всьому світі, оскільки великий бізнес є більш
підготовлений до хвиль у економіці, але виявився
неспроможним передбачити додаткового ризику у
вигляді новітнього вірусу та пандемії як наслідок.
3. Досліджено зв'язок між падінням об’ємів
діяльності
мультинаціональних
компаній
та
підприємств малого та середнього бізнесу на стан
безробіття в Україні, а саме визначено, що:
на стан безробіття в Україні впливає не
тільки стан країни в цілому, але «зненацька» охопивша
паніка керівників підприємств та керівників країн під
час пандемії новітнього вірусу COVID-19;
- рішення щодо закриття кордонів й соціальне
дистанціювання
зробили
неможливим
жити
докарантиним
життям.
Збільшення
кількості
безробітних та збитків спричинили скасування
туристичних поїздок, закриття готелів та інших
розважальних комплексів, сповільнення обсягів
торгівлі супермаркетів, зменшення кількості літаків у
повітрі;
позитивним
моментом
пандемії
є
збільшення потреби у захисних та антисептичних
засобів, кваліфікованих медичних працівниках,
спроможності лікарень приймати потрібну кількість
хворих чи організувати трансфер до відповідного
медичного
закладу
(наявність
відповідного
обладнання та ліків). Проте навантаження на лікарів є
колосальним. Це актуалізує питання щодо надання
достовірної інформації від МОЗ щодо кількості хворих
на ковід та якісних тестів для виявлення цієї хвороби.
Також слід враховувати відповідність кількості
відпрацьованих годин до заробітної плати лікарів. Й
останнє зумовлює заклади медичної освіти готувати
лікарів за міжнародними стандартами.
4. Виходячи з вищезазначеного, доцільним є
розробка рекомендацій, направлених на можливість
подолання наслідків новітньої пандемії коронавірусної
інфекції. Для України це насамперед правильне
завершення
медичної
реформи,
корегування
навчальних планів та застосування новітніх підходів у
вищих закладів освіти, які готують медичних
працівників, керівників країн, мультинаціональних
компаній, підприємств малого та середнього бізнесу.
Перспективами подальшого розвитку в цьому
напрямку досліджень є дослідження фінансового стану
підприємств тих сфер, які найбільше постраждали під
час пандемії, проаналізувати темпи нарощування
докарантинних об’ємів під час інших глобальних криз,
та виявити серед представників бізнесу тих, які
працюють у сфері міжнародного бізнесу.
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Д. В. ГАЛУШКА, М. В. ЛІТВИНЕНКО, О. О. ЛІТВИНЕНКО
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ, ГРУНТУЮЧИХ НА ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА
У статті розглянуті практичні аспекти ефективного реагування на запити споживача за допомогою категорійного менеджменту, який на
ринку товарів повсякденного попиту (FMCG) вже багато років ефективно використовується. Досліджено питання впровадження
категорійного менеджменту в роботу аптечного підприємства, що є досить складним процесом і сьогодні ще немає уніфікованого підходу
до його застосування. Визначено основні питання, що допомагає вирішити категорійний менеджмент, а саме оптимізацію асортименту,
поличний простір, ціноутворення, управління складськими запасами та промо-активностями. В рамках категорійного менеджменту
розроблено систему, що дозволяє уявити категорію за обсягом, структурою і поданням в торговій точці так, як її бачить споживач даного
аптечного рітейлера. Показано, що структура категорії повинна фіксуватися як мінімум чотирма рівнями сегментації: категорія,
підкатегорія, сегмент і підсегмент. Ведення бази даних з певною структурою важливо для правильного аналізу категорії і подальшого
відстеження результатів після впровадження плану розвитку категорії. Показана доцільність застосування категорійного менеджменту для
підвищення прибутковості аптечного підприємства. В результаті впровадження проекту у першому кварталі 2020 р. відбулося суттєве
зростання продажів у всіх аптеках мережі «9-1-1» в категорії дитяче харчування і косметика. Середні показники приросту категорії – 4060% в залежності від конкретної аптеки в мережі в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Ключові слова: аптечна мережа; споживач; запити споживачів; категорійний менеджмент; поличний
простір; ціноутворення; управління складськими запасами оптимізація; асортимент; дитяче харчування;
косметика; доцільність.
Д. В. ГАЛУШКА, М. В. ЛИТВИНЕНКО, А. А. ЛИТВИНЕНКО
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПОТРЕБНОСТЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
В статье рассмотрены практические аспекты эффективного реагирования на запросы потребителя с помощью категорийного менеджмента,
который на рынке товаров повседневного спроса (FMCG) уже много лет эффективно используется. Исследован вопрос внедрения
категорийного менеджмента в работу аптечного предприятия, что является достаточно сложным процессом и сегодня еще нет
унифицированного подхода к его применению. Определены основные вопросы, которые помогает решить категорийный менеджмент, а
именно оптимизацию ассортимента, полочное пространство, ценообразование, управление складскими запасами и промо-активностями. В
рамках категорийного менеджмента разработана система, позволяющая представить категорию по объему, структуре и представлению в
торговой точке так, как ее видит потребитель данного аптечного ритейлера. Показано, что структура категории должна фиксироваться как
минимум четырьмя уровнями сегментации: категория, подкатегория, сегмент и подсегмент. Ведение базы данных с определенной
структурой важно для правильного анализа категории и дальнейшего отслеживания результатов после внедрения плана развития категории.
Показана целесообразность применения категорийного менеджмента для повышения доходности аптечного предприятия. В результате
реализации проекта в первом квартале 2020 г. омечен существенный рост продаж во всех аптеках сети «9-1-1» в категории детское питание
и косметика. Средние показатели прироста категории – 40-60% в зависимости от конкретной аптеки в сети по сравнению с тем же
периодом прошлого года.
Ключевые слова: аптечная сеть; потребитель; запросы потребителей; категорийный менеджмент; полочная пространство;
ценообразование; управление складскими запасами оптимизация; ассортимент; детское питание; косметика; целесообразность.

D.V. GALUSHKA, M.V. LITVINENKO, A.A. LITVINENKO
FORMATION OF THE COMPANY STRATEGY BASED ON THE CONSUMER NEEDS
The article discusses the practical aspects of effectively responding to consumer requests using category management, which has been used
effectively for many years in the market of consumer goods (FMCG). The issue of introducing category management into the work of a pharmacy
enterprise is studied, which is a rather complicated process and today there is still no unified approach to its application. The main issues that category
management helps to solve are identified, namely, assortment optimization, shelf space, pricing, inventory management and promotional activities.
Within the framework of category management, a system has been developed that allows you to present the category in terms of volume, structure
and presentation at the outlet as it is seen by the consumer of this pharmacy retailer. It is shown that the structure of a category must be fixed by at
least four levels of segmentation: category, subcategory, segment and subsegment. Maintaining a database with a specific structure is important for
the proper analysis of the category and further tracking of the results after the implementation of the category development plan. The expediency of
using category management to increase the profitability of a pharmacy enterprise is shown. As a result of the project in the first quarter of 2020, a
significant increase in sales was noted in all pharmacies of the 9-1-1 network in the category of baby food and cosmetics. The average growth rate of
the category is 40-60%, depending on the specific pharmacy in the network compared to the same period last year.
Keywords: pharmacy network; consumer; consumer needs; category management; shelf space; pricing; inventory management optimization;
assortment; baby food; cosmetics; expediency.

Вступ. Фармація – дуже специфічна сфера
господарювання, що включає виробництво лікарських
засобів і виробів медичного призначення, оптову і
роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і
розподіл. З моменту появи такого поняття, як
категорійний менеджмент на ринку товарів

повсякденного попиту (fast moving consumer goods –
FMCG), пройшло вже багато років. Його
впроваджують компанії, які представляють різні
галузі бізнесу. Як відомо, стратегія збуту
фармацевтичної продукції має деякі спільні риси з
ринком FMCG, що робить цей інструмент ще
© Д. В. Галушка, М.В. Літвиненко, О.О. Літвиненко , 2020
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цікавіше для аптечних мереж. Зростаюча конкуренція
на
вітчизняному фармацевтичному ринку
і
необхідність підвищення рентабельності підприємств
також підштовхують керівництво аптечних установ
до пошуку шляхів підвищення ефективності
діяльності свого бізнесу.
Аналіз стану питання. Останнім часом
учасники фармринку все більше уваги приділяють
питанням категорійного менеджменту. Його суть
зводиться до управління асортиментом, що
забезпечує
стійке
положення
на
ринку,
конкурентоспроможність і прибутковість компанії, і
до максимального задоволення потреби покупців.
Поки для аптечних підприємств – представників
фармацевтичного ринку використання категорійного
менеджменту – щось нове і мало вивченому. Сьогодні
вони збирають інформацію, прислухаються до думок і
досвіду колег.
На думку фахівців, впровадження категорійного
менеджменту займає від 6 до 8 місяців. У цей період
аптеці не гарантовано стабільний товарообіг і
заздалегідь прогнозуються складності, як технічні, так
і з боку персоналу.
Двома
найпоширенішими
помилками
в
категорійний менеджмент є постійні промоції самих
високорейтингових препаратів і просування в аптеках
продукції, вигідною постачальнику, а не покупцеві.
Адже перш за все категорійний менеджмент
розрахований на максимальне задоволення потреби
покупців.
Підкреслимо, що роль категорії товарів повинна
бути орієнтована виключно на споживача. Персонал
аптечного закладу повинен чітко розуміти, що
означає та чи інша роль категорії, які тактичні заходи
можна застосовувати в залежності від рішення по
кожній з груп товарів [1].
Аналіз основних досягнень і літератури.
Питання застосування категорійного менеджменту у
торгівлі розглядалися у роботах багатьох зарубіжних
авторів Ж.-Е. Массо, А. Велхоффа, С. Белда,
Е. Портера, Дж. Фурдуя та ін., але вони не
відображають українську специфіку і менталітет [2].
Вітчизняні
вчені
І. Височин,
С. Сисоєва,
В. Снегірьова,
Т. Коновалова,
Г. Костина,
М. Літвиненко
також
займалися
питанням
впровадження
категорійного
менеджменту
у
діяльність роздрібного підприємства [3,4], однак
процес впровадження категорійного менеджменту в
роботу аптечних підприємств і сьогодні ще немає
уніфікованого підходу до його застосування.
Мета роботи. В рамках категорійного
менеджменту розробити систему, що дозволяє уявити
категорію за обсягом, структурою і поданням в
торговій точці так, як її бачить споживач даного
аптечного ритейлеру.
Результати роботи. Впровадження системи
категорійного менеджменту може надати істотну
підтримку ритейлу в управлінні асортиментом товару
та його оптимізації. Про актуальність такого кроку
свідчить зростаючий інтерес з боку керівництва
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аптечних мереж до різних семінарів і тренінгів,
присвячених цій тематиці.
Мета категорійного менеджменту може бути
сформульована таким чином – задоволення замовника
та посилення лояльності споживача.
Категорійний менеджмент передбачає:
1. Поділ всього асортименту на товарні категорії
не обов'язково відповідно до загальноприйнятих груп
і видів товарів, а спираючись в першу чергу на
психологію і сприйняття покупця.
2. Відповідальність одного співробітника
торгового підприємства за весь цикл руху категорії –
від закупівлі до продажу.
3. Розгляд кожної товарної категорії як мініпідприємства в рамках компанії зі своїм бюджетом,
ціноутворенням, політикою закупівель тощо.
4. Підхід до асортименту аптеки як до єдиної
сукупності всіх категорій – так, як сприймає аптеку
покупець.
Розуміючи, що більшість покупців думають не
брендами, а категоріями товарів («Мені потрібен
замінник грудного молока, а не будь-який товар під
маркою А», «Мені потрібен анальгін, а торгову марку
я взагалі не пам'ятаю, я в цьому не розбираюся» і т.
ін.)
позначимо
основні
кроки
управління
асортиментом:
- виділити категорії так, як зручно покупцеві (а
не постачальнику або закупнику);
- планувати і аналізувати продажі по виділеним
категоріям (а не по всьому асортименту);
- для кожної категорії розробити своє
ціноутворення, свої стандарти викладки, свої
прийоми просування та оформлення в торговому залі;
- виставляти категорії в залі так, як їх сприймає
покупець (тоді він зможе їх легше знаходити).
Реалізуємо процес управління категорією в
аптечній мережі «9-1-1», взявши за основу класичну
модель категорійного менеджменту (рис. 1).
На етапі підготовки: визначені чіткі цілі
реалізації проекту, шляхи і методи його спільного
розвитку; виділені ресурси; розроблений план
проекту; визначені інструменти коректування.
При аналізі «категорія» сформульована, як
певна, організована група товарів / послуг, які
споживач сприймає як взаємопов'язані і / або
взаємозамінні при задоволенні своїх потреб.
Реалізацію кроків 2-5 моделі категорійного
менеджменту запропоновано здійснити за такою
методикою:
- визначити потреби споживача, тобто уявити
категорію за обсягом, структурою і поданням в
торговій точці так, як її бачить споживач даного
аптечного рітейлеру. Фокус лежить на споживчому
баченні категорії;
- скласти список всіх сімейств продуктів, що
відповідають цим вимогам (рис. 2);
- встановити периметр категорії через «воронку
продажів» (рис. 3);
- визначити структуру категорії, класифікувавши
продукти: як основні в даній категорії, взаємозамінні,
додаткові і суміжні.
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8 Шагов КМ

I. Підготовка/Pre-reques

1. Визначення категорії/ Category Definition

II. Аналіз/Analysis

2. Роль категорії/ Category Role

4. Цілі по показникам категорії/ Category Scorecard
5. Стратегія категорії/ Category Strategy
6. Категорії тактики/ Category Tactics

IІІ. План дій/Action plan

8. Оцінка результатів/
Reassessment of kategory

3. Оцінка категорії/ Category Assessment

7. Реалізація проекту/ Plan Iplementation
Рис. 1 – Модель категорійного менеджменту [5]

Мета: визначити продукти, що формуют ь категорію за сегментами

СТРУКТУРА РИНКУ:
Визначає ключові характеристики
продуктів і їх ієрархію (мотивація
покупок і їх конкурентні переваги)

СЕГМЕНТАЦИЯ:
Розділяє ринок на групи
сегменти зі схожими
модулями покупки

Рішення по межах і структурі категорії в мережі Х
приймаються на основі стратегії даного рітейлера
Рис. 2 – Процес формування категорії

При
цьому
основними
інформаційними
джерелами виступають: дані споживчої панелі,
дослідження купівельної поведінки, визначення
дерева прийняття рішення про покупку (рис. 4).
При формуванні дерева купівельних рішень
необхідно враховувати ряд факторів вибору:
- покупець йде в аптеку за товаром;
- покупець вибирає товар всередині товарної
групи;
- логіка вибору товару всередині товарної групи
– дерево купівельних рішень;
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- дерево купівельних рішень будується по
відповідності споживчих властивостей товару
факторів вибору;
- для різних груп покупців фактори вибору і їх
пріоритетність різна;
при
виділенні
ключових
споживчих
властивостей
в
товарній
групі
необхідно
орієнтуватися на думку, логіку і вибір цільового
покупця.
Структура категорії фіксується з як мінімум
чотирма рівнями сегментації. Ведення бази даних з
певною структурою важливо для правильного аналізу
категорії і подальшого відстеження результатів після
впровадження плану розвитку категорії (табл. 1).
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Продукти, що пропонують рішення схожим
потребам споживача

Найбільш важливі для
задоволення
цих потреб продукти
Керовані продукти
Вимірні продукти

Категорія
Рис. 3 – Воронка визначення категорії

Premium:
Бренд 1
Бренд 2

Medium:
Бренд 1
Бренд 2

Low:
Бренд 1
Бренд 2

Яблуко
Банан
….

фруктові

овочеві

Тиква
Пастернак
…

м'ясні

Куриця
Печінка
…

100 г

Брокколі з
куркою
…

190г

змішані

75 г

Рис. 4 – Приклад дерева рішень в категорії дитячі пюре
Таблиця 1 – Структура категорії аптечного асортименту

Категорія
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В результаті впровадження проекту відбулося
суттєве зростання продажів у всіх аптеках мережі «91-1» в категорії дитяче харчування і косметика.
Середні показники приросту категорії – 40-60 % в
залежності від розташування конкретної аптеки в
порівнянні з тим же періодом минулого року.
Одним з факторів, що впливають на прийняття
рішення
про
закупівлю
при
використанні
категорійного менеджменту, є можливість проведення
спільних промо-кампаній мережі з виробником. Тому
в рамках проекту реалізовано:
- спільне просування (реклама на продукцію для
аналогічної цільової аудиторії), а саме купоннаклейка з інформацією про продукцію ТМ «Baby
Nova» і 10 % знижкою на придбання був розміщений
на підгузках ТМ «Pampers», що забезпечило приріст
продажів за період акції на 60 %;
- парні продажу – при наявності в одному чеку
продукції ТМ «Бюбхен» і ТМ «Бебі Нова» дається
знижка 15 % на ТМ «Бебі Нова» – приріст продажів за
період акції склав 10 %.
Висновки. Підсумовуючи результати роботи,
сформульовані наступні висновки:
1.
Питання
впровадження
категорійного
менеджменту в роботу аптечного підприємства є
досить складним і сьогодні немає уніфікованого
підходу до вирішення цього завдання.
2. Основні питання, які допомагає вирішити
категорійний менеджмент: оптимізація асортименту
та поличного простору, ціноутворення, управління
складськими запасами та промо-активностями.
3. На сьогодні досвід роботи з категорійним
менеджментом у представників роздрібних аптек в
більшості випадків обмежується категоріями дитячих
товарів і косметики.
4. Головним моментом є те, що аптеки можуть
самостійно
підготувати
власних
категорійних
менеджерів і експериментувати, впроваджуючи новий
напрямок в бізнесі. В результаті добре спланованої
роботи відповідних фахівців сміливо можна
розраховувати
на
підвищення
прибутковості
аптечного підприємства.
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С. В. ІЩЕНКО, В. К. ДАНИЛКО
СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ЗРОСТАННЯ: КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Моделі економічного зростання, орієнтовані на стимулювання експорту, сформовані та успішно реалізовані в минулому столітті, можуть не
мати настільки вражаючого ефекту без врахування сучасних тенденцій суспільного розвитку. Так, значні корективи в реалізацію відомих
моделей економічного розвитку вносить перехід від індустріальної економіки до економіки знань, в умовах якої саме знання стають
найбільш значущим ресурсом, а також реалізація концепції сталого розвитку, що актуалізує питання захисту навколишнього середовища та
екологічної безпеки виробництв. Метою дослідження є визначення особливостей формування стратегії експортоорієнтованого розвитку в
умовах переходу від індустріальної економіки до економіки знань з урахуванням реалізації принципів сталого розвитку суспільства. Аналіз
наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних авторів дозволив теоретично обґрунтувати, що сучасні моделі експортоорієнтованого
розвитку не можуть базуватися на постулатах класичної та неокласичної економічної теорії, що в якості факторів виробництва розглядають
землю, капітал, працю та підприємницькі здібності. З’ясовано, що доповнення неокласичної моделі міжнародної торгівлі Гекшера-Оліна
таким фактором, як навколишнє середовище, доводить, що при застосуванні одностороннього екологічного регулювання та за умови
мобільності будь-якого з факторів виробництва, «брудні» виробництва можуть мігрувати між країнами, але така міграція
екологонебезпечних виробництв між країнами може давати лише локальний ефект, не вирішуючи питання глобального забруднення
навколишнього середовища. В процесі дослідження визначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства знання не лише набувають
характеристик виробничого фактора, а й пріоритетної значущості серед інших факторів виробництва, маючи здатність знижувати витрати
капіталу, праці та обсяги заподіяної шкоду навколишньому середовищу. Проведений теоретичний аналіз дозволяє зробити висновки, що за
умови прийняття та дотримання принципів концепції сталого розвитку всіма учасниками світової економічної системи можливість
забезпечити менший рівень викидів та відходів може стати порівняльною перевагою у міжнародній торгівлі але лише за умови уніфікації
екологічного законодавства на глобальному рівні.
Ключові слова: стратегія експортоорієнтованого розвитку; економіка знань; сталий розвиток; фактори виробництва; виробничі
знання

С. В. ИЩЕНКО, В. К. ДАНИЛКО
СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО РОСТА: КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Модели экономического роста, ориентированные на стимулирование экспорта, сформированные и успешно реализованные в прошлом
веке, могут не иметь столь впечатляющего эффекта без учета современных тенденций общественного развития. Так, значительные
коррективы в реализацию известных моделей экономического развития вносит переход от индустриальной экономики к экономике знаний,
в условиях которой именно знания становятся наиболее значимым ресурсом, а также реализация концепции устойчивого развития, которая
актуализирует вопросы защиты окружающей среды и экологической безопасности производств. Целью исследования является определение
особенностей формирования стратегии экспортоориентированного развития в условиях перехода от индустриальной экономики к
экономике знаний с учетом реализации принципов устойчивого развития общества. Анализ научных достижений отечественных и
зарубежных авторов позволил теоретически обосновать, что современные модели экспортоориентированного развития не могут
базироваться на постулатах классической и неоклассической экономической теории, которіе в качестве факторов производства
рассматривают землю, капитал, труд и предпринимательские способности. Выяснено, что дополнение неоклассической модели
международной торговли Гекшера-Олина таким фактором, как окружающая среда, доказывает, что при применении одностороннего
экологического регулирования и при условии мобильности любого из факторов производства, «грязные» производства могут мигрировать
между странами, но такая миграция экологически опасных производств между странами может давать только локальный эффект, не решая
вопрос глобального загрязнения окружающей среды. В процессе исследования определено, что на современном этапе развития общества
знания приобретают не только характеристики производственного фактора, но и приоритетную значимость среди других факторов
производства, имея способность снижать затраты капитала, труда и объемы вреда, причиненного окружающей среде. Проведенный
теоретический анализ позволяет сделать выводы, что при условии принятия и соблюдения принципов концепции устойчивого развития
всеми участниками мировой экономической системы обеспечение меньшего уровня выбросов и отходов может стать сравнительным
преимуществом в международной торговле, но только при условии унификации экологического законодательства на глобальном уровне.
Ключевые слова: стратегия экспортоориентированного развития, экономика знаний, устойчивое развитие, факторы производства,
производственные знания

S. V. ISHCHENKO, V. K. DANYLKO
EXPORT-ORIENTED GROWTH
DEVELOPMENT

STRATEGY:

THE

CONCEPT

OF

THE

SUSTAINABLE

Without taking into account current trends in social development models of economic growth, which are focused on export incentives and are formed
and successfully implemented in the last century may not have such an impressive effect. Thus, significant adjustments in the implementation of
known models of economic development as well as the implementation of the concept of sustainable development (which raises the issue of
environmental protection and environmental safety of production) make a significant contribution into the transition from industrial economy
to the knowledge economy (where knowledge becomes the most important resource). The purpose of the study is to determine the features of the
formation of export-oriented development strategy in the transition from an industrial economy to a knowledge economy, taking into account the
implementation of the principles of sustainable development of society. The analysis of scientific achievements of Ukrainian and foreign authors
allowed us to substantiate that modern models of export-oriented development cannot be based on the postulates of classical and neoclassical
economic theory, which consider land, capital, labor and entrepreneurial abilities as factors of production. It was found out that the addition of the
neoclassical model of Heckscher-Olin's international trade to such factors as the environment proves that when applying one way environmental
regulation in terms of the mobility of any of the factors of production "dirty" production can migrate between countries. However such migration of
environmentally hazardous industries between countries without addressing global pollution can have a local effect only. In the process of research it
was determined that knowledge acquires not only the characteristics of the factor of production but also a priority among other factors of production,
having the ability to reduce capital costs, labor and environmental damage at the present stage of development of society. The theoretical analysis
allowed the authors to conclude that if the principles of the concept of sustainable development are adopted by all participants of the world economic
system, the possibility to ensure lower emissions and waste can become a comparative advantage in international trade only if environmental
legislation is unified globally.
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Вступ. Глобалізаційні процеси створюють нові
можливості для розвитку країн, відкриваючи їм
широкий доступ до світових ринків, а це в свою чергу
актуалізує значення міжнародної торгівлі в системі
забезпечення їх економічного зростання.
Досвід економічного успіху багатьох країн світу,
заснованого на нарощуванні обсягів експорту та
поліпшенні його якісної структури, є безумовним
підтвердженням важливості формування і реалізації
ефективної стратегії експортоорієнтованого розвитку.
Але моделі економічного зростання, сформовані
та успішно реалізовані в минулому столітті, можуть
не мати настільки вражаючого ефекту без врахування
сучасних тенденцій суспільного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання
формування
та
реалізації
експортоорієнтованої стратегії розвитку економіки є
достатньо широко висвітленими в наукових працях
зарубіжних дослідників, а саме: Д. Бен-Девіда, А.
Гарісона, С. Едвардца, Ц. Кайндлбергера, Н. Калдора,
Н. Д. Карунаратне, А. Кругера, Д. Меріна, П. Ромера,
Дж. Сакса та інших.
Проблемам
сталого
розвитку
висвітлені
присвячували свої праці Г. Брундтланд, В. Беренс, Г.
Кларк, Д. Медоуз, В. Вернадський, О. Алимова, М.
Згуровський, М. Кизима та ін.
Але не дивлячись на достатню широку
популярність означених напрямків досліджень,
питання
формування
моделей
економічного
зростання, які б враховували концепцію сталого
розвитку суспільства, не знайшли достатнього
відображення в наукових працях. Тим не менш значні
корективи в існуючі моделі економічного розвитку
вносить перехід від індустріальної економіки до
економіки знань, в умовах якої саме знання стають
найбільш значущим ресурсом, а також реалізація
концепції сталого розвитку, що актуалізує питання
захисту навколишнього середовища та екологічної
безпеки виробництв.
Постановка завдання. Метою дослідження є
визначення особливостей формування стратегії
експортоорієнтованого розвитку в умовах переходу
від індустріальної економіки до економіки знань з
урахуванням реалізації концепції сталого розвитку.
Результати дослідження. Не дивлячись на
широке вживання категорії «розвиток» в наукових
працях, трактування даного поняття є дискусійним.
Загалом розвиток в економіці розглядають або як
певний результат процесів трансформації економічної
системи, тобто її новий якісний стан, або як процес,
тобто динамічну систему зміни станів об’єкта.
Переважна більшість авторів, що досліджували дану
категорію, розглядають розвиток як динамічний
процес, сукупність постійних змін, що в певні періоди
можуть мати різну інтенсивність. Наукові ж дискусії
тривають стосовно наслідків цих змін.
Низка вчених, наприклад, М. О. Боярська [1],
І. Ю. Єпіфанова та М. Ю. Дзюбко [2], визначають
розвиток як надбання об’єктом нових якостей, що
відрізняються від попередніх, але не обов’язково
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пов’язані з поліпшенням характеристик об’єкту, тобто
наслідки зміни стану економічної системи можуть
бути як бажаними для неї, що покращують її якісний
стан, так і небажаними, що його погіршують.
Інші автори, наприклад І. І. Вініченко [3],
М. І. Головінов та О. І. Литвинов [4], І. О. Денисюк
[5], І. О. Дергоусова [6], І. В. Тюха [7], акцентують
увагу на тому, що розвиток - це саме вдосконалення,
якісне покращення стану економічної системи, що
призводить до підвищення її здатності ефективно
протистояти
негативному
впливу
середовища
функціонування, до зростання рівня життєздатності,
нарощування внутрішнього потенціалу, зміцнення
конкурентоспроможності.
Слід зазначити, що зміни, які призводять до
погіршення стану об’єкту, до зниження його
життєздатності,
скоріше
є
характеристикою
деградації, регресу, а не розвитку в його класичному
розумінні, тому, на наш погляд, варто погодитись з
думкою другої групи вчених.
Результати дослідження економічних систем
різних країн світу в індустріальний період дозволили
науковцям розмежувати дві моделі економічного
розвитку: модель імпортозаміщення та модель
експортної орієнтації.
Австралійський вчений Нелл Діас Карунаратне,
який
присвятив
свої
праці
дослідженню
експортоорієнтованих
стратегій
індустріального
розвитку, зазначає, що політика тимчасового захисту
галузей, що працюють на заміщення імпорту на
внутрішньому
ринку,
не
виправдала
свого
стимулюючого призначення, і в кінцевому підсумку
привела економіки країн, що обрали такий шлях
розвитку, до заперечення більшості основних цілей
стратегії зростання: замінник імпорту перетворився
на поглинача іноземної валюти, а не на заощаджувача,
і прив'язав країни, що розвиваються, до боргових
потоків у вигляді фінансової допомоги та зовнішніх
позик [8].
На відміну від стратегії імпортозаміщення,
орієнтованої на «захист», експортоорієнтована
стратегія націлена на «просування» [8]. В загальному
розумінні концепція експортоорієнтованого розвитку
економіки передбачає створення умов для збільшення
експорту
шляхом
розвитку
галузей,
конкурентоспроможних на світовому ринку.
Крім того, існують суттєві відмінності в
особливостях індустріального розвитку країн, що
пішли шляхом імпортозаміщення та експортної
орієнтації. Так, за висновками Нелла Діаса
Карунаратне, при імпортозаміщенні акцент припадає
на розвиток капіталомістких виробництв, що
пов’язано з дешевим імпортом капіталу через
завищену вартість національної валюти та дешеве
кредитування, натомість при експортній орієнтації
стратегії
розвитку
створюються
умов
для
нарощування обсягів трудомісткого виробництва, що
стимулює зайнятість [8].
В умовах турбулентного світового економічного
середовища
економіки
побудовані
за
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експортоорієнтованим принципом виявляються більш
адаптивними до постійних змін та більш стійкими до
негативних збурень [9].
Безумовно, експортоорієнтований розвиток має
свої переваги, але світову економічну систему не
можна розглядати, ігноруючи поведінку її суб’єктів.
Так, наприклад, уряди країн можуть захищати
внутрішні ринки від імпортних товарів за допомогою
митних
обмежень,
проводити
політику
протекціонізму тощо. Всі ці аспекти будуть впливати
на
ефективність
реалізації
стратегії
експортоорієнтованого розвитку.
Класичні
моделі
міжнародної
торгівлі
ґрунтуються на використанні трьох основних
факторів виробництва, визначених Жаном-Батістом
Сеєм: землі, капіталу та праці. Пізніше Альфредом
Маршалом до цього переліку було додано четвертий
виробничий фактор – підприємницькі здібності.
І. Грабинський на відміну від класичних і
неокласичних теорій міжнародної торгівлі, що
базуються на концепції досягнення економічної
рівноваги
через
ефективність
використання
зазначених факторів виробництва, акцентував увагу
на тому, що національні екологічні стандарти також
впливають на міжнародну торгівлю [10].
Б.-Р. Коупленд та М.-С. Тейлор висунули
гіпотезу, яку частково підтвердили більш пізніші
дослідження, щодо ефекту притулку для відходів.
Сутність гіпотези полягає в тому, що рівень
жорсткості екологічного регулювання впливатиме на
рішення щодо розміщення «брудних» виробництв, що
в кінцевому підсумку, за умови зниження
торгівельних
бар’єрів,
спричинить
міграцію
екологонебезпечних виробництв з країн з суворим
екологічним регулюванням до країн, де таке
регулювання є слабшим [11].
М. МакГваєр доповнив неокласичну модель
міжнародної торгівлі Гекшера-Оліна, яка розглядає
два фактори виробництва (працю і капітал), третім
фактором, таким як навколишнє середовище, і довів,
що при застосуванні одностороннього екологічного
регулювання за умови мобільності будь-якого з
факторів виробництва «брудне» виробництво в країні
буде згорнуто [12].
Але міграція екологонебезпечних виробництв
між країнами не вирішує питання глобального
забруднення навколишнього середовища. Зменшуючи
обсяги «брудних» виробництв на певній території
можна досягти локального ефекту, але це не зменшує
розміру глобальної екологічної шкоди.
Переміщення екологонебезпечних виробництв з
точки зору глобальної безпеки має сенс лише в тому
випадку, якщо воно має можливість спричинити
зниження шкідливого впливу виробництва на
навколишнє середовище (наприклад, в певному
регіоні
існують
можливості
використання
відновлюваних джерел енергії для виробничих цілей
той час, як в інших регіонах виробництва змушені
використовувати невідновні джерела).
І. В. Флюд зазначає, що з точки зору дотримання
концепції сталого розвитку включення екологічного
фактора до моделі міжнародної торгівлі є
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необхідністю, через створення небезпеки для
майбутніх поколінь через неефективне використання
природних ресурсів, особливо вичерпних, та
глобальне забруднення навколишнього середовища, і
з цією думкою не можна не погодитись [13].
Заслуговує на увагу модель, запропонована
М. Раушером,
який
до
класичних
факторів
виробництва (капіталу та праці) додав третій фактор –
викиди [14]. Автор виходить з тих міркувань, що в
результаті використання ресурсів навколишнього
природного середовища в процесі виробничої
діяльності утворюються викиди та відходи, які
оцінюються як витрати. Функція виробництва при
цьому має вигляд:
(1)
F (K , L , E )
i

i

i

i

де Ki, Li, Ei – витрати капіталу, праці і викиди та
відходи відповідно.
Модель передбачає, що викиди та відходи
можуть бути зменшені без зменшення обсягів
виробництва лише в тому випадку, якщо витрати
капіталу та/або праці будуть збільшені.
Але
можна
припустити,
що
зниження
забруднення можна досягти без збільшення витрат
капіталу та праці завдяки появі нових безвідходних
або маловідходних технологій виробництва продукції,
технологій очищення викидів тощо.
Обгрунтовуючи модель економічного зростання
з ендогенним технологічним прогресом, Поль Ромер
зазначав, що нові технології – це матеріалізовані нові
знання, згенеровані завдяки накопиченню та
використанню певного запасу вже існуючих знань
[15].
На думку Е. Тоффлера знання є специфічним
«невидимим» ресурсом, вплив якого проявляється в
отриманні синергічного ефекту від найбільш
раціонального
та
ефективного
використання
традиційних факторів виробництва: землі, капіталу і
праці, при цьому в процесі розвитку суспільства
відбувається рух від економіки робочої сили до
економіки сили мозку [16].
Траєкторія розвитку сучасного суспільства та
його динаміка все більше визначаються не наявністю
матеріальних факторів виробництва, а здатністю
засвоювати, використовувати та генерувати нові
знання.
В. Д. Базилевич вважає, що на кожному етапі
розвитку суспільства з’являються нові складові
елементи виробничого процесу, що зумовлено
впливом науково-технічного прогресу, і з часом ці
елементи трансформуються у самостійні фактори
виробництва. Через це, на думку науковця,
чотирифакторну функцію виробництва, елементами
якої є земля, капітал, праця та підприємницькі
здібності, не можна вважати статичною та
завершеною. В свою чергу до нових факторів
виробництва, притаманних сучасному етапу розвитку,
автор відносить науку, інформацію та екологію [17].
Знання, що трансформуються в креативні ідеї,
інноваційні технології, ефективні управлінські
рішення тощо, можуть знизити всі інші витрати
факторів виробництва, зокрема вкладення капіталу,
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витрати праці і, як зазначалося вище, обсяги
заподіяної шкоду навколишньому середовищу. Саме
тому велика кількість науковців визнають знання в
якості
ключового
виробничого
фактора
в
постіндустріальному суспільстві. Крім того, земля,
капітал та праця є обмеженими ресурсами, в той час
як знання – ресурс невичерпний: накопичені знання є
базою генерації нових знань.
Якщо в індустріальному суспільстві ключовим
ресурсом був капітал, здобутий або збільшений за
рахунок
підприємницьких
здібностей,
то
в
суспільстві, заснованому на знаннях, саме вони
стають основним фактором, що визначає успіх
виробничої діяльності.
На
початку
поточного
століття
вчені
Гарвардського університету Рікардо Хаузманн та
Цезар Ідальго піддали критиці класичні та
неокласичні моделі виробництва, які передбачали, що
виробництво товарів та послуг залежить лише від
наявності попиту на них та витрат на використання
фіксованого набору факторів, необхідних для
здійснення виробничої діяльності. Так, Сезар Ідальго
зазначає, що у відповідності до класичної економічної
теорії банан та супутник представляють собою різні
комбінації таких факторів виробництва як земля,
капітал і праця, тобто одні країни вирощують банани,
а інші виробляють супутники через різницю у
місцевій вартості цих факторів, припускаючи, що ці
фактори є в певній мірі доступними для обох країн,
при цьому певна країна вирощує банани не через
відсутність розуміння, як виробляти супутники, а
через те, що витрати на їх виробництво занадто
високі. Але ж на відміну від теорії, практика свідчить
про інше: певна країна не може виробляти супутники
через відсутність запасу знань про процеси їх
виробництва [18].
Вчені висунули гіпотезу, яка знайшла емпіричне
підтвердження, що перспективи розвитку країн
залежать від обсягу акумульованих виробничих знань,
які визначають кількість варіантів комбінацій
можливостей виробництва різних продуктів, тобто
чим більше накопичених знань, тим більше продукції
країна може виробляти, і тим більш складною буде ця
продукція.
Ц. Ідальго зазначає, що розвиток не обов’язково
повинен призводити до зниження відносної вартості
факторів виробництва, а скоріше передбачає
накопичення нових можливостей використання цих
факторів [18].
Виходячи з викладеного, модель Р. Раушера
доцільно розширити, додавши ще один фактор
виробництва – знання, внаслідок чого вона набуде
вигляду:
(2)
F (K , L , E , Z )
i

i

i

i

поступова гармонізація та подальша уніфікація
екологічного законодавства на глобальному рівні.
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де Zi – накопичені виробничі знання.
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SZABOLCS NAGY
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOCIAL INNOVATIONS
Human society has entered the era of intellectualization and use artificial intelligence to lead innovations and development. After several decades of
accumulation, artificial intelligence began to enter the dividend period of its exponential growth, which is expected to last for quite a long time. This
article attempts to discuss the peculiarities of and the relationship between artificial intelligence and social innovation. Applications, advantages,
disadvantages of artificial intelligence, and its future challenges are also presented in the paper. Artificial intelligence can support and create (social)
innovations in many ways, and can contribute to solving social problems, however, it can always be controlled to avoid the catastrophe of the human
society.
Keywords: artificial intelligence, AI, social innovation, innovation

САБОЛЧ НАДЬ
РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЯХ
Людське суспільство вступило в епоху інтелектуалізації та використовує штучний інтелект для керівництва інноваціями та розвитком. Після
кількох десятиліть накопичення штучний інтелект почав входити в дивідендний період свого експоненціального зростання, який, як
очікується, триватиме досить довго. Ця стаття намагається обговорити особливості та взаємозв'язок між штучним інтелектом та соціальними
інноваціями. Застосування, переваги, недоліки штучного інтелекту та його майбутні проблеми також представлені в статті. Штучний інтелект
може багатьма способами підтримувати та створювати (соціальні) інновації та може сприяти вирішенню соціальних проблем, проте його
завжди можна контролювати, щоб уникнути катастрофи людського суспільства.
Ключові слова: штучний інтелект, AI, соціальні інновації, інновації

САБОЛЬЧ НАДЬ
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЯХ
Человеческое общество вступило в эпоху интеллектуализации и использования искусственного интеллекта для инноваций и развития. После
нескольких десятилетий накопления искусственный интеллект начал вступать в дивидендный период своего экспоненциального роста,
который, как ожидается, продлится довольно долго. В этой статье делается попытка обсудить особенности и взаимосвязь между
искусственным интеллектом и социальными инновациями. В статье также представлены приложения, преимущества и недостатки
искусственного интеллекта и его будущие задачи. Искусственный интеллект может поддерживать и создавать (социальные) инновации
разными способами и способствовать решению социальных проблем, однако его всегда можно контролировать, чтобы избежать катастрофы
человеческого общества.
Ключевые слова: искусственный интеллект, AI, социальные инновации, инновации.

Introduction
After more than half a century of development,
artificial intelligence (AI) has gone through the stage of
simply simulating human intelligence. The use of artificial
intelligence has significantly been increased since the
Millennium. Originally it has developed to study the law of
human intelligence activities, build artificial systems or
hardware with certain intelligence, so that it can carry out
work that requires human brain, and expand the edge
disciplines of human intelligence. It involves natural and
social sciences such as information theory, cybernetics,
computer science, automation, bionics, biology,
psychology, mathematical logic and philosophy.
Nowadays, the proliferation of the use of artificial
intelligence can be seen. It is widely used in many
industries to simulate innovations. However, it can also be
used to attempt to solve social problems. Therefore,
artificial intelligence can be the engine of social innovation
projects.
1. Artificial intelligence defined
Artificial intelligence is a new technology science to
research and develop theories, methods, technologies and
application systems for simulating, extending and
expanding human intelligence (Da and Cheng, 2018).
According to Suzuki (2020) artificial intelligence is a
branch of computer science seeks to understand how
human intelligence works and create a new, intelligent
machines that are similar to humans based on this

knowledge. Artificial intelligence involves fields like
robotics, language recognition, image recognition, natural
language processing and expert systems.
Artificial intelligence studies the law of human
intelligence activities to build an artificial system with
intelligence. It makes an attempt to understand how to have
the work that needs human intelligence done by computers.
According to industry leader IBM, “artificial intelligence
enables computers and machines to mimic the perception,
learning,
problem-solving,
and
decision-making
capabilities of the human mind” (IBM, 2021). IMB also
defines artificial intelligence as any human-like
intelligence exhibited by a computer, robot, or other
machine. The popular usage of AI is wider. It is the ability
of a computer or machine to simulate the capabilities of the
human mind and combining these and other capabilities to
perform functions a human might perform (IBM, 2021).
Merriam-Webster
(2021)
defines
artificial
intelligence similarly as “a branch of computer science
dealing with the simulation of intelligent behavior in
computers”, and “the capability of a machine to imitate
intelligent human behavior.”
The definition of AI can be divided into two parts,
namely "artificial" and "intelligent". "Artificial" is better
understood and less controversial. Sometimes we need to
consider what is manufactured by human resources, or
whether human intelligence is enough to create artificial
© Szabolcs Nagy, 2020
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intelligence, and so on. But in general, "artificial system"
is the artificial system in the usual sense.
However, there are many questions about what
"intelligence" really means. This involves other issues such
as consciousness, self, thinking or mind, including
unconscious thinking and so on. It is universally
acknowledged that the only thing people know about
intelligence is their own intelligence. But our
understanding of our own intelligence is very limited, and
the necessary elements of human intelligence are also
limited, so it is difficult to define what is "artificial"
manufacturing "intelligence". Therefore, the study of
artificial intelligence often involves the study of human
intelligence itself. Other intelligence related to animals or
other artificial systems is also generally considered as a
research topic related to artificial intelligence.
2. Social innovations defined
According to EU definition social innovations are
new ideas that meet social needs, create social relationships
and form new collaborations. These innovations can be
products, services or models addressing unmet needs more
effectively (European Commission, 2021). According to
the Centre for Social Innovation at Stanford Graduate
School of Business, social innovation refers to “the process
of developing and deploying effective solutions to
challenging and often systemic social and environmental
issues in support of social progress” (Centre for Social
Innovation, 2021).
The term social innovation was coined first in the
early 18th century (European Commission, 2017, p.14.).
However, it is only 30 years since the concept of social
innovation was “re-invented”. Since 2000, it has become a
"buzzword" all over the world. Many developed countries
and regions have set up special departments, funds and
laws to promote social innovation.
Social innovation arise several questions: For whom
does social innovation innovate? In what areas can social
innovation occur? Who is promoting social innovation?
And how does social innovation happen? Are there
tangible outputs of social innovation? It sounds complex,
but it's very simple in practice. That is, no matter what
form, as long as it can bring about positive changes, we all
think it is a kind of social innovation. Social innovation is
to "innovatively solve social problems", while
emphasizing sustainability, influence and economy.
3. Development stages of artificial intelligence
The brief history of artificial intelligence development
can be divided into three stages: gestation, formation and
development. The gestation stage dates to before 1956, the
second stage took place between 1956 and 1969, and the
third stage covers the time period after the 1970s.
Gestation stage of artificial intelligence
The research achievements which have great
influence on the development of artificial intelligence
mainly include the following foundations. First, the British
philosopher Sir Francis Bacon systematically put forward
induction and also put forward the phrase "knowledge is
power", which had an important impact on the study of
human thinking. Then, Leibniz, a German mathematician
and philosopher, put forward the idea of universal symbols
and reasoning calculation. He believed that a universal
symbolic language could be established and reasoning on
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the symbols could be carried out. This idea not only laid
the foundation for the generation and development of
quantitative logic, but also was the germination of modern
machine thinking design idea.
In 1936, the British mathematician Turing put forward
the mathematical model of the ideal computer, that is,
Turing machine, which laid a theoretical foundation for the
subsequent advent of electronic and digital computers
(Turing, 1936). Last, American neurophysiologist McLoch
and mathematic logician Pitts built the first neural network
model in 1943 (McCulloch and Pitts, 1943), which initiated
the research field of Microsoft artificial intelligence and
laid the foundation for the later research of artificial neural
network. From the above development process, we can see
that the emergence and development of artificial
intelligence is the inevitable product of the development of
science and technology.
Formation stage of artificial intelligence
This stage mainly refers to a two-month academic
seminar held by Dartmouth College from 1956 to 1969 to
discuss the terminology of machine intelligence. At the
seminar, the term "artificial intelligence" was formally
adopted on McCarthy's proposal. McCarthy was therefore
called the father of artificial intelligence. In the years after
the conference, artificial intelligence made many
remarkable achievements in machine learning, theorem
proving, pattern recognition, problem solving, expert
system and language. The International Artificial
Intelligence Conferences established in 1969 was an
important milestone in the history of artificial intelligence.
It marked that the emerging discipline of Artificial
Intelligence had been recognized globally.
Development stage of artificial intelligence
As other emerging disciplines, the development of
artificial intelligence was also not smooth. During the
period of the development of artificial intelligence, great
breakthroughs were made in the research of expert system
in many fields. Various kinds of expert systems with
different functions and different types have sprung up,
resulting in enormous economic and social benefits. The
success of expert system made people more and more
aware that knowledge is the basis of intelligence, and the
research of artificial intelligence must be knowledge
centered. After 1986, also known as the integrated
development period, computational intelligence made up
for the shortcomings of artificial intelligence in
mathematical theory and calculation, enriched the
theoretical framework of artificial intelligence, and made
artificial intelligence enter a new development period.
Today, the development of artificial intelligence has
broken through a certain threshold. Compared with
previous booms, this time artificial intelligence is more
"real", which is reflected in the performance improvement
and efficiency optimization in different vertical fields. The
accuracy of computer vision, speech recognition and
natural language processing is no longer at the level of
"passing home", and the application scenario is no longer
just a novel "toy", but gradually plays an important
supporting role in the real business world.
4. The role of artificial intelligence in social
innovations
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The light of wisdom illuminates the road of
innovation. Science and technology have always been the
first productive force for human beings to understand
nature, transform the world and create prosperity. In the era
of information revolution, artificial intelligence based on
internet, big data and deep machine learning is increasingly
bursting out with tremendous energy to promote human
civilization to a higher level, which also brings a rare
historical opportunity for social development. Especially in
the face of severe pressures on human social resources,
environment and ecology, profound changes in
productivity and production relations, structural
remodeling of geopolitics and international situation, the
rise of global protectionism and populism, and the great
threat to human peaceful exchange and development and
prosperity, the rational use of advanced information
technology such as new generation of artificial intelligence
has brought about tremendous benefits. Kinetic energy can
better satisfy people's needs for a better life while serving
the global human well-being. Therefore, artificial
intelligence is the cornerstone of social innovation, and
social innovation is the inevitable product of artificial
intelligence. They are complementary and mutually
reinforcing.
Artificial intelligence for innovations
The development of artificial intelligence has led to
the emergence of (social) innovations. For example,
"Intelligent+X" has become a paradigm of social
innovation,
such
as
"Intelligent+Manufacturing",
"Intelligent+Medical",
"Intelligent+Security",
etc.
Artificial intelligence powered technology has rapidly
penetrated into innovative consumption scenarios and
different industries to integrate and reshape the whole
social development. Artificial intelligence is the key
driving force in fourth technological/industrial revolution.
For example, the participants in the field of intelligent
driving are not only the leading traditional car-making
companies such as Volkswagen, Toyota, General Motors,
Ford and Mercedes-Benz, but also the new car makers such
as Google, Tesla, Uber, Apple and Baidu.
Social innovations need the development of artificial
intelligence
Application demand is the inexhaustible source of
social innovations. The driving force leading the
development of disciplines mainly comes from the twowheel drive of science and demand. In addition to the
inherent contradiction between knowledge and technology
system, the driving force of the development of artificial
intelligence is close to application and solving user needs,
which is the biggest source and driving force of innovation.
For example, expert system artificial intelligence has
achieved a breakthrough from theoretical research to
practical application. In recent years, the practical
application needs of security monitoring, identity
recognition, unmanned driving, Internet, and Internet of
Things (IoT), big data analysis have led to the technical
breakthrough of artificial intelligence.
Artificial
intelligence
innovation
and
entrepreneurship are in full swing. The global industry has
fully realized the great significance of artificial intelligence
technology leading a new round of industrial change and
has adjusted its development strategy. For example, at its
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annual developer conference in 2017, Google explicitly
proposed that the development strategy should shift from
"Mobile First" to "AI First". Microsoft's FY2017 annual
report for the first time made AI a vision for the company.
The field of AI is at the forefront of innovation and
entrepreneurship.
5. The Applications of Artificial Intelligence in
Social Innovations
In traditional cognitive concepts, people seem to think
that artificial intelligence refers to robots. In fact, robots are
only a small part of all artificial intelligence applications.
In addition to robots, artificial intelligence includes
machine vision, fingerprint recognition, face recognition,
expert system, automatic planning, intelligent search,
game, language and image understanding, genetic
programming, etc. It can be seen that the practical
application of artificial intelligence is so wide, ranging
from the mobile phone apps, all kinds of intelligent
wearing equipment to medical education, financial
industry, heavy industry manufacturing and so on. Mobile
apps can provide great convenience for social services.
Voice recognition system
With the rapid development of artificial intelligence,
speech recognition has become the standard for many
devices. More and more people pay attention to speech
recognition. Microsoft, Google, Facebook, etc. are
developing new strategies and algorithms for speech
recognition. Therefore, one of the most successful artificial
intelligence applications are in the speech recognition
technology. Just as there are no two identical leaves in the
world, everyone has different characteristics and
personalities from others, such as blood type, skeleton, skin
color and so on. The more obvious one is voice. The
voiceprint information of any two people is different.
Speech recognition, as one of the most representative
technologies in the field of artificial intelligence, plays an
increasingly important role in people's intelligent life.
Speech recognition technology, also known as Automatic
Speech Recognition (ASR), aims to convert the vocabulary
content of human speech into computer readable input. The
application of speech recognition technology includes
voice dialing, voice navigation, indoor equipment control,
voice document retrieval, simple dictation data entry and
so on. Speech recognition technology combined with other
natural language processing technologies such as machine
translation and speech synthesis technology can build more
complex applications, such as speech to speech translation.
This kind of intelligent technology can improve our quality
of life, provide effective intelligent assistance for our life,
and make our life more convenient.
In smart homes, speech recognition technology can be
applied in many ways including voice-controlled lights,
voice-controlled furniture, voice-controlled multimedia,
vehicle voiceprint system and so on. With a simple
password, we can wake up smart home devices with our
voice. Let us take the example of a sound control lamp.
Lights in the living room used to be turned on or off by
touching the switch with a finger, but with this technology,
a disabled person only needs to say the command words to
the sound control lights to turn on and off the lights. It is
much more convenient than ever before. Another common
example of speech recognition is the voice operation of
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smartphones. Users can directly use voice to enable the
mobile phone system to perform dial-up or search for
relevant information. This option can also be beneficial to
the disabled.
However, there is still a long way to go to achieve real
human-computer interaction. At present, the recognition of
user voice by computer is far from perfect and there are
still some problems in human-computer interaction.
Breakthroughs must be made in order to achieve better
innovative applications, which is also the direction of
future speech recognition technology development.
Unmanned operating system/ robot operating system
Unmanned operating system technology has been
widely used in the retail field, such as unmanned
convenience stores, intelligent supply chain, passenger
flow statistics, unmanned warehouse/unmanned car, etc.
Through the use of a large number of intelligent logistics
robots for collaboration and cooperation, through artificial
intelligence, in-depth learning, image intelligent
recognition, large data application and other technologies,
industrial robots can make independent judgments and
behavior, complete various complex tasks, and realize
automation in commodity sorting, transportation,
warehousing and other links. Another example is the
logistics industry through the use of intelligent search,
reasoning planning, computer vision and intelligent robots
technology in transportation, warehousing, etc.
Distribution, loading and unloading processes have been
automated to basically achieve unmanned operation. For
example, using big data for commodities. Intelligent
distribution planning, optimize the allocation of logistics
supply, demand matching, logistics resources, etc.
6. Advantages, disadvantages of artificial
intelligence, and its future challenges
The disadvantages of AI in social innovations
At present, artificial intelligence has created
considerable economic benefits for human beings. It can
replace human beings to do a lot of work that we do not
want to do and /or not able to do. Moreover, the probability
of machine errors is lower than that of human beings, and
it can continue to work, greatly improve work efficiency,
and save a lot of costs. In the future, artificial intelligence
may also replace human work and do it instead of human
beings including doing the chores, supporting human
learning, even taking care of the disabled, the elderly and
the children, real-time monitoring of human health and
prolonging human life.
But the development of science and technology is a
double-edged sword. The invention of automobile has
subverted the traditional carriage industry. The
development of artificial intelligence will also subvert
many industries. Robots replacing many human jobs will
result in a large number of unemployed people. At the same
time, artificial intelligence is facing the danger of
technology out of control. Even high-profile physicists as
Stephen Hawking warned that the emergence of artificial
intelligence (AI) could be the “worst event in the history of
our civilization” unless society finds a way to control its
development (Kharpal, 2017). Tesla’s Elon Musk has also
repeatedly warned that “AI would soon become just as
smart as humans” and said that “when it does we should all
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be scared because humanity’s very existence is at stake”
(Shead, 2020). Advanced AI devices can think
independently and adapt to environmental changes. They
may become a real threat to humans in the future.
The challenges for AI in social innovations
To realize the leap-forward development from narrow
or special artificial intelligence to general artificial
intelligence is not only the inevitable trend of the next
generation of artificial intelligence development, but also
the challenge of international research and application
fields (Hickert and Ding, 2018). According to the authors
an important research direction of artificial intelligence is
to learn from the research results of brain science and
cognitive science, study new intelligent computing models
and methods based on the mechanism and essence of
intelligence, and realize intelligent systems with brain
nerve information processing mechanism and human
intelligent behavior and intelligence level. It aims at
introducing human role or cognitive model into AI system,
improving the performance of AI system, making AI a
natural extension and expansion of human intelligence, and
solving complex problems more efficiently through
human-computer cooperation. Brain-like intelligence (BI)
has become one of the core goals and challenges that AI
will face in the future in the brain plans launched by the
United States, the European Union, Japan and other
countries and regions (Hickert and Ding, 2018).
7. Conclusions
Artificial intelligence industry will flourish. With the
further maturity of AI technology and the increasing
investment from government and industry, the cloud-based
application of AI will be accelerated, and the scale of
global AI industry will enter a period of rapid growth in the
next decade. The international competition in the field of
artificial intelligence will become increasingly fierce.
Artificial intelligence has drastically changed our
lives. We should make good use of the AI and avoid its
drawbacks. In order to achieve long-term development,
artificial intelligence should live in harmony with human
beings, society and nature. Therefore, on the one hand, we
must adhere to the development of people-centered
artificial intelligence, grasp the outstanding contradictions
and difficulties in the field of people's livelihood, proceed
from the need to create a better life for the people, and
strengthen the in-depth application of artificial intelligence
in the fields of education, medical and health, sports,
housing, transportation, disability support and old-age
care, and domestic service. On the other hand, no matter
how artificial intelligence develops, it must be guaranteed
that it will always be controlled by human beings and
serves human beings without harming them. Only in this
way can human beings accept AI more easily. Therefore, it
is necessary to strengthen the research and prevention of
potential risks in the development of artificial intelligence,
safeguard the interests of the people and national security,
establish and improve laws, regulations, systems and ethics
to ensure the healthy development of artificial intelligence,
and ensure the safety, reliability and controllability of
artificial intelligence.
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ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɨɰɿɧɰɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨɫɤɥɚɞɨɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɚɨɩɢɫɚɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿʀɦɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ȼɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɪɹɞ
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ©,QQRYDWLRQ 6FRUHFDUGª ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɬɪɢɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹɳɨɨɡɧɚɤɢɿɧɧɨɜɿɧɝɭɦɚɸɬɶ
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣɟɮɟɤɬ ɿɜɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨ ʀɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɦɚɬɢɦɟɜɢɪɿɲɚɥɶɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɜ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɫɜɨʀɯɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɰɿɥɟɣ. Ɍɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɩɨɥɹɝɚɸɬɶɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɨɡɧɚɤɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɿɧɧɨɜɿɧɝɭɚɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ. ȼɚɠɥɢɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɞɥɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɽ ɚɧɚɥɿɡɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɿɧɧɨɜɿɧɝ; ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ; ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ; ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ; ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ

ȺɘɅɍɄɖəɇɂɐəɈɂɋȺȼɑȿɇɄɈ
ɄȺɌȿȽɈɊɂə©ɂɇɇɈȼɂɇȽªɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇɕɃɂɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂɃȺɋɉȿɄɌɕ
ɋɬɚɬɶɹ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɨɫɧɨɜɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɢɡɭɱɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɪɟɲɟɧɢɢ
ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɧɧɨɜɢɧɝɚ ɐɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ - ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ ©ɢɧɧɨɜɢɧɝª ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɞɟɣɫɬɜɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɩɨɜɵɲɟɧɢɸɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɭɥɭɱɲɟɧɢɸ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚȼɫɬɚɬɶɟ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɷɬɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɧɚɭɱɧɵɟɪɚɛɨɬɵɢɧɚɢɯɨɫɧɨɜɟɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɌɚɤɢɧɧɨɜɢɧɝ- ɷɬɨɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣɩɨɢɫɤɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɫɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɩɟɪɫɨɧɚɥɚɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɨɰɟɧɤɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ȼɵɥ
ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɪɹɞ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɦɟɬɨɞɢɤɚ©,QQRYDWLRQ6FRUHFDUGªɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɜɦɚɬɪɢɰɟɫɬɪɚɬɟɝɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɈɛɨɫɧɨɜɚɧɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɚɤɢɯɩɨɞɯɨɞɨɜ
ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢɧɧɨɜɢɧɝɚ ɢɦɟɸɬ
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬɢɢɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɪɟɲɚɸɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ Ɍɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɧɨɜɢɧɝɚɚɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯȼɚɠɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɞɥɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɚɧɚɥɢɡɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɧɨɜɢɧɝ; ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ; ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ; ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ;
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ

ȺLUKIANYTSIAɈSAVCHENKO
³,1129,1*´&$7(*25<&21&(378$/$1'35$&7,&$/$63(&76
7KHDUWLFOHGUDZVDWWHQWLRQWRWKHQHJDWLYHIDFWRUVRIWKHJOREDOHFRQRPLFFULVLVDQGWKHQHHGWRHQVXUHDVWDEOHEXVLQHVV7KHPDLQDVSHFWVRIEXVLQHVV
SODQQLQJDQGVWXGLHVVXFKDQDX[LOLDU\WRROLQVROYLQJWKLVSUREOHPDVWKHDSSOLFDWLRQRILQQRYDWLRQPHWKRGVDUHGHWHUPLQHG7KHSXUSRVHRIWKHDUWLFOH
LVWKHQHHGWRVWXG\WKHWHUPLQQRYDWLRQDQGGHWHUPLQHLWVSULQFLSOHVDQGPHFKDQLVPVRIDFWLRQZKLFKFRQWULEXWHWRLPSURYLQJWKHILQDQFLDODQG
HFRQRPLFVWDELOLW\RIHQWHUSULVHVDQGLPSURYLQJFRPSHWLWLYHQHVVLQWKHFRQWH[WRIWKHJOREDOHFRQRPLFFULVLV7KHDUWLFOHDOVRGLVFXVVHVWKHVHPDQWLF
RULJLQRIWKLVFRQFHSW6FLHQWLILFZRUNVDUHDQDO\]HGDQGDJHQHUDOL]HGGHILQLWLRQLVIRUPXODWHGRQWKHLUEDVLV6RLQQRYDWLRQLVWKHSURFHVVRIRUJDQL]LQJ
WKH LQQRYDWLYH DFWLYLW\ RI DQ HQWHUSULVH ZKLFK LQFOXGHV D FRQWLQXRXV VHDUFK GHYHORSPHQW DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI VXVWDLQDEOH LQQRYDWLRQV ZLWK WKH
LQYROYHPHQW RI FUHDWLYH SHUVRQQHO UHVRXUFHV EDVHG RQ DQ DVVHVVPHQW RI WKH LQQRYDWLYH SRWHQWLDO DQG ILQDQFLDO FDSDELOLWLHV RI WKH HQWHUSULVH 7KH
FRQVWLWXHQW FKDUDFWHULVWLFV DUHGHWHUPLQHG DQG WKH FRUUHVSRQGLQJ PHWKRGVIRU SUDFWLFDO DSSOLFDWLRQ DUH GHVFULEHG7KH UHVHDUFKPHWKRGRI VHPDQWLF
FKDQJHVWKHFRPSDUDWLYHKLVWRULFDOPHWKRGZDVDSSOLHGDQXPEHURIDQDO\WLFDOPHWKRGVWKH³,QQRYDWLRQ6FRUHFDUG´PHWKRGRORJ\SRVLWLRQLQJLQWKH
PDWUL[RIGHYHORSPHQWVWUDWHJLHVZHUHXVHG7KHH[SHGLHQF\RILPSOHPHQWLQJVXFKDSSURDFKHVLQWKHVWUDWHJLFORQJ-WHUPSODQQLQJRIWKHHQWHUSULVHKDYH
EHHQVXEVWDQWLDWHG7KHDUWLFOHQRWHVWKDWWKHVLJQVRILQQRYDWLRQKDYHDV\QHUJLVWLFHIIHFWDQGEDVHGRQWKLVWKHLUFRPSOH[DSSOLFDWLRQLQSODQQLQJ WKH
DFWLYLWLHVRIHQWHUSULVHVZLOOEHRIGHFLVLYHLPSRUWDQFHLQDFKLHYLQJWKHLUVWUDWHJLFJRDOV,WLVDOVRQRWHGWKDWWKHSURVSHFWVIRUIXUWKHUUHVHDUFKLQWKLV
GLUHFWLRQDUHLQWKHIXUWKHUVWXG\RIWKHVLJQVDQGFKDUDFWHULVWLFVRILQQRYDWLRQDVZHOODVWKHSRVVLELOLWLHVRIWKHLUSUDFWLFDODSSOLFDWLRQEDVHGRQWKHXVH
RI PHWKRGRORJLFDOWRROVDW HQWHUSULVHV $QLPSRUWDQW FRPSRQHQW IRUFRQILUPLQJWKH YDOLGLW\ RILWV UHVXOWVLV WKHDQDO\VLVRIWKH HIIHFWLYHQHVVRI WKH
DSSOLFDWLRQ
Keywords LQQRYLQJ; LQQRYDWLRQDFWLYLW\; LQQRYDWLRQ; LQQRYDWLRQSRWHQWLDO; LQQRYDWLRQSURFHVV; LQQRYDWLYHHQWUHSUHQHXUVKLS; VWUDWHJLFSODQQLQJ

ȼɫɬɭɩ ɇɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɩɿɞ
ɞɿɽɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ

ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɧɨɜɢɯ
ɩɿɞɯɨɞɿɜ
ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɳɨ
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ɩɨɫɬɚɸɬɶ
ɳɨɞɧɹ ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ
ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ


ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɛɟɡɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɽ
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿɿɧɿɰɿɚɰɿʀɿɧɧɨɜɚɰɿɣɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ
ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɬɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨ
ɧɢɡɶɤɢɦ
ɪɿɜɧɟɦ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ
ɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɋɭɱɚɫɧɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɜɢɞɤɨʀ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢ
ȼɬɚɤɢɯɭɦɨɜɚɯɨɞɧɿɽɸɡɤɥɸɱɨɜɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ
ɡɚɞɚɱ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɫɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɬɚ ɪɢɧɤɨɜɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɹɤɿ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɦɚɬɢɦɭɬɶɧɚɣɜɢɳɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɋɚɦɟɜɢɪɿɲɟɧɧɸɰɿɽʀ
ɡɚɞɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɧɧɨɜɿɧɝ ȼɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚ
ɬɚɤɨɠ
ɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜɜɩɥɢɜɭ.
Ⱦɥɹɩɨɞɨɥɚɧɧɹɤɪɢɡɢɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɦɚɽ
ɫɬɚɬɢ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
ɛɟɡɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɩɨɞɚɥɶɲɢɣ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Ⱥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɩɿɜɪɿɱɱɹ
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɛɟɡ
ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ©ɫɬɚɥɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣª ɹɤɿ ɽ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ –
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɫɥɨɜɚ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɬɚɬɬɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɚɬɬɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɪɹɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: ɦɟɬɨɞɢɤɚ ©,QQRYDWLRQ 6FRUHFDUGª
ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɬɪɢɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ6:27-ɚɧɚɥɿɡ
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ɋɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ
ɿɧɧɨɜɿɧɝ ɹɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɨɸ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɹɜɢɳɚɿɧɧɨɜɿɧɝɭɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿɜɱɟɧɿ
ɹɤ: Ⱥ Ⱥ Ɇɚɡɚɪɚɤɿ Ʌ Ƀ Ȼɚɬɢɤ ȼ Ȼ əɤɨɜɟɧɤɨ
ȱ. Ɍ ȻɚɥɚɛɚɧɨɜɋȺ ȼɨɥɨɞɿɧȱ ɇ Ɋɢɤɨɜɚ ɬɚɿɧɲɿ
ȼ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ >1-11] ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɣɨɝɨ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.
ɍ ɪɨɛɨɬɚɯ >12-15]
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɿɧɧɨɜɿɧɝɭ
Ɉɞɧɚɤ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɱɟɧɢɦɢ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ȱɧɧɨɜɿɧɝª Ɍɚɤɨɠ
ɧɟɦɚɽɱɿɬɤɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɬɚɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɦɟɬɨɞɢɤɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿ ɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭ©ɿɧɧɨɜɿɧɝª
ɬɚɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɣɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɿɜɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɞɿʀɤɨɬɪɿ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɬɚ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɬɚɩɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ
ɋɥɨɜɨ ©ɿɧɧɨɜɿɧɝª ɜɡɹɥɨ ɜɫɿɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɿɞ
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ©LQQǂYƗUHª ɹɤɟ ɩɪɢɫɭɬɧɽ ɜ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯɏ9, ɫɬɞɨɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɹɤ
©ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ
ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ
ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢª. >1]. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨɜɨɧɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɥɨɫɹ
ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ ɦɨɜɚɦɢ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ Ɍɚɤ
ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ ɫɥɨɜɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ©LQQRYHUª
ɹɤɟ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ  ɪɨɤɭ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ©ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɢɧɚɯɨɞɢɬɢɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɟª >@. Ⱥɛɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜ
ɿɫɩɚɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿ©LQQRYDUHªɚɛɨ©ULQQRYDUHªɳɨɨɡɧɚɱɚɽ
©ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢª >@ Ɍɚɤɢɯɩɪɢɤɥɚɞɿɜɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨɜɨɧɢ
ɫɯɨɠɿ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɫɯɨɠɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɚɽ ɫɥɨɜɨɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ©LQQRYDWHª ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɢɣ
ɞɢɡɚɣɧɩɪɨɞɭɤɬɿɞɟɸɬɚɿɧɲɟª >4]. ȼɍɤɪɚʀɧɿɩɨɧɹɬɬɹ
©ɿɧɧɨɜɚɰɿʀª ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɫɨɛɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɬɢɤɢ ɹɤ
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ>5].
ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɬɟɪɦɿɧɭ ©ɿɧɧɨɜɿɧɝª
ɜɿɧɽɦɨɥɨɞɢɦɬɚɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ. ȼɨɧɨ ɽɩɨɯɿɞɧɢɦ
ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭ ©ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣªɹɤɢɣɜɩɟɪɟɤɥɚɞɿɨɡɧɚɱɚɽ
©ɩɪɨɰɟɫɧɚɞɿɥɟɧɧɹɥɸɞɟɣɛɚɠɚɧɧɹɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɿ
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɬɜɨɪɱɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɛɟɡɩɟɤɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢª.
Ⱥ ȺɆɚɡɚɪɚɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɰɟɩɨɧɹɬɬɹɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɿɞɟɪɚ ©ɇɚɭɤɨɜɰɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɩɪɢɪɨɞɧɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɨɩɢɬɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ʀʀ ɬɜɨɪɱɿ ɧɚɯɢɥɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ©ɿɧɧɨɜɿɧɝª– ɩɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɧɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢª >@ Ɂ ɣɨɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɫɧɨɜɨɸ
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ȼɿɫɧɢɤɇɌɍ©ɏɉȱª

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ

ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ
ɽ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ

 ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦ ɥɿɞɟɪɚ Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸɿɧɧɨɜɿɧɝɭɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ ɞɟ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɚ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
Ɉɛ¶ɽɤɬɢ ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɥɸɞɟɣ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɥɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɠɨɪɫɬɤɨʀɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫɭɧɤɭ>@

 ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
 ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɡɦɿɧɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɭɦɨɜ
 ɬɟɦɩɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɡɦɿɧ >11].
ɉɪɨɜɿɜɲɢ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫɭɧɤɭ

ɉɪɨɰɟɫɢ

ɉɟɪɫɨɧɚɥ

ȱɧɧɨɜɿɧɝ– ɰɟɩɪɨɰɟɫɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɹɤɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ

• ȱɧɧɨɜɚɰɿɹɯɹɤɨɫɧɨɜɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
• Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ;

ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɡɧɚɧɶɬɚ
ɜɦɿɧɶ
Ɋɢɫɭɧɨɤ– Ɉɛ¶ɽɤɬɢɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ

• Ɋɨɡɜɢɬɤɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ

Ɋɟɫɭɪɫɢ

Ʌ Ƀ Ȼɚɬɢɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɿɧɧɨɜɿɧɝ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɳɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ
ɤɨɬɪɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
əɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɬɢɤɢ ɿɧɧɨɜɿɧɝ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɽ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ >@
ȱɧɧɨɜɿɧɝ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɬɚɤɿɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɬɚɳɟɣɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ȱɧɧɨɜɿɧɝ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɨ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ >8].
Ɍɚɤɨɠ ɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɢɫɭɬɧɽ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɳɨɲɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɫɟɪɜɿɫɭ
ɧɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɹɤɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɫɩɿɥɶɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
ɨɧɨɜɥɸɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɿɪɦɢ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɪɢɧɤɚɯ>9].
ɇɚɞɭɦɤɭɋȺȼɨɥɨɞɿɧɚɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣɿɧɧɨɜɿɧɝ
ɽɫɤɥɚɞɨɜɨɸɫɢɫɬɟɦɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɜɚɣɞɢɧɝɭɹɤɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɡɚɽɦɨɞɿɸɡɧɚɭɤɨɜɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ>10].
ȱ ɇ Ɋɢɤɨɜɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɨɫɧɨɜɧɢɣɡɦɿɫɬɿɧɧɨɜɿɧɝɭ
 ɹɤɿɫɬɶɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
 ɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
 ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
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• Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɧɚɹɜɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
• Ɉɰɿɧɰɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
• Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.

ɞɨ

ɦɿɧɥɢɜɨɝɨ

Ɋɢɫɭɧɨɤ2 – ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɿɧɧɨɜɿɧɝɭɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɣɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɨɡɧɚɤ

Ɉɬɪɢɦɚɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɩɨɩɭɧɤɬɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɨɡɧɚɤɚɦ
ɉɭɧɤɬɢɿɱɿɬɤɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ
©ɫɬɚɥɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣª ɐɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɹɤɿ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɳɨɦɚɸɬɶɜɿɞɱɭɬɧɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɫɬɿɣɤɟ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ
ɬɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ >2]
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɽɨɫɧɨɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɩɿɞʉɪɭɧɬɹɬɚɽ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɿɧɧɨɜɿɧɝɭ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɬɪɿɦɤɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɰɢɮɪɨɜɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ
ɡɚɫɿɛ ɦɨɠɥɢɜɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɿɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɢɫɨɤɨɸ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸɩɨɞɚɱɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɬɨɱɧɿɫɬɸɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ >@. ɓɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɨ ɜɿɧ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ
ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɿɞɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɩɨɞɚɥɶɲɨɸʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɤɨɬɪɢɣ ɽ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɿɡɧɚɧɢɦ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɛɟɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɿɞɱɭɬɧɭɟɤɨɧɨɦɿɸɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɪɿɲɟɧɶ
ɏɨɱɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ
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ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ
ɽɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ


ɜɢɝɿɞɧɢɦ>@.
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ©,QQRYDWLRQ 6FRUHFDUGª ɬɚ
ɦɟɬɨɞɨɦɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɦɚɬɪɢɰɿɫɬɪɚɬɟɝɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ>@
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ
ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 6:27-ɚɧɚɥɿɡ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɜɢɯɭɦɨɜ
Ȼɿɥɶɲɟɬɨɝɨɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɜɫɿɨɡɧɚɤɢ
ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɡɧɟɯɬɭɜɚɜɲɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɢɯ – ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ ɛɚɠɚɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ȼɨɧɢ ɧɟ ɽ ɜɡɚɽɦɨɡɚɦɿɧɧɢɦɢ ɿ ɧɟ ɦɚɬɢɦɭɬɶ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ
ɞɨɞɚɬɢ ɳɟ ɨɞɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ –
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɥɢɲɟ
ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɛɟɡ
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
ɿ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɩɨɹɜɚ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɫɥɿɜɩɪɟɞɤɿɜ ɫɥɨɜɚ©ɿɧɧɨɜɿɧɝªɫɹɝɚɽɤɨɪɿɧɧɹɦɳɟɜɏ9, ɫɬ
ɞɨ ɧ ɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɽ ɞɨɫɢɬɶ
ɦɨɥɨɞɢɦɬɚɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɢɦ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢɪɨɛɨɬɢɜɱɟɧɢɯɜɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ
ɦɢ ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɿɧɧɨɜɿɧɝ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɳɨ
ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɨɰɿɧɰɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɲɜɢɞɤɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɞɨ
ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɢɫɨɤɭ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɿɧɝɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ
ɫɟɛɟɪɨɡɪɨɛɤɭɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɟɩɪɨɫɬɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɚ
©ɫɬɚɥɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣªȾɥɹɩɨɞɨɥɚɧɧɹɤɪɢɡɢɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɞɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɫɬɿɣɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ
ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɚ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɮɭɧɤɰɿɸɨɯɨɩɥɸɸɱɢɜɫɿɫɬɨɪɨɧɢɠɢɬɬɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɹɜɧɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɚɫɜɿɬɨɜɚɩɪɚɤɬɢɤɚɹɤɚ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ
ɩɨɲɭɤɭ ɿɞɟɣ ɡ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ əɤ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɛɿɡɧɟɫɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɨɞɧɚɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɚɽ ɪɹɞ
ɩɟɪɟɜɚɝȼɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɰɟ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɜ
ɪɚɦɤɚɯɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɹɤɢɣɦɚɽ
ȼɿɫɧɢɤɇɌɍ©ɏɉȱª(ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ)
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ɉȽɉȿɊȿɊȼȺɂȼȾɈɅɂɇȺȼɂȻɈɊɁȿɇɄɈɆȼɆȺɋɅȺɄȺȼɄɈɋȿɇɄɈ
ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂȿɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌɕɍɉɊȺȼɅȿɇɂəɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɕɆ
ɐȿɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿɆɇȺɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɍɘɉɊɈȾɍɄɐɂɘ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ
©ɢɧɧɨɜɚɰɢɹª ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚ ɧɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ  ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɤ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ
ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɟɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɵ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɧɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɞɨɯɨɞɚ ɪɚɜɧɨɣ ɜɡɧɨɫɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Ⱦɚɧɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɥɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɚɧɧɵɣɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɭɱɟɬɨɦɜɫɟɯɡɚɬɪɚɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɟɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚ ɋɭɬɶ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɢɯ ɥɟɠɢɬ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɤɥɚɞɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ  ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɱɧɵɣ  ɩɨɞɯɨɞ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɛɥɢɡɤɭɸ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɧɚɥɨɝɚ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɹɞ
ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦɨɛɴɟɤɬɨɦɢɚɧɚɥɨɝɨɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɤɨɧɨɦɢɤɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɰɟɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
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©ɿɧɧɨɜɚɰɿɹª ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɚ ɧɟ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ  ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɹɤ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ
ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ ɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɤɿɧɰɟɜɿɣ ɰɿɧɿ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀɜɱɚɫɬɢɧɿɞɨɯɨɞɭɹɤɚɞɨɪɿɜɧɸɽɜɧɟɫɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿɣɜʀɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨȾɚɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɩɟɪɟɜɚɝɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɜɥɚɫɧɢɦɢɞɨɯɨɞɚɦɢɜɿɞɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɚɛɨɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɞɨɯɨɞɚɦɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɞɚɧɢɣɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɨɫɧɨɜɧɿɦɨɠɥɢɜɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɨɰɿɧɤɢɜɚɪɬɨɫɬɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɋɭɬɧɿɫɬɶɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɨɬɨɱɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɋɭɬɶ ɞɨɯɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɹɤ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɤɪɿɦ ɿɧɲɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɤɥɚɞɭ ɤɭɩɭɸɱɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣɪɟɫɭɪɫ ɿɧɧɨɜɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɭɜɿɞɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɜɥɚɫɧɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
Ⱦɨɤɚɡɚɧɨɳɨɜɩɪɚɤɬɢɰɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɢɧɤɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɛɚɝɚɬɶɨɯɜɢɞɿɜɚɤɬɢɜɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿɦɚɲɢɧɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɿɧ ɿɫɬɨɬɧɟɦɿɫɰɟɡɚɣɦɚɽ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣɧɚɩɪɢɧɰɢɩɿɡɚɦɿɳɟɧɧɹɨɛ ɽɤɬɢɡɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸɤɨɪɢɫɧɿɫɬɸɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɛɥɢɡɶɤɭɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɌɨɦɭɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɩɿɞɯɿɞɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɨɫɧɨɜɿɜɚɪɬɨɫɬɿɚɧɚɥɨɝɚɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨʀɧɚɪɹɞɩɨɩɪɚɜɨɱɧɢɯ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɹɤɿɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠɨɰɿɧɸɜɚɧɢɦɨɛ ɽɤɬɨɦɿɚɧɚɥɨɝɨɦ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɰɿɧɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ

3*3(5(59$,9'2/,1$9,%25=(1.2090$6/$.$9.26(1.2
(&2120,&722/6)250$1$*(0(172)0$5.(7,1*35,&()25,1129$7,9(
352'8&76
7KHDUWLFOHVXPPDUL]HVDQGV\VWHPDWL]HVWKHPDLQIDFWRUVRISULFLQJLQWKHLQQRYDWLRQPDUNHWWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHSURGXFW
LQQRYDWLRQDVDQREMHFWRISURGXFWLRQ DQGQRWILQDO FRQVXPSWLRQRQWKHRQHKDQGDQGRQWKHRWKHUKDQGDVDQHTXLYDOHQWRIPRQRSRO\ULJKWVDQG
SULYLOHJHVSURYLGHGWRLWVRZQHU,QWKHFRXUVHRIWKHVWXG\WKHPDLQSULFLQJIDFWRUVZHUHLGHQWLILHGUHIOHFWLQJWKHVSHFLILFVRISULFHIRUPDWLRQIRU
LQQRYDWLRQV7KHPDLQSUREOHPLQGHWHUPLQLQJWKHFRVWRILQQRYDWLRQVDFFRUGLQJWRWKHDXWKRULVWKHDOORFDWLRQLQWKHILQDOSULFHRISURGXFWVLQWHUPV
RILQFRPHHTXDOWRWKHFRQWULEXWLRQRILQQRYDWLRQVWRWKHLUSURGXFWLRQ7KLVLQGLFDWRULVGHILQHGDVWKHHTXLYDOHQWRIWKHSUHIHUHQFHVRIWKHRZQHURI
LQQRYDWLRQVLQFRPSDULVRQZLWKWKHLURZQLQFRPHIURPWKHSURGXFWLRQRIUHOHYDQWSURGXFWVEHIRUHWKHLQWURGXFWLRQRILQQRYDWLRQVRULQFRPSDULVRQ
ZLWKWKHLQFRPHVRIPDQXIDFWXUHUVRIVLPLODUSURGXFWVZKRGRQRWXVHWKLVLQQRYDWLRQ
7KHPDLQSRVVLEOHPHWKRGRORJLFDODSSURDFKHVWRDVVHVVLQJWKHFRVWRILQQRYDWLRQVDUHFRQVLGHUHG7KHHVVHQFHRIWKHFRVWDSSURDFKLVUHSURGXFHGLQ
GHWHUPLQLQJ WKH FXUUHQW FXUUHQW  YDOXH RI WKH SURSHUW\ EHLQJ DVVHVVHG WDNLQJ LQWR DFFRXQW DOO WKH FRVWV QHFHVVDU\ IRU LWV FUHDWLRQ LQFOXGLQJ WKH
GHYHORSHU VSURILW7KHHVVHQFHRIWKHLQFRPHDSSURDFKLVUHSURGXFHGLQGHWHUPLQLQJWKHFRVWRILQQRYDWLRQDVWKHSUHVHQWYDOXHRIIXWXUHLQFRPHIURP
WKH XVH RI WKLV LQQRYDWLRQ 7KLV DSSURDFK DPRQJ RWKHUV LV EDVHG RQ WKH DIRUHPHQWLRQHG SULQFLSOH RI FRQWULEXWLRQ E\ DFTXLULQJ DQ DGGLWLRQDO
SURGXFWLRQUHVRXUFH LQQRYDWLRQ DQHQWUHSUHQHXUH[SHFWVWRUHFHLYHDGGLWLRQDOLQFRPHIURPLWVXVHLQKLVRZQSURGXFWLRQ,WKDVEHHQSURYHGWKDWLQ
WKHSUDFWLFHRIGHWHUPLQLQJWKHPDUNHWYDOXHRIPDQ\W\SHVRIDVVHWV UHDOHVWDWHPDFKLQHU\HTXLSPHQWDQGRWKHUV DFRPSDUDWLYH PDUNHW DSSURDFK
EDVHGRQWKH SULQFLSOHRI VXEVWLWXWLRQ RFFXSLHV DQ HVVHQWLDO SODFH REMHFWV ZLWK VLPLODUXWLOLW\ VKRXOGKDYH D VLPLODU YDOXHLQ YDOXH 7KHUHIRUH WKH
FRPSDUDWLYH DSSURDFK DVVXPHV WKH GHWHUPLQDWLRQ RI WKH FRVW RI LQQRYDWLRQ EDVHG RQ WKH FRVW RI WKH DQDORJXH DGMXVWHG E\ D QXPEHU RI FRUUHFWLRQ
IDFWRUVWKDWWDNHLQWRDFFRXQWWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHREMHFWEHLQJHYDOXDWHGDQGWKHDQDORJXH
.H\ZRUGVHFRQRPLFVPDQDJHPHQWSULFHPDUNHWLQJFRPPHUFLDOL]DWLRQLQQRYDWLYHSURGXFWV
ɉȽɉɟɪɟɪɜɚɂȼȾɨɥɢɧɚȼɂȻɨɪɡɟɧɤɨɆȼɆɚɫɥɚɤȺȼɄɨɫɟɧɤɨ
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ȼɜɟɞɟɧɢɟɈɪɢɟɧɬɚɰɢɹɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧɧɚɪɵɧɨɱɧɭɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣɧɨɜɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɍɫɩɟɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɞɨɥɠɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɫɟɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɨɬɫɬɟɩɟɧɢɭɫɩɟɲɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɷɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɚɜɢɫɢɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ > @ ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ
ɍɤɪɚɢɧɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɵɧɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ >  @ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ >      @
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɨɫɜɟɳɚɸɬɤɚɤɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɬɚɤɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɭɱɟɬɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɰɟɧɵɥɢɰɟɧɡɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɧɸɚɧɫɵɜɬɞɈɞɧɚɤɨɜ
ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɞɚɠɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟ ɨ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɯ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɞɯɨɞɚɯ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ ɐɟɥɶɸ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɉɪɟɞɦɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɢɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɞɜɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣ-ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ȼɫɟ ɷɬɨ ɢɦɟɟɬ
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ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɚɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɜɵɫɬɭɩɚɟɬɫɢɫɬɟɦɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɢɧɬɟɡɚɚɬɚɤɠɟɩɪɢɧɰɢɩɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɝɨɪɵɧɤɚɰɟɧɚɩɪɨɞɚɜɰɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɭɪɚɜɧɨɜɟɫɢɬɶɫɹ ɫ ɰɟɧɨɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ Ʉɚɤ
ɩɨɤɚɡɚɥ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɚ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɟɟ ɜɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ  ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɦɟɧɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɬɚɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ  ɐɟɧɚ ɠɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ
ɟɟ ɧɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ  ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɦ ɩɨ ɪɨɞɭ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɧɟɝɨ
ɧɟɬ ɧɚɥɚɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɚ ɢɯ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɵɧɨɱɧɨɟ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɨɠɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ
ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɵɧɤɚ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɬɩ ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɬɚɤɭɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɬɪɭɞɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɵɝɨɞ ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɦɟɬɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ  ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ
ɰɟɧɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɚ ɰɟɧɚ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵɩɪɨɞɚɜɰɚ-ɧɚɛɚɡɟɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨɄɪɨɦɟɬɨɝɨɫ
ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɋɭɳɧɨɫɬɶɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɤɭɳɟɣ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚȼɨɛɳɟɦɜɢɞɟɰɟɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɣɜɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɐɜ
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ɝɞɟ ɐɜ - ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ Kɦ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɪɟɧɢɹ Kɦ = 1 – ɌɎɌɤɜ  ɌɎ -
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ Ɍɤɜ  -
ɩɨɥɧɵɣɫɪɨɤɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣKɡɧ
- ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɭɱɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ  t - ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɝɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ Ɍ - ɝɨɞ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ C - ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɇɂɈɄɊ
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɩɵɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɯɪɚɧɟ ɢ
ɬɩɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɢɛɵɥɶɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚ ɜt-ɦɝɨɞɭI-
ɢɧɞɟɤɫ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɨɰɟɧɤɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɜ t-ɦ ɝɨɞɭ  r - ɫɬɚɜɤɚ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɜɤɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ 
ɋɭɬɶ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɛɭɞɭɳɢɯɞɨɯɨɞɨɜɨɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɦɢɦɨ
ɩɪɨɱɢɯ ɥɟɠɢɬ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɤɥɚɞɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ  ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɧɟɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɬɟɤɭɳɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɩɪɨɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ  Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɜɨɛɳɟɦɜɢɞɟɞɨɯɨɞɧɵɣɩɨɞɯɨɞɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɸ  ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ - ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ -
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɚ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɟɬɨɞ ©ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɩɪɢɛɵɥɢª ɦɟɬɨɞ ©ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢª ɦɟɬɨɞ
©ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹɨɬɪɨɹɥɬɢª
Ɇɟɬɨɞ ©ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢª ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɥɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɛɵɥɶɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɩɪɢɩɪɨɱɢɯɪɚɜɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɉ ɉt1 – ɉt0
ɝɞɟ ɉ - ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɉt1 -
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ Pt0 -
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɥɢ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
Ɇɟɬɨɞ ©ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢª ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɞɨɥɢ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɉ  ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɨɥɟɜɨɝɨ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ Ɍɚɤ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɬɚ ɞɨɥɹ ɨɛɵɱɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ ɨɬ  ɞɨ  ɉɪɢɱɟɦ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ©ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɩɹɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜª ɬɨ
ɟɫɬɶɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɥɢɰɟɧɡɢɚɬ ɫɬɨɪɨɧɚɤɨɬɨɪɚɹ
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ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ  ɞɨɥɠɟɧ ɩɥɚɬɢɬɶ ɥɢɰɟɧɡɢɚɪɭ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ   ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɥɢɰɟɧɡɢɢȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ

ɉ D [ɉɿɜ ,
ɝɞɟP-ɩɪɢɛɵɥɶɨɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣD-ɞɨɥɹ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɉɨɥ -
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ȼ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɯɨɞɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɦɟɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɣɜɢɞ
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ɝɞɟɐɞ-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɣɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɉɿ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɩɨɫɥɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  ɱɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ i-ɦ ɝɨɞɭ ȼi - ɪɚɫɯɨɞɵ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɡɧɚɤɨɜ - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢ ɞɪ  i - ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɝɨɞɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ d - ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɍ - ɫɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɚɜɚɢɧɧɨɜɚɰɢɣɩɪɢɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟɩɚɬɟɧɬɚ
ɩɪɢ ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ ɥɢɰɟɧɡɢɢ - ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ 
Ɇɟɬɨɞ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɢ
ɩɪɢɛɵɥɢ
ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɟ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɮɨɪɦɭɥɟ

ɐɞ  ɉ – ȼɫɪ) / k
ɝɞɟ ɉ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɫɥɟ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ȼɫɪ - ɫɪɟɞɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜ ɫɢɥɭ ɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɞɥɹɬɨɜɚɪɧɵɯɡɧɚɤɨɜ-ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɤɥɚɦɭ
ɢɞɪ k-ɫɬɚɜɤɚɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɇɟɬɨɞ ©ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɪɨɹɥɬɢª ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɱɬɨ ɩɪɚɜɨ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɟɦɭ ɧɚ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ɪɨɹɥɬɢ R  ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɫɭɛɴɟɤɬ
ɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɞɨɥɠɟɧ ɩɥɚɬɢɬɶ ɪɨɹɥɬɢ ɡɚ
ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɢɧɧɨɜɚɰɢɢɧɚɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɟɦɭ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɩɥɚɬɢɬɶ ɪɨɹɥɬɢ - ɨɬɫɸɞɚ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ - ©ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɪɨɹɥɬɢª ɇɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ©ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟªɪɨɹɥɬɢ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɡɦɟɪ ɪɨɹɥɬɢ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ  ɞɨ  ɨɬ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ
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ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɚ  ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɤɚɠɞɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɛ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ
ɹɜɧɵɯɢɧɟɹɜɧɵɯ ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɜɟɳɟɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢɛɭɞɭɳɢɯɞɨɯɨɞɨɜɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɚ ɫɬɚɜɤɢ ɪɨɹɥɬɢ ɢ ɬɩ  ȼ ɢɬɨɝɟ ɦɵ
ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
T
t

  ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɐ
ɐ W u N W uR W  ȼt u   d 
¦
ɞ
ɐ ɐɜJɜ ɐɞJɞ ɐɩJɩ  
t 
ɝɞɟ ɐɞ - ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɧɚ ɝɞɟ ɐ - ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɐɜ, ɐɞ, ɐɩ -
ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ Ni - ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ t-ɦ ɝɨɞɭ ɐt - ɰɟɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜt-ɦɝɨɞɭRt-ɫɬɚɜɤɚɪɨɹɥɬɢɜt-ɦɝɨɞɭȼi- ɩɨɞɯɨɞɨɜ Jc, Jp, Jm - ɜɟɫɨɦɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ Jc+ Jp+ Jm =
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɢɞɪ d-ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜ 1 
ȼɵɜɨɞɵ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
t-ɦɝɨɞɭɌ-ɫɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɚɜɚɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɜɟ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɬɚɜɤɚ ɪɨɹɥɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɩɨɦɧɟɧɢɸɚɜɬɨɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɪɵɧɨɱɧɵɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɉɪɨɫɥɟɞɢɦɷɬɭɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɩɨɞɯɨɞ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ

ɯN ɯɐ ȼ ɯ ɉt ĺ R =D ɯɉt / I ĺ R ȼɯɉR ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɩɪɨɞɚɠɢ
ɫɯɨɠɢɯ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ ɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɞɟ R - ɫɬɚɜɤɚ ɪɨɹɥɬɢ ɨɟ  I - ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɰɟɧɚɯ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ,  N ɯ ɐ  D - ɞɨɥɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɭɦɟɧɢɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɉ5 - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɪɵɧɨɤ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ ɨɟ -ɉ5 ɉt / I.
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧ ɚɧɚɥɨɝɨɜ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɛɥɢɡɤɭɸ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɹª ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚ ɧɟ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɂɬɚɤɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɚɫɞɪɭɝɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɤ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɧɚɥɨɝɚ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɹɞ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɟɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ȼ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɯ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɚɧɚɥɨɝɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɵ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ
ȼɨɛɳɟɦɜɢɞɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣɩɨ


ɐɩ ɐa [Ʉ1,…,n 

ɝɞɟɐɩ-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɣɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹɧɚɨɫɧɨɜɟ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚVa --ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɢ- ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɱɚɫɬɢɞɨɯɨɞɚɪɚɜɧɨɣɜɡɧɨɫɚɢɧɧɨɜɚɰɢɣɜ
ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɚɧɚɥɨɝɚɄ1,…,n-ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɤɚɤ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɤɚɤ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɜɟɪɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɨɬ
ɇȺɒɚɪɚɧɨɜɚ > @ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɹɞɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ
ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɥɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɯɨɞɚɦɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɛɴɟɦ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɞɚɧɧɵɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ
ɚɜɬɨɪɨɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɨɛɴɟɤɬɚɨɰɟɧɤɢɫɬɟɩɟɧɶɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɪ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɚɤɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɢ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ


ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ȯɝɨɪɨɜɚ Ɍ ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɩɭɬɟɦɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɜɟɫɨɜɵɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ-Jc, Jp, Jmɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɉɪɢɱɟɦ

ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɰɟɧɚɯ ɱɢɫɬɵɯ
ɩɪɨɞɚɠ
ɩɪɢ ɧɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰɟɧɡɢɹɯ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ


ɪɨɹɥɬɢ Ʉɚɤ ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɬ  ɞɨ  ȼ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɟ ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɥɢɰɟɧɡɢɢɞɨɫɬɢɝɚɥɚ
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ©ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ
ɪɨɹɥɬɢªɪɚɫɱɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɮɨɪɦɭɥɟ
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ɪɨɡɪɨɛɨɤȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɜɥɚɫɧɿɫɬɶ--ʋ-ɋ-
  Ʉɪɚɣɧɽɜ ɉɉ ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɸɜɥɚɫɧɿɫɬɸ-Ʉ©ȱɧɘɪɟª-ɫ
 ɒɚɪɚɧɨɜɚ ɇȺ Ʉɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ-ɆɎɢɧɚɧɫɨɜɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹ-ɫ
 ɐɢɛɭɥɶɨɜ ɉɆ ɑɟɛɨɬɚɪɶɨɜ ȼɉ Ɂɿɧɨɜ ȼȽ ɋɭɿɧɿ ɘ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ-Ʉ©Ʉȱɋª-ɫ
 ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ Ʉɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ  ɉȽɉɟɪɟɪɜɚ  ȼɿɫɧɢɤ ɇɌɍ
©ɏɉȱª ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪ- ɋɟɪ  ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ – ɏɚɪɤɿɜ  ɇɌɍ ɏɉȱ
–ʋ  –ɋ-
 Ʉɨɛɽɥɽɜɚ ɌɈ Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɤɨɦɩɥɚɽɧɫ-ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ȼɿɫɧɢɤ ɇɌɍ©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ ɡɛɧɚɭɤɩɪ–
ɏɚɪɤɿɜɇɌɍɏɉȱ–ʋ  –ɋ-
 Ƚɥɿɡɧɭɰɚ Ɇɘ ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ Ȼɟɧɱɦɚɪɤɿɧɝ ɹɤ ɦɟɬɨɞ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ  Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿɧɧɨɜɚɰɿɣ--ʋ-ɋ-
 Ʉɪɚɜɱɭɤ Ⱥȼ ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ  ȼɿɫɧɢɤ ɇɌɍ ©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ   ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪ –
ɏɚɪɤɿɜɇɌɍɏɉȱ–ʋ  –ɋ-
 ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ  ȼɿɫɧɢɤ ɇɌɍ ©ɏɉȱª
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ ɡɛɧɚɭɤɩɪ–ɏɚɪɤɿɜɇɌɍɏɉȱ–ʋ
  –ɋ-
 Ɇɚɪɱɭɤ Ʌɋ ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɇɌɍ©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ ɡɛɧɚɭɤɩɪ
–ɏɚɪɤɿɜɇɌɍɏɉȱ–ʋ  –&-
 ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɰɿɧɨɜɚɬɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɫɤɥɚɞɨɜɿȼɿɫɧɢɤɇɌɍ©ɏɉȱª
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ  ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪ  – ɏ ɇɌɍ Äɏɉȱ´ -  -
ʋ  -ɋ-
 Ʉɨɫɟɧɤɨ Ⱥȼ Ʉɨɛɽɥɽɜɚ ɌɈ ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ ɆɚɫɥɚɤɆȼ
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧɨɜɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɪɚɧɫɮɟɪɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀȼɿɫɧɢɤɇɌɍ©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ ɡɛ
ɧɚɭɤɩɪ–ɏɚɪɤɿɜɇɌɍɏɉȱ–ʋ  –ɋ-
 ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ Ʉɨɛɽɥɽɜɚ ɌɈ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɬɨɜɚɪɭ  ɇɌɍ
©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ   ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪ – ɏɚɪɤɿɜ  ɇɌɍ ©ɏɉȱª
–ʋ  –ɋ-
 Ʉɨɛɽɥɽɜɚ ɌɈ ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ əɤɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚȼɿɫɧɢɤɇɌɍ©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ  ɡɛɧɚɭɤɩɪ–
ɏɚɪɤɿɜɇɌɍ©ɏɉȱª–ʋ  –ɋ-
 ɄɨɫɟɧɤɨȺȼɆɚɫɥɚɤɆȼɉɟɪɟɪɜɚɉȽɆɚɬɪɨɫɨɜɚȼɈ
Ⱦɨɥɢɧɚ ȱȼ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ  ȼɿɫɧɢɤ
ɇɌɍ©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ ɡɛɧɚɭɤɩɪ–ɏɚɪɤɿɜɇɌɍɏɉȱ
–ʋ  –ɋ-
 ɋɬɚɪɨɫɬɿɧɚ ȺɈ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɟɨɪɿɹ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɩɿɞɪɭɱ–ɄɁɧɚɧɧɹ–ɫ
 Ʉɨɫɟɧɤɨ Ɉɉ Ɍɤɚɱɨɜɚ ɇɉ; ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ, ɌɤɚɱɨɜɆɆ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ  ȼɿɫɧɢɤ ɇɌɍ ©ɏɉȱª
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ   ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪ – ɏɚɪɤɿɜ  ɇɌɍ ɏɉȱ  – ʋ 
 –ɋ-
 ɄɨɫɟɧɤɨȺȼɆɚɫɥɚɤɆȼɉɟɪɟɪɜɚɉȽɆɚɬɪɨɫɨɜɚȼɈ
Ⱦɨɥɢɧɚ ȱȼ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɬɚ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ 
ȼɿɫɧɢɤ ɇɌɍ ©ɏɉȱª ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ  ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪ–ɏɚɪɤɿɜɇɌɍ
ɏɉȱ–ʋ  –ɋ-
 .ɨɫ]LV]N\ *\ 3ɟUɟUYɚ 3* 6ɨPɨVL 9ɟUɟV 0
.ɨELɟOLɟYɚ7Ⱥ &RPSOLDQFH SUɨJUɚP >WXWRULDO@  3*3HUHUYD >HW DO@
HG3*3HUHUYD*.ɨɫ]LV]N\09ɟUɟV6ɨPɨVL–.KɚUNɨY0LVNɨOɫ
178.K3,–S
 .RF]LV]N\ *\|UJ\ 9HUHV 6RPRVL 0 3HUHUYD 3* $QWL-FRUUXSWLRQ
FRPSOLDQFH LQ WKH HQWHUSULVH V SURJUDP  ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ ɽɤɬɿɜ ɜ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɡɛ ɬɟɡ ɧɚɭɤ ɪɨɛɿɬ -ʀ ȼɫɟɭɤɪ ɧɚɭɤ-ɩɪɚɤɬ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɮɡɦɿɠɧɚɪɭɱɚɫɬɸ-ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɄɪɟɦɟɧɱɧɚɰɭɧɬɿɦɆɢɯɚɣɥɚɈɫɬɪɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ–Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ–ɋ-
 .RF]LV]N\*\|UJ\6]DNDO\'3HUHUYD3*6RPRVL9HUHV0
7HFKQRORJ\WUDQVIHU-.KDUNLY-0LVNROF178©.K3,ª—S
 ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ  ɉȽɉɟɪɟɪɜɚ-
ȼɵɩɭɫɤ  ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɛɵɬɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ- Ɇ ɇɉɈ ©Ɋɟɤɥɚɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝª

ȼɿɫɧɢɤɇɌɍ©ɏɉȱª(ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ)

ISSN2519-4461(print)
-ɫ
 .RF]LV]N\ *\|UJ\ 9HUHV 6RPRVL 0 .RELHOLHYD 72
5HSXWDWLRQDOFRPSOLDQFHȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜɈɩɬɢɦɭɦ–ɬɪ-ʀɆɿɠɧɚɪɧɚɭɤ-ɩɪɚɤɬɤɨɧɮ-
ɝɪɭɞɧɹ  ɪ  ɪɟɞ ɈȼɆɚɧɨɣɥɟɧɤɨ ȯɆɋɬɪɨɤɨɜ – ɏɚɪɤɿɜ 
ɇɌɍɏɉȱ–&-
 ɉɟɪɟɪɜɚ ɉȽ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ  ɉȽɉɟɪɟɪɜɚ-
ȼɵɩɭɫɤ  Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ- Ɇ ɇɉɈ
©Ɋɟɤɥɚɦɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝª-ɫ
 ɌɤɚɱɨɜɚɇɉɉɟɪɟɪɜɚɉȽɊɨɡɜɢɬɨɤɦɟɬɨɞɿɜɚɧɚɥɿɡɭɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚȿɤɨɧɨɦɿɤɚɪɨɡɜɢɬɤɭ–
–ʋ  –ɋ-


5HIHUHQFHV WUDQVOLWHUDWHG 
 (JRURYD73UREOHP\NRPHUWVLDOL]DWVL\LQDXNRYR-WHNKQLFKQ\NK
UR]URERN >3UREOHPV RI FRPPHUFLDOL]DWLRQ RI VFLHQWLILF DQG WHFKQLFDO
GHYHORSPHQWV@,QWHOHNWXDOQDYODVQLVW--ʋ-6-
 .UDLQHY 33 ,QWHOHNWXDOQD HNRQRPLND XSUDYOLQQ\D
SURP\VORYR\X YODVQLVW\X >,QWHOOHFWXDO HFRQRP\ PDQDJHPHQW RI
LQGXVWULDOSURSHUW\@-.©,Q<XUHª-V
 6KDUDQRYD 1$ .RPPHUWV\DO\]DWV\\D \QWHOOHNWXDOމQR\
VREVWYHQQRVW\ >&RPPHUFLDOL]DWLRQ RI LQWHOOHFWXDO SURSHUW\@- 0
)\QDQVRYD\DDNDGHP\\D-V
 7V\EXORY 30 &KHERWDURY 93 =LQRY 9+ 6XLQL <X
8SUDYOLQQ\D LQQRYDWVL\DP\ >,QQRYDWLRQ PDQDJHPHQW@- . ©.,6ª
-V
 3HUHUYD 3* .RPSODHQV-SURKUDPPD SURP\VKOHQQRKR
SUHGSU\\DW\\D VXVKFKQRVW \ ]DGDFK\ >&RPSOLDQFH SURJUDP RI DQ
LQGXVWULDO HQWHUSULVH HVVHQFH DQG WDVNV  9LVQ\N 178 .K3,
HNRQRPLFKQL QDXN\   ]E QDXN pr >%XOOHWLQ RI WKH 1DWLRQDO 7HFKQLFDO
8QLYHUVLW\ .KDUNLY 3RO\WHFKQLF ,QVWLWXWH 6E VFLHQFHV$YH@–.KDUNLY 178
.+3,-1R  -3-
 .RE\HO\HYD 72 5R]UREND UHNRPHQGDWVL\ SR IRUPXYDQQ\X
LQWHKUDOQRKR
SRND]Q\ND
NRPSOD\HQV-EH]SHN\
SURP\VORYRKR
SLGSU\\HPVWYD >'HYHORSPHQWRI UHFRPPHQGDWLRQV IRUWKH IRUPDWLRQRI
DQLQWHJUDOLQGH[RI FRPSOLDQFHRI VDIHW\ RIDQLQGXVWULDOHQWHUSULVH@ 
9LVQ\N178.K3, HNRQRPLFKQLQDXN\ ]EQDXNSU>%XOOHWLQRIWKH
1DWLRQDO 7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\ .KDUNLY 3RO\WHFKQLF ,QVWLWXWH  6E
VFLHQFHV$YH@–.KDUNLY178.K3,–ʋ  –6
 *OL]QXWVD 0<X 3HUHUYD 3* %HQFKPDUNLQK \DN PHWRG
RWVLQ\XYDQQ\DLQWHOHNWXDOQRKRSRWHQWVLDOXUHKLRQLY>%HQFKPDUNLQJDVD
PHWKRG RI DVVHVVLQJ WKH LQWHOOHFWXDO SRWHQWLDO RI WKH UHJLRQV@ 
0DUNHW\QKLPHQHG]KPHQWLQQRYDWVL\--ʋ-6-
 .UDYFKXN $9 3HUHUYD 3* (IHNW\YQLVW \DN HNRQRPLFKQD
NDWHKRUL\D>(IILFLHQF\DVDQHFRQRPLFFDWHJRU\@9LVQ\N178.K3,
HNRQRPLFKQLQDXN\ ]EQDXNSU>%XOOHWLQRIWKH1DWLRQDO7HFKQLFDO
8QLYHUVLW\.KDUNLY3RO\WHFKQLF,QVWLWXWH6EVFLHQFHV$YH@–.KDUNLY
178.K3,–ʋ  –6-
 3HUHUYD 3* (NRQRPLNR-RUKDQL]DWVL\QL ]DVDG\ LQQRYDWVL\QR\L
WD LQYHVW\WVL\QR\L GL\DOQRVWL SLGSU\\HPVWYD >(FRQRPLF DQG
RUJDQL]DWLRQDO SULQFLSOHV RI LQQRYDWLYH DQG LQYHVWPHQW DFWLYLW\ RI WKH
HQWHUSULVH@  9LVQ\N 178 .K3, HNRQRPLFKQL QDXN\   ]E QDXN SU
>%XOOHWLQ RI WKH 1DWLRQDO 7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\ .KDUNLY 3RO\WHFKQLF
,QVWLWXWH  6E VFLHQFHV $YH@– .KDUNLY  178 .K3,  – ʋ 
 –6-
 0DUFKXN /6 3HUHUYD 3* ,QWHOHNWXDOQ\\ SRWHQWVLDO \DN
HNRQRPLFKQDNDWHKRUL\D>,QWHOOHFWXDOSRWHQWLDODVDQHFRQRPLFFDWHJRU\@
9LVQ\N178.K3, HNRQRPLFKQLQDXN\ ]EQDXNSU–.KDUNLY178
.K3,–ʋ  –&-
 3HUHUYD 3* ,QIRUPDWVL\QD GL\DOQLVW SLGSU\\HPVWYD
XSUDYOLQVND WVLQRYD WD PDUNHW\QKRYD VNODGRYL >,QIRUPDWLRQ DFWLYLW\ RI
WKHHQWHUSULVHPDQDJHPHQWSULFHDQGPDUNHWLQJFRPSRQHQWV@Visnyk
178 .K3, HNRQRPLFKQL QDXN\  – .KDUNLY  178 Ä.K3,´ -  - ʋ
  -6-
 .RVHQNR $9 .RE\HO\HYD 72 3HUHUYD 3* 0DVODN 09
6\VWHPQ\\ SLGNKLG GR GRVOLG]KHQQ\D WVLQRY\NK PDUNHW\QKRY\NK
LQYHVW\WVL\Q\NKWDLQQRYDWVL\Q\NKNKDUDNWHU\VW\NWUDQVIHUXWHNKQRORKL\
SURP\VORYR\L SURGXNWVL\L >6\VWHP DSSURDFK WR WKH VWXG\ RI SULFH
PDUNHWLQJ LQYHVWPHQW DQG LQQRYDWLRQ FKDUDFWHULVWLFV RI WHFKQRORJ\
WUDQVIHURILQGXVWULDOSURGXFWV@178.K3, HNRQRPLFKQLQDXN\ ]E
QDXN SU >%XOOHWLQ RI WKH 1DWLRQDO 7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\ .KDUNLY
3RO\WHFKQLF,QVWLWXWH6EVFLHQFHV$YH@–.KDUNLY178.K3,–
ʋ  –6-
 .RE\HO\HYD 72 3HUHUYD 3* 8SUDYOLQQ\D PDUNHW\QKRP
LQQRYDWVL\QR\L SURGXNWVL\L QD ]DVDGDNK ]K\WW\HYRKR WV\NOX WRYDUX
>0DQDJHPHQW RI PDUNHWLQJ RI LQQRYDWLYH SURGXFWV RQ WKH EDVLV RI WKH
SURGXFW OLIH F\FOH@  9LVQ\N 1DWVLRQDOүQRKR WHNKQLFKQRKR XQLYHUV\WHWX
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.K3, HNRQRPLFKQLQDXN\ ]EQDXk. pr.–.KDUNLY178©.K3,ª


–ʋ  –6-
 3HUHUYD 3* .RE\HO\HYD 72 <DNLVW LQQRYDWVL\QR\L
SURGXNWVL\L
\DN
VNODGRYD
PDUNHW\QKRYR\L
SROLW\N\
WD
NRQNXUHQWRVSURPR]KQRVWL SLGSU\\HPVWYD >4XDOLW\ RI LQQRYDWLYH
SURGXFWVDVDFRPSRQHQWRIPDUNHWLQJSROLF\DQGFRPSHWLWLYHQHVVRIWKH
HQWHUSULVH@  9LVQ\N 178 .K3, HNRQRPLFKQL QDXN\   ]E QDXNSU
>%XOOHWLQ RI WKH 1DWLRQDO 7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\ .KDUNLY 3RO\WHFKQLF
,QVWLWXWH6EVFLHQFHV$YH@–.KDUNLY178©.K3,ª–ʋ  
–6-
 .RVHQNR $9 0DVODN 09 0DWURVRYD 92 3HUHUYD 3*
'RO\QD ,9 5R]Y\WRN RUKDQL]DWVL\QR-HNRQRPLFKQRKR PHNKDQL]PX
XSUDYOLQQ\DUR]Y\WNRPLQGXVWUL\LWXU\]PXWDKRVW\QQRVWL>'HYHORSPHQW
RI RUJDQL]DWLRQDO DQG HFRQRPLF PHFKDQLVP IRU PDQDJLQJ WKH
GHYHORSPHQW RI WKH WRXULVP LQGXVWU\ DQG KRVSLWDOLW\@  178 .K3,
HNRQRPLFKQL QDXN\   ]E QDXN SU >%XOOHWLQ RI WKH 1DWLRQDO 7HFKQLFDO
8QLYHUVLW\ .KDUNLY 3RO\WHFKQLF ,QVWLWXWH  6E VFLHQFHV $YH@– .KDUNLY 
178.K3,–ʋ  –6-
 6WDURVWLQD $2 0DUNHW\QK WHRUL\D VYLWRY\\ GRVYLG
XNUD\LQVND SUDNW\ND SLGUXFK >0DUNHWLQJ WKHRU\ ZRUOG H[SHULHQFH
8NUDLQLDQSUDFWLFHXQGHUWKHOHDGHUVKLS@–.Znannya–
V
 .RVHQNR 23 7NDFKRYD 13 3HUHUYD 3* 7NDFKRY 00
)RUPXYDQQ\D NRQNXUHQWQRKR LQWHOHNWXDOQRKR L PDUNHW\QKRYRKR
SRWHQWVLDOX LQQRYDWVL\QRKR SLGSU\\HPQ\WVWYD >)RUPDWLRQ RI
&RPSHWLWLYH ,QWHOOHFWXDO DQG 0DUNHWLQJ 3RWHQWLDO RI ,QQRYDWLYH
(QWUHSUHQHXUVKLS@  9LVQ\N 178 .K3, HNRQRPLFKQL QDXN\   ]E
QDXN. pr. >%XOOHWLQ RI WKH 1DWLRQDO 7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\ .KDUNLY
3RO\WHFKQLF ,QVWLWXWH  6E VFLHQFHV $YH@– .KDUNLY  178 .+3,
–ʋ  –6-
 .RVHQNR $9 0DVODN 09 3HUHUYD 3* 0DWURVRYD92
'RO\QD ,9 )RUPXYDQQ\D XSUDYOLQVNR\L PDUNHW\QKRYR\L WD
LQQRYDWVL\QR\L SROLW\ND QD SLGSU\\HPVWYDNK WXU\VW\FKQR\L LQGXVWUL\L
>)RUPDWLRQ RI PDQDJHPHQW PDUNHWLQJ DQG LQQRYDWLRQ SROLF\ DW
HQWHUSULVHVRIWKHWRXULVPLQGXVWU\@9LVQ\N178.K3, HNRQRPLFKQL
QDXN\ ]EQDXNSU–.KDUNLY178.+3,–ʋ  –
6-

 .ɨɫ]LV]N\ *\ 3ɟUɟUYɚ 3* 6ɨPɨVL 9ɟUɟV 0
.ɨELɟOLɟYɚ7Ⱥ &RPSOLDQFH SUɨJUɚP >WXWRULDO@  3*3HUHUYD >HW DO@
HG3*3HUHUYD*.ɨɫ]LV]N\09ɟUɟV6ɨPɨVL–.KɚUNɨY0LVNɨOɫ178
.K3,–S
 .RF]LV]N\ *\|UJ\ 9HUHV 6RPRVL 0 3HUHUYD 3* $QWLFRUUXSWLRQ FRPSOLDQFH LQ WKH HQWHUSULVHV SURJUDP  6WUDWHKLFKQL
SHUVSHNW\Y\ UR]Y\WNX HNRQRPLFKQ\NK VXE\HNWLY Y QHVWDELOQRPX
HNRQRPLFKQRPX VHUHGRY\VKFKL ]E WH] QDXN URELW -\L 9VHXNU QDXNSUDNW LQWHUQHW-NRQI ] PL]KQDU XFKDVW\X - O\VWRSDGD 
U>6WUDWHJLF SURVSHFWV IRU WKH GHYHORSPHQW RI HFRQRPLF DFWRUV LQ DQ
XQVWDEOH HFRQRPLF HQYLURQPHQW 6E WKHVLV RI VFLHQFHV :RUNV RI WKH
QG $OOXNU VFLHQFH-SUDFWLFH LQWHUQHW FRQI IURP LQWHUQDWLRQDO
3DUWLFLSDWLRQ 1RYHPEHU - @  .UHPHQFK QDW XQP LP 0LNKDLO
2VWURJUDGVN\-.UHPHQFKXN-S-
 .RF]LV]N\ *\|UJ\ 6]DNDO\ ' 3HUHUYD 3* 6RPRVL 9HUHV 0
7HFKQRORJ\WUDQVIHU.KDUNLY-0LVNROF178.K3,-S
 3HUHUYD 3* 3UDNW\FKHVN\\ PDUNHW\QK >3UDFWLFDO 0DUNHWLQJ@-
,VVXH  0DQDJHPHQW RI VDOHV RI LQGXVWULDO SURGXFWV LQ WKH PDUNHWLQJ
V\VWHP-01*2$GYHUWLVLQJLQIRUPDWLRQPDUNHWLQJ-S
 .RF]LV]N\ *\|UJ\ 9HUHV 6RPRVL 0 .RELHOLHYD
725HSXWDWLRQDO &RPSOLDQFH  'RVOLG]KHQQ\D WD RSW\PL]DWVL\D
HNRQRPLFKQ\NK SURWVHVLY 2SW\PXP–  WU -\L 0L]KQDU QDXNSUDNW NRQI - KUXGQ\D  U  UHG 2 9 0DQR\OHQNR <( 0
6WURNRY>5HVHDUFKDQG2SWLPL]DWLRQRI(FRQRPLF3URFHVVHV2SWLPXP 7U WK ,QWHUQDWLRQDO VFLHQFH-SUDFWLFH &RQI 'HFHPEHU -
HG290DQR\OHQNR(06WURNRY@–.KDUNLY178.+3,
–&-
 3HUHUYD 3* 3UDNW\FKHVN\\ PDUNHW\QK >3UDFWLFDO 0DUNHWLQJ@-
,VVXH  0DUNHWLQJ DWDQLQGXVWULDO HQWHUSULVH- 0  1*2 $GYHUWLVLQJ
,QIRUPDWLRQ0DUNHWLQJ-S
 7NDFKRYD 13 3HUHUYD 3* 'HYHORSPHQW RI PHWKRGV RI
DQDO\VLVRIWKHDFWXDOVWDWHRIFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHVRIWKHHQWHUSULVH
(FRQRPLFVRIGHYHORSPHQW--ʋ  -SS
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Н.О. ШПАК, М.Б. НАЙЧУК-ХРУЩ, О.А. КУЛИК
АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У статті розглянуто проблеми нестачі вичерпних джерел енергії (ВДЕ) у паливно-енергетичній галузі пропонується вирішувати шляхом
впровадження інноваційних технологій, спрямованих на пошук альтернативних видів енергії та побудови проектів відновної енергетики.
Слід зауважити, що вугільна та нафтогазова промисловості є одними з найважливіших складових елементів розвитку української економіки
та бізнесу. На сьогоднішній день основою базової стратегії ведення бізнесу є інноваційний напрям розвитку, де синергія знань, технологій
та людського капіталу створює конкурентні переваги окремих держав та їх регіонів більшою мірою, ніж їх вичерпні природні ресурси.
В дослідженні здійснено комплексний аналіз підтверджених запасів органічного палива в Україні та світі, проаналізовано та виявлено
загальні тенденції ринку вуглеводів. Визначено основні причини зменшення ефективності та розвитку суб’єктів українського
нафтогазовидобувного сектору (на прикладі дочірнього підприємства «Ньютек Юкрейн»). Запропоновано заходи та рекомендації щодо
усунення негативних аспектів діяльності паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та підвищення його інвестиційної привабливості в
контексті інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Зроблено висновок про те, що альтернативні палива з підвищеним вмістом водню
(природний газ, спиртові палива, а також композитні палива з використанням спиртових палив і водню як додаткові енергоносії) в даний
час і на найближчий період залишатимуться ефективними замінниками нафтових палив, що забезпечують не тільки зниження споживання
нафтових палив, але й одночасне підвищення екологічної безпеки енергоустановок.
Ключові слова: інноваційні процеси, відновна енергетика, альтернативне паливо, інноваційні технології, інновації, вичерпні джерела
енергії, паливно-енергетичний комплекс.

Н.E. ШПАК, М.Б. НАЙЧУК-ХРУЩ, E.А. КУЛИК
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены проблемы дефицита исчерпаемых источников энергии (ИИЭ) в топливно-энергетической отрасли предлагается
решать путем внедрения инновационных технологий, направленных на поиск альтернативных видов энергии и создания проектов
возобновляемой энергетики. Следует заметить, что угольная и нефтегазовая промышленности являются одними из важнейших
составляющих элементов развития украинской экономики и бизнеса. На сегодняшний день основой базовой стратегии ведения бизнеса
является инновационное направление развития, где синергия знаний, технологий и человеческого капитала создает конкурентные
преимущества отдельных государств, а также их регионов в большей степени, чем их исчерпаемые природные ресурсы.
В исследовании осуществлено комплексный анализ подтвержденных запасов органического топлива в Украине и во всем мире,
проанализированы и выявлены основные тенденции рынка углеводов. Определены основные причины снижения эффективности и развития
субъектов украинского нефтегазодобывающего сектора (на примере дочернего предприятия «Ньютек Юкрейн»). Предложены меры и
рекомендации по устранению негативных аспектов деятельности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и улучшения его
инвестиционного климата в контексте инновационного развития отечественной экономики. Сделан вывод о том, что альтернативные
топлива с повышенным содержанием водорода (природный газ, спиртовые топлива, а также композитные топлива с использованием
спиртовых топлив и водорода в качестве дополнительных энергоносители) в настоящее время и на ближайший период будут оставаться
эффективными заменителями нефтяных топлив, обеспечивающих не только снижение потребления нефтяных топлив, но и одновременное
повышение экологической безопасности энергоустановок.
Ключевые слова: инновационные процессы, возобновляемая энергетика, альтернативное топливо, инновационные технологии,
инновации, исчерпаемые источники энергии, топливно-энергетический комплекс.

N. SHPAK, M. NAICHUK-KHRUSHCH, O. KULYK
THE ANALYSIS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL INNOVATONS IN THE
ENERGY INDUSTRY OF UKRAINIAN
The problems of lack of scarce energy sources (SES) in the fuel and energy sector are analyzed in the article. Based on deep research, there were
given propositions about innovative technologies for alternative energy sources industrial usage and building renewable energy projects. It should be
noted that the coal, oil and gas industries are one of the most important components of the development of the Ukrainian economy and business.
Nowadays, the basis of global state business strategy highlights the importance of innovative development. Such approach means that the synergy of
knowledge, technology and human capital creates competitive advantages of individual entities and state generally. Also, this approach is aimed to
help players of energy market to extent their scarce natural resources.
The complex analysis of confirmed reserves of fossil fuels in Ukraine and the world was deeply investigated; general trends in the carbohydrate
market are analyzed and identified. In addition, the main reasons for the decline in efficiency and development of the Ukrainian oil and gas sector
(based on example of the Daughter Enterprise «NewTeсh Ukraine») were identified in this article. Practical recommendations for eliminating the
negative aspects of the fuel and energy complex (FEC) and increasing its investment attractiveness in the context of innovative development of the
domestic economy are proposed. It is concluded that alternative fuels with high hydrogen content (natural gas, alcohol fuels, as well as composite
fuels using alcohol fuels and hydrogen as additional energy sources) will now and in the near future remain effective substitutes for petroleum fuels,
providing not only reducing the consumption of petroleum fuels, but also increasing the environmental safety of power plants.
Keywords: innovative processes, renewable energy, alternative fuel, innovative technologies, innovations, exhaustive energy sources, fuel and
energy complex
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 Вступ. На підставі аналізу статистичних даних
запасів і видобутку вуглеводневої сировини в світі за
останні
35 років було виявлено, що

 максимальні рівні
показника «reserves to production ratio» вже пройдені, і
зараз ми зіштовхуємося зі стійким падінням тенденцій
розробки нафти і природного газу [1,2]. Аналіз цих же
даних, проведений для України за період з 1999 по
2019 рр., також показує падіння значення цього
показника, особливо для нафти.
Без відкриття нових великих родовищ вуглеводнів
зростання даного показника абсолютно неможливе,
тим більше, що споживання цих ресурсів постійно
зростає. Тому вже зараз практично всі великі
нафтогазовидобувні компанії світу займаються
проектами відновлюваної енергетики з метою
компенсації неминучих втрат видобутку вуглеводнів в
середньостроковій і, особливо, в довгостроковій
перспективі.
Тобто, щоб запобігти кризі, пов’язаній з нестачею
вичерпних
ресурсів,
необхідно
стимулювати
впровадження інноваційних технологій в паливноенергетичну галузь. Інноваційні процеси відіграють
визначальну роль як в енергетичному секторі, так і в
економіці держави загалом. На сьогоднішній день
основою базової стратегії ведення бізнесу є
інноваційний напрям розвитку, де синергія знань,
технологій
та
людського
капіталу
створює
конкурентні переваги окремих держав та їх регіонів в
більшій мірі, ніж їх вичерпні природні ресурси.
Іншими
словами,
основним
джерелом
економічного піднесення повинні стати інноваційні
процеси, особливо в контексті теорії сталого розвитку
та обмеженості природних ресурсів, зокрема,
енергетичних, що постає неминучою проблемою
економічного розвитку країн та компаній комплексу.
Таким чином, зміна енергетичної парадигми
неминуча – це лише питання часу. А необхідність
розробки
практичних
рекомендацій
щодо
удосконалення концепції інноваційного розвитку
технологічного
забезпечення
видобутку
ПЕР
обумовлюють актуальність та своєчасність даного
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
пов’язаних з проблемами нестачі ВДЕ [1-6, 7-13]
дозволяє зробити висновок, що основний масив
досліджень здебільшого націлений на комплексний
аналіз перспектив функціонування та розвитку ПЕК, а
також спрямований на дослідження розробок
інноваційної політики та інноваційної стратегії, які є
підґрунтям
науково-технічних передумов для
комплексного техніко-технологічного оновлення
вугільного та нафтогазового виробництва. Наведені
дослідження покладені в основу цієї роботи, однак
пошук шляхів усунення кризи паливно-енергетичної
галузі потребує додаткових досліджень.
Недосконала структура національної економіки та
перевантаження
України
енергоємними
виробництвами стали причиною дуже високого рівня
енерговитрат в економіці та низької ефективності
виробництва загалом. Але разом з цим, інноваційний
розвиток набирає стрімких обертів та потребує
постійного удосконалення державних методів та
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важелів регулювання інноваційним процесом, більш
того, на сучасному етапі зростає актуальність
вирішення проблем у цьому напрямку та розробки
стратегічних напрямів інноваційного розвитку
відновної енергетики, що пов’язано з проголошенням
Україною курсу на інноваційний розвиток [14-17].
На основі
проведеного аналізу можна з
впевненістю сказати, що паливно-енергетична галузь
не стоїть на місці, активно впроваджуються нові
технології видобутку енергії та інноваційні шляхи
подолання ресурсної та енергетичної кризи. Особливо
слід зробити акцент на дослідженні питань
підвищення
ефективності
функціонування
підприємств вугільного і нафтогазового секторів та
створення передумов для стимулювання процесів
модернізації та переозброєння морально зношених та
фізично
застарілих
основних
фондів
через
активізацію інвестицій у паливно-енергетичну галузь.
Цілі статті. Запропонувати методи та підходи до
вирішення проблеми,
пов’язаної з нестачею
вичерпних ресурсів, проаналізувати впровадження
інноваційних технологій в паливно-енергетичну
галузь України та світу, а також, визначити
особливості їх розвитку у майбутній перспективі.
Виклад основного матеріалу. На планеті Земля
зосереджені величезні запаси органічного палива [1],
що відображено в таблиці 1. Ще більші ресурси
органічного палива залягають в земній корі в так
званому нетрадиційному вигляді, але яких-небудь
достовірних оцінок його кількості, однозначно
прийнятого
експертним
співтовариством,
на
сьогоднішній день не існує [2].
Дані таблиці 1 вражають значимістю цифр,
наведено також показник «reserves-to-production ratio»
(RPR) органічного палива у розрізі країн (та груп
країн) і загально у світі. Тобто, було проаналізовано
не лише абсолютні числові значення запасів, але й
тренди приросту запасів і приросту видобутку
органічного палива. Порівняльний аналіз показав
випереджаюче
зростання
темпів
видобутку
вуглеводнів над приростом запасів, що є небезпечною
тенденцією з точки зору довгострокової перспективи
їх видобутку. Однак, все це вимагає додаткового
аналізу.
Згідно з даними, опублікованими компанією
«British Petroleum» в 2020 р., споживання енергії за
видами (Дж.) в 2019 р. зведені в таблицю 2 [1].
Основою світової енергетики є виробництво
органічного палива - понад 85,7% виробленої в світі
енергії. Частка цієї енергії в світовому балансі
енергоспоживання знижується, але дуже несуттєво
[1].
У науковому та бізнес-світі постає питання щодо
ще можливих термінів видобутку органічного палива
загалом. Для цього можна звернутися до прийнятого в
світовому експертному співтоваристві аналізу
коефіцієнту «reserves-to-production ratio» (RPR), що
розраховується як відношення кількості відомих на
сьогоднішній день запасів до поточної кількості
щорічно видобутої сировини. Цей коефіцієнт
метафізичний по суті, але, тим не менш, дозволяє
робити кількісну оцінку залишків в надрах будь-яких
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Таблиця 1 - Аналіз підтверджених запасів органічного палива у світі (категорія «proved reserves) у 2019 р. у
розрізі географічних груп країн та окремих держав [1]
Регіон
Нафта
Природний газ
Вугілля: антрацит і лігніт
Млрд. Частка,
R/P
Трил. Частка,
R/P
Млрд.
Частка,
R/P
т.
%
м3
%
т.
%
Ratio
ratio
ratio
Пн. Америка
36,3
14,1
27,2
15,0
7,6
13,3
257,3
24,1
367
Цінтр. і Пд. Америка
50,9
18,7
143,8
8,0
4,0
46,0
13,7
1,3
152
Європа
1,9
0,8
11,6
3,4
1,7
14,2
135,1
12,6
244
Україна
0,2
0,1
15,0
1,1
0,5
55,7
34,4
3,2
1313
Країни СНД
19,8
8,4
27,3
64,2
32,3
75,8
190,7
17,8
338
Бл. і Сер. Схід
112,9
48,1
75,3
75,6
38,0
108,7
16,0
1,5%
57
Африка
16,6
7,2
41,0
14,9
7,5
62,7
Країни АТР
6,1
2,6
16,4
17,7
8,9
26,3
456,8
42,7
77
Світ
244,6
100
49,9
198,8
100
49,8
1069,6
100
132
Таблиця 2 -Споживання енергії за видами (Дж.) у 2019 році у розрізі географічних груп країн та окремих
держав [1]
Регіон/континент
Нафта
Природний газ
Вугілля: антрацит і лігніт
Північна Америка
44,78
38,07
12,41
Цінтральна і Південна Америка
11,86
5,95
1,48
Європа
30,40
19,95
11,35
Україна
0,44
1,02
1,10
Країни СНД
8,37
20,65
5,53
Ближній і Середній Схід
17,80
20,10
0,40
Африка
8,28
5,40
4,47
Країни АТР
71,54
31,32
122,22
Світ
193,03
141,45
157,86
Найбільш оптимістично виглядає ситуація з виробництва
відновлюваної
енергії
вперше
вугіллям, куди включені як висококалорійне вугілля – перевищив ядерну енергетику.
антрацит, так і низькокалорійне вугілля – лігніти
Уповільнення зростання попиту на енергію, разом
(буре вугілля). Але припускати застосування лігнітів в узяте зі зміщенням паливної суміші від вугілля в бік
світовому масштабі практично неможливо - це надто природного газу та відновлюваних джерел, призвели
енергетично неефективне і екологічно нечисте до значного уповільнення у зростанні викидів
паливо. А це майже 16% від світових запасів вугілля вуглецю, порівняно з 2018 р. Ціни на енергію впали в
(в перерахунку на нафтовий еквівалент). Проте, з цілому, особливо на вугілля та газ, де зростання
точки зору історії людства ці терміни - практично виробництва випереджає споживання, що призводить
мить. Згідно з прогнозами до 2035 р. світове до накопичення запасів. Тоді, як ціни на нафту
енергоспоживання виросте до 17-18 млрд т.н.е., з них знизились незначно [3].
13-14 млрд. т.н.е. будуть вироблятися з органічного
Щодо паливно-енергетичної галузі України, то
палива [2].
станом на 01.01.2019р. запаси вугілля експлуатує 11
Зростання енергетичних ринків уповільнилося у державних вугледобувних підприємств, до складу
2019 р. відповідно до слабкого економічного росту та яких входить 33 шахти загальною виробничою
часткового розвитку деяких одноразових факторів, що потужністю 11,7 млн. т. Приватний вугледобувний
підсилювали потужність попиту у 2018 р. Це сектор представлений 16 шахтами, переважна
сповільнення було особливо важливим для таких більшість яких перебуває в концесії у ТОВ «ДТЕК».
країн, як: США, Росії та Індії, які демонстрували На даний час у підпорядкуванні Міненерговугілля,
надзвичайно сильний ріст у 2018 р. Китай став тільки 1 шахта (3%) працює менше 30 років з початку
винятком і його енергоспоживання прискорилося у вуглевидобутку. Термін експлуатації 6 шахт (18,2%)
2019 р. Як результат, Китай домінував у експансії на становить від 30 до 50 років, 15 шахт (45,5%) - 50-70
світових
енергетичних
ринках,
сприяючи років, а 11 шахт (33,4%) - понад 70 років. 13
найбільшому приросту попиту для кожного окремого збиткових вугледобувних підприємств знаходяться на
джерела енергії, крім природного газу, де він лише стадії ліквідації. 5 шахт знаходяться на стадії
підготовки до ліквідації.
ледь перевершив США [3,4].
Загальні запаси природного газу станом на 1 січня
Незважаючи на підтримку Китаю, усі види палива
(крім ядерної енергетики) зростали повільніше, ніж 2019 р. складають 882,6 млрд м3, що забезпечить
їхні 10-річні середні показники. Тим не менше, Україну на 42 роки за умови нинішніх темпів
відновлювані джерела все ще збільшилися на використання природного газу. Україна видобуває
рекордний приріст і забезпечили найбільший внесок щороку лише 2,4% природного газу від загального
(41%) у ріст первинної енергетики. Так, рівень запасу, у той час як більш розвинені країни
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видобувають
близько 6%. Головнітенденції впродовж

2016-2019 рр. характеризуються низькими темпами
зростання обсягів видобутку природного газу в
Україні, як державними, так і приватними
компаніями. За роки незалежності України видобуток
природного газу зменшився на 14%. У 2018 р.
імпортна частка природного газу у газовому балансі
країни становила близько 32% від загальних потреб.
Вирішення проблеми енергобезпеки України є
складовою частиною забезпечення її політичної
незалежності [5].
Для досягнення кардинального відновлення
фізично зношених і морально застарілих основних
фондів, технічного переозброєння вугільної
та
нафтогазової
промисловостей,
реструктуризації
шахтного фонду, необхідно розробити стратегічні
напрямки інноваційної діяльності як на кожному
підприємстві паливно-енергетичної галузі, так і на
рівні держави, а саме розробити інноваційну політику
та інноваційну стратегію й створити науково-технічні
передумови для комплексного техніко-технологічного
оновлення вугільного та нафтогазового виробництва
[6].
Здійснивши детальний аналіз діяльності та стану
вугільної та нафтогазової промисловостей в Україні,
доцільно виділити основні проблеми та розробити
шляхи їх вирішення на прикладі конкретного
підприємства, а саме ДП «Ньютек Юкрейн», яке є
невід’ємною складовою даної галузі.
Дочірнє
підприємство
«Ньютек
Юкрейн»
позиціонує себе, як сучасна сервісна компанія,
націлена
на
топові
позиції
на
ринку
високотехнологічних інженерних і управлінських
послуг для компаній нафтогазової промисловості.
Мета створення підприємства визначена у його
місії – впровадження передових технічних рішень, що
дають змогу замовнику при оптимальних витратах
свердловини
різної
складності,
будувати
максимальної продуктивності, інформативності та
надійності при експлуатації [12].
ДП «Ньютек Юкрейн» у процесі своєї діяльності
виробляє досить великий обсяг послуг та товарів. У
структурі реалізованих товарів та послуг найбільшу
частку займають послуги з посередницької діяльності
по закупівлі бурового обладнання та їх складових - 24
млн. грн. та послуги пов’язані з видобуванням нафти 57 млн. грн. за 2018-2019 рр.
Та, на основі дослідження діяльності даного
підприємства та практики функціонування інших
підприємств галузі, аналізу літературних джерел та
результатів останніх досліджень у даній сфері, серед
основних причин зменшення ефективності та
розвитку
суб’єктів
українського
нафтогазовидобувного сектору виділимо такі:
- брак фінансових інвестицій в інноваційні
розробки та нові технології видобування вуглеводнів;
- наявність фізично зношених і морально
застарілих основних фондів, що призводить до
високої собівартості добування покладів;
- пошук нових родовищ вуглеводнів, пов'язаний з
виснаженням запасів даних природних джерел енергії
у вже наявних родовищах;
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- брак фахівців;
- безсистемне та повільне реформування
нафтогазового сектору;
- наявність адміністративних бар’єрів та тиску з
боку держави.
Недосконала структура національної економіки,
застарілий морально і фізично виробничий потенціал
та
перевантаження
України
енергоємними
виробництвами стали причиною дуже високого рівня
енерговитрат в економіці та низької ефективності
виробництва. З переходом на світові ціни, Україна
сплачує значні суми за імпорт газу, що спричиняє
навантаження на економіку України. Тому, в цих
умовах треба більше використовувати і розвивати
власну сировинну базу – вугілля, атомну енергетику,
збільшувати добування власних нафти і газу, тоді і
гроші залишатимуться в Україні [13, с.13].
Як передбачає "Нова енергетична стратегія
України: безпека, енергоефективність, конкуренція"
(далі - НЕС), до кінця 2020 р. буде, в основному,
завершено реформування енергетичного комплексу
України з переходом його на сучасні ринкові моделі
функціонування
та
досягнуто
першочергових
цільових показників з безпеки та енергоефективності.
Після 2020 р. українська енергетика перейде до
нового етапу свого розвитку - повної інтеграції з
енергетичним сектором ЄС та інноваційного
оновлення. Виконання завдань НЕС в період після
2020 р. вимагатиме дещо інших підходів до
регулювання енергетики заснованих на базових
принципах прийнятих в країнах ЄС, а також до
розроблення документів стратегічного планування та
практичної діяльності з реалізації державної політики
в енергетичній сфері [7].
Головна мета розвитку енергетики на період до
2020 р. - забезпечення енергетичної безпеки і перехід
до
енергоефективного
та
енергоощадливого
використання і споживання енергоресурсів із
впровадженням інноваційних технологій.
Стратегічне баченнягалузі згідно аналізованого
положення: енергетична галузь України - економічна
запорука
державного
суверенітету,
елемент
належного врядування, надійний базис сталого
розвитку конкурентної економіки та невід'ємна
частина європейського енергетичного простору. Під
час розробки НЕС враховувалася довгострокова
стратегічна мета - виведення країни на рівень
енергетичної самодостатності в перспективі до 2035
р.
Зниження енергоємності економіки, а також
диверсифікація джерел і шляхів постачання
енергоресурсів сприятиме підвищенню економічної,
енергетичної та екологічної безпеки, що призведе до
оптимізації енергетичного балансу та закладе міцний
фундамент для сталого енергетичного майбутнього
країни. Використання вітчизняних науково-технічних
і технологічних досягнень також сприятиме
інноваційному розвитку економіки, підвищенню рівня
економічної та енергетичної безпеки, розвитку
науково-освітнього потенціалу, зайнятості населення,
зниженню залежності від імпорту тощо.
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 У результаті реалізації завдань
 НЕС планується
досягнути зниження енергоємності ВВП на 20 %, що
дозволить до 2020 р. скоротити загальне первинне
постачання енергії (ЗППЕ) мінімум на 10 % порівняно
з 2012 р. Вирішення цього завдання вимагатиме як
значних капіталовкладень, так і структурних змін в
економіці.
Прогнозується, що частка газу у структурі ЗППЕ у
2020 р. значно зменшиться - з 34,8 % до 30,1 %,
частка вугілля зменшиться на понад 5 % - до 29,2 %.
Натомість, на кілька відсотків прогнозовано зростуть
частки нафти та нафтопродуктів, а також атомної
енергії. Найбільшими темпами збільшуватиметься
використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за
рахунок розвитку альтернативної енергетики в
Україні - їх частка у структурі ЗППЕ підвищиться у
2,6 рази - з 2 % до 5,2 %1, а у період до 2035 р. може
досягти позначки 20 %, замістивши викопні види
палива - насамперед, вугілля [7].
Розвиток нетрадиційних і відновлюваних джерел
енергії (ВДЕ) є важливим фактором підвищення рівня
енергетичної безпеки, зниження використання
викопних паливних ресурсів (у тому числі
імпортованих), розвитку промисловості і сільського
господарства, збільшення зайнятості населення в
секторах економіки, пов'язаних із використанням
ВДЕ, а також зниження негативного впливу
енергетики на навколишнє середовище й підвищення
якості життя громадян.
Незважаючи на те, що на сьогодні ВДЕ є
найчастіше економічно більш витратними, ніж
традиційні джерела енергії й види палива,
передбачається, що разом із майбутнім розвитком
технологій собівартість енергії на базі ВДЕ буде
знижуватися, і їх виробництво ставатиме дедалі більш
рентабельним.
Таким чином, і надалі залишається необхідним
розвиток таких напрямків державної політики на
шляху забезпечення та підвищення ефективності
енергетичної галузі України [8]:
- підвищувати привабливість освоєння та розвитку
тих ВДЕ, які мають високу ймовірність економічної
окупності
в
майбутньому
і
є
найбільш
перспективними з погляду виробництва на території
України;
- підтримувати розроблення і впровадження
конкурентоспроможних технологій;
стимулювати
локалізацію
виробництва
необхідного устаткування. У майбутньому, у міру
розвитку технологій і зниження собівартості
виробництва електроенергії на базі ВДЕ, необхідно
скорочувати державну підтримку даного виду
генерації та вирівнювати умови конкуренції між
традиційними і нетрадиційними видами енергії.
Загальний
потенціал
використання
альтернативних джерел енергії в Україні до 2030 р.
оцінюється приблизно в 25 ТВт·год електроенергії на
базі ВДЕ і близько 2 млн. т біопалив [8].
Досліджуючи
тематику
використання
альтернативних джерел енергії, виявлено можливості
застосування альтернативних видів палива та
визначення технологічних напрямків зниження

ȼɿɫɧɢɤɇɌɍ©ɏɉȱª(ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɭɤɢ)

ISSN2519-4461(print)
споживання палив нафтового походження в
автомобільній галузі. Адже, автотранспорт займає
провідне місце, з точки зору логістики, в перевезенні
товарів та вантажів. Як наслідок, в Україні
спостерігається тенденція до стійкого зростання
чисельності автомобілів та споживання палива. Тому,
у найближчій перспективі український автомобільний
транспорт,
переважно,
буде
забезпечуватися
імпортованою нафтовою сировиною.
Отже, у галузі виробництва і споживання
сумішевого
автомобільного
палива
проблема
ресурсозбереження та пошуку альтернативних джерел
сировини буде визначальною, звичайно, разом з
вирішенням проблем впливу на навколишнє
середовище. В той же час потреби автотранспорту
складають в рік до 12 млн. т бензину і до 15 млн. т
дизельного пального [9].
В свою чергу закордонні автомобільні корпорації
Toyota Motor Corporation та Audi Group вже винайшли
свої види альтернативного палива. У 2014 році
відбувся перший у світі реліз автомобіля з паливними
елементами
(FCV),
«MIRAI»
Toyota
Motor
Corporation. MIRAI використовує цілий ряд
технологій, розроблених Toyota Industries, включаючи
повітряні компресори та циркуляційні насоси водню.
Транспортні засоби на паливних елементах (FCV)
використовують водень як джерело палива - це
найвища чистота енергії. Водень знаходиться в центрі
уваги як «кінцеве джерело енергії», враховуючи, що
він не виділяє CO2, має невичерпний запас на землі і
може зберігатися в резервуарі. Паливні елементи
використовують хімічну реакцію між воднем та
киснем для отримання електроенергії. Toyota
Industries також робить внесок у втілення водневого
суспільства в реальність, надаючи технології, що
підтримують MIRAI FCV корпорації Toyota Motor
Corporation,
яка
управляється
двигунами,
використовуючи електроенергію, що виробляється на
паливному елементі.
Щодо до комерційних транспортних засобів,
Toyota планує представити 10 вантажних автомобілів
великої вантажопідйомності Toyota Project Portal для
досягнення нульових викидів при перевезенні
вантажів із застосуванням технології FC.
Toyota планує побудувати Tri-Gen - першу в світі
потужну багатопрофільну станцію, яка буде
виробляти воду, водень і електрику. Після введення в
експлуатацію в 2020 році об'єкт під назвою Tri-Gen
зможе виробляти 2,35 мегават електроенергії, якої
достатньо для живлення 2 350 будинків і майже 1 500
автомобілів. Для електрогенерації, а також отримання
водню
і
води
будуть
використовуватися
сільськогосподарські відходи.
Водень планується використовувати, в тому числі,
для заправки електромобілів на паливних елементах
(FCV). Тут же свої енергетичні запаси зможе
поповнити важка "воднева" вантажівка Toyota Project
Portal [10].
У 2018 р. Audi представила Audi e-tron, перший
повністю електричний позашляховик та випустила
його у вільний продаж вже в першому кварталі 2019
р..
Саме Audi e-tron поклав початок і іншим
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електрокарам
цього бренду таким, як: Audi Sportback,

Audi e-tron Sportback, Q2 L e-tron, моделі S, RS та R8.
хотіла
запропонувати
найкращий
 Audi

електричний портфель серед конкурентів у класі
преміум, заснований на характеристиках автомобіля,
дизайні, досвіді клієнтів та інноваціях. З цією метою
до 2025 р. компанія планує збільшити виробництво
плагінних гібридів і повністю електричних моделей

приблизно до 40 %, виходячи з поточних прогнозів
ринку, і пропонуватимуть близько 30 електромоделей,
з яких близько 20 будуть повністю електричними [11].
Проте, за два останніх десятиліття виробництво
енергії на основі відновлюваних джерел енергії
(традиційна гідроенергетика, сонячна енергія та
енергія вітру) зросло більше, ніж в 2 рази [1], як це
зображено на рис. 1.

Рис.1. Використання відновлюваних джерел енергії у світі за видами протягом 1999-2019рр. в ТВт-год [1]
Незважаючи на досить істотне зростання, частка
відновлюваних джерел енергії (гідроенергетика,
енергії сонця та вітру, геотермальна енергетика) у
світовому енергетичному балансі на даний момент
складає трохи більше 9%. За прогнозом до 2035 р.
частка відновлювальних джерел, включаючи
гідроенергетику,
у
структурі
світового
енергоспоживання не перевищить18%.
Можна виділити три найбільш важливі причини,
що заважають масштабному розвитку ВДЕ:
- собівартість генерації енергії з органічного
палива в багатьох випадки є істотно нижчою, ніж
вартість генерації за допомогою ВДЕ;
- недостатній рівень інвестицій в розвиток ВДЕ;
- штучне протистояння технологій генерації
енергії з органічного палива та ВДЕ.
Чи можуть технології генерації енергії
з
органічного палива, особливо при використанні
природного газу, і ВДЕ технології працювати разом?
Аналіз тенденцій на енергетичному ринку дає
позитивну відповідь на це запитання. Гібридизація спільна генерація енергії з використанням
органічного палива і відновних джерел енергії - є
одним
найбільш
багатообіцяючих
напрямків
розвитку енергетики, здатним суттєво зменшити
шкідливі викиди в атмосферу. Саме гібридизація є
«мостом у майбутнє» для світової енергетики.
Загалом, детальний аналіз практики та теорії
функціонування галузі дозволив запропонувати для
вирішення наведених вище проблем наступні заходи
і рекомендації:
активізація
інвестиційних
потоків
в
дослідницькі роботи, пов’язані із розробками нових
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технологій буріння. Оскільки інвестиції в наукові
дослідження та розробки є рушійною силою для
розвитку
даного
підприємства
та
високої
конкурентоспроможності
на
ринку
нафтогазовидобування, то ключовим є не лише
створення сприятливого інвестиційний клімату для
активного залучення іноземних інвесторів та
партнерів компанії, а й посилення інноваційної
складової саме технологічних процесів буріння.
Хоча експлуатаційні витрати на тестування
інноваційних бурових доліт та бурових установок
для розробки свердловин є вагомою частиною
капітальних витрат для ДП «Ньютек Юкрейн», з
іншого боку, віддача від інвестицій в НДДКР є
суттєвою,
проте,
як
правило,
помітна
в
довгостроковій перспективі. Та, за умов вичерпності
паливно-енергетичних
ресурсів,
удосконалення
технологічної складової процесу виробництва –
єдино дієвий спосіб підвищення ефективності
діяльності у галузі;
- для повного заміщення основних фондів з
високим ступенем морального та фізичного зношень,
технічного переоснащення вугільної та нафтогазової
промисловостей, необхідно створити детальний план
стратегії інноваційної діяльності як на аналізованому
підприємстві, так і на рівні держави. Тобто,
розробити науково-технічну базу для комплексного
технологічного та технічного оновлення вугільного
та нафтогазового виробництва, що сприятиме
зниженню собівартості добування вичерпних джерел
енергії. Доцільним є введення даних положень не
лише в нормативно-правове поле, але й фактично у
облікову політику підприємств галузі;
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- щоб запобігти кризі, пов’язаній з нестачею
вичерпних ресурсів, доцільно розробити на
підприємстві проекти відновлюваної енергетики з
метою компенсації неминучих втрат видобутку
вуглеводнів в середньостроковій і, особливо, в
довгостроковій перспективі. Розвиток нетрадиційних
і відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є важливим
фактором підвищення рівня енергетичної безпеки,
зниження використання викопних паливних ресурсів
(у тому числі імпортованих), а також зниження
негативного впливу енергетики на навколишнє
середовище й підвищення якості життя громадян.
Така діяльність є, так званим «ходом на
випередження», що в подальшому дозволить
провести часткове переорієнтування та у випадку
скорочення державних преференцій підприємствам
ПЕК (що у довготривалій перспективі з огляду на
світові тенденції є прогнозованим явищем) дасть
можливість підприємству втриматись у поточній
економічній ситуації;
- постійне підвищення кваліфікації фахівців
компанії, набуття іноземного досвіду у розробках. У
цьому плані досліджуване підприємство ДП
«Ньютек Юкрейн» здійснює дуже суттєві кроки:
направляє за кордон своїх працівників у відрядження
та приймає в Україні фахівців та представників
іноземних юридичних осіб для вирішення питань
діяльності підприємства чи на роботу. Персонал
компанії має сертифікати про підготовку до роботи
на обладнанні компанії AMC Engineering LTD
(Великобританія). ДП «Ньютек Юкрейн» має досвід
відпрацювань доліт виробництва фірми Varel
International (США, Франція), як шарошкових так і
РDC, в Україні.
- забезпечення рівності суб’єктів ринку у доступі
та здійсненні діяльності до розвідки й видобування
нафти, газового конденсату й природного газу;
запровадження
єдиних
правил,
які
забезпечуватимуть рівні умови для отримання
дозволів на пошук, розвідування та видобуток
вуглеводнів усім суб’єктам господарювання, що
мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;
надання
зазначених
дозволів
на
підставі
об’єктивних, опублікованих критеріїв; завчасного
доведення до відома всіх організацій, які беруть
участь у встановлених процедурах, усієї необхідної
інформації;
- спрощення процедур відведення земельних
ділянок під будівництво об’єктів нафтогазового
комплексу, у тому числі в частині погодження місць
розташування свердловин і виробничих споруд, а
також вилучення земельних ділянок державної й
комунальної
власності,
що
перебувають
у
користуванні.
- важливим кроком повинно стати введення
дозволу на консолідацію податків на основі досвіду
країн із розвиненою економікою. Такий крок дасть
можливість зменшити витрати компаній на
консолідованій основі та зробить ціноутворення
більш прозорим і орієнтованим на ринок.
Впровадження даного комплексу удосконалень і
рекомендацій може бути універсальною моделлю
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вирішення основних проблем не тільки на рівні
підприємства, а й для усієї паливно-енергетичної
галузі.
Висновки. На основі проведеного аналізу можна
з впевненістю сказати, що паливно-енергетична
галузь не стоїть на місці, активно впроваджуються
нові технології видобутку енергії та інноваційні
шляхи подолання ресурсної та енергетичної кризи.
Відповідь на питання про те, які джерела енергії
будуть
домінувати
в
структурі
світового
можна
енергоспоживання
2060-2080
рр.,
сформулювати
наступним
чином
–
в
середньостроковій
перспективі
продовжиться
збільшення частки природного газу в світовому
енергетичному балансі з істотним внеском
відновлювальних джерел енергії, які будуть
розвиватися у вигляді гібридних технологій. У
зв'язку з цим стратегію енергетичного розвитку на
довгостроковий період можна визначити, як
подальший розвиток нафтогазової промисловості і
значні інвестиції в розвиток гібридних технологій.
У той же час основний автомобільний транспорт,
стає ще більш автоматизованим, екологічно чистим,
тихим, безпечним та пропонує абсолютно новий
досвід водіння. Він також стає частиною рішення,
коли йдеться про клімат та захист навколишнього
середовища. Таким чином, автомобіль може і надалі
залишатися
наріжним
каменем
сучасної,
індивідуальної та доступної мобільності в
майбутньому.
У
найближчій
перспективі
український автомобільний транспорт, переважно,
буде забезпечуватися імпортованою нафтовою
сировиною.
Отже, у галузі виробництва і споживання
сумішевого автомобільного палива проблема
ресурсозбереження та пошуку альтернативних
джерел сировини буде визначальною
Таким
чином,
альтернативні
палива
з
підвищеним вмістом водню (природний газ, спиртові
палива, а також композитні палива з використанням
спиртових палив і водню як додаткові енергоносії) в
даний час і на найближчий період залишатимуться
ефективними замінниками нафтових палив, що
забезпечують не тільки зниження споживання
нафтових палив, але й одночасне підвищення
екологічної безпеки енергоустановок.
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