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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГАРНОГО
СЕКТОРА І ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
ТА ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА И
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ И
ЕЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
NECESSITY OF THE STATE REGULATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL SECTOR AND
FORMATION OF NATIONAL STRATEGIES PRECONDITIONS AND
ITS IMPLEMENTATION
У статті визначено проблемні сфери, які найбільше потребують змін стосовно
формування національної стратегії сталого розвитку аграрного сектора, охарактеризовано
її структуру та орієнтири. Особлива увага приділена ролі державного регулювання для
забезпечення сталого розвитку в аграрному секторі та подані різновиди регулювання даної
галузі національної економіки. Автором запропоновані напрями і форми державної
підтримки сталого розвитку аграрного сектора України.
Ключові слова: сталий розвиток, аграрний сектор, стратегія сталого розвитку,
державне регулювання, напрями і форми державної підтримки сталого розвитку.
В статье определены проблемные сферы, которые больше всего нуждаются
изменений, для формирования национальной стратегии устойчивого развития аграрного
сектора, охарактеризованы ее структуру и ориентиры. Особое внимание уделено роли
государственного регулирования для обеспечения устойчивого развития в аграрном секторе
и описаны разновидности регулирования аграрного сектора национальной экономики.
Автором предложены направления и формы государственной поддержки устойчивого
развития аграрного сектора Украины.
Ключевые слова: устойчивое развитие, аграрный сектор, стратегия устойчивого
развития, государственное регулирование, направления и формы государственной
поддержки устойчивого развития.
The paper identified areas that most need change for the formation of a national strategy for
sustainable development in the agricultural sector, described its structure and guidance. A special
attention is paid to the role of government regulation to ensure sustainable development in the
agricultural sector and describes the types of regulation agrarian sector of the economy. The
author proposed directions and forms of state support sustainable development of the agricultural
sector of Ukraine.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її звя’зок із
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток суспільних
відносин пройшов багато етапів та еволюціонував до глобальної взаємодії, що
передусім зумовлено деструктивним впливом господарювання на довкілля та
необхідністю розв’язання низки екологічних та соціальних проблем. Однією з
ідейних концепцій, що об’єднала держави та різні сфери людської діяльності, є
концепція сталого розвитку. Її ціль спрямована на формування процесу, що
характеризує новий тип існування та розвиток світової спільноти, заснований
на радикальних змінах історично сформованих орієнтирів практично у всіх
параметрах буття: економічних, соціальних, екологічних, культурологічних та
інших [1]. При цьому реалізація концепції має чітко виражені секторальні
особливості. За словами Г. Мюрдаля, результат боротьби за сталий
довгостроковий розвиток буде вирішуватися саме в аграрному секторі [6]. Тому
концепція сталого розвитку має винятково важливе значення для ефективного
функціонування аграрного сектора національної економіки.
Сталий розвиток в агарному секторі вимагає адаптивності та гнучкості
державної політики, економічних інституцій і соціальних цінностей.
Стратегічні зміни повинні враховувати комплекс взаємних і постійно мінливих
відносин між сільськогосподарським виробництвом і суспільством у цілому. З
макроекономічних позицій, продовольча система далеко виходить за межі
виробництва і включає в себе взаємодію окремих суб’єктів з часто
конкуруючими цілями, включаючи державні органи, фермерів, дослідників,
постачальників ресурсів, сільськогосподарських робітників, профспілок,
консультантів, роздрібних продавців, споживачів тощо. Відносини між цими
суб’єктами трансформуються із плином часу, так як нові технології
породжують економічні, соціальні, екологічні зміни, тому виникає необхідність
формування національної стратегії імплементації сталого розвитку агарного
сектора і визначення нових форм і напрямів державного регулювання у частині
інституційних норм і заходів її реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сталого розвитку та
його імплементації в аграрний сектор висвітлювалися на міжнародних
конференціях та в численних працях науковців як О. Бородіна, Б. Буркинський,
О. Веклич,
В. Геєць,
Ю. Лопатинський,
О. Попова,
О. Ходаківська,
О. Шпикуляк, О. Шубравська та інші. Проте предметом для подальших
досліджень залишається розробка дієвої стратегії імплементації постулатів
концепції сталого розвитку в аграрний сектор національної економіки та
обґрунтування форм і напрямів державного регулювання цього процесу.
Мета статті – окреслення напрямів національної стратегії сталого
розвитку агарного сектора та обґрунтування складових відповідного
державного регулювання процесу.
Результати дослідження. Системні, орієнтовані на інтереси і потенціал
людини, соціуму й суспільства загалом, адаптивні за природою та якісні за
суттю цілеспрямовані зміни, що супроводжуються підвищенням екологоISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 4
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економічної ефективності, соціально-економічної прогресивності та екологічної
стійкості як щодо попередніх інваріантних станів, так і щодо досягнення
раціональних моделей сталості на різних етапах еволюційного розвитку,
визначають передумови побудови національної стратегії [3]. Натомість, варто
зауважити, що ситуація щодо сталого розвитку в Україні є відносно
несприятливою. Це зумовлено рядом факторів, а саме: економічна обмеженість,
соціальна нерівність, екологічні проблеми, інституційна недосконалість [5].
Тому для створення всеохоплюючої стратегії сталого розвитку аграрного
сектора необхідно врахувати різноспрямовані підходи. Вони будуть варіювати
в залежності від цільового спрямування зусиль для зміни конкретної політики
або практики, до більш довгострокових завдань реформування ключових цілей,
переосмислення економічних пріоритетів і соціальних цінностей. До
проблемних сфер, які найбільше потребують змін, відносимо:
1. Продовольча і аграрна політика. Існуючі державні та місцеві органи
влади часто недостатньо сприяють досягненню цілей сталого розвитку
аграрного сектора. Формувати нову політику необхідно з огляду збереження та
покращення стану навколишнього середовища, досягнення економічної
рентабельності, а також соціальної справедливості. Наприклад, засобом
досягнення такої політики можна розглянути програму цінової підтримки, що
дозволить виробникам сільськогосподарської продукції повною мірою
реалізувати свої потреби й отримати переваги зростання продуктивності за
допомогою альтернативних методів господарювання. Ринковий попит і
стандарти можуть бути змінені, наприклад, стимулюванням виробництва
органічної продукції, скорочення використання пестицидів тощо.
2. Землезбереження. Профільна політика щодо захисту ґрунтів і
регулювання їх використання сприятиме виробникам сільськогосподарської
продукції використовувати технології, що знижують застосування хімічних
речовин і збереження обмежених ресурсів. Освіта в сфері сталого розвитку
аграрного сектору може відіграти ключову роль у формуванні громадської
свідомості та підтримки збереження земель сільськогосподарського
призначення. Тож навчання осіб з планування землекористування, які
приймають рішення щодо господарювання в аграрному секторі, є пріоритетом.
3. Умови праці. Політику в даній сфері необхідно спрямовувати на
вирішення проблеми працівників у напрямі соціально справедливої і безпечної
праці, що забезпечує адекватну заробітну плату, умови, переваги для здоров'я, а
також можливості для економічної стабільності.
4. Розвиток сільських громад. На шляху до сталого розвитку аграрного
сектора необхідно переосмислити важливість сімейних ферм і господарств
населення, а також сільських громад. Формування політики в цьому напрямі
необхідне, щоб стимулювати більш диверсифіковане сільськогосподарське
виробництво на сімейних фермах в якості підґрунтя для ефективної економіки в
сільських територіях. Це сприятиме зміцненню громадських інститутів.
5. Споживання і агропродовольча система. Споживачі відіграють важливу
роль у формуванні сталості системи. Через попит вони висловлюють свої
уподобання виробникам, що дуже важливо. Покращення продовольчої системи
6
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можна досягнути через створення діалогу між споживачами, роздрібною
торгівлею, виробниками. Такий діалог можна проводити у вигляді громадських
обговорень. Це дасть можливість підвищити взаємодовіру, створити бачення
довгострокової перспективи виробництва продуктів якісних харчування, їх
розподілу і споживання.
Вважаємо, що при розробці стратегії сталого розвитку аграрного сектора
(рис. 1) необхідно враховувати регіональні особливості.
Стратегічний орієнтир: сталий розвиток аграрного сектора регіону
Головна ціль: забезпечення сталих обсягів виробництва конкурентоспроможної екологічно
чистої та безпечної сільськогосподарської продукції, підвищення зайнятості та рівня життя
сільського населення

Необхідні кроки для забезпечення сталого розвитку аграрного
сектора
Аналіз і оцінка
зовнішнього
середовища

Аналіз і оцінка
внутрішнього
середовища

Формування
необхідної
інформаційної бази

Основний орієнтир –
стала економічна
складова
Стратегічна мета:
забезпечення стійкості
відтворювальних процесів і
досягнення фінансового
саморозвитку аграрного
сектора

Основний орієнтир – стала
екологічна складова
Стратегічна мета:
забезпечення виробництва
конкурентоспроможної
сільськогосподарської
продукції, збереження і
відтворення земельних та
інших ресурсів

Збалансований розвиток
виробничого потенціалу та
екологічна орієнтація
виробництва
сільськогосподарської
продукції.
Розвиток ринку
сільськогосподарської
продукції та продовольства.

Стимулювання та підвищення
інноваційної активності,
впровадження новітніх
технологій з метою
покращення стану довкілля.
Збереження і відтворення
земельних ресурсів.
Мінімізація вирощування
монокультур, технічних та
зменшення розораності
ґрунтів.

Розробка
регіональних
стратегій

Основний орієнтир –
стала соціальна складова
Стратегічна мета:
забезпечення сталого
розвитку соціальної сфери

Забезпечення зайнятості
населення та підвищення рівня
їх обізнаності.
Зростання рівня доходів
сільського населення та
підвищення добробуту.
Поліпшення соціальних умов
та стандартів життя.

Рис. 1. Структура стратегічних орієнтирів сталого розвитку аграрного
сектора регіону
Примітка. Розроблено автором на основі власних аналітичних оцінок і методичних
узагальнень.
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В її основу закладено досягнення стратегічного орієнтиру через
послідовну реалізацію елементів його структури. При цьому, важливою умовою
є раціональна взаємодія агарної системи із зовнішнім середовищем.
На нашу думку, формування стратегії сталого розвитку аграрного сектора
регіону має базуватися на врахуванні таких факторів:
- інноваційна активність;
- фінансова стійкість;
- конкурентоспроможність;
- економічна ефективність;
- інвестиційна активність і привабливість;
- ресурсозбереження і ресурсовідтворюваність.
Забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської
продукції і збереження, відтворення земельних та інших природних ресурсів
передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів:
- підвищення конкурентоспроможності продукції на основі новітніх
досягнень аграрної науки, застосування сучасних форм і методів управління;
- розвиток кооперації і агропромислової інтеграції;
- посилення контролю за використанням земельних ресурсів;
- забезпечення правової і економічної рівності всіх форм господарювання;
- створення сприятливого інвестиційного середовища;
- стимулювання техніко-технологічного переоснащення виробництва,
зберігання аграрної сировини та продукції;
- активізація інноваційної діяльності на основі формування галузевих,
регіональних центрів взаємодії. Такі центри мають об'єднувати наукові, освітні
установи, а головне – виробництво і ринок, а також забезпечувати взаємодію
науки і виробництва.
Реалізація мети основного орієнтиру «стала соціальна складова»
передбачає таке:
- підвищення рівня доходу працівників, зайнятих в аграрному секторі, до
середнього рівня оплати праці в інших галузях економіки, що стане запорукою
підвищення купівельної спроможності даної верстви населення;
- сприяння більшої зайнятості сільського населення шляхом підвищення
якості трудових ресурсів;
- покращення умов праці в агарному секторі;
- стимулювання самозайнятості сільського населення і заохочення його
підприємницької діяльності;
- контроль за забезпеченням у регіонах соціальних гарантій;
- покращення житлових умов і соціально-побутової інфраструктури;
- зміцнення системи охорони здоров’я, освіти, культури на селі.
Досягнення мети сталого розвитку економічної складової, а саме –
забезпечення стійкості відтворювальних процесів і досягнення фінансового
саморозвитку аграрного сектора, вимагає удосконалення і стабілізації
нормативно-правової бази, фінансової і податкової систем. Рекомендуємо
проводити заходи з позиції економічного розвитку в таких напрямах:
8
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заохочення до впровадження новітніх технологій ведення
сільського господарства з адаптацією їх до регіональних особливостей, що, як
наслідок, приятиме підвищенню ефективності виробництва (збільшення
врожайності, підвищення рентабельності галузі тваринництва);
покращення якості виробленої продукції, що збільшить рівень
конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку;
стимулювання органічного землеробства тощо.
Очікувані результати, пов’язані із застосуванням наведених напрямів
стратегії, безсумнівно, забезпечать підвищення рівня основних складових
сталого розвитку і позитивно вплинуть на реалізацію самої концепції. Як
результат, буде досягнуто економічно ефективне, соціально значиме
і
екологічно безпечне функціонування аграрного сектора, і як результат,
підвищення рівня якості житті не тільки сільського, а й міського населення.
Разом з тим, отримати результати, запропоновані автором дослідження,
неможливо без обґрунтованої системи державної підтримки агарного сектора,
спрямованої на мобілізацію використання наявного потенціалу.
Корпоративне
регулювання

Державне регулювання
Здійснюється
через
грошовокредитну, бюджетно-податкову,
інвестиційну,
законодавчонормативну
та
інші
форми
економічної політики.

Ринкове
регулювання
Здійснюється
за
допомогою об'єктивних
законів
та
закономірностей,
важелів та інструментів

Розвиток підприємств, галузей та
регіонів на основі мобільності
капіталу.
Забезпечують економічне зростання.

Аграрний
сектор

Регулювання
громадськістю
Здійснюється
через
громадські
ініціативи,
об’єднання громадян та
управління
в
територіальних громадах

Наддержавне
регулювання
Охоплює окремі сфери світового
господарства і здійснюється за
допомогою
міжнародних
організацій, а також регіональних
інтеграційних об’єднань.

Рис. 2. Різновиди регулювання агарного сектора України
Примітка. Розширено на основі [2].

Отже, розгляд ролі держави в досягненні сталого розвитку аграрного
сектора потребує подальшого опрацювання. Водночас організація діяльності
аграрного сектора національної економіки вимагає застосування різних
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інструментів, які б враховували його особливості. На аграрний сектор, як на
систему, діють різні види регулювання, подані на рис.2.
Наддержавне регулювання сталого розвитку зумовлюється участю
України в міжнародних домовленостях, що робить її активним гравцем і
покладає на неї нормативні-правові зобов’язання щодо дотримання визначених
міжнародними договорами вимог. Міжнародне право спонукає до розробки
державних програм розвитку (наприклад, Стратегія сталого розвитку «Україна2020» [8], Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію сталого
розвитку населених пунктів» [7] тощо).
Ринкове регулювання зумовлене об’єктивним існування таких ринкових
категорій як попит та пропозиція, конкуренція, ціноутворення, закону
безмежності потреб при обмежених ресурсах тощо. Природно, що за умови
існування лише ринкових механізмів регулювання діяльності в аграрному
секторі будуть нехтуватися екологічні та соціальні аспекти розвитку, а
домінуватимуть лише економічні інтереси, на меті котрих отримання
максимальної вигоди в короткостроковій перспективі. Закон України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
тлумачить поняття державного регулювання як напрям державної політики,
націлений на вдосконалення правового регулювання господарських та
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами
державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення
втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення
перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у
порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України [4].
У сучасних умовах господарювання не виникає сумнівів стосовно
важливості державного регулювання сталого розвитку агарного сектора.
Передусім, це пов’язано зі специфікою функціонування даної галузі. Так,
аграрний сектор і значимість його впливу на продовольчу безпеку країни
зумовлює необхідність створення й забезпечення особливих зв’язків серед
суб’єктів господарської діяльності. Більше того, ці взаємозв’язки повинні
враховувати не лише особливості аграрного сектора, але й базуватися на його
основоположних характеристиках, пов’язаних із використанням землі,
природних ресурсів та впливу на соціальну систему. Ігнорування цих аспектів
може мати негативні наслідки щодо функціонування галузі у стратегічній
перспективі. З іншого боку, існує необхідність створення такого аграрного
продукту, кількісні і якісні характеристики якого забезпечать потреби
населення. Розв’язання цих проблем не можливо досягнути автоматично,
оскільки вимоги та умови функціонування аграрного сектора часто ідуть у
розріз із продовольчими потребами країни. Як наслідок, виникає необхідність
державного регулювання сталого розвитку аграрного сектора, яке б базувалося
на специфіці його відтворення, можливостях сільськогосподарського
потенціалу з врахуванням обмежень екосистеми. Масштаби такого втручання
залежать від ситуації на ринку, сформованих обсягів попиту та пропозиції, міри
гостроти соціальних, економічних та екологічних проблем. Підхід до
10
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формування механізму державного регулювання щодо функціонування
аграрного сектора в умовах сталості має базуватися на його взаємодії з
ринковим саморегулюванням, ґрунтуючись на таких аспектах:
- гарантоване виробництво необхідної кількості харчової продукції, якої
буде достатньо для підтримки продовольчої незалежності країни. Це можливо
досягнути шляхом забезпечення аграрного протекціонізму;
- митна політика із дотриманням вимог СОТ та ЄС, проте спрямована на
захист національних ринків від конкуренції ззовні. Протекціонізм у даному
контексті сприятиме підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання і товаровиробників;
Державна підтримка сталого розвитку
аграрного сектора національної
економіки

Підтримка розвитку сільських
територій
Формування та подальший
розвиток соціальної
інфраструктури
Охорона
навколишнього
середовища
та
раціональне
використання
природних
ресурсів (земельних, лісових,
водних)

Збереження
та
робочих
місць,
людських ресурсів

створення
розвиток

Формування
наукової
бази
розвитку сільських територій

Підтримка розвитку агарного
виробництва
Загальногалузева підтримка:
Фінансування НДДКР
Фінансування аграрної освіти
Розробка та реалізація
регіональних програм сталого
розвитку

Підтримка доходів
фермерських господарств та
господарств населення:
Пряма (субсидії, компенсації,
страхові виплати)
Стимулювання заходів по
відновленню земельних ресурсів
Надання інформаційноконсультативних послуг

Рис. 3. Пропоновані напрями і форми державної підтримки сталого
розвитку аграрного сектора України
Примітка. Розроблено автором на основі власних аналітичних оцінок і методичних
узагальнень.

- задоволення належного рівня доходів товаровиробників у сільському
господарстві. Це спонукатиме вести розширене відтворення, забезпечення
достатньої величини прибутку, оплати праці відповідно до її кількості та якості;

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 4

11

- підтримання виробництва екологічно чистих та безпечних продуктів
харчування.
Державне регулювання сталого розвитку аграрного сектора різноманітне
й охоплює широкий інструментарій, використання якого дозволяє вирішити
суспільно важливі завдання. Системи підтримки повинні формуватися з
врахуванням історичних традицій, національних особливостей, положенням
серед інших держав на світовому ринку продовольства тощо. В даному
контексті необхідно також зауважити, що у процесі формування єдиного
світового продовольчого ринку, захист аграрного виробника буде набувати
глобального та наднаціонального характеру, оскільки буде регулюватися
міжнародним правом і додатково забезпечуватися за рахунок коштів
міжнародних співтовариств. Це гарантують, зокрема, правила, встановлені
СОТ, а також європейський досвід. Нами запропоновані напрямки державної
підтримки сталого розвитку аграрного сектора (рис. 3). Так, державна
підтримка має включати два вектори: підтримку аграрного виробника та
розвиток сільських територій як невід’ємного середовища функціонування
першого.
У системі заходів державної підтримки в аграрному секторі економіки
вважаємо за доцільне зазначити два основні напрями: галузевий рівень та
рівень підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Великої
підтримки потребують фермерські господарства та господарства населення як
одні з найбільш уразливих суб’єктів господарювання. Цінове регулювання, на
нашу думку, має зводитися до встановлення верхньої та нижньої межі
коливання цін, а також рекомендованої середньої ціни. Державний вплив на
агарний сектор має здійснюватися виходячи з двох основних принципів, а саме:
1.
Товаровиробники
здійснюють
господарську
діяльність,
застосовуючи власні ресурси та накопичені засоби. Вплив держави з позиції
підтримки та регулювання є лише допоміжним і має базуватися на програмноцільовому підході.
2.
Ринкові методи регулювання діяльності в аграрному секторі
стимулюють до збільшення екологічно безпечного рівня ефективності
виробництва.
Висновки і пропозиції. Пропоновані нами аспекти регулювання
аграрного сектора з боку держави з врахуванням ринкових законів сприяють
підтримці сталої економічної, соціальної та екологічної ситуації в галузі,
стабілізації ринкової кон’юнктури і доходів як сільськогосподарських
виробників, так і господарств населення, захисту внутрішнього ринку від
зовнішніх інтервенцій, забезпечення конкурентоспроможності аграрного
сектора на внутрішньому і світовому ринках.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ КАЗАХСТАНА
STIMULATION AND STATE SUPPORT OF SMALL AND AVERAGE
BUSINESS IN THE TRANSPORT AND LOGISTIC COMPLEX OF THE
KAZAKHSTAN
Становление и развитие в Республике Казахстан полноценных механизмов
функционирования малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере
транспорта выступает одним из ключевых условий эффективного социальноэкономического развития страны.
Целью написания данной научной статьи является анализ развития малого и
среднего бизнеса в транспортно-логистическом комплексе Республики Казахстан. А также
определены наиболее перспективные направления стимулирования и развития малого и
среднего бизнеса в транспортно-логистическом комплексе.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, транспортно-логистический комплекс,
государственная поддержка, транспорт, пассажирооборот.
The establishment and development of full-fledged mechanisms for the functioning of small
and average businesses in the Republic of Kazakhstan, including in the transport sector, is one of
the key conditions for the country's effective social and economic development.
The purpose of this scientific article is to analyze the development of small and average
businesses in the transport and logistics sector of the Republic of Kazakhstan. And also the most
perspective directions of stimulation and development of small and average business in the
transport and logistics complex are determined.
Key words: small and average business, transport and logistics complex, state support,
transport, passenger turnover.

Постановка проблемы. В современных условиях уровень развития
малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан значительно
различается в зависимости от видов транспорта и сегментов рынка
транспортных услуг, что требует дифференцированного подхода к
определению основных направлений развития МСБ в каждом отдельном виде
транспортных услуг.
Надо отметить в дополнение к проведенному ранее анализу, что в
настоящее время на рынке пассажирских транспортных услуг Республики
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Казахстан происходит активное формирование конкурентной среды, при этом
происходит
увеличение
доли
пассажирооборота,
осуществляемого
предприятиями малого предпринимательства.
Результаты. На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство
в сфере пассажирских услуг становится ключевым сегментом долгосрочного
развития рынка транспортных услуг. Однако полноценная реализация
потенциала этого сегмента не реализована полностью в силу ряда причин:
-несовершенство нормативной правовой базы и недостаточная степень
защиты интересов представителей малого и среднего предпринимательства в
сфере транспорта. В этом плане особое затруднение вызывает факт
«приграничного» положения сферы транспорта, регулирование которой
попадает в сферу полномочий и компетенций различных органов
государственной исполнительной власти;
-недостаточный
доступ
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансово-кредитным механизмам и ресурсам для
обеспечения оборотного капитала, обновления парка транспортных средств,
осуществления инвестиций в собственное развитие;
-ограниченный
доступ
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к транспортной инфраструктуре;
-состояние транспортной техники многих предприятий, не позволяющее
обеспечить должный уровень пассажирских услуг;
-отсутствие развернутой, детализированной статистической информации
и механизмов мониторинга коммерческой деятельности малых и средних
предприятий в сфере пассажирского транспорта как условие постоянного
контроля и координации эффективности реализации долгосрочных программ
поддержки данного направления [1].
Однако развитие малого и среднего предпринимательства в Республике
Казахстан осложняется не только отдельными частными проблемами,
охарактеризованными выше, но и имеющимися барьерами в развитии всей
транспортной системы страны. Так, существующие в стране ограничения по
развитию малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта
обусловлены, прежде всего, отсутствием единой транспортной системы.
Решение данной проблемы требует использования программно-целевого
подхода, что обусловливается следующими факторами:
-комплексным характером проблемы, обусловленным сложной
структурой транспортной системы страны, которая объединяет в единый
комплекс различные виды транспорта, особой ролью транспортной
инфраструктуры в социально- экономическом развитии государства;
-значительная капиталоемкость и длительные сроки окупаемости
инвестиций при развитии объектов транспортной инфраструктуры, что делает
их малопривлекательными для крупных инвесторов и требует активного
участия государства в их развитии;
-применение системного подхода при реализации инвестиционных
проектов, предполагающего согласования их по срокам и затрачиваемым
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ресурсам, позволит получить отраслевые эффекты, а также приведет к
позитивным социально-экономическим последствиям для государства в целом;
-программно-целевой подход позволит обеспечить эффективное
взаимодействие исполнительных органов власти и прежде всего Министерства
транспорта Республики Казахстан с другими ведомствами.
В
современных
условиях
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на рынке пассажирских транспортных услуг Республики
Казахстан невозможно без комплексной государственной поддержки во
взаимосвязи с уже действующими программами отдельных сфер и видов
экономической деятельности [2].
На наш взгляд, государственная поддержка развития малого и среднего
предпринимательства на рынке пассажирских транспортных услуг Республики
Казахстан в современных условиях должно осуществляться на основе
следующих принципов:
-обеспечение доступности инфраструктуры поддержки (финансовой,
транспортной,
организационной)
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства страны;
-обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства, соответствующих установленным в законодательстве
страны и местных органов власти нормам, критериям, индикаторам;
-реализация заявительного порядка обращения субъектов МСБ при
необходимости получения поддержки в рамках государственных программ;
-обеспечение соответствия различных форм поддержки законодательству
о конкуренции в стране;
-обеспечение открытости оказания различных форм поддержки МСБ в
сфере транспорта.
Успешное развитие отечественного бизнеса и его перспективы
предполагают в первую очередь пополнение его людьми, способными и
умеющими организовать производственную и коммерческую деятельность,
обладающими такими качествами, как честность, законопослушность,
социальная ответственность и т.п. Ниже приведены основные программы
государственной поддержки в области дальнейшего развития МСБ.
В условиях экономического спада в крупнейших соседних странах –
России, Китае, что безусловно сказывается и на экономике Республики
Казахстан, одним из приоритетных направлений развития малого и среднего
предпринимательства в сфере транспорта и, в частности пассажирских
перевозок, становится создание для субъектов МСБ благоприятных финансовоэкономических условий их деятельности [3].
В современных условиях особенно важным становится эффективность
использования всех имеющихся форм, методов и механизмов государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Казахстан.
Учитывая характер выделенных проблем развития малого и среднего
предпринимательства в сфере пассажирских транспортных услуг, на наш
16
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взгляд, на современном этапе требуется задействование следующих
механизмов, направленных на решение этих проблем (рис. 1).
Требуется создание программно-правовой и организационной базы
развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспортных
пассажирских услуг, что может быть решено путем разработки целевой
государственной (ведомственной) программы развития малого и среднего
предпринимательства в сфере транспорта.
Создание программно-правовой и организационной базы
развития малого и среднего предпринимательства в сфере
транспортных пассажирских услуг

Развитие специализированных механизмов финансовой
поддержки малых и средних предприятий в сфере
транспорта

Развитие механизмов информационно-консультационной
поддержки предпринимателей

Внедрение механизмов оперативного мониторинга и
контроля эффективности принимаемых мер в области
развития малого и среднего предпринимательства в сфере
транспорта

Рис. 1. Направления и механизмы развития малого и среднего
предпринимательства на рынке пассажирских транспортных услуг
Республики Казахстан [3]
Основной целью такой программы должно стать развитие МСБ как
способа формирования конкурентной среды и повышения эффективности
функционирования национальной транспортной системы. В числе задач данной
программы должны значиться:
- создание условий и механизмов для развития МСБ на автомобильном
транспорте и дорожном хозяйстве;
- создание условий и механизмов для развития МСБ на железнодорожном
транспорте;
-создание условий и механизмов для развития МСБ на воздушном
транспорте.
В части совершенствования нормативно-правового обеспечения
требуется прежде всего предоставление равных условий субъектам
хозяйствования для входа на рынок, снижение для них административных
барьеров (обусловленных в том числе действиями естественных монополий),
более детальная регламентация контролирующих функций органов
государственной власти, создание эффективных механизмов государственной
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поддержки. Все эти условия должны стать ключевыми направлениями развития
правовых основ поддержки предпринимательства в сфере транспорта.
В целях совершенствования организации системы малого и среднего
бизнеса в сфере транспорта Республики Казахстан в долгосрочных документах
его развития также должны предусматриваться налоговые меры его поддержки
путем внедрения механизмов льготного налогообложения. Целесообразно
предусмотреть внесение изменений в Налоговое законодательство страны с
целью установления льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество,
социальным отчислениям для малых и средних предприятий, осуществляющих
свою деятельность в сфере транспорта. Важнейшим направлением развития
малого и среднего предпринимательства на транспорте Республики Казахстан
должно стать создание условий для развития объектов дорожной
инфраструктуры и, в том числе дорожного сервиса в полосах отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог страны.
Выделяя специализированные формы и механизмы финансовой и
инвестиционной поддержки малого и среднего предпринимательства на
транспорте важно оценить возможности государственно-частного партнерства
в данной сфере. В самом общем смысле государственно-частное партнерство
выражает различные механизмы (концессионные соглашения, деятельность в
рамках особых экономических зон, другие формы совместного финансирования
и реализации проектов) взаимодействия государства и частного сектора при
реализации социально значимых проектов [4].
Таблица 1
Состав преимуществ участников ГЧП в транспортно-логистической сфере
1.Преимущества
для
2. Преимущества для частных
государства
участников
транспортнологистической сферы
1.1.
Минимизация
2.1. Получение доступа к
государственных
расходов
на традиционно государственной сфере
функционирование
транспортного хозяйствования
комплекса
1.2.
Решение
системных
2.2.
Обеспечение
прямой
проблем
развития
транспортно- финансово-экономической
логистической инфраструктуры
государственной поддержки
1.3. Рост инновационной и
2.3. Долговременное
инвестиционной
активности
в размещение инвестиций под гарантии
транспортно-логистической сфере
государства
1.4. Разделение рисков с
2.4.
Получение
техникочастным бизнесом
технологической и информационной
поддержки
Источник: Составлено автором на основе учебника Мяcникoвa Л.A. «Ocнoвы лoгиcтики»
[4].

Появление и активное использование механизмов государственночастного партнерства в сфере транспорта в зарубежных странах обусловлено,
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прежде всего, необходимостью привлечения дополнительного финансирования
приоритетных отраслей экономики, а также необходимостью стимулирования
развития региональных экономик, поскольку без дополнительного притока
частных и государственных инвестиций, самостоятельное динамичное развитие
регионов крайне затруднено [5].
Дополнительные преимущества частных инвесторов и субъектов
транспортно-логистической сферы определяются тем, что в условиях ГЧП
государство берет на себя долю расходов и рисков, используя возможности
административного ресурса для повышения привлекательности конкретного
транспортно-логистического
проекта
для
частных
бизнес-структур.
Схематически это отражает таблица.
Выводы. Для активизации процессов в сфере малого и среднего
предпринимательства на транспорте на основе механизмов государственночастного партнерства в Республике Казахстан в современных условиях
требуется решение следующих задач:
- создание условий для активизации участия государства и частного
сектора в установлении приоритетов развития транспортной отрасли
государства, определении направлений и форм взаимовыгодного участия
предпринимательства в развитии транспортной отрасли на основе партнерства
с органами государственной власти;
- развитие информационно-технического обеспечения взаимодействия
объектов транспортного комплекса страны;
- создание условий для активизации инновационных процессов в ходе
государственно-частных партнерств;
- совместная деятельность органов государственной власти и бизнеса по
созданию и дальнейшему развитию интеграционной инфраструктуры,
направленной на обеспечение и поддержку транспортной деятельности в
районах страны.
Развитие механизмов информационно-консультационной поддержки
предпринимателей, планирующих открытие бизнеса или его развитие в сфере
оказания транспортных услуг [5].
Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане значительно
сдерживается недостаточно проработанной и применяемой методической
базой, а также слабой доступностью для действующих и потенциальных
предпринимателей необходимой информации. В этой связи развитие
эффективной инфраструктуры поддержки малых предпринимателей в части
информационно-консультационного сопровождения и обучения их основам
инвестирования и осуществления предпринимательской деятельности будет
играть важнейшее значение в создании условий для развития
предпринимательства в сфере транспорта Казахстан.
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СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
SOCIAL DETERMINANTS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
У статті запропоновано методичний підхід розрахунку інтегральної оцінки впливу
соціальних детермінант на економічну безпеку. Досліджено поняття, сутність економічної
безпеки та функціональний взаємозв’язок із її соціальною складовою. Розкрито особливості
управління соціальними детермінантами економічної безпеки в сучасних умовах.
Ключові слова: економічна безпека, соціальні детермінанти, управління, соціальні
процеси, ризики, загрози.
В статье предложен методический подход расчета интегральной оценки влияния
социальных детерминант на экономическую безопасность. Исследовано понятие, сущность
экономической безопасности и функциональная взаимосвязь с ее социальной составляющей.
Раскрыты особенности управления социальными детерминантами экономической
безопасности в современных условиях.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социальные детерминанты,
управление, социальные процессы, риски, угрозы.
The article suggests a methodical approach for calculating an integral evaluation of the
influence of social determinants on economic security in the regional context. The concept, essence
of economic security and functional interrelation with its social component has been investigated.
The features of managing the social determinants of economic security in modern conditions are
revealed.
Key words: economic security, social determinants, management, social processes, risks
and threats.

Постановка проблеми. Посилення глобалізаційних процесів у
економічній сфері проявляється через зростання впливу соціальних детермінант
на рівень життєдіяльності населення України та конкурентоспроможність
національної економіки і стан її безпеки. Разом з тим посилюється система
вимог до забезпечення належного рівня економічної безпеки держави та її
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регіонів, що, в свою чергу, виступає гарантом сталого економічного розвитку у
взаємозалежності із соціальною та політичною стабільністю. Рівень
сформованості системи управління економічною безпекою на макро-, мезо-,
мікрорівні впливає на динамічність соціально-економічного розвитку,
зміцнення всіх складових економічної системи держави і упередження
негативних проявів соціальних детермінант, що безпосередньо взаємопов’язано
з рівнем матеріального добробуту населення, соціальної захищеності
особистості, суспільства та збереження національних економічних інтересів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань
економічної безпеки присвячена низка наукових праць вітчизняних та
зарубіжних науковців Л.І. Абалкіна, Г.А. Пастернак-Таранушенко, В.М. Гейця,
З.С. Варналія, Я.А. Жаліло, В.О. Онищенко, С.В. Онищенко, А.П. Градова,
А.Ю. Архипова, М.М. Єрмошенко, А.І. Іларіонова, В.А. Передборського,
О.С. Власюка, В.К. Сенчагова, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелова та ін..
Соціальні аспекти економічної безпеки досліджено у наукових роботах
Е.М. Лібанової, О.М. Палія, О.Т. Білорус, Д.Г. Лук’яненко, М.О. Гончаренко,
І.Ф. Гнибіденко,
М.В. Кравченко,
О.Ф. Новікової,
Л.С. Шевченко,
О.А. Гриценко, С.М. Макухи, О.І. Іляш, Н.М. Дєєвої, Т. М. Завори,
О. В.Чепурного, А.Л. Баланди та ін. Разом з тим дослідженню соціальних
детермінант, що мають високу ймовірність впливу на економічну безпеку
національної економіки присвячено недостатньо уваги в сучасних умовах.
Мета статті. Дослідити сутність та особливості впливу соціальних
детермінант економічної безпеки України на основі запропонованого
методичного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні багатоаспектність
і комплексність механізму реалізації національної безпеки забезпечується через
основні її складові (рис. 1), враховуючи національні інтереси та цінності
суспільства.

Державна
безпека

Економічна
безпека

Енергетична
безпека

Національна
безпека

Політична
безпека

Інформаційна
безпека

Воєнна
безпека

Екологічна
безпека

Рис. 1. Складові національної безпеки
(складено автором на основі [2, с. 121])
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На законодавчому рівні виділено основні об’єкти національної безпеки:
людина і громадянин (їхні конституційні права і свободи); суспільство
(духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні
цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси);
держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і
недоторканність) [1].
В системі національної безпеки її економічна складова виступає базисом
та фундаментом органічного, збалансованого розвитку та здатна забезпечити
дієві механізми, направлені на нівелювання загроз суспільству в реаліях
сьогодення. Вітчизняні науковці Онищенко С.В., Матковський А.В., Пугач О.А.
у дослідженні [3, с. 16] підкреслюють, що економічна безпека відіграє
вирішальну роль у системі національної безпеки як визначальний її елемент,
адже всі структурні елементи національної безпеки мають економічне
підґрунтя і економічні виміри наслідків.
Аналізуючи різні точки зору вчених-економістів на сутність і поняття
економічної безпеки, які виокремлюють науковці [3-17], нами узагальнено
основні підходи, де економічна безпека розглядається як: 1) основна умова
забезпечення незалежності національної економіки, її стабільності та захисту
національних інтересів; 2) стан держави, що забезпечує життєві потреби
населення та умови для його розвитку; 3) рівень захищеності особистості,
суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. Ґрунтуючись на
дослідженнях дефініції «економічна безпека» вітчизняних та зарубіжних
науковців чітко виокремлюється соціальна складова та її роль в системі
забезпечення економічної безпеки національної економіки.
Тісний взаємозв’язок економічної безпеки разом із її соціальною
складовою забезпечує економічну незалежність держави (рис. 2), що гарантує
належні умови відтворення населення та благополуччя існування, цим
підтримується рівень економічної стійкості та стабільності країни. Таким
чином важливим є завдання дослідити вплив соціальних детермінант на
економічну безпеку України, виявити критерії їх оцінювання, прямі і зворотні
зв'язками з усіма сферами життєдіяльності через систему соціальноекономічних інтересів та пріоритетів. Це завдання актуалізується у період
посилення глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, коли
вкрай
важливим стає забезпечення соціальної складової економічної безпеки держави
та її регіонів як основи сталого економічного розвитку.
Таким чином, поняття соціальної безпеки нерозривно пов’язано з
поняттями управління, регулювання, контролю, а відтак з побудовою цілісної
системи управління процесами безпеки в економічній та соціальній сфері з
урахуванням впливу соціальних детермінант.
Ефективність системи державного управління в Україні засвідчують
чисельні світові рейтинги. Так, Україна у порівнянні з країнами ЄС у 2015 р.
займала за індексом процвітання лише 70-те місце серед 142-х країн [18], за
індексом соціального прогресу 62-ге місце серед 133-ти країн [19], за
рейтинговими значеннями якості життя 75-те місце серед 86 країн світу [20].
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Рис. 2. Структурна схема функціональних взаємозв’язків економічної
безпеки із її соціальною складовою (складено авторами)
Слабка ефективність системи забезпечення соціальної складової
економічної безпеки та діяльності органів державного управління виступає
каталізатором формування соціальних детермінант, які викликають негативні
прояви у вигляді соціальних ризиків, загроз, викликів та небезпек, здійснюючі
цілеспрямований вплив на рівень економічної безпеки України.
Доцільність дослідження економічної безпеки з позицій детермінізму
дозволяє вивчати взаємозв’язки і взаємоузгодженість явищ і процесів через
умови, причини і закономірності змін соціальних процесів і їх впливу на
безпеку існування. Виходячи з цієї позиції соціальні детермінанти в системі
категорій економічної безпеки національної економіки розкривають характер
дії системи специфічних зв’язків, які визначають стратегічні напрямки та
динаміку процесів суспільного розвитку [21]. Соціальні детермінанти
економічної безпеки є причиною змін у соціумі, які обумовлені суспільними
відносинами, середовищем та умовами існування населення.
На рівні держави вплив на соціальні детермінанти економічної безпеки
відбувається через систему регулювання та управління соціальноекономічними процесами, створенням відповідних інституцій, що наділені
необхідними повноваженнями, які спрямовані, з одного боку, на створення
правових, фінансових, організаційних основ системи соціального захисту, з
другого – на регулювання соціальної диференціації, з третього – на створення
несуперечливих форм взаємодії між соціальною безпекою – системою
соціального захисту і соціальним становищем [21].
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Управління соціальними процесами (а відтак і соціальною складовою
економічної безпеки держави) є об’єктивною необхідністю, що вимагає
відповідних управлінських впливів, формування необхідного організаційноекономічного, науково-методичного, інформаційно-аналітичного та іншого
забезпечення з метою нейтралізації, попередження та усунення соціальних
ризиків, соціальних загроз, соціальної небезпеки. Системність прояву
соціальних ризиків, загроз при високій імовірності їх переходу у стан
соціальної небезпеки, що притаманні українській економіці, потребує
перегляду та вдосконалення системи управління розвитком національної
економіки, економічної безпеки, соціальної безпеки як її складової,
забезпечення системного впливу на її стан та динаміку з урахуванням
євроінтеграційних процесів. Такі процеси супроводжуються не лише
адаптацією діючої інституційної системи, а і її кардинальною перебудовою.
Ефективність функціонування механізму забезпечення економічної
безпеки держави та її регіонів оцінюється через досягнення певного рівня
соціальної безпеки населення та піднесення рівня його добробуту. В часи
нестабільності в Україні стійкість національної економіки, захист національних
економічних інтересів, збереження соціальних прав громадян та їх безпека,
розвиток трудового та інтелектуального потенціалу виступають домінантами
розвитку. Як свідчать дослідження у праці [22, с. 30] «соціальний напрям у
економічній безпеці має забезпечити належний стан правових норм та
відповідних їм інститутів безпеки, які дозволяють організувати захист прав та
свобод людини, духовних і матеріальних цінностей суспільства».
З урахуванням цих позицій та на основі інтелектуального аналізу даних
сукупності показників соціального розвитку держави, що віддзеркалюють
системні процеси виділено 52 найбільш важливих показника та проведено їх
групування на складові: демографічна динаміка, здоров’я нації та медичне
обслуговування, розвиток та освіченість населення, матеріальне забезпечення
та умови життя, рівновага соціуму. З метою здійснення оцінювання впливу
соціальних детермінант на стан економічної безпеки України запропоновано
методичний підхід (рис. 3). Поділ регіонів за рівнями впливу соціальних
детермінант на стан соціальної безпеки як складової економічної безпеки
національної економіки відбувається відповідно заданих меж «соціальна
безпека» (від 1 до 0,61; рівень високий і достатній), «соціальний виклик» (0,6
до 0,41; середній рівень), «соціальна небезпека» (0,4 до 0,21; низький рівень) та
«соціальна загроза» (0,2 до 0; критичний рівень).
Одержані інтегральні оцінки можуть слугувати основою для порівняння
впливу соціальних детермінант на економічну безпеку України та
результативності діючої системи державного управління у регіональному
розрізі.
На основі офіційних статистичних даних визначено інтегральну оцінку
впливу соціальних детермінант на соціальну складову економічної безпеки
регіонів. У 2015 р. у межі «соціальна безпека» (від 1 до 0,61) знаходиться лише
м. Київ та Дніпропетровська область; у межі «соціальний виклик» (0,6 до 0,41) Одеська обл., Львівська обл., Харківська обл., Запорізька обл., Донецька обл.; у
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 4

25

межі «соціальна небезпека» (0,4 до 0,21) відбувається розподіл більшості
регіонів України (рис. 4).

Рис. 3. Методичний підхід розрахунку інтегральної оцінки впливу
соціальних детермінант на стан соціальної складової економічної безпеки
України у регіональному розрізі (розроблено авторами)
Проведена інтегральна оцінка свідчить, що в сучасних умовах розвитку
Україна стикнулися з глибокою соціальною кризою та кризою соціальної
справедливості, відбувається регіональна диференціація впливу соціальних
детермінант на стан економічної безпеки.
Запропонований методичний підхід оцінки впливу соціальних
детермінант на стан соціальної складової економічної безпеки ґрунтується на
діючій статистичній базі даних в Україні, його перевагами є можливість
оцінювання соціальної складової економічної безпеки на регіональному рівні,
регіональної ідентифікації загроз і встановлення характеру їх прояву (гостроту)
та водночас є основою створення інформаційно-аналітичного забезпечення
щодо розбудови системи управління економічної безпеки на рівні регіонів та
місцевих органів влади.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження основних тенденцій
соціальних процесів в системі забезпечення економічної безпеки, виявлення
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ризиків та загроз у розрізі визначених у дослідженні соціальних складових дало
змогу конкретизувати наявність соціальних проблем та визначити їх системний
прояв як на рівні держави в цілому, так і окремих регіонів зокрема.

Рис. 4. Інтегральна оцінка сукупного впливу соціальних детермінант на
стан соціальної складової економічної безпеки у регіональному розрізі,
2015 р. (складено авторами)
Одержані інтегральні оцінки створюють основу щодо визначення
стратегічно важливих пріоритетів соціальної політики кожного регіону країни,
а в умовах децентралізації управління та передання на регіональний та
місцевий рівні відповідних повноважень дають змогу визначити
результативність здійснення соціальної політики, пошуку її форм та джерел
економічного забезпечення. Виявлення та попередження появи соціальних
детермінант, потенційних загроз розвитку соціальної системи має забезпечити
достатній рівень економічної безпеки держави і регіонів, сприятиме стабілізації
та якісній життєдіяльності населення.
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Introduction. The instability of the socio-economic system as a result of largescale transformations and reforms in Ukraine significantly activates the search of
ways of the dynamic development of the national economy. One of the peculiarities
of the modern state is a significant increase in competition almost in all sectors,
especially in trade, which is confirmed by a significant share of the unprofitable trade
enterprises. This trend is largely conditioned by the complex structure and the
uncertainty of the competitive environment, which dictates strict requirements for
business entities in the struggle for "survival". The competitive environment
determines the management system of trade enterprises,therefore its development
trends are defining during the development of the concept and the portfolio formation
of enterprisestrategies (corporate, functional and business strategies), the
development of the appropriate policy and measures of the operational character[1].
Formulation of the problem. In this regard, we believe that the study of the
theoretical foundations of the competitive environment and the definition of its
formation's features, taking into account the specificity of economic entities' activity
of the trade area, is appropriate.
The research of theoretical foundations of the competitive environment showed
that it is a complex category, based on a system of relations between different market
players and has a set of key elements and distinctive performances in a specified
time. The competitive environment is based on the concepts of competition and
components of its internal and external environment.
Since, the environment, in which the company operates, covers many sectors of
the economy that differ in economic characteristics as well as in rates and prospects,
own competitive environment is formed in every industry. The competitive
environment of any subject of the industry, region is determined by their place,
purpose, role in the economy and features of functions.
Analysis of publications. From this position, we consider it necessary to dwell
on the study of industry features of the trade activity that determines the processes of
competitive environment's formation in the trade.
According to M.P. Balaban, “... trade as an element of the infrastructure of
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market economy, is an important indirect link between production and consumption,
which acts as a coordinator and organizer in the system of economic ties between
industries of economy and regions of the country, promotes their logistics and raw
material supply , economic integration of areas, activates and expands inter-regional
exchange, strengthens the territorial division of labor and specialization of production
and service. In market conditions it should become the center of focus and
transmission of information for market researches” [1].
In the work of authors M.V Chernayi and I.O Zhuvahinoyi trade as a complex
and multifaceted concept is considered as:
- a part of the sphere of commodity circulation, which mediates the exchange
of products of labor by using money;
- an independent sector of the economy which is represented by intermediaries
between production and consumption in different markets of goods and services;
- a status indicator of commodity markets and the economy as a whole;
- a specific form of economic activity [2].
In comparison with other sectors trade is the most sensitive to market changes
in the economy, which in its turn reflected on the change and expansion of its
functions as a branch of the national economy. Their systematization allows selecting
such functions as industrial, organizational, contact, commercial, informational,
distributing, stimulating, financial and risky.
I.O. Burak considers trade as a form of commodity circulation, which is
represented as economic relations, connected with the exchange of goods and specific
economic relations, connected with the process of their realization [3].
According to this trade has two main economic functions:
- as a form of commodity exchange makes the change of forms of value;
- as a sector of the economy brings goods from producer to consumer.
In practice both functions are related and implemented by commercial
enterprises. Thus, the first distinctive feature of commercial enterprises is a kind
duality of functions that they perform [3].
Results of the study. In the process of reproduction commercial enterprises are
under the influence of two spheres: production and consumption. Thus, commercial
enterprises affect both the formation of assortment politics of production and the
formation of consumer demand, and in the same time they have to respond to changes
of commodity supply and fluctuations of consumer demand. Therefore, the second
feature of trade enterprises is their mutual impact both on manufacturing enterprises
and the end consumer.
Trade is a part of the sphere of commodity circulation. Because the third
feature can identify the fact that commercial enterprises carry out only transactions of
purchase-sale of goods and services, without producing them.
Owing to the nature of their activity trade enterprises should be close to the
customers. Through economic activity, trading companies, above all, must identify
their niche in the market, i.e. find a target sales market of goods and identify its
profile concerning an assortment of goods, the list of provided services, the design of
shops, warehouses, means of advertising, prices etc. The decision about the location
of the commercial enterprise has the equally importance because the choice of place
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of its location - one of crucial competitive factors in terms of ability to attract
customers. Accordingly, the fourth feature of trade enterprises is the target market
orientation of their functioning on the end consumer.
As a kind of economic activity, trade emphatically manifests in the form of
entrepreneurship and functionally - in the types and kinds of trading activities.
The sphere of trade usually has a significant number and diversity of business
entities of different organizational and legal forms and types, namely: legal and
physical entities; enterprises, associations and individual entrepreneurs; consumer
companies, joint stock companies, private enterprises and limited liability companies
etc.
The functional structure of trade, reflecting the typical types and methods of
business entities of this sector includes retail, small-retail, small-wholesale,
wholesale-retail trade. Specificity of trade organization determines the variety of
shapes and forms, such as: trade of foodstuffs and non-food items in stores and out of
shops (including online sales), enterprises of different formats (hypermarkets,
supermarkets, "shop at home", kiosks, etc.), types and specialization, in trading
markets, which differ in terms of amount of sales, service area coverage, orientation
on different segments of consumers according to their income etc.
Should also be add that the structure of the retail trade networks - one of the
new forms of trade business, includes subjects not only of trade sphere, but also of
other trade-service systems, involved in servicing the needs of the population, trading
on markets, restaurant farm, domestic service, pharmacy, hotel utilities, tourism,
rental, a network of gas stations etc. [4; 6]. This difference of the trade sphere largely
dictates the degree of market development and complexity of work on it.
Thus, trade mediates the exchange in the commodity-money form, providing
the necessary rates and proportions not only of the reproductive process, but of the
aggregate demand and supply and cross-industry exchange. Gradually trade is
becoming an important instrument of market infrastructure and an instrument of the
balanced development of the internal market. Accordingly, the level of trade is a
peculiar mirror, which shows the level of economic relations in society, but at the
same time the realization of the ultimate goal of economic relations between
commercial enterprises and consumers, which consists in obtaining profit, determines
the commercial nature of trade.
The listed features of the trade industry determine the specific of competitive
environment, where trading enterprises operate, delineation of which will allow
business entities to get the substantiated determination of ways of ensuring
competitiveness.
A review of scientific literature of mentioned above and other authors about
problems of a formation of competitive environment, the consideration of specificity
of trading activity allowed identifying features of the competitive environment of
commercial enterprises.
First of all, it should be noted that the competitive environment varies
depending on the functional structure of trade. Thus, the competitive environments of
wholesale and retail trade enterprises have significant differences in connection with
their different functional appointments, activities at different stages of commodity
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circulation and completeness of its processes.
According to the direction and objectives of our research we focus our
attention on the features of the competitive environment of retailers.
Based on the direction of trading companies of meeting consumer needs with
products and services for individual (final) consumption, one of the features of the
competitive environment of trade industry is considerable uncertainty of results of
using various means of competition, due to the subjectivity of consumers and their
unpredictability behavior.
The theory of consumers' behavior in the market of goods and services comes
from the fact that consumers strive to meet the needs by consuming useful qualities
of economic goods and services, taking into account existing limitations in income
and prices. The model of “economic human” based on the rational allocation of
limited budget by consumers, in practice not reflected. Most often the disposable
income, which is spent on consumption, is determined by the individual and serves as
his behavioral characteristic or subjective factor that caused the unpredictability of a
choice during decision-making process on purchase. Such model of consumer
behavior is associated with risk of uncertainty and requires careful selection of
various means of competition. Identification of individual structures and mechanisms
of formation of consumer decisions creates the necessary preconditions for effective
modification of buyers' behavior through marketing means, aimed at the studying of
consumer demands, his relation to that or other products. The possession of similar
information allows representing future buyers more precisely; more clearly
understand and predict the market situation in the result of company actions, to
reduce the risk of failure etc.
As already was noted, a formation of competitive environment is impossible
without competition and rivalry between business entities, which restrict by its
actions an opportunity to influence conditions of the commodity circulation on it. The
modern competitive environment is characterized by the transformation of
competitive relations: the presence of simultaneous competition by formats of
commercial enterprises, the competition for customers and suppliers, competition
between individual members of the consumer market (producers and subjects of trade
activity).
Based on the retail formats, there are three types of competition [5]:
1) Internal (inside-format), which occurs when two or more retailers aimed at
the same customers. This is the most common type of competition that appears in a
situation when, for example, a housewife chooses where to buy bread - in the shop
near the house or in the shop in another district on the way to a fitness club. In this
case, the competitors are enterprises of the same format;
2) Inter-typical (inter-format) is formed when various types of retailers offer
the same product lines and compete for limited money of consumers. For example,
network of discounters compete for consumers with markets;
3) Intercepting, that is inherent to the buyer with a low level of loyalty. For
example, the consumer always buys magazines at the post office, but once while he
was shopping in the supermarket and saw the stand with the press, this day he bought
them there. This is usually a once-only solution of a problem, but sometimes it can be
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repeated.
The feature of the modern competitive environment in trade is the growth of
the potential and the role of the consumer.
The fight for the consumer on the market of goods is conducted in many
directions and between a large number of commercial activities, namely: among
subjects of organized and unorganized trade, modern and traditional shops, between
domestic and foreign operators.
The results of the competition of commercial enterprises are determined,
primarily, by the competitiveness of goods that are realized. So no internal
capabilities of the enterprise have got the greatest value for a victory in competitive
activity, but the character of its interaction with the market of commodity resources:
price level and terms of purchase of goods, the possibility of obtaining price
discounts, breadth, depth and updating of the products range, quality of goods, which
are purchased, etc. These factors determine the initial conditions of “fighting for the
buyer”, and, consequently, the increase in sales of goods. But a change in market
conjuncture of commodity resources, an increase in prices of goods that are
purchased or a decrease in marketable products cause the corresponding change in
the intensity of the competition between commercial enterprises, as a necessary
condition for victory “for the buyer” is a victory for “supplier”, because only he
allows creating a competitive range of products.
Also features of the competitive environment of trade industry include the
presence of competition between commercial enterprises and producers of goods.
Against the background of unidirectional aim of their activity at acquisition of
income by satisfaction of consumer needs of the specific market (segment) in goods
and services between them there is a struggle for buyer. Competition between
manufacturers and resellers (wholesale or retail) is detected in such cases.
First of all, delivering products directly to the retail network (in their flagship
stores or to other retailers), the producer feels the competitive pressure both from
wholesale suppliers of imported goods and domestic (other manufacturers).
Secondly, competition often occurs between the manufacturer and resellers at
the level of goods, produced by this manufacturer. In this case, the manufacturer
competes with resellers, who previously supplied his goods.
As a permanent phenomenon rivalry between active subjects of the consumer
market grows into a competition for the best conditions of the sale of their products
(goods and services), including the level of commodity prices, product range,
technical innovations, which are used during the consumer service, quality of service,
guarantees, stimulation of customers, saving of customer time and energy etc.
Some specificity is observed in the competitive environment of the trade
industry that related to food and non-food direction of enterprises:
for food businesses in this aspect the nearness of each other disposition
is preferred, due to a large shopping frequency of food products;
the priority of non-food retailers, especially with an assortment of
durable goods (refrigerators, televisions, washing machines and dishwashers etc.) is
price, quality of service, availability of additional services etc., due to rare
acquisitions and duration of time between purchases of one customer.
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Familiarly, trade enterprises, particularly retail, are focused on the
geographically limited market, the size of which depends on the location of the
enterprise, its transport accessibility to potential buyers. Therefore, the next feature of
the competitive environment in trade is a concern of trade enterprise’s location. This
advantage makes it possible to obtain benefit by attracting more buyers. An example
is the location of commercial enterprises in the area of transport solution that
provides greater flow of customers compared with other similar enterprises that do
not have such advantage.
High dynamism of the realization of trade activity and its flexibility, which
facilitates the rapid adaptation to changes of market situation and the consumer
demand, causes the dynamic nature of the competitive environment of industry. The
adaptation of retailers to the change of consumer market’s conjuncture and consumer
needs due to the active type of competitive behavior provides the possibility of their
survival in the competitive environment. Elements of inside-format competition are
inherent in the active type, with the presence of many single field of specialization,
which are equipped with modern technological equipment of stores. The competitive
environment is formed by entities with a large number of strong competitors that
have active competition both of pricing and non-pricing character in conditions of a
scanty weak environment. The passive type of competitive behavior contains
elements of inter-format competition, with a small number of specialty stores, which
are characterized by an assortment type of competition. Retailers mainly focus on
qualitative customer service.
Conclusions. Today both pricing and non-pricing methods of competition are
used in competitive systems in the sphere of commodity circulation. Pricing methods
are observed in variation of prices by enterprise on its goods (a reduction of prices,
local changes of prices, seasonal sales, rendering a larger amount of services at
existing prices, an extension of consumer credit etc). In most cases, pricing
competition is used for pushing out weak competitor from the market or the studied
market penetration. Non-pricing methods include: advertising, methods of sales
intensification (exhibitions, fairs, tastings etc.), rendering of services, diversification
of commodity etc. Both a variety of instruments of pricing and non-pricing methods
of competition, and their alternative combinations, in our opinion, can only be
applied by trading systems, which have in availability financial reserves that make it
possible to respond to changing market conditions and expand new sales channels. In
other words the potential resources of the enterprise do not always guarantee a real
success in the competition.
Thus, the specificity of trading enterprise activity requires analysis and study of
the formation of the competitive environment. In this research features of competitive
environment of trading subjects were systematized, that allows company to evaluate
its competitors and their interests properly, to develop the most effective competitive
strategies, which can provide its high competitiveness and stability.
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index of economic capacity of countries to globalization and 2) the calculation of specific
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aggregate, they constitute the required specific rates (by countries) economic-mathematical index
bioethical country’s ability to globalization.
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Introduction. One of the first who began to focus the attention of the world
community on issues of globalization the economic relations was Zbigniew
Brzezinski. In 1968 he, without much optimism, drew public attention to the points of
view of apologists of the new global revolution and in particular on their statements
that somewhat alert: «Our era is not just revolutionary. We entered a new
metamorphosis phase of the whole of human history. The world stands on the
threshold of transformation, which by its historical and human impacts will be more
dramatic than what was caused by the French and Bolshevik revolutions». «The
globalization concept of the world economy involves the creation of a «global
community» and the system of «global governance» and actually «the World
Government». The concept aims at the formation of the planetary community of
solidary people, nations, continents and countries. It generates a global virtual
imagination of «an integrated global community». In fact, in the context of the
information sphere development the world is gradually drawing together and
becoming the only ecological and economic space. The world economy has
undergone an evolutionary path from primitive accounting at the level of the
individual household, through the economy of individual groups, socio-political
systems and the economic systems of individual societies to community economy
with its global eco-economic dimensions and challenges and to economy like the
household of the entire human civilization. In terms of the development of
competition, economic conditions and the efficiency of economic reproduction, the
globalization processes contradict the famous objective economic laws.
Results. Application the term «Bioethics» (which is not quite economic) in this
scientific study has been caused by the rising interest of economists and
environmentalists to the quality of human life and activity, as well as environmental
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health. That is especially true in societies with a high degree of economic
development in which people seek not so much to ensure themselves of the basic
means to life, much to the global improvement of the economic and environmental
living conditions. In today’s society, mankind is facing the superhuman, dramatic
competition between evil and good, between death and life, between peace and war,
between the «culture of death» and the «culture of life». We all take part in it and,
consequently, cannot evade the obligation of absolute liability for the safety of
mankind life.
In 1997 the World Bank informed about the interconnected rising of world
production, trade and direct investment in the global economy. It is reported that over
the last 25 years global income doubled, the volume of world trade increased threefold, the direct foreign investment rose five-fold. The main reason is the liberalization
of the global financial markets out of control of nation states and private deregulation
of these processes.
Interesting opinion about this issue belongs to J. Soros expressed by him in
1999: «Global financial problems increasingly come off from the real economy. It is
threatening and malignant trend. Nowadays the financial business is running in
imaginary virtual economy as speculative game with rates. Global computerization
has created a unified world «global exchange platform» and carried stock exchanges
to the point of absurdity. The nominal value of virtual derivative agreements reached
the level of 50 trillion US dollars, that is twice as much the annual global
income. Risks of global virtual trade put the mankind against the backtop of
economic collapse. To start a destructive global chain reaction of debacle can any
financial center. In global economy everybody wants to sell, and nobody wants to
buy. If this process is not managed, the global system may get out of order, which
will lead to a global economic collapse. Therefore, one of the most important global
imperatives is to alleviate and eliminate the injustice and inequality in global
economic relations».
Bill Gejtc believes that: «the modern unjust global financial system gives
wealth to those who has already got it. The global accumulation of wealth is
happening with unseen speed».
According to K. Kìljunen: «Globalization researchers, representatives of small
countries, point out that modern global economy extremely misses the distributing
mechanisms with the help of which the nations-states could regulate the economic
growth and distribute material assets in the community interests. There is not any
global taxation system; distribution of revenue, employment, public and social
services. However, with the development of the global integration, their time is
inevitably approaching». Such a global economy, like one we face nowadays, is the
economy od global absurd. It generates irrational supplementary capital, uses it for
speculative operations; its owners do not want or they are not able to redistribute by
fare means, generate global poverty of people in the world; in this context the global
economy is a very unpromising issue.
The globalization formula we obtained is not really comfortable:
«global economy → global absurd economy → global inequality → global
irrational wealth accumulation → global poverty of the majority of mankind».
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Here are some evidence of the global absurdity. Nowadays, the total wealth of
the 225 richest people of the world amounts about 1 trillion US dollars, equivalent to
the annual income of 47% of humanity, or more than 2.8 billion people. Has the
global economy got social and humanitarian focus, if the total capital of only three
financial magnates (the wealthiest in the world) is more than the GDP of 48 least
developed countries, including countries with a large territory and a large population
[1]. Absolute wealth of separate people against the global poverty of millions and
billions of people is the main dilemma of the global economy. Income differentiation
toward levelling is on the global agenda, the resolution of this issue is already
relevant today. Unfortunately at the current stage of inequality in the global economy
deepens. If in 1960 the 20% of the world’s richest population owned 70% of the total
world income, while today the figure is 90%! The poorest 20% of the world
population in 1960. owned 2.3 percent of global economic income, and today they
own less than 1.1%.
In this context, the apologists of globalism should remember the words of
American President Franklin Roosevelt, who wrote: «We came to the clear
conclusion that true individual freedom cannot exist without economic security and
independence. Needy people are not free people. Hungry and unemployed people are
the material from which the dictatorship is built». And most people today do not
understand this message. Because the leaders of many countries are interested in
keeping the people in subjection, in order to use their poverty, impoverishment and
also instinctive self concentration on survival. In terms of economic freedom, i.e.
freedom of the people’s entrepreneurship in 2000, Ukraine was on the 133rd position
in the world. Experts associate this with the sharp drop in GDP per capita in Ukraine,
unemployment and impoverishment of the people. By creating an unprecedented tax
regime, the executive authorities is directly responsible for the total poverty.
According to the results of a survey conducted in the framework of the TACIS
program in 1998, the family is considered to be poor if its members do not eat
enough; can not afford meat or fish dishes at least 2 times a week; unable to buy the
desired number of hygiene products; do not have enough money to upgrade and
repair their clothing and shoes; do not have and can not afford themselves to buy a
fridge, TV, some furniture; do not have money for vital medicine and medical means;
can't seek the services of paid medicine in the absence of free professional help; can't
buy their kids new clothes and shoes as they grow and pay for children's stay in
preschool establishments, can not systematically buy vegetables, fruits, sweets to
their children, to allocate funds to their school meal; can not organize ritual
ceremonies avoiding heavy debts. According to the UN data, the Human
Development Index in average in Ukraine is 0.688, that indicates its 102 place in the
world. To increase the share of Ukraine in the world trade, according to the relative
weight of the population, the relative weight of the territory and relative weight of
economic potential for the next 10 years, to learn the trade rules and produce a
competitive product are the fundamental principles of a new, globally oriented
national strategy. Only under such conditions, the Ukrainian market will attract the
global capital and global investor to replace the existing commodity expansion and
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even aggression. The UN, seeking to steer globalization in the right direction and
considering it as a process of formation the global principles of people’s life
sustenance due to the rapid development of transnational financial informational
space on the basis of newest high technologies, has identified 6 main trends that
influence the criminalization of the human community.
1. The development of modern liberal democracy leads to new contradictions
and conflicts between people on the basis of political, economic, religious, ethnic and
territorial basis. The result of such conflicts is the violence against people. Nowadays
there are more than 25 million refugees in the world. It also should be noted that
annually migrate from 1 to 5 million illegal immigrants.
2. Dominant economic liberalism of 1970s has led to a deepening social and
economic split of people in national societies, nation states. National and
international oligarchs captured almost the entire profit; the ratio of poor people,
unemployment, poverty, street children, alcoholism, drug addiction, crime has largely
increased. According to the UN, over 2 billion people in the world live in absolute
poverty. It is a global human bomb.
3. Integration the world economy into the global leads to the outflow of capital
from underdeveloped countries, the outflow of nation skilled labor and intelligence
into the advanced countries. The human communities of the backward countries are
becoming poor, degrading; the influence of criminal organizations are growing.
Authorities are criminalizing. Oligarchic clans are being formed on the basis of a
corrupt state apparatus with a narrow layer around the national oligarchs and
businessmen and representatives of international financial organizations. States are
losing their sovereignty, and citizens their human rights. They find themselves in a
criminalized environment, which acquires a global character. The process of
economy shadowing is taking place. National entrepreneurship is being suppressed.
Economic initiative, economic freedom and economic democracy are becoming just
mere words. We can observe an unprecedented global transformation of labour
markets, which moves from the production sector to the service sector. Workers are
losing their wages, working time, while trade unions - the opportunity to defend their
interests and intervene into the work measurement and payment for labour, social
programs financing. Mass unemployment creates unprecedented global reserve
military force, part of which enriches a criminal underworld, and its impact on the
population has been steadily growing. Through the elections, representatives of the
criminal world come into power. Human life becomes even more dangerous.
4. The fourth trend, which undermines human security in all its forms, which
includes the form of information and psychotropic weapons and means of influencing
people.
5. Ideological dictate and ideological violence through the influence of the
mass media.
6. Administrative pressure on the people, depriving them of their real rights in
the election process, election campaigns and elections. This leads to the seizure the
power and its monopolization and privatization by means of «legal ways». The
unprecedented phenomenon of the «the succession of the throne» of the electoral
branch has been appeared.
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We can state that «a new wave of globalization, untold proportions of scope
and results of global XXI century revolution. The ghost of total globalism roams
around the world. It has replaced the specter of communism and western liberalism as
outdated ideologies. In the last third of the twentieth century the ideology of
globalism has arisen and transferred into the twenty-first century, as an
unprecedented power of global ideological project. The strength of the project is that
its engine is the huge economic potential of the United States, the countries of «the
big seven» and developed countries in general. This man-made project is not a
natural disaster or a natural phenomenon. This is the men’s creation and their
interests. We face only one choice – all people of the world have to influence this
process, and not to be like clay – raw materials and wood that can easily burn. The
first global revolution, which began in the 60s of the twentieth century did not benefit
the mankind and every singular person» [2].
From above mentioned facts continue to come to light a number of
controversial questions: Is a modern society ready for economic globalization?, Is a
modern society ready for the ecological and economic globalization?, How to specify
the bioethic ability of any country to globalization?, What criteria or indicators to
choose in order to evaluate appropriate indices of globalization?, What brings
globalization: good or evil? etc, Below we will try to answer above mentioned
questions by providing specific indicators, ratios, mathematical formulas for their
solutions. To determine the total specific rate of economic and mathematical index of
ecological and economic (bioethic) ability of any country to globalization, we
propose to calculate the corresponding index. [3-4].
To resolve these issues, you have to perform a number of complicated
mathematical calculations. We have divided this series of calculations on two key
components – 1) the calculation of specific indicators of economic and mathematical
index of countries economic capacity towards globalization and 2) the calculation of
specific indicators of economic and mathematical index of countries ecological and
economic capacity towards globalization. In total they will amount to the required
proportion (in terms of countries) economic and mathematical index of bioethics the
ability of the country to globalization (see, respectively, formulas 1, 2, 3).
IEG = +- ∑ Xi = +- ∑ X1-22 (і = 1…І) → Optimum (global)
(1),
IEEG = +- ∑ Xi = +- ∑ X1-10 (і = 1…І) → Optimum (global)
(2),
IBEAG = IEG + IEEG → Optimum (global)
(3)
Let us decipher the content of formula 1. IEG – specific index of economic and
mathematical index of countries economic capacity towards globalization; + (plus) –
indicator value of the index according to economic essence is positive, favorable; –
(minus) – on the contrary, unfavorable, negative, requires updating; mathematically,
the action of summation carries an algebraic nature;
і = 1…І – possible number of indicators included in the index;
– the content of the proposed indicators to calculate the index;
Х1…Х22 – the list of proposed indicators to calculate the index;
+ Х1 – the proportion of the population, is defined as the ratio of the
population to the world population;
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+ Х2 – specific weight of the area is defined as the ratio of the country’s area to
the world;s area (earth);
+ Х3 – specific weight of the economic potential is defined as the ratio of gross
manufactured product (GDP) of a country in world GDP;
+ – Х4 – economic growth coefficient is defined as growth of GDP (minus sign
is a possible reduction in GDP);
+ – Х5 – rate of population increase is defined as population growth (the minus
sign is a possible decrease in population);
– Х6 – coefficient of poverty is defined as the ratio of poor population to total
popularity of the country;
– Х7 – coefficient of population (magnatization) tycoonization is defined as the
income of the wealthy and the reachest people as related to the total population
income, we consider the reachest people whose annual income exceeds $ 1 million,
and wealthy people who earn more than US $ 100 thousand.
– Х8 – coefficient of national economy shadowing and corruption is defined as
the ratio of the shadow turnover (volume) of the economy as related to total turnover
(volume) of the national economy;
– Х9 – coefficient of debt instruments of a country is defined as the ratio of
total external and internal debts to the revenue side of annual budget;
+ Х10 – coefficient of nation’s research intensity is defined as the ratio of
Candidates of Sciences and Doctors of Sciences to the total working population;
+ Х11 – coefficient of population literacy (education) is defined as the ratio of
the number of university-educated people to total working population;
+ Х12 – coefficient of society Informatisation, defined as the ratio of the
number of personal electronic computing equipment to 1000 of the population;
– Х13 – unemployment rate is defined as the ratio of unemployed to the total
working population;
+ – Х14 – specific weight of financial assistance to unemployed people is
defined as the ratio of the amount of financial assistance to unemployed population to
the total income of the working population (plus when the amount of financial
assistance to unemployed people is above 75% of operating income, and negative
when the amount of financial assistance is below 75% of operating income);
+ Х15 – specific weight of production sector is defined as the ratio of
manufacturing sector GDP to the total GDP of the country;
+ – Х16 – specific weight of non-productive sphere is defined as the ratio of
unproductive sphere GDP to overall volume GDP (plus if a specific weight of service
sector is less than 50%, but minus the proportion of non-productive sphere is more
than 50% of total GDP);
+ Х17 – specific weight of the oldest social groups of population is defined as
the ratio of persons aged 80 years and older to the total population;
+ Х18 – specific weight of the youngest social group is defined as the ratio of
people with age of 18 to the rest of population;
+ – Х19 – specific weight of housing and publc utility services is defined as the
ratio of common share of housing and utility payments to total income of the working
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population (plus the amount of payments is less than 15%, and minus the amount of
payments exceeds 15%);
+ Х20 – specific weight of subsidies and grants is defined as the ratio of the
total amount of subsidization and allocating investment support to overall volume of
GDP;
+ Х21 – coefficient of domestic investment ability is defined as the ratio of total
external investments (investments of other countries in the economy of the country)
investment kapital to the overall volume of GDP;
+ Х22 – coefficient of external investment ability is defined as the ratio of total
domestic (a given country investments into the economies of other countries)
investment capital of overall volume of GDP
Let us decipher the essence of the formula 2. ІЕЕГ – specific indicator of
economic and mathematical index of ecological and economic viability of countries
to globalization; + (plus) – the value of the index on environmental and economic
essence is positive, favorable; – (minus) – on the contrary, unfavorable, negative,
which requires updating; in the mathematical understanding, the action of adding
bears an algebraic nature;
і = 1…І – possible number of indicators included in the index;
Хі – the content of the offered indicators for calculating the index;
Х1…Х10 – the list of offered indicators for calculating the index;
+ Х1 – coefficient of natural wooded areas is defined as the ratio of the area
covered by forest to total land area of the country;
– Х2 – coefficient of territory desertification is defined as the ratio of the area
covered by sands (deserts, semi-deserts) to the total area of the country;
– Х3 – coefficient of environmentally contaminated areas is defined as the ratio
of the contaminated areas to the total area of the country;
+ – Х4 – increment rate of natural reserved territory fund is defined as the
change (increase, decrease) of the area of the NRF;
+ Х5 – coefficient of natural resource area is defined as the ratio of total
reserves of all types of country’s resources to total reserves of all types of world’s
resources;
+ Х6 – propogation constant of terrestrial ecosystems is defined as the
proportion of terrestrial ecosystems in the structure of all ecosystems;
+ Х7 – propogation constant of freshwater ecosystems is defined as the
proportion of freshwater ecosystems in the structure of all ecosystems;
+ Х8 – propogation constant of halo-water marine ecosystems is defined as the
proportion of halo-water marine ecosystems in the structure of all ecosystems;
+ Х9 – propogation constant of halo-water ocean ecosystems is defined as the
proportion of halo-water ocean ecosystems in the structure of all ecosystems;
– Х10 – coefficient of country’s militarization is defined as the share of military
expenditures in GDP structure.
Let us decipher the essence of the formula 3. IBEAG – total specific indicator
of economic and mathematical index of country’s bioethic ability to globalization;
IEG – total specific indicator of economic and mathematical index of countries’
economic potential to globalization; IEEG – total specific indicator of economic and
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mathematical index of ecological and economic viability of countries to
globalization. Optimum in all three formulae means the most beneficial and the most
effective orientation of relevant components: both economic and environmental economic to achieve the best position of the entire world economy.
Offered for calculation index (lat. index fom indico - indicate subscript) in our
case is a combination of symbols (numbers, letters, mathematical symbols + -) that
indicates and describes the economic and environmental elements together of a
certain economic system – environmental and economic (bioethics) the ability of the
country to globalization. Here the elements are symbols that are associated with the
plural name to identify a particular element; expressions indicate the array index; the
name and list of indicators; potential numerical values of successive changes in the
development of specified economic phenomena. Traditionally, the index is composed
for a definite period as a percentage of the original figures, which is taken for 100 %.
In our stuation, we introduce a new conventional unit of measurement for
calculations: «global» and a new initial figure – «1000global». The method of indices
building is also changing: 1 global – conventional unit of measurement that will bring
together differently measured values to one unit of measurement is taken as the share
of individual indicators from 1 (one) and multiplied by 1000, or in fact, the resulting
ratio of the number multiplied by 1000.
For example: in Ukraine + Х1 will be identified as the ratio of 50 million
people to 6 billion people, that will be 0,0083. Given number is the required and
obtained number as the result of correlation, or a quotient from 1 (in this case from 6
billion people). Multiplying 0,0083 by 1000, we have found that the proportion of the
population of Ukraine is 8.3 global. For applicable using of this indicator, especially
in the context of facilitating some calculations, it is advisable to develop a special
computerized program.
A detailed description of these levels according to certain defining
characteristics, especially such as: the rate of economic growth, the poverty rate of
the population, the ratio of «oligarchization of the population», the ratio of
shadowing and corruption of the country, unemployment rate, ratio of domestic
investment to ability, the coefficient of foreign investment ability at the establishment
of the index of economic globalization, as well as the rate of natural wooded areas,
the rate of «territory desertification», the ratio of environmentally contaminated areas
– at establishing the index of ecological and economic globalization), will reveal the
«sharp corners», «sensitive areas», some features of updating and/or harmonization
of internal and external ecological and economic processes of globalization. How to
reduce the pressure level of one social group to another, one country to another, one
economic sphere to another, etc., and to prevent the negative effects of globalization.
Ultimately, these indices must regulate the optimum combination of processes of use
and reproduction of internal and external social product of all societies for all people,
to stabilize the economic, environmental, and eco – economic environment in
«household of the whole human civilization».
Using the terminology of the notion «economic and ecological…» or «ecoeconomic...» we come out of categorizaion of «Economic and environmental
science» or «environmental and economic science» (the author of the definitions is B.
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Punko). «Economic and environmental science» studies the phenomena and
processes of «ecology economization», explores and explains the economic
regularities: scientific and applied principles of environmental management –
increase or preservation the resource base and improve the natural environment;
prediction and forecasting of potential failures from the effects of economic activity,
probability measures of occurence of the danger for the environment (respectively for
potential losses); the need for economic expenses compensation for actual losses
elimination; economic reproduction, environmental, social and resource potentials
regulation. Target central position of science is to achieve harmonization of nature
management and environmental planning, quality assurance of human and successful
stable social development. «Ecological and economic science» deals with phenomena
and processes of «economy ecologization», investigates and explains environmental
laws: scientific and applied principles of environmental management – increase or
preservation the resource base and improve the natural environment; prediction and
forecasting of potential failures from the effects of economic activity, the likely
extent of danger to the environment (respectively for potential losses); the need for
economic compensation of expenses for elimination of the actual losses; regulation of
economic reproduction, environmental, social and resource potentials. Target central
position of science is to achieve harmonization of nature management and
environmental protection, quality assurance and human sustainable social
development. [5, p. 52-53].
A big advertising campaign concerning the beginning of 2001 and the third
Millennium, should not overshadow the consciousness of humanity the list of
outstanding global debt: the accumulated nuclear armory, war, poverty, disease,
environmental pollution, which is owed by the mankind. For solving these issues in
the third Millennium, societies, in addition to scientific research, politics, and
technology, have to recognize the key ideological and spiritual upbringing of
civilization based on Christian morality. We have formulated some ways of solving
the problem groups of issues of global transformation the environmental and
economic processes of societies and civilization development which in general open
up a new area of research, and called for practical actions of a global essence. For
solving these issues at the appropriate level will contribute the developed concept of
«eco-economic ethics of the sustainable development strategy in the ecosystem and
the social dimension».
Conclusion. The modern rules and principles of «Economic and Social
Council of the United Nations» are of theoretical and declarative nature. Its declared
content is evidenced of it: 1) discussion of international economic and social
problems of global and interbranch character and for development of policy
recommendations on these issues for member States and UN system; 2) research,
reports preparation, recommendations development of international problems in
economic and social fields of General Assembly, the members of the Organization
and the specialized agencies concerned; 3) to encourage States to respect human
rights and fundamental freedoms for all; 4) convening the international conferences
and developing the projects which fall under the competence of General Assembly;
5) holding negotiations with specialized agencies concerning the agreements
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regarding the relationship of these institutions with the UN; 6) coordinating the
activities of the specialized agencies through consultation with them and provide
recommendations; 7) advising relevant non-governmental organizations on matters
within its competence [6].
The only kind of applied activity is the provision of services and assistance (by
decision of the General Assembly) the members of the United Nations and the
specialized agencies at the latter’s request. I believe that the proposed index should
serve as an economic and mathematical tool for statistical analysis of national
development in their interaction, and it also will allow identifying the economic and
social challenges for applied activities enlargement «UN Economic and Social
Council».
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ACCOUNTING AND ANALYTICAL MAINTENANCE OF STATISTICAL
RISK ASSESSMENT AT THE ENTERPRISES
В статье обоснована необходимость внедрения элементов риск-менеджмента в
деятельность отечественных предприятий. Охарактеризованы особенности и состав
учетно-аналитического обеспечения статистической оценки рисков хозяйствующих
субъектов. Рассмотрены способы формирования учетной документации предприятия с
целью раскрытия и оценки рисков; разработана система учета последствий рисковых
ситуаций. Предложен усовершенствованный статистический инструментарий для анализа
хозяйственных рисков.
Ключевые слова: риск, классификация рисков, оценка рисков, статистический метод
оценки рисков, учет рисков, риск в отчетности.
The article substantiates the need for the introduction of elements of risk management in the
activity of domestic enterprises. The features and structure of accounting and analytical
maintenance for the statistical assessment of risks of business entities are characterized. Ways of
formation of company’s accounting records for risks’ disclosure and assessment are examined;
accounting system of risk situations is developed. Advanced statistical tools of analysis of business
risks is proposed.
Keywords: risk, risk classification, risk assessment, statistical methods of risk assessment,
risk accounting, risk reporting.

Постановка проблемы. Социально-экономические и политические
процессы, происходящие в настоящее время в Украине, меняют условия
хозяйственной деятельности предприятий и требуют переориентации
существующих принципов работы на анализ и оценку многообразных внешних
и внутренних факторов, влияющих на процесс принятия решений и, как
следствие, на эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. В таких
условиях сам процесс принятия решений на всех уровнях управления
предприятием происходит в тот момент, когда конечный результат
деятельности является неизвестным, что в дальнейшем приводит к
возникновению неопределенности и, как следствие, рисков.
Предпринимательский риск как экономическая категория характеризует
объективно-субъективную
природу
существования
ситуации
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неопределенности, сопровождающей определенную сферу деятельности или
конкретный проект предприятия, и вероятность получения хозяйствующим
субъектом убытков или сверхприбыли.
Проблема управления риском и оценки его влияния существует в любом
секторе хозяйствования – от промышленности и агробизнеса до торговли и
финансовых учреждений, что подтверждается постоянно увеличивающимся
числом предприятий всех направлений деятельности, внедряющих рискменеджмент, и количеством разнообразных конференций, учебных программ,
семинаров и публикаций, посвященных данной тематике.
Анализ последних исследований и публикаций. Проведенный нами
анализ современных исследований и публикаций показывает, что проблеме
риск-менеджмента в целом и оценке рисков в частности посвящены работы
многих ученых, а именно: В. Г. Анисимова [2], Е. Н. Барикаева [1], А. О.
Епифанова [10], Н. С. Краснокутской [3], И. В. Ларионовой [8], А. О.
Недосекина [4], И. А. Никитина [5], Л. О. Примостки [7], А. Л. Слободского [9],
Т. В. Цвигун [11] и так далее. Однако риск-менеджмент остается актуальным
вопросом в деятельности большинства отечественных предприятий.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Не смотря на
значительное количество работ, посвященных тематике управления рисками
деятельности предприятий и организаций, проблема учета рисков является
мало решенной, а стандартных форм отчетности для учета рисков в принципе
не существует.
Цель статьи. Главной целью данной работы является разработка
рекомендаций по формированию учетно-аналитического обеспечения
статистической оценки рисков.
Изложение основного материала. На Западе, даже в относительно
стабильных условиях хозяйствования, вопросам оценки рисков как на уровне
отдельного предприятия, так и целых секторов экономики уделяется
значительное внимание. В условиях национальной экономики нестабильность
текущей ситуации делает проблему рисков еще более значимой. Естественным
в данной ситуации является желание применить иностранный опыт
исследования рисков в украинских реалиях, что, однако, затруднено ввиду
специфики исследования рисков в рамках существующих кризисных явлений
отечественной экономики.
Разработанные методы оценки рисков, которые предлагаются к
использованию на предприятиях, часто являются достаточно ресурсоемкими и
требующими
значительных
временных
затрат,
что
в
условиях
быстроменяющейся окружающей действительности может оказаться
неприемлемым.
В такой ситуации одним из наиболее приемлемых способов выхода из
положения может служить метод экспресс-оценки рисков, который в
кратчайшие сроки дает оптимальный результат. Одним из методов подобной
экспресс-оценки является статистический метод, к основным показателям
которого относятся: вероятность возникновения риска определенного вида,
математическое ожидание (прогнозируемая величина потерь), дисперсия,
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стандартное (среднеквадратическое) отклонение и коэффициент вариации.
Однако, для использования данного метода оценки очень часто не хватает
необходимой информации.
Проведение статистической оценки рисков предполагает, что текущие
формы учета информации, как информационная система процесса управления,
не только дает представление заинтересованным пользователям о
сопутствующих предприятию рисках, но и позволяет с высокой степенью
точности анализировать возможное их влияние на деятельность предприятия.
Состав учетно-аналитического обеспечения оценки рисков может быть
представлен следующими элементами: бухгалтерская отчетность и
пояснительные записки к ней, аудиторские заключения, информация
нефинансового характера, внутренняя бухгалтерская и управленческая
документация.
Согласно данным KPMG, одной из наиболее крупных в мире сетей
консалтинга и аудита, средний объем отчетности предприятий составляет 165
страниц. Чуть меньше половины этого объема занимают документы,
описывающие финансовую деятельность предприятия. Общая схема структуры
отчетности предприятия представлена на рис. 1.

Финансовые показатели
Описание и обзор бизнеса
Корпоративное управление и
вознаграждение
Прочая информация

Рис. 1. Структура отчетности предприятия
За последние пять лет среднегодовой темп прироста объема отчетности
предприятий составил целых 3 %, что является эквивалентом 22 страниц текста
в год. Однако, не смотря на этот рост, даже сейчас одним из недостатков
учетно-аналитического обеспечения является то, что формируемая в системе
учета информация о рисках часто не обеспечивает менеджеров всей
необходимой информацией. Так, документация предприятия может
идентифицировать действительно актуальные риски, при этом в ней слишком
мало информации, которая помогла бы понять, как осуществлять управление
рисками и как риски повлияют на компанию в будущем. Это связано, прежде
всего, с тем, что проблеме формирования системы отчетности предприятия,
отражающей все существенные аспекты, связанные с возможностью
возникновения рисковой ситуации, не уделяется достаточно внимания.
Традиционно в качестве источника исходной информации для оценки
рисков используется комплект годовой отчетности предприятия. Несомненно,
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годовая отчетность является самым полным источником информации в связи с
тем, что содержит данные об остатках и оборотах по всем счетам. Однако
проведение такого анализа один раз в год означает, что все управленческие
решения, принимаемые в течение года, не учитывают наличие рисковых
ситуаций, возникающих на всех этапах деятельности предприятия.
Анализ результатов деятельности можно проводить также на основе
квартальной и месячной отчетности, однако такая отчетность содержит
значительно меньшее количество форм, а значит существенно меньше
информации. В связи с этим каждый источник информации должен
анализироваться по отдельному алгоритму.
Следует отметить, что в настоящее время на многих предприятиях
заполнение отчетов за любой период времени проводится автоматически с
помощью специальных компьютерных бухгалтерских программ. В этом случае
состав месячной отчетности может полностью совпадать с составом годовой, а
поэтому анализ финансового состояния предприятия, в том числе и анализ
рисков, по данным за месяц можно проводить по тому же алгоритму, что и
анализ за год.
Однако даже самый полный комплект отчетности предприятия за месяц
не содержит достаточно информации и позволяет проводить анализ данных
исключительно на первую и конечную дату; при этом из анализа выпадает
информация со второго по предпоследний день. Кроме того, наличие разных
источников информации вовсе не означает, что они всегда доступны каждому
аналитику.
В связи со всем вышеизложенным полагаем, что предприятия должны
пересмотреть свое отношение к формированию учетно-аналитической
документации, сделав акцент на мерах, принимаемых для раннего выявления
рисков путем определения наиболее уязвимых видов деятельности.
Вышеизложенное обуславливает актуальность отражения в документации
информации, которая позволит лучше обеспечить принятие управленческих
решений в условиях неопределенности и риска, таким образом, оптимизируя
проведение статистической оценки.
На пути повышения качества учетно-аналитической документации по
рискам мы предлагаем выделить следующие этапы:
1.
Определение рисков, которые способны оказать влияние на
деятельность предприятия.
2.
Четкое обозначение части бизнеса, которая в наибольшей степени
может быть подвержена влиянию рисков.
3.
Расчет индикаторов рисков, которые показывают степень их
возможного влияния.
Дальнейшие предложения авторов позволят охватить каждый из
перечисленных этапов.
В большинстве случаев риск для предприятия характеризуется
получением отрицательного результата в виде убытка или других потерь. В
зависимости от видов этих потерь, мы предлагаем различать следующие риски:
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–
риски трудовых потерь, связанных с потерями рабочего времени,
вызванными случайными, непредвиденными обстоятельствами;
–
риски
материальных
потерь,
которые
проявляются
в
непредусмотренных проектом (планом) дополнительных затратах или прямых
потерях имущества, оборудования, сырья, энергии и т. д.;
–
риски финансовых потерь, которые представляют собой прямой
денежный ущерб, связанный с непредсказуемыми платежами, выплатой
дополнительных налогов и пени, штрафов, потерей ценных бумаг и денежных
средств, неполучением средств из предусмотренных источников;
–
риски специальных потерь, связанные с возможностью нанесения
вреда здоровью, жизни людей, окружающей среде, а также с наступлением
других
неблагоприятных
социальных
и
морально-психологических
последствий;
–
риски репутационных потерь, связанные с возникновением у
хозяйствующего субъекта убытков вследствие неблагоприятного восприятия
имиджа клиентами, контрагентами, акционерами, деловыми партнерами,
регулирующими органами и т.д.
В отдельных, более редких случаях, предприятие может получить
дополнительную прибыль в виде трудовых, материальных, финансовых,
специальных или репутационных приобретений.
На основе представленной классификации, мы предлагаем систему
показателей, которую целесообразно использовать на предприятии в ходе
повседневной деятельности.
Для упорядочения отбора необходимых данных о функционировании
предприятия мы также предлагаем предприятиям макет учета текущей
информации об их деятельности.
Общий учет результатов деятельности хозяйствующего субъекта можно
проводить по следующей форме (табл. 1).
Данная система может быть введена в использование предприятий всех
форм собственности вне зависимости от их сферы деятельности.
Таблица 1
Общие сведения о результатах хозяйственной деятельности предприятия
Дата проведения
хозяйственной
операции

Вид
хозяйственной
операции

Предприятиепартнер

Финансовые результаты проведенной операции,
грн.
прибыль
убытки

Если в результате хозяйственной операции предприятие получило
убыток, систематизацию данных рекомендуем проводить в виде следующей
таблицы (табл. 2).
Аналогичную таблицу целесообразно построить и для положительных
результатов деятельности, когда предприятие получило дополнительные
финансовые, материальные, трудовые и другие результаты после проведения
хозяйственных операций.
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Таблица 2
Результаты неудачно проведенных хозяйственных операций предприятия

репутационные

специальные

трудовые

Величина потерь
в результате
проведения
операции, грн.

материальные

Дата
Вид
проведения
Предприятиехозяйственной
хозяйственной
партнер
операции
операции

финансовые

в том числе по видам
потерь

На
основании
предложенной
формы
учетно-аналитической
документации, статистический метод экспресс-оценки риска можно расширить
списком дополнительных абсолютных и относительных показателей.
При этом к абсолютным показателям можно отнести следующие:
–
число случаев успешно проведенных операций данного типа –
число операций, по которым предприятие достигло запланированных
результатов или число операций, положительные эффекты которых превысили
ожидания предприятия;
–
число случаев неудачно проведенных операций данного типа –
число операций, по окончанию которых предприятие не достигло
запланированных результатов;
–
число случаев всех операций предприятия по данному виду
хозяйственной деятельности – показывает общее количество операций,
проведенных предприятием за анализируемый период и рассчитывается как
сумма первых двух показателей;
–
число случаев возникновения определенного вида потерь в
результате неудачно проведенной операции – дает количественную
характеристику случаям, в результате которых предприятие понесло потери
определенного типа;
–
число случаев возникновения определенного вида дополнительной
прибыли в результате удачно проведенной операции – дает количественную
характеристику случаям, в результате которых предприятие получило
дополнительную прибыль определенного типа.
На основании данных абсолютных показателей можно рассчитать и
относительные, такие как: частота возникновения благоприятного и
неблагоприятного исходов (прибыли или убытков) по каждому виду
хозяйственной операции или по каждому случаю сотрудничества предприятия
с тем или иным партнером, частота случаев возникновения потерь
определенного вида, а так же частота случаев получения предприятием
определенного вида прибыли сверх ожидаемых размеров.
Однако, основным показателем, который в дальнейшем поможет
предприятию выбрать стратегию поведения, является размер потерь или
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дополнительной прибыли, которые предприятие может получить в случае
проведения той или иной хозяйственной операции. Пример расчета некоторых
элементов данного показателя представлен в таблице 3.
Таблица 3
Потери или дополнительный доход предприятия в результате проведения
хозяйственной операции
Вид потерь (дополнительного
дохода)

Формула расчета

Условные обозначения

M i – потери (дополнительное получение)
Материальные потери
(дополнительный материальный
доход) (М)

M  M i * Pмi

оборудования, продукции и другого имущества
предприятия;
Pмi – цена соответственного материального
ресурса.
Tрi – количество времени (чел.-часов, чел.-дней),

Трудовые потери (дополнительный
трудовой доход) (Т)

T  Tрi * Сті

затраченных на производство или реализацию
продукции;
Сті – стоимость одного часа (дня) работы

сотрудника предприятия.
Финансовые потери (финансовый дополнительный доход)
Qi – абсолютное изменение объема производства
Потери (дополнительный доход)
при снижении (увеличении) объема
производства (Пр)
Потери (дополнительный доход)
при снижении (увеличении) объема
реализации (Рп)

Пр  Qi * Pпi

Рп  Qрi * Pрi

Потери (дополнительный доход) в
результате уменьшения
(увеличения) цены реализации (Р)

P  Pi * Q

Потери (дополнительный доход) за
счет роста (снижения) затрат на
оплату труда (Ф)

Ф  з * Т

продукции;
Pпi – цена единицы произведенной продукции.

Qрi – абсолютное изменение объема реализации
продукции;
Pрi – цена единицы реализованной продукции.

Pi – абсолютное изменение цены единицы
продукции;
Q – общий объем реализации продукции.

з – абсолютное изменение заработной платы
работников;
Т – численность работников предприятия.

Величину других потерь (дополнительного дохода), как то специальных и
репутационных, в случае возникновения таких, целесообразно оценить методом
экспертных оценок.
После исчисления и анализа всех видов потерь (дополнительного дохода),
которые могут возникнуть на предприятии, необходимо определить степень
риска (R) по каждому виду хозяйственной деятельности и отдельной
хозяйственной операции, используя следующую формулу:
R  pп * П ,
(1)
где pп – вероятность возникновения потерь (дополнительного дохода);
П – величина потерь (дополнительного дохода), грн.
Отметим, что оценить степень риска при помощи данной формулы
возможно только в том случае, если оценка риска осуществлялась на
предприятии и в предшествующих периодах на тех же условиях.
После оценки степени риска по каждому виду хозяйственной операции
предприятия необходимо рассчитать и другие показатели статистического
метода оценки рисков – математическое ожидание, дисперсию, стандартное
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отклонение и коэффициент вариации, которые помогут определить в какой зоне
риска (минимального, допустимого, критического, катастрофического)
находится предприятие.
Результаты проведенного анализа рекомендуем представлять в такой
форме (табл. 4).
Таблица 4
Причины возникновения потерь (дополнительного дохода)
в ходе проведения хозяйственных операций и степень их риска
Дата проведения
хозяйственной
операции

Причины возникновения потерь
(дополнительного дохода) по
отдельной операции

Вероятность возникновения
потерь (дополнительного
дохода) по отдельной операции

Степень
риска по
отдельной
операции

На основании результатов, приведенных в таблице, рассчитываются
стандартное (среднеквадратическое) отклонение, коэффициент вариации и
определяется зона риска, в которую попадает предприятие в связи с
проведением операций данного типа.
В результате предложенных мероприятий предприятие получит
возможность оценить состояние текущих дел и принять решение о
необходимости проведения или непроведения той или иной хозяйственной
операции.
Выводы
и
перспективы
дальнейших
исследований.
Усовершенствованный авторами статистический метод экспресс-оценки
хозяйственных рисков дает возможность в кратчайшие сроки оценить ситуацию
на предприятии, повысить информированность менеджмента предприятия и
снизить ситуационную неопределенность. Использование предложенных
макетов таблиц и аналитических показателей в будущем поможет уменьшить
для предприятия величину экономических последствий в случае реализации
рисков. Основными преимуществами предложенного подхода являются
следующие:
–
повышение уровня готовности предприятия к риску;
–
более эффективное информирование о рисках;
–
принятие обоснованных решений;
–
принятие надлежащих и своевременных предупредительных мер.
При проведении оценки риска учитывается и документируется вся
необходимая информация, которая доступна на момент оценки. Такой подход
облегчает принятие взвешенных решений и обеспечивает документированность
самого процесса оценки риска. В случае использования разработанных таблиц
документирования результатов хозяйственных операций последующая оценка
рисков позволяет составить подробное описание факторов, лежащих в основе
ситуационных изменений, которые имели место в течение определенного
периода, включая моменты, относящиеся к оценке уровня риска.
Анализ риска на основе дополненной систематической документации –
это важный метод выявления того, где можно добиться улучшений.
Предложенная авторами методика позволяет четко обозначить ту часть
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бизнеса, которая может быть в наибольшей степени подвержена влиянию
риска.
В перспективе так же целесообразно разработать и ввести в
использование документационную информационную систему, которая
поможет, помимо рисков хозяйственной деятельности, отображать и другие
сопутствующие риски предприятия, которые в настоящее время отражены в
отчетности менее 15% компаний – как то стратегические риски, риски
интеллектуального капитала и т. д.
Библиографические ссылки:
1. Барикаев Е. Н. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической
безопасности. Теоретический аспект: монография / Е. Н. Барикаев, Н. Д. Эриашвили,
В. З. Черняк – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. –
159 с.
2. Введение в экономический риск-менеджмент : монография / В. Г. Анисимов [и др.] ;
РТА. – М. : РИО РТА, 2008.
3. Краснокутська Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної
торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова. – Харків : Вид-во ФОРТ,
2014. – 145 с.
4. Недосекин А. О. Управление ценовыми рисками в нефтегазовой отрасли России / А.
О. Недосекин, К. Ю. Калюта, Я. О. Терновая. – СПб: Изд-во Политехн. университета,
2015. – 182 с.
5. Никитин И. А. Процессы анализа и управления рисками в области ИТ / И. А.
Никитин, М. Т. Цулая; Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» . – М. :
2016. – 167 с.
6. Подготовка корпоративной отчетности: международное исследование КПМГ.
Улучшение качества корпоративной отчетности [Электронный ресурс] : ЗАО
«КПМГ».
–
2015.
–
46
с.
Режим
доступа:
https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_CG_9r
.pdf
7. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : монографія / За ред. проф. Л. О.
Примостки. – К. : КНЕУ, 2014. – 424 с.
8. Риск-менеджмент в коммерческом банке : монография / коллектив авторов ; под ред.
И. В. Ларионовой. – М. : КНОРУС, 2014. – 456 с.
9. Слободской А. Л. Риски в управлении персоналом: учеб. пособие / А. Л. Слободской /
Под редакцией заслуженого деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, проф. В. К.
Потемкина. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 155с.
10. Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління
ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М.
Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук,
проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 с.
11. Цвігун Т. В. Основні підходи до організації процесу управління ризиками на
підприємстві / Т. В. Цвігун // Вісник економіки і транспорту промисловості. – 2012. –
№38. – С. 128-132.
List of references:
1. Barikayev E. N. Upravleniye predprinimatelskimi riskami v sisteme ekonomicheskoy
bezopasnosti. Teoreticheskiy aspekt: monografiya / E. N. Barikayev. N. D. Eriashvili. V. Z.
Chernyak – 2-e izd. pererab. i dop. – M.: YuNITI-DANA: Zakon i pravo. 2015. – 159 s.
2. Vvedeniye v ekonomicheskiy risk-menedzhment : monografiya / V. G. Anisimov [i dr.] ;
RTA. – M. : RIO RTA. 2008.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 4

55

3. Krasnokutska N. S. Upravlinnia komertsiinymy ryzykamy pidpryiemstv rozdribnoi torhivli :
monohrafiia / N. S. Krasnokutska, V. M. Lachkova. – Kharkiv : Vyd-vo FORT, 2014.-145 s.
4. Nedosekin A. O. Upravleniye tsenovymi riskami v neftegazovoy otrasli Rossii / A. O.
Nedosekin. K. Yu. Kalyuta. Ya. O. Ternovaya. – SPb: Izd-vo Politekhn. universiteta. 2015.
– 182 s.
5. Nikitin I. A. Protsessy analiza i upravleniya riskami v oblasti IT / I. A. Nikitin. M. T.
Tsulaya; Natsionalnyy Otkrytyy Universitet «INTUIT» . – M. : 2016. – 167 s.
6. Podgotovka korporativnoy otchetnosti: mezhdunarodnoye issledovaniye KPMG.
Uluchsheniye kachestva korporativnoy otchetnosti [Elektronnyy resurs] : ZAO «KPMG». –
2015.
–
46
s.
Rezhim
dostupa:
https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_CG_9r
.pdf
7. Prohnozuvannia ta khedzhuvannia finansovykh ryzykiv : monohrafiia / Za red. prof. L. O.
Prymostky. – K. : KNEU, 2014. – 424 s.
8. Risk-menedzhment v kommercheskom banke : monografiya / kollektiv avtorov ; pod red. I.
V. Larionovoy. – M. : KNORUS. 2014. – 456 s.
9. Slobodskoy A. L. Riski v upravlenii personalom: ucheb. posobiye / A. L. Slobodskoy / Pod
redaktsiyey zasluzhenogo deyatelya nauki RF. d-ra ekon. nauk. prof. V. K. Potemkina. –
SPb. : Izd-vo SPbGUEF. 2011. – 155s.
10. Upravlinnia ryzykamy bankiv [Tekst] : monohrafiia u 2 tomakh. T. 1: Upravlinnia
ryzykamy bazovykh bankivskykh operatsii / [A. O. Yepifanov, T. A. Vasylieva, S. M.
Kozmenko ta in.] / za red. d-ra ekon. nauk, prof. A. O. Yepifanova i d-ra ekon. nauk, prof.
T. A. Vasylievoi. – Sumy : DVNZ “UABS NBU”, 2012. – 283 s.
11. Tsvihun T. V. Osnovni pidkhody do orhanizatsii protsesu upravlinnia ryzykamy na
pidpryiemstvi / T. V. Tsvihun // Visnyk ekonomiky i transportu promyslovosti. – 2012. –
#38. – S. 128-132.

56

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 4

УДК 658.31
JEL Classification: Q1
Харченко М.В.
викладач Кременчуцького льотного коледжу
Національного авіаційного університету, аспірант НАУ
Харченко М.В.
преподаватель Кременчугского льотного колледжа
Национального авиационного университета, аспирант НАУ
Kharchenko M.V.
teacher of Kremenchuk Flight College
National Aviation University, graduate of NAU
РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ
АЕРОПОРТУ
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ
ЗАТРАТАМИ АЭРОПОРТА
THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF LOGISTIC
COSTS OF THE AIRPORT
В статті розглянуті проблеми управління логістичними витратами аеропорту, що
впливають на його прибутковість. Відмічається необхідність застосування логістичного
підходу до управління логістичними витратами. Логістика фіксує витрати на всіх етапах,
що сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень. Якісного управління можна
досягнути в тому випадку, коли на основі управління логістичними витратами визначається
оптимальне співвідношення між витратами, а також підвищується прибутковість
діяльності, якість обслуговування споживачів, виникає можливість застосування системи
змінних тарифів. В проведеному дослідженні визначено концептуальну модель управління
логістичними витратами, розроблено систему моделювання потокових процесів в
аеропорту та визначення їх впливу на величину логістичних витрат, запропонована
економіко-математична модель для встановлення практичного взаємозв’язку рівня
прибутковості аеропорту та логістичних витрат на надання послуг, змінних тарифів і
попиту.
Ключові слова: логістичні витрати, управління, аеропорт, модель управління,
моделювання.
В статье рассмотрены проблемы управления логистическими затратами
аэропорта, которые влияют на его прибыльность. Отмечается необходимость применения
логистического подхода к управлению логистическими затратами. Логистика фиксирует
затраты на всех этапах, что способствует принятию эффективных управленческих
решений. Качественного управления можно достичь в том случае, когда на основании
управления логистическими затратами определяется оптимальное соотношение между
затратами, а также повышается прибыльность деятельности, качество обслуживания
потребителей, возникает возможность применения системы переменных тарифов. В
проведенном исследовании определено концептуальную модель управления логистическими
затратами, разработано систему моделирования потоковых процессов в аэропорту и
определения их влияния на величину логистических затрат, предложена экономикоматематическая модель для установления взаимосвязи уровня прибыльности аэропорта и
логистических затрат на предоставление услуг, переменных тарифов и спроса.
Ключевые слова: логистические затраты, управление, аэропорт, модель управления,
моделирование.
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In article considers the problems of logistics costs of the airport that affect its profitability.
The necessity of application of logistic approach to management of logistics costs. Logistics
captures the costs of all stages, which contributes to effective decision-making. Quality control can
be achieved in the case when on the basis of logistics costs is determined by the optimal ratio
between costs and improving profitability, quality of customer service, there is the possibility of
applying a system of variable tariffs. The study develops a conceptual model of logistics costs,
developed system simulation of flow processes at the airport and determine their impact on the
value of logistics costs of the proposed economic-mathematical model for establishing relationship
of level of profitability of the airport and logistics costs for the provision of services, variable tariffs
and demand.
Keywords :logistics costs, management, airport, management model, modeling.

Постановка проблеми. Сьогодні можна констатувати, що фінансовогосподарський стан більшості вітчизняних аеропортів є незадовільним.
Зношеність основних фондів, їх неоптимальна структура та недостатня
завантаженість, невисока продуктивність праці, недостатність фінансового
забезпечення поглиблюються іншою проблемою – низькою ефективністю
управління матеріальними, фінансовими, інформаційними, трудовими та
іншими потоками, які існують поза і всередині аеропортів. Ефективність
управління потоковими процесами в найбільшій мірі визначається рівнем
логістичних витрат, в зв’язку з чим виникає необхідність поглибленого
дослідження систем управління даними витратами.
Процес управління логістичними витратами повинен базуватися на
певних правилах, до нього повинні пред’являтися певні вимоги:
безпосереднього зв’язку витрат з виробничими процесами; планування
логістичних витрат; достовірності інформаційної бази при плануванні;
формування логістичних витрат в цілому по аеропорту і окремо за його
підрозділами; розрахунку логістичних витрат за певний період часу.
Зазначене визначає актуальність розробки ефективної системи управління
логістичними витратами, яка має базуватися на мінімізації даних витрат
аеропорту, які охоплюють сфери постачання, виробництва та надання послуг, і
максимізації вартості аеропорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку
логістики, відображенням її застосування на підприємствах займались
зарубіжні і вітчизняні науковці, такі як А. Гаджинський, Є. Крикавський, В.
Ліфар, Л. Міротін, М. Окландер, Ю. Пономарьова, Ч. Сковроньок, Т.
Скоробогатова, Д. Уотерс та ін. Дослідженню теоретичних та практичних
проблем управління логістичними витратами присвячені праці зарубіжних та
вітчизняних вчених – Б. Андрушківа, В. Білоуса, Л. Бокка, М. Войнаренка, А.
Гаджинського, В. Геєця, Є. Крикавського, М. Крістофера, В. Сергеєва, Н.
Чухрай та інших.
Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Ефективна
логістична система передбачає контроль за різними витратами, які стимулюють
її функціонування. Причому розвиток логістики в першу чергу обумовлений
прагненням до постійного скорочення витрат, пов’язаних з рухом різних
потоків, необхідних для побудови гнучкого та ефективного логістичного
ланцюга.
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Актуальність питань, пов’язаних з виробленням обґрунтованих рішень
при управлінні логістикою в ланцюгах поставок, обумовлена проявом цілого
ряду факторів, до числа яких можна віднести посилення конкуренції на всіх
видах ринків, підвищення вимог споживачів до якості послуг, ускладнення
зовнішнього середовища діяльності аеропортів та ряду інших. Головною
проблемою, за таких умов, є формування ефективної системи управління
логістичними витратами аеропорту, вирішення якої вимагає відповідного рівня
розвитку наукового забезпечення.
Мета статті полягає в розробці системи управління логістичними
витратами з метою підвищення ефективності діяльності аеропорту.
Результати дослідження. Тенденція зростання загальних витрат у
порівнянні з ростом загальних доходів, підвищення собівартості послуг,
зниження ефективності діяльності поряд з ростом рівня конкуренції зумовили
практичну значимість і актуальність управління логістичними витратами
аеропортів з метою підвищення ефективності логістичних систем. Наявність
достовірної інформації про логістичні витрати, чіткий порядок їх відображення
в кінцевих результатах створюють діючі стимули до ефективності управління
даними витратами.
Управління логістичними витратами має виконуватись на тактичному,
стратегічному та оперативному рівнях. Трудомісткість та обсяг робіт з
управління логістичними витратами визначаються характером господарської
діяльності, змістом функціональних систем, їх стратегій та значенням в
реалізації відповідних бізнес-стратегій аеропорту. Функції управління
логістичними витратами представляють собою певний управлінський цикл та
не можуть реалізовуватись відокремлено від інших задач управління аеропорту.
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Рис. 1. Механізм управління логістичними витратами аеропорту
На рис. 1 наведено схему загального циклу управління логістичними
витратами, яка відображає взаємозв’язок провідних функцій. Визначені функції
управління логістичними витратами є комплексними та мають реалізовуватись
в межах визначеної системи за певною черговістю. Запропоновані функції є
взаємопов’язаними між собою, тому для управління логістичними витратами
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загальне правило полягає в тому, що для забезпечення успішної діяльності
аеропорт повинен виконувати всі основні функції системи управління[1, c. 7].
Основними принципами контролю обсягів логістичних витрат аеропорту
є системний підхід, тобто охоплення всіх процесів діяльності аеропорту, відбір
ключових операцій, необхідних для управління обсягами логістичних витрат,
організація системи оперативного інформування про їх розміри, застосування
сучасних методів обробки інформації, комплексний аналіз відхилень, тобто
відмінності фактичних показників логістичних витрат від планових.
Результати контролю обсягів логістичних витрат виявляють відхилення
від планового рівня показників, які поділяються на відхилення внаслідок
впливу випадкових та контрольованих факторів (як правило, ці відхилення
незначні та не вимагають втручання) та відхилення тимчасової або постійної
зміни показників обсягів логістичних витрат (тимчасові зміни зазвичай
усуваються вже в наступному функціональному етапі, а постійні – вимагають
прийняття відповідних управлінських рішень) [4]. Регламент управління
логістичними витратами аеропорту представлений на рис. 2.
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Рис. 2. Регламент управління логістичними витратами аеропорту
Ґрунтуючись на проведених дослідженнях нами розроблено концепцію
управління логістичними витратами, яка передбачає послідовне виконання
наступних етапів (див. рис. 3):
- проведення ідентифікації потоків – пасажирські, вантажні, потоки
повітряних суден, матеріальні, фінансові, інформаційні, трудові;
- виявлення логістичного циклу – цикл роботи з постачальниками,
споживачами, перевізниками, посередниками;
- ідентифікація логістичних витрат;
- виконання структуризації логістичних витрат;
- консолідація логістичних витрат за групами – за статтями калькуляції, за
місцем виникнення, за економічними елементи;
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- проведення розрахунку логістичних витрат – за місцем виникнення, за
видами послуг;
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Матеріальні
Фінансові
Інформаційні
Трудові

Етап 3
Ідентифікація
логістичних
витрат

Етап 4
Структуризація
логістичних
витрат

Постачальники
Споживачі
Перевізники
Посередники

Етап 5
Консолідація
логістичних витрат
за групами

Етап 6
Розрахунок
логістичних
витрат

Статті калькуляції
Місце виникнення
Економічні елементи

За місцем
виникнення
За видами послуг

Етап 9
Виявлення резервів
скорочення
логістичних витрат

Етап 7
Формування звіту
логістичних
витрат

Етап 8
Аналіз
логістичних
витрат

За окремими
операціями
За місцями
виникнення
Звіт по ланцюгу

Етап 10
Розробка заходів для
корегування процесу
управління логістичними
витратами

Етап 11
Оптимізація
логістичних
витрат

Етап 12
Оцінка
результатів

Внутрішні
Зовнішні
Етап 13
Регулювання
логістичних витрат

Рис. 3. Послідовність управління логістичними витратами аеропорту
- формування звіту логістичних витрат – за окремими операціями, за
місцями виникнення, звіт по ланцюгу;
- проведення аналізу логістичних витрат;
- виявлення резервів їх скорочення;
- розробка заходів для корегування процесу управління логістичними
витратами – поділяються на внутрішні та зовнішні;
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- оптимізація логістичних витрат;
- проведення оцінки результатів;
- регулювання логістичних витрат.
Запропонована концепція дає можливість ефективно управляти
логістичними витратами аеропорту, завдяки надходженню та обробці
необхідної інформації встановлюються джерела втрат підприємства – зайві
операції які збільшують витрати в цілому, також виявляються шляхи та обсяги
економії і, як наслідок, відбувається прийняття виважених управлінських
рішень.На підставі вищевикладеного автором запропоновано концептуальну
модель управління логістичними витратами аеропорту (рис. 4).

Рис. 4. Концептуальна модель управління логістичними витратами
аеропорту
В логістиці широко використовуються різноманітні методи моделювання,
які передбачають вивчення логістичних процесів і систем шляхом побудови та
дослідження їх моделей. Під моделлю слід розуміти відображення логістичної
системи в матеріальній або абстрактній формі, яке може бути застосоване
замість неї з метою дослідження її властивостей та можливих варіантів
поведінки. Логістичне моделювання забезпечує необхідне підвищення
ефективності операційної діяльності при дотриманні певних положень такого
моделювання. В нашому випаду логістика розглядає потокові процеси не тільки
окремого авіаційного сектора, а й інших взаємозалежних потокопровідних
систем. Основними положеннями логістичного моделювання являються:
цілісність, системність, ієрархічність, керованість, функціональність,
цілеспрямованість,
адекватність,
спостережність,
альтернативність,
комплексність[5, с. 86].
Алгоритм моделювання процесу вибору оптимальної стратегії управління
логістичними витратами аеропорту наведено на рис. 5. Спочатку в модель
вводяться повні параметри потокових процесів аеропорту. За результатами
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порівняння (блок 6) фактичних логістичних витрат та прогнозованої їх
величини відбувається вибір методу управління логістичними витратами
аеропорту і його потокових процесів шляхом дослідження всіх запропонованих
стратегій та вибору відповідного методу управління логістичними витратами;
для вибору серед досліджених методів оптимального, визначається критерій
ефективності для кожного методу (блок 17).
Початок
1

Характеристика аеропорту

2

Виділення логістичних витрат

3

Прогноз логістичних витрат Lp

4

Фактичні логістичні витрати Lf

5
>
7
так

8

ВизначенняΔL = Lp – Lf

6

11

План стримування
Моделювання
подальшої тенденції

9

Дотримання
прийнятих заходів

<

Критерій вибору дій ΔL><0

12

ні

10

Зміна заходів
13

16
15

Розробка заходів
так
зниження витрат
оптимізація
технологічних процесів
оптимізація
допоміжних процесів
оптимізація
обслуговуючих процесів
16
17
18

План зниження
Шляхи зниження
витрат
технічні
організаційні
економічні
Моделювання
результатів

14

Відображення на
результаті діяльності

ні

12

Вибір методу
Критерій ефективності Еі
Розробка плану
Кінець

Рис. 5. Алгоритм моделювання вибору стратегії управління
логістичними витратами аеропорту
Порівнюючи методи за умовою ефективності, встановлюється
оптимальний метод управління логістичними витратами в конкретних умовах.
Отримана модель дає можливість виконати обґрунтований вибір оптимального
методу управління, який буде передбачати мінімізацію логістичних витрат.
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Для дослідження та аналізу потокових процесів, їх впливу на величину
логістичних витрат та задач управління доцільно розробити комп’ютерну
імітаційну модель, яка б представляла собою інтегровану систему для швидкого
формування інтерактивних представлень складних розподілених комплексів в
процесі діяльності аеропорту та проведення розрахункових експериментів.
Інтерфейсний модуль
Графічний
редактор структури
моделі

Репозиторій
типових
елементів

…

Модуль генерації
звітів

Довідкова
система

Основна програма
Блок формування
програм надання
послуг

Підсистема
прийняття
рішень
Анімаційні
елементи

Блок формування
вихідних даних

Блок
спостереження за
перебігоім
моделювання

Модуль
діагностики

Модуль управління
перебігом
моделювання

Модуль
реконфігурації
моделі

Моделюючий
комплекс

Блок формування
результатів
моделювання

Блок аналізу
результатів
моделювання

База даних програми
База вихідних
даних

Поточні данні про
перебіг
моделювання

База результатів
моделювання

Рис. 6. Структура комп’ютерної системи моделювання для аеропортів
Реалізація системної імітаційної системи повинна бути виконана у
вигляді програмного комплексу (рис. 6), складовими якого є наступні основні
компоненти[2, с. 143]:
- інтерфейсний модуль;
- бібліотека типових елементів;
- графічний редактор;
- моделюючий комплекс;
- підсистеми прийняття рішень;
- блок формування програм надання послуг;
- блок формування вихідних даних;
- модуль діагностики;
- модуль конфігурації моделі;
- модуль управління перебігом моделювання;
- блок нагляду за перебігом процесу моделювання;
- блок аналізу отриманих результатів моделювання;
- база даних програми;
- довідкова система.
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Реалізація програмної моделі може здійснюватися завдяки застосуванню
сучасних технологій об’єктно-орієнтованого модульного програмування.
При використанні комп’ютерної системи моделювання розробка моделей
здійснюється з використанням технології візуального проектування, яка
складається з наступних етапів: розроблення графічної схеми імітаційної
моделі, яка відображає структуру технологічного комплексу; опис та
параметризація моделі; відрегулювання моделі; виконання імітаційного
експерименту з моделлю; збір, обробка та інтерпретація результатів
моделювання.
Зазначена модель має вигляд:

де, L – рівень логістичних витрат аеропорту; LОП – логістичні витрати на
оплату праці; LА – амортизація основних засобів задіяних в логістичних
процесах; LНП – логістичні витрати пов’язані з наданням послуг; LОЛП – витрати
пов’язані з організацією та обслуговуванням логістичних процесів; LВ –
витрати на відрядження і переміщення; LП – податки, збори і інші обов’язкові
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платежі; LІН – інші логістичні витрати; Т – тариф на надання j-го виду послуги;
М – фіксована маржа доходу аеропорту при наданні j-го виду послуги; R – інші
не логістичні витрати аеропорту на надання j-го виду послуги; Q– попит на j-й
вид послуги аеропорту; Ed– показник еластичності попиту; Sj– доходи
аеропорту від надання j-го виду послуги; П – прибуток аеропорту; φ – індекс
планового показника; σ – індекс фактичного показника;
–
індекси варіанта організації надання j-го виду послуг;
–
індекси видів послуг аеропорту.
Використовуючи комп’ютерну систему моделювання можна побудувати
роботу аеропорту так, щоб найкращим чином задовольнити наявні потреби
споживачів та досягти найбільш ефективного функціонування аеропорту при
мінімізації логістичних витрат.
Головним методом раціоналізації логістичних витрат є підхід економікоматематичного моделювання, тому що він орієнтується на покращення не
локальних результатів функціонування окремих логістичних ланок аеропорту, а
на підсумковий системний результат – рівень задоволення потреб споживачів з
оптимальними логістичними витратами та високим рівнем якості послуг
аеропорту за доступною ціною[8, с. 11].
Для встановлення практичного взаємозв’язку рівня прибутковості
аеропорту та логістичних витрат на надання послуг, змінних тарифів і попиту
розроблена та запропонована до практичного застосування економікоматематична модель, на підставі якої стає можливим виконувати ефективне
оптимізування логістичних витрат зі збереженням високого рівня якості послуг,
що в результаті підвищить попит на пропоновані послуги, забезпечить
зростання прибутковості та конкурентоспроможності аеропорту.
В процесі надання аеропортом послуг виникають наступні логістичні
витрати:
- логістичні витрати на оплату праці (LОП);
- амортизація основних засобів задіяних в логістичних процесах (LА);
- логістичні витрати пов’язані з наданням послуг (LНП);
- витрати пов’язані з організацією та обслуговуванням логістичних
процесів (LОЛП);
- витрати на відрядження і переміщення (LВ);
- податки, збори і інші обов’язкові платежі (LП);
- інші логістичні витрати (LІН).
З метою зменшення загального рівня логістичних витрат аеропорту,
необхідно реалізовувати заходи направлені на оптимізацію кожної з їх груп
шляхом удосконалення процесу надання послуг (зменшення обсягів необхідних
ресурсів, ідентифікації та виключення зайвих операцій з ланцюга, зменшення
часу на виконання операцій і т.п.). Необхідно виконувати якісне планування,
контроль та аналіз логістичних витрат аеропорту, фактичні показники повинні
бути менші або дорівнювати плановим.
(2)
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де, LОП– обсяг витрат на оплату праці при наданні j-го виду послуги;
φ – індекс планового показника;
σ – індекс фактичного показника;
– індекси варіанта організації надання j-го виду
послуги.
(3)
де, LА– обсяг амортизаційних відрахувань при наданні j-го виду послуги.
(4)
виду.

де, LНП– обсяг витрат пов’язаних з безпосереднім наданням послуги j-го

(5)
де, LОЛП– обсяг витрат пов’язаних з організацією та обслуговуванням
логістичних процесів при наданні j-го виду послуги.
(6)
де, LВ– обсяг витрат на відрядження і переміщення, пов’язаних з
наданням j-го виду послуги.
(7)
де, LП– обсяг витрат на оплату податків, зборів та інших обов’язкових
платежів при наданні j-го виду послуги.
(8)
де, LІН– обсяг інших логістичних витрат при наданні j-го виду послуги.
З метою встановлення зв’язку загального обсягу логістичних витрат L та
його складових слід використовувати кореляційно-регресійний аналіз, який
забезпечує встановлення причинно-наслідкових зав’язків між показниками, які
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досліджуються та дає можливість побудувати економіко-математичну модель
їх взаємозв’язку.
L = a0 + a1LОП + a2LА + a3LНП + a4LОЛП + a5LВ + a6LП + a7LІН
(9)
Таким чином, загальне рівняння зменшення логістичних витрат можна
представити як зменшення обсягів їх складових.
(10)
де,

– рівень логістичних витрат базового періоду.

Тариф аеропорту на пропонуєму послугу можна представити як суму
логістичних витрат на надання послуги (L), інших не логістичних витрат на
надання послуги (R) та фіксованої маржи доходу аеропорту при наданні
послуги (М).

(11)
де, Т – тариф на надання j-го виду послуги;
R – інші не логістичні витрати аеропорту на надання j-го виду послуги;
М – фіксована маржа доходу аеропорту при наданні j-го виду послуги.
Таким чином, зменшуючи суму логістичних витрат, аеропорт отримує
можливість корегувати тарифи на пропонуємі послуги, тобто впроваджувати
політику змінних тарифів. Забезпечувати дотримання політики змінних тарифів
можливо завдяки зменшенню логістичних витрат фактичного періоду в
порівнянні з базовим.
(12)
Забезпечити дотримання політики змінних тарифів можливо завдяки
зменшенню логістичних витрат фактичного періоду в порівнянні з базовим:

(13)
Попит на послуги аеропорту при реалізації змінних тарифів, які
забезпечують зменшення вартості послуг можна визначити за формулою:
(14)
де, Q– попит на j-й вид послуги аеропорту;
Ed– показник еластичності попиту.
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Позитивним значенням попиту Q буде його зростання.
Знаючи змінний тариф та встановивши рівень попиту на послугу після
його впровадження можна визначити отримуваний аеропортом в результаті
дохід.
(15)
де, Sj– доходи аеропорту від надання j-го виду послуги.
(16)
Нормативним значенням є зростання обсягів отримуваних доходів.
Можна відзначити, що основним показником ефективності діяльності
аеропорту є рівень його прибутковості:
(17)
де, П – прибуток аеропорту.
З метою встановлення зміни прибутковості аеропорту в результаті
скорочення логістичних витрат, реалізації змінних тарифів на послуги та зміни
попиту на них необхідно від доходу ∆S отриманого в результаті впровадження
змінних тарифів відняти інші не логістичні витрат R та зменшені логістичні
витрати ∆L:
(18)
або
(19)
З метою встановлення практичного взаємозв’язку рівня прибутковості
аеропорту та логістичних витрат на надання послуг, змінних тарифів і попиту
було виконано дослідження надання послуги з подачі трапа для посадки або
висадки пасажирів згідно наявних даних КП «Чернівецький міжнародний
аеропорт» за наступними варіантами роботи аеропорту:
Варіант 1 – надання послуги за стандартної роботи аеропорту при
фіксованих тарифах (базовий варіант роботи);
Варіант 2 – надання послуги за фіксованих тарифів та зменшенні
логістичних витрат на оплату праці;
Варіант 3 – надання послуги за фіксованих тарифів, за умови зменшення
логістичних витрат на оплату праці та витрат пов’язаних з наданням послуги;
Варіант 4 – надання послуги при впровадженні змінних тарифів та
зменшенні логістичних витрат на оплату праці;
Варіант 5 – надання послуги при впровадженні змінних тарифів та
зменшенні логістичних витрат на оплату праці та витрат пов’язаних з наданням
послуги.
З метою візулізації результативності діяльності аеропорту при наданні
послуги з подачі трапа за всіма п’ятьма варіантами, побудуємо графік їх
підсумкових результатів (див. рис. 7).
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 4

69

Рис. 7. Показники діяльності аеропорту при наданні послуги з подачі трапа
за різними 5- ма варіантами
Згідно рис. 7, з розглянутих варіантів найбільш ефективним є Варіант 5 за
якого при застосуванні змінних тарифів досягається підвищення попиту на
послугу аеропорту, що позитивно впливає на зростання отримуваного доходу.
За рахунок зменшення витрат на оплату праці та витрат пов’язаних з наданням
послуг знижується рівень логістичних витрат, що в результаті забезпечує
максимальне підвищення прибутковості діяльності аеропорту.
Висновки та пропозиції. Ґрунтуючись на проведених дослідженнях було
розроблено концепцію управління логістичними витратами, яка передбачає
послідовне виконання ряду послідовних етапів. Запропонована концепція дає
можливість ефективно управляти логістичними витратами аеропорту, завдяки
надходженню та обробці необхідної інформації встановлюються джерела втрат
аеропорту, а саме зайві операції які збільшують витрати в цілому, виявляються
шляхи та обсяги економії і, як наслідок, відбувається прийняття виважених
управлінських рішень. З метою здійснення обґрунтованого вибору методу
управління логістичними витратами аеропорту, який буде передбачати їх
мінімізацію, розроблено алгоритм вибору методу управління логістичними
витратами. Для дослідження потокових процесів, їх впливу на величину
логістичних витрат та задач управління запропоновано використовувати
комп’ютерну імітаційну модель та наведено структуру комп’ютерної системи
моделювання. Для встановлення практичного взаємозв’язку рівня
прибутковості аеропорту та логістичних витрат на надання послуг, змінних
тарифів і попиту розроблена та запропонована економіко-математична модель.
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОСТІ ПОСЛУГ ВЕРТОЛІТНИХ АВІАКОМПАНІЙ
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОСТИ УСЛУГ ВЕРТОЛЕТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ
DEVELOPMENT OF A MECHANISM FOR LOGISTICS SUPPORT FOR
THE INNOVATION SERVICES OF THE HELICOPTER AIRLINES
В статті розглянуто механізм логістичного забезпечення інноваційності послуг для
вітчизняних вертолітних авіакомпаній. Механізм логістичного забезпечення інноваційності
послуг вимагає розробки нового підходу до формування методологічних принципів реалізації
системи відносин, які забезпечують ефективне функціонування та стимулювання
інноваційної активності вертолітних авіакомпаній. В проведеному дослідженні визначено
механізм логістичного забезпечення інноваційності послуг авіакомпанії, розроблено систему
критеріїв показників інноваційності та конкурентоспроможності послуг вертолітної
авіакомпанії. Сформовані рекомендації щодо практичного впровадження інструментів
логістичного забезпечення інноваційності послуг.
Ключові слова: логістичне забезпечення, інновації, інноваційні послуги, вертолітна
авіакомпанія, інноваційність, конкурентоспроможність.
В статье рассмотрено механизм логистического обеспечения инновационности услуг
для отечественных вертолетных авиакомпаний. Механизм логистического обеспечения
инновационности услуг требует разработки нового подхода к формированию
методологических принципов реализации системы отношений, которые обеспечивают
эффективность функционирования и стимулирования инновационной активности
вертолетных авиакомпаний. В проведенном исследовании определен механизм
логистического обеспечения инновационности услуг авиакомпании, разработано систему
критериев показателей инновационности и конкурентоспособности услуг вертолетных
авиакомпаний. Сформированы рекомендации относительно практического внедрения
инструментов логистического обеспечению инновационности услуг.
Ключевые слова: логистическое обеспечение, инновации, инновационные услуги,
вертолетная авиакомпания, инновационность, конкурентоспособность.
In article it is considered the mechanism of logistic ensuring innovation of services for
domestic helicopter airlines. The mechanism of logistic ensuring innovation of services demands
development of new approach to formation of the methodological principles of realization of system
of the relations which provide efficiency of functioning and stimulation of innovative activity of
helicopter airlines. In the conducted research it is defined the mechanism of logistic ensuring
innovation of services of airline, developed system of criteria of indicators of innovation and
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competitiveness of services of helicopter airlines. Recommendations of rather practical introduction
of tools logistic to ensuring innovation of services are created.
Keywords: logistic providing, innovations, innovative services, helicopter airline,
innovation, competitiveness.

Постановка проблеми. Сьогодні вітчизняна авіаційна галузь переживає
складний період і вимагає виходу з кризової ситуації. Одним із можливих
способів вирішення є перехід на інноваційний шлях розвитку. З одного боку,
такий процес містить деякі складності реалізації інновацій, передбачає високі
витрати на їх реалізацію. З іншого боку, інновації виступають ідеальним
інструментом оптимізації діяльності авіакомпанії та підвищують їх економічну
ефективність. Дані умови обумовлюють гостроту та актуальність проблематики
розробки ефективного організаційно-економічного механізму управління
процесом інноваційного розвитку вертолітних авіакомпаній.
Менеджмент інновацій, що підтримує досягнення існуючих цілей за
оптимального використання ресурсів авіакомпанії (що важливо в існуючих
умовах для створення значущих конкурентних переваг), можливий лише на
принципах логістики, яка сприяє створенню єдиної системи управління та
удосконалення інноваційної діяльності.
Інструментарій логістичного підходу дозволяє моделювати конфігурацію
інноваційної системи за основними та супутніми потоками, виявляти умови
спряження ресурсів (матеріальних, фінансових, інформаційних, трудових),
оцінювати продуктивність системи, швидкість переміщення інновацій
всередині системи, щоб своєчасно виявити та усунути «вузькі місця» їх руху.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інноваційної
діяльності, її окремим аспектам присвячені праці вітчизняних та закордонних
вчених, таких як В. Александровой, Г. Герамсичука, П. Друкера, Д. Ламберта,
Б. Малицького, В. Морозова, Р. Солоу, Й. Шумпетера, Н. Чухрай та ін.
Дослідженням в галузі логістики присвячені праці Б. Анікіна, Н. Афанасьєвої,
А. Гаджинського, Д. Новікова, С. Уварова та ін. Проблемам дослідження
логістичного управління та управління проектами присвячено праці С.
Бушуєва, Є. Крикавського, І. Мазура, В. Морозова та ін.
Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. На сьогодні
інноваційні процеси в авіаційній галузі набувають все більшої значущості, їх
головною метою являється досягнення авіакомпаніями конкурентних переваг
та більш повного задоволення попиту споживачів в високоякісних
послугах.Досягнення авіакомпанією поставлених цілей вимагає якісної зміни
характеру змісту та технології науково-дослідної, фінансово-економічної та
виробничо-господарської діяльності, що ставить достатньо складні та актуальні
задачі відповідних ґрунтовних змін в системі управління такою авіакомпанією.
Головною проблемою вітчизняних вертолітних авіакомпаній є
невідповідність механізму управління інноваційною діяльністю сучасним
умовам їх діяльності, що полягає у відсутності повноцінного відображення
процесу інтеграції науки та виробництва, гнучкої орієнтації досліджень та
розробок на потреби ринку, посилення впливу ринкових факторів на
визначення стратегічних позицій авіакомпанії. Це визначає необхідність
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створення більш гнучкої та комплексної системи управління інноваціями на
основі
логістики,
орієнтованої
на
розробку
перспективної
конкурентоспроможної послуги, реінжинірингу бізнес-процесів, функцій та
структур управління, з метою стимулювання створення та реалізації інновацій,
забезпечуючи наскрізне логістичне управління інноваційною діяльністю від
виникнення ідеї до її реалізації.
Мета статті полягає в розробці та обґрунтуванні шляхів удосконалення
інноваційного розвитку вітчизняних авіакомпаній завдяки механізмам
логістичного забезпечення даного процесу за сучасних умов функціонування.
Результати дослідження. Сучасна авіаційна галузь України
характеризується високим рівнем конкуренції та тенденцією до подальшої її
загострення в сфері надання авіапослуг. За таких умовах функціонування
основним фактором, який забезпечує досягнення конкурентоспроможності
авіакомпаній являється активне впровадження різноманітних інновацій, а саме:
нових видів авіапослуг, технологій їх надання, форм та методів обслуговування
споживачів і т.п.
Ефективність такого рішення обґрунтовується не тільки можливістю
позиціонування авіапослуг завдяки використанню статусу інноваційної
авіакомпанії, а й можливістю отримання ймовірного економічного та
соціального ефекту в результаті втілення об’єктивних науково-обґрунтованих
вигід чітко визначених інноваційних розробок [9, с. 203].
Головною метою логістичного забезпечення інноваційності послуг
вертолітної авіакомпанії є створення організаційних, економічних та
соціальних умов для результативного розвитку та використання науковотехнічного потенціалу компанії, забезпечення реалізації сучасних екологічних,
безпечних, енергетично- та ресурсозберігаючих технологій, розробки та
впровадження нових видів конкурентоздатних авіапослуг.
Основними принципами логістичного забезпечення інноваційності послуг
мають бути [2]:
1. Концентрування на інноваційному напрямку розвитку авіакомпанії;
2. Встановлення пріоритетних напрямків інноваційного розвитку
авіакомпанії;
3. Формування нормативної бази авіакомпанії в галузі інноваційної
діяльності;
4. Забезпечення умов для збереження, розвитку і застосування
інноваційного потенціалу;
5. Забезпечення взаємодії науки, виробництва, кадрового та фінансового
потенціалу в процесі розвитку інноваційної діяльності авіакомпанії;
6. Реалізація заходів направлених на підтримку науково-технологічної
кооперації авіакомпанії на міжнародному рівні, трансферу технологій, захисту
власних послуг на внутрішньому ринку та їх реалізації на зовнішньому ринку;
7. Фінансове та інформаційне забезпечення сфери інноваційної діяльності
авіакомпанії;
8. Підтримка розвитку та вдосконалення інноваційної інфраструктури;
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9. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів сфери інноваційної
діяльності.
Ґрунтуючись на цих принципах, основні напрямки логістичного
забезпечення інноваційності послуг вертолітної авіакомпанії мають
реалізовуватися шляхом:
- встановлення та забезпечення підтримки пріоритетних напрямків
інноваційної діяльності авіакомпанії;
- формування та реалізація програм інноваційного забезпечення послуг;
- створення внутрішньої нормативної бази та економічних інструментів
для підтримки та стимулювання інноваційної діяльності;
- захисту прав та інтересів авіакомпанії в галузі інноваційної діяльності;
- фінансового забезпечення розробки та реалізації інноваційних проектів;
- забезпечення кредитування фінансово-кредитними установами
реалізації інноваційних проектів [2].
Виходячи з актуальності наявних у вітчизняних
вертолітних
авіакомпаній проблем, вирішення яких потребує наукового забезпечення,
пріоритетними напрямами їх логістичного забезпечення та підтримки є:
- за напрямками наукового розвитку – технології та прикладні
дослідження; підготовка та підвищення кваліфікації кадрів; забезпечення
вирішення питань з екологічної безпеки; система інформаційного та
матеріального забезпечення наукової діяльності;
- за напрямками технологічного розвитку – дослідження та забезпечення
умов для високопродуктивної праці; розроблення технологій ресурсо- та
енергозбереження; розроблення сучасних технологій та техніки для надання
авіаційних послуг;
- за напрямками надання послуг – організація наукоємних виробничих
процесів, сприяння формуванню та діяльності інноваційних структур;
створення конкурентоспроможних авіаційних послуг; технологічне та технічне
оновлення; реалізація високорентабельних інноваційно-інвестиційних проектів,
які забезпечать якнайшвидшу віддачу; сприяння прогресивним змінам в
структурі надання послуг та тенденціях їх розвитку [2].
Структура механізму логістичного забезпечення інноваційності послуг
представляє собою характерну побудову відносин та взаємозв’язків між
підсистемами та складовими елементами системи, взаємопогоджений склад цих
підсистем та складових елементів, кожний з яких виконує певну функцію.
Логістичним системам характерна поліструктурність, яка отримує своє
вираження у взаємному проникненні різних підсистем, які утворюють декілька
структур. Властивістю логістичних систем являється їх відношення до систем із
змінною структурою. Вони не завмерлі та організуються відповідно до
критеріїв роботи, мають властивість швидкого реструктурування. Теорія
логістики та наявний на сьогодні практичний досвід дають можливість звести
різноманіття особливостей руху фінансових, матеріальних, інформаційних,
трудових та інших потоків ресурсів в авіакомпаніях до певного набору
стандартних моделей. Такий підхід зменшує час та економить засоби на
розробку індивідуальних програм. Велика кількість ознак, які характеризують
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особливості вертолітної авіакомпанії та застосовуються для розробки
механізмів логістичного забезпечення інноваційності послуг, робить їх більш
наближеними до існуючих умов, в свою чергу програми розрахунків дають
можливість мінімізувати кількість помилок та збоїв в роботі[4].

інформаційні / трудові / матеріальні / фінансові потоки

Діяльністьінноваційноактивної
авіакомпанії

Розвиток
інноваційноактивноїавіакомпанії
заходи, направлені на
розширеннярізноманітності в
інноваційнійполітиці

формивзаємодіїдержави,
авіаційноїгалузі, науки та
громадськості

комунікаційнізв’язки,
яківиступаютьсуб’єктамипр
оцесурозвитку

Інноваційнаполітикаінноваційно
активноїавіакомпанії

Управлінськіінноваці
ї

Продуктовіінновації

Технікотехнологічнііннова
ції

Економічні і
бухгалтерськіінновації

Розробкаінноваційноїавіапослуги

Власнірозробки

Придбанірозробки

Замовнірозробки

Комплекснірозробки

Інноваційніпроцеси
Процесобробкиданих
Інформаційніоб’єкти

показникифункціонува
ння
Дані про
абстрактніоб’єкти
Дані про
фізичніоб’єкти

Інтеграціяпроцесів в
ходінаданняавіапослуг

Прийняття
рішень
математичне
моделюванняпроцесів

Процеснаданняпослуг
Х
Х
Х
Х
Х
Постачальник
інформаційнийпотікматеріальний/фінансовийпотікХ – точка вимірюванняпідрозділавіакомпанії

Х
Клієнт

Рис. 1. Механізм логістичного забезпечення інноваційності послуг з метою
підвищення конкурентоспроможності вертолітних авіакомпаній
В процесі розробки та реалізації механізмів логістичного забезпечення
інноваційності послуг вертолітних авіакомпаній можна виділити наступні
ключові дії, орієнтовані на:
- оптимізацію трансакційних та операційних витрат – автоматизація
ключових бізнес-процесів, впровадження енегро- та ресурсозберігаючих
технологій, модернізація та заміна обладнання та техніки;
- поліпшення та розширення номенклатури надаваємих послуг;
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- оптимізація організаційної та управлінської структури авіакомпанії:
створення системи управління бізнес-процесами та контролю якості, їх
сертифікація за прийнятими стандартами[8].
За підсумками проведених досліджень можемо визначити механізм
логістичного забезпечення інноваційності послуг вертолітних авіакомпаній з
метою підвищення їх конкурентоспроможності (див. рис. 1).
Діяльність авіакомпанії ґрунтується на її інноваційній політиці, яка може
передбачати декілька напрямків інновацій – управлінські, продуктові,
економічні і бухгалтерські, техніко-технологічні.
При цьому вплив на розвиток авікомпанії мають: заходи, направлені на
розширення різноманітності в інноваційній політиці; форми взаємодії держави,
авіаційної галузі, науки та громадськості; комунікаційні зв’язки, які виступають
суб’єктами процесу розвитку. Інноваційна політика має забезпечити створення
організаційної структури, яка буде забезпечувати взаємодію наукових
колективів, конкретних працівників, що підсилює стимули зростання рівня
інноваційних розробок, так як чітке закріплення функцій та їх конкретних
виконавців дозволяє збільшити ефективність інноваційного розвитку авіаційної
компанії, її співпраці з науковими організаціями та суспільством. Після
визначення положень інноваційної політики авіакомпанії, наступає розробка
інноваційної авіапослуги, яка має декілька шляхів реалізації – власні розробки,
придбані розробки, замовні розробки та комплексні. Заключним етапом
являється процес обробки даних та прийняття управлінського рішення. З однієї
сторони наявні інноваційні процеси та їх дані, з іншого боку присутній процес
надання послуг, який також надає дані щодо процесу діяльності. В результаті
обробки даних відбувається консолідація наявної інформації, інтеграція
процесів в ході надання авіапослуг, проводиться математичне моделювання
процесів та отримуються показники функціонування, в результаті чого
відбувається прийняття рішення.
На ринку авіапослуг перед початком технологічного впровадження
інноваційної послуги, в першу чергу доцільно провести аналіз готовності самої
авіакомпанії до інноваційного розвитку використовуючи запропоновані нами
індикатори, що надасть інформацію щодо доцільності даного процесу[7, с. 37]:
1. Показники оцінки технічного рівня: фондовіддача, коефіцієнт зносу
основних засобів, фондорентабельність, коефіцієнт модернізації;
2. Показники оцінки рівня ціни: витрати на 1 грн. чистого доходу від
надання послуги, коефіцієнт рентабельності послуги;
3. Показники оцінки інноваційної діяльності: витрати на інноваційну
діяльність на 1 грн. наданої інноваційної послуги; коефіцієнт інноваційних
послуг в загальному обсязі наданих послуг; коефіцієнт прибутковості
інноваційної діяльності; коефіцієнт співвідношення нематеріальних активів і
чистого доходу від надання послуг;
4. Показники оцінки фінансового стану: коефіцієнт загальної
рентабельності підприємства; коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
коефіцієнт прибутковості реалізації; коефіцієнт прибутковості операційної
діяльності; коефіцієнт ділової активності;
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5. Показники оцінки ресурсного забезпечення: матеріаломісткість; чистий
дохід від надання послуг на одного працюючого, озброєність працівників
нематеріальними активами, коефіцієнт фондоозброєності праці, коефіцієнт
забезпеченості інтелектуальною власністю;
6. Показники оцінки рівня управління авіакомпанією: коефіцієнт
оборотності власного капіталу, коефіцієнт оборотності активів [7, с. 38].
Після визначення готовності авіакомпанії до інноваційного розвитку,
доцільно визначити рівень забезпечення інноваційності послуг використовуючи
критерії показників інноваційності та конкурентоспроможності наведені в
таблиці 1, з використанням в процесі їх досліджень методу експертних оцінок.
Таблиця 1
Критерії показників інноваційності та конкурентоспроможності
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показники
Критерії інноваційності
Критерії конкурентоспроможності
Відповідність проекту пріоритетним
Обсяг та характер ринку комерціалізації
напрямкам інноваційної стратегії
запропонованих результатів проекту
Актуальність дослідження та унікальність
Рівень конкурентних переваг результатів НДДКР та
проекту (відсутність аналогів)
можливості їх тривалого зберігання
Наукова новизна запропонованих в проекті
Наявність потенційних каналів надання послуг
рішень
Технологічний рівень проекту (нова
Наявність об’єкта інтелектуальної власності
технологія)
Переваги проекту в порівнянні з існуючими
Наявність науково-технічного заділу
аналогами
Економічна доцільність проекту
Технічна виконуваність проекту
Наявність правового захисту
Вартість проекту
Простота впровадження інноваційної розробки Ступінь готовності проекту
Можливість майбутніх розробок та
Наявність кваліфікованих спеціалістів та наявність
подальшого застосування продукту
досвіду в реалізації проектів
Наявність фінансових ресурсів для реалізації
проекту
Науково-технічний рівень проекту

Конкурентоспроможність (К)

9

3
6

2
3

1
0
0

А

3

В

6

С

9

Інноваційність (І)
А1 – Аутсайдер
В1 – Аутсайдер
С1 – Привабливий

А2 – Аутсайдер
В2 – Нейтральний
С2 – Лідер

А3 – Конкурентоспроможний
В3 – Лідер
С3 – Лідер

Рис. 2. Графічна модель оцінки інноваційності та конкурентоспроможності
Для розрахунку вагових коефіцієнтів кожного критерія визначається
середнє значення оцінок експертів по кожному критерію інноваційності та
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конкурентоспроможності. Оцінки експертів по кожній групі відрізняються за їх
важливістю.Отримані експертні оцінки дають можливість визначити
позиціонування інноваційних проектів в матриці. Таким чином, отримується
графічна модель інноваційності та конкурентоспроможності інноваційних
проектів (див. рис. 2), яка дозволяє позиціонувати кожний проект за критеріями
показників в певний сектор [3, с. 714].
Успіх реалізації будь-якої ініціативи напряму залежить від ефективного
планування та контролю її виконання. Тому планування та контроль
інноваційної діяльності авіакомпанії являються важливими складовими, які
визначають успіх в цілому стратегії інноваційного розвитку. В якості найбільш
інформативного плану реалізації стратегії інноваційного розвитку авіакомпанії
являється формат «дорожньої карти», яка відображає зв’язок між тактичними
рішеннями, різними бізнес-функціями та інноваційними ідеями через загальний
елемент часу. В доповнення дорожня карта дозволяє спростити аналіз
взаємозв’язку між заходами, які проводяться в рамках стратегії інноваційного
розвитку. Є інструментом логістичного забезпечення інноваційності послуг.
Основними завданнями дорожньої карти є: встановлення необхідних
зв’язків за період планування між всіма бізнес-функціями для задоволення
пріоритетних цілей; забезпечення палітри, на якій альтернативні стратегії,
майбутні бізнес-сценарії та інноваційні можливості можна оцінити [6].

Рис. 3. Дорожня карта стратегії інноваційного розвитку авіакомпанії
Приклад дорожньої карти стратегії інноваційного розвитку вертолітної
авіакомпанії наведено на рис. 3, мета цієїдорожньої карти полягає в тому, що б
визначити основи стратегії інноваційного розвитку на період найближчих 5
років. Дорожня карта передбачає 4 етапи: перший етап – аналіз ситуації та
оцінка наявних потреб; другий етап – розрахований на період 2-3 роки та
передбачає активізацію інноваційної діяльності авіакомпанії, розробку
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інноваційних послуг; третій етап – розрахований на період 3-5 років та
передбачає впровадження на ринок інноваційних послуг, забезпечення
подальшого розвитку інноваційної діяльності; четвертий етап – розрахований
на період більше 5 років та передбачає значне зростання обсягів надання
інноваційних послуг, вихід на ринок міжнародних інноваційних проектів,
досягнення злагодженої співпраці учасників інноваційного процесу.
Використання процесу дорожнього картування дозволяє досягнути ряду
цілей. Виявити та оцінити пріоритетні задачі в напрямку інноваційного
розвитку авіакомпанії, а також визначити технічні, технологічні, організаційні,
управлінські та інші розробки і нововведення, які необхідно впровадити
авіакомпанії та адаптувати до існуючих умов за допомогою проведення
НДДКР.
В ході складання дорожньої карти розробляються покрокові схеми та
етапи інноваційного розвитку вертолітної авіакомпанії, включаючи заходи по
кожній із поставлених задач, а також встановлюються кінцеві довгострокові
цілі та інструменти їх досягнення [1].

Рис. 4. Дорожня карта впровадження вертолітною авіакомпанією БПЛА
З метою створення інноваційної послуги вертолітним авіакомпаніям
запропоновано застосовувати на рівні з методом «дорожніх карт», метод
краудсорсингу. Вироблені за допомогою краудсорсингу інноваційні рішення
авіаційних компаній більш привабливі для споживачів, якщо при їх створенні
були задіяні безпосередньо самі споживачі та надана їм можливість вільно
обмінюватись своїми ідеями про авіаційні послуги. Краудсорсинг, як спосіб
оптимізації інноваційних процесів вертолітних авіакомпаній та процесу їх
функціонування, приносить підприємству незаперечні переваги:
1) недорогий інструмент розвитку та оптимізації інноваційних процесів
авіакомпанії;
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2) простота впровадження;
3) можливість створення глобального продукту;
4) доступ необмеженої аудиторії до результатів праці;
5) відбувається впізнання авіакомпанії та її послуг;
6) залучення авторитетних експертів;
7) використання ідей та інформації необмеженого кола осіб;
8) передача завдання співробітників великій кількості осіб [5].
Використовуючи дорожню карту та краудсорсинг, як методи інноваційної
діяльності, було складено дорожню карту впровадження вертолітною
авіакомпанією безпілотних літальних апаратів (БПЛА), як методу створення
інноваційної послуги (див. рис. 4), яка складається з взаємопов’язаних 6 блоків:
1. Вертолітна авіакомпанія – характеристика конкурентного середовища;
аналіз авіакомпанії (в т.ч. її ресурсної бази, інтелектуального капіталу,
інноваційного клімату); розробка стратегії інноваційного розвитку;
2. Інноваційний блок – формування підрозділу відповідального за
інноваційну діяльність; співпраця з інститутами які спеціалізуються на НДР;
налагодження співпраці з ВНЗ; процес генерування інноваційних ідей та
пропозицій;
3. Маркетинговий блок – основоположним являється проведення
дослідження ринку. І саме на цьому етапі нами запропоновано застосування
методу краудсорсингу, як в процесі виявлення нового попиту, так і на стадії
дослідження інновацій;
4. Технологічний блок – передбачає формування прогнозного кошторису
реалізації інновацій; забезпечення розвитку НДДКР на базі БПЛА; обрання
напрямків реалізації БПЛА з метою продукування інноваційних послуг;
створення технологічної дорожньої карти;
5. Кадровий блок – передбачає виявлення та залучення інноваційно
активних трудових ресурсів, в т.ч. з використанням методу краудсорсингу;
підготовку кадрового резерву; навчання та підготовку кадрів протягом
реалізації. інноваційного процесу; підвищення кваліфікації персоналу з метою
їх відповідності необхідному рівню; оплата праці;
6. План дій – проведення аналізу можливих ризиків реалізації
інноваційного процесу; розробка стратегії дій; розробка маршрутів розвитку
БПЛА за обраними напрямками з відповідним продукуванням інноваційних
послуг.
Висновки та пропозиції. Механізм логістичного забезпечення
інноваційності послуг з метою підвищення конкурентоспроможності
вертолітної авіакомпанії представляє собою організацію руху потоків, зав’язків
та відносин між підсистемами та складовими елементами системи,
взаємоузгоджений склад цих підсистем та елементів, кожному з яких відповідає
конкретна функція. Запропонований механізм дозволяє стимулювати, оцінити,
розповсюдити і розвивати ідеї нововведень, ранжувати їх за пріоритетністю та
знаходити інструменти реалізації на основі наявних ресурсів.Враховуючи той
факт, що авіація є найбільш наукоємною галуззю, а життєвий цикл інновацій
постійно скорочується, з метою забезпечення ефективної інноваційної
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діяльності авіакомпанії в сфері розробки та впровадження інноваційних послуг
запропоновановикористання такого інструменту, як дорожня карта та
реалізовувати підхід краудсорсингу.
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СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМИ РОБОТИ БІРЖІ НЬЮ-ЙОРКУ
СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ БИРЖИ НЬЮ-ЙОРКА
STRUCTURE AND MECHANISM OF NEW YORK STOCK EXCHANGE
У статті розглянуто структуру та механізми роботи біржі Нью-Йорку. Розкрито
теоретичні питання на тему фондових бірж та їх різновидів. Ретельно розглянуто
теоретичні питання про фондову біржу Нью-Йорку та її історичні аспекти. Також було
чітко визначено структура фондової біржі Нью-Йорку та механізми її роботи.
Ретельно визначено сучасний стан фондової біржі Нью-Йорку та розглянуто
причини виникнення періодичних криз. Було запропоновано можливі способи вирішення цих
проблем.
Ключові слова: біржа, фондова біржа, NYSE (New York Stock Exchange), криза, УоллСтріт, трейдер, брокер, акції.
В статье рассомтрена структура и механизмы работы биржи Нью-Йорке.
Раскрыты теоретические вопросы на тему фондовых бирж и их разновидностей.
Тщательно рассмотрены теоретические вопросы о фондовой бирже Нью-Йорке и его
исторические аспекты. Также было четко определена структура фондовой бирже НьюЙорка и механизмы ее работы.
Тщательно определено современное состояние фондовой бирже Нью-Йорка и
рассмотрены причины возникновения периодических кризисов. Было предложены
возможные способы решения этих проблем.
Ключевые слова: биржа, фондовая биржа, NYSE (New York Stock Exchange), кризис,
Уолл-стрит, трейдер, брокер, акции.
The article we considered structure and mechanisms of work of the exchange New York.
Theoretical questions on stock exchanges and their versions are opened. Theoretical questions of
stock exchange New York and its historical aspects are carefully considered. Also was the structure
to stock exchange of New York and mechanisms of its work is accurately defined.
The current state to stock exchange of New York is carefully defined and the causes of
periodic crises are considered. Was possible ways of the solution of these problems are proposed.
Keywords: exchange, stock exchange, NYSE (New York Stock Exchange), crisis, Wall Street,
trader, broker, actions
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Постановка проблеми. Біржі беруть свій початок ще в італійських
містах 13-14 століття, з тих пір ми можемо спостерігати стрімкий розвиток
різноманітних бірж по всьому світу.
У цій статті ми пропонуємо розглянути саме фондові біржі та їх
різновиди. Ретельно роздивитися характеристику фондової біржі Нью-Йорку,
визначити її структуру та механізми роботи. Пропонуємо визначити сучасний
стан фондової біржі Нью-Йорку та проблематику періодичних крих.
Через масштаб фондової біржі Нью-Йорку, її вплив розтікається на
економіку всього світу. Тому визначення причин періодичних криз на фондовій
біржі Нью-Йорку та методи їх припинення є одними з актуальних питань для
сучасної світової економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. За всю історію існування
бірж, багато хто з вчених розглядав теоретичні питання на тему бірж. Вивчав їх
структуру, механізми функціонування та розглядав проблеми, які виникають
протягом всього часу існування бірж.
Питання про фондові біржі та їх проблеми було розглянуто такими
вченими: У. Бафет, П. Кругман, Н. Рубіні, Дж. Стігліц, Дж. Сорос, Я. Міркін.
Серед вітчизняних учених вивчали цю проблему: Т. Богдан, Ю. Кравченко,
Д. Леонов, Д. Лук’яненко, О. Мозговий, С. Мошенський, Е. Найман, О. Плотніков, В. Полюхович, О. Рогач, О. Сльозко, В. Шелудько, І. Школьник та інші.
Ми пропонуємо визначити структуру та механізми роботи фондової біржі
Нью-Йорку. Проте залишаються не визначеними причини виникнення
періодичних криз на фондовій біржі Нью-Йорку та методи, які можуть
допомогти зменшити кількість таких криз.
Мета статті. Чітке формулювання структури фондової біржі Нью-Йорку,
механізми її роботи та визначення проблем існування періодичних криз.
Основний матеріал. Перш за все хочемо розповісти теоретичні основи з
питань: Що таке біржа? Які види бірж існують?
Біржа - це некомерційна ринкова структура, або частка організованого,
регулярно діючого ринку товарів і послуг, у рамках якого здійснюється ряд
операцій (перерозподіл капіталу, товарів та інших цінностей). Найбільш
поширеними біржами є товарні, фондові, валютні, праці та інші [1].
Біржа (з латинської - гаманець) - установа, в якій здійснюється купівляпродаж товарів масового попиту, цінних паперів, валюти тощо. Походження
слова "біржа" пов'язане з назвою найбільшого торгового пункту Фландрії –
Брюгге [2].
Якщо охарактеризувати біржі простими словами, то біржа – це місце, де
укладаються угоди між покупцями та продавцями. Фактично на ній частіше за
все відсутні покупці та продавці, а їх функції виконуються представниками
(посередниками).
Неможна порівнювати біржу з ринком, так як на ринку ми маємо
можливість спостерігати наявність товару у продавця, а сама угода, частіше за
все, відбувається без посередників. Відсутність товару є одною з головних
переваг біржі, вона дає можливість продавати та купувати товар без фактичної
поставки цього товару у момент угоди.
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У наш час існують чотири основних видів бірж, а саме:
- товарна біржа
- валютна біржа
- ф’ючерсна біржа
- фондова біржа
Товарна біржа – є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб,
які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг
в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на
товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним
торговельних операцій [3].
Валютна біржа – це організаційно оформлений і регулярно
функціонуючий ринок, на якому відбувається торгівля великими партіями
валют [2].
Курси валют, які пропонуються на цій біржі залежать від купівельної
спроможності тої чи іншої валют, яка в свою чергу залежить від економічної
ситуації країни емітенту.
Ф'ючерсні біржі - своєрідні фінансові інститути, що обслуговують
торгівлю. Найчастіше вони створюються в місцях найбільшої концентрації
грошових ресурсів, тобто у фінансових центрах. Без банківського
кредитування, без достатньої маси вільних грошових коштів ф'ючерсна
торгівля неможлива [4].

Рис. 1. Вимоги до фондової біржі
Фондова біржа – це спеціалізована установа, яка створює умови для
постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами шляхом об'єднання
попиту, пропозицій на них, надання місця, системи і засобів як для первинного
розміщення, так і для вторинного обігу цінних паперів. Вона має працювати за
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єдиними правилами та за єдиною технологією електронного обігу цінних
паперів, визначеними Національною фондовою біржою [1].
На наш час у світі поділяють за правовим статусом фондові біржі на три
основних типи:
1. Публічна-правова організація – фондова біржа, яка знаходиться під
безперервним державним контролем.
2. Приватна фондова біржа – приватні компанії, які створюють у формі
акціонерних товариств. Вони є незалежними в організації біржової торгівлі.
3. Змішана фондова біржа – є акціонерними товариствами за умови, що не
менше, ніж 50% їх капіталу перебувають у власності держави.
Основними вимогами до фондової біржі є [1]:
Функціонування фондової біржі передбачає створення засад для її
розвитку, розробку функцій, статуту, правил. Засади функціонування фондової
біржі пропонуємо переглянути нижче на малюнку [1].

Рис. 2. Основи функціонування фондової біржі
За станом розвитку у світі виділяють такі найбільш розвинені фондові
біржі: Нью-Йоркську, Паризьку, Лондонську, Франкфуртську, Копенгагенську.
Вони займають провідне місце серед всіх бірж в світі за торговим оборотом
цінних паперів.
NYSE (New York Stock Exchange) – фондові біржа Нью-Йорку є
американською фондовою біржою, яка знаходиться у місті Нью-Йорк на УоллСтрит. Ринкова капіталізація цієї біржа складає понад 19,3 трильйонів доларів
на червень 2016 року. Середньодобова торгова вартість складає 169 мільярдів
доларів.
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Біржа була заснована 17 травня 1792 року. З 1975 року стала
некомерційною корпорацією, яка належить 1366 індивідуальним членам. Місця
членів можуть бути продані, у наш час вартість одного такого місця доходить
до 3 мільйонів доларів.
У березні 2006 року вперше запропонувала акції інвесторам, ставши
комерційною організацією. Незабаром у червні 2006 року оголосили про злиття
NYSE з європейською фондовою біржою Euronext, а саме злиття було
проведене 4 квітня 2007 року.
Управлінськими рішеннями NYSE займається рада директорів, яка
складається з 27 чоловік [6]. Троє з них є президентом, головою та виконавчим
віце головою належать до цієї ради в силу займаючою ними посади. Інші 24
члени, обираються з числа дійсних членів біржі на дворічний строк.
NYSE має різні типи членів ділових операцій на біржі. Основна
класифікація членів біржі полягає в наступному[7]:
- Роздрібний брокер. Працює на одну з брокерських фірм. Головна задача
– збір заявок у клієнтів та їх доставка до біржового залу. Він несе
відповідальність за виконання наказів.
- Дводоларовий брокер. Займається виконанням наказів інших брокерів,
він є помічником роздрібних брокерів.
- Фахівець. Професійний працівник ринку, збирає заявки в брокерів на
купівлю або продаж акцій.
- Трейдер. Здійснює угоди на біржі за свої кошти. Накази клієнтів їм
виконувати заборонено. Дохід трейдера складається за рахунок різниці курсів
на ринку.
- Облігаційний брокер. Фізична особа або спеціалізована організація –
професійний учасник первісного або вторинного ринку обігу облігацій.
Торги на NYSE відбуваються в безперервному форматі аукціону, де
продавці можуть виконувати операції з цінними паперами від імені інвесторів.
Вони збираються навколо брокера, який наймається фірмою-членом NYSE, діє
як аукціоніст у відкритому аукціонному середовищі ринку протесту, щоб
«примирити» покупців і продавців і управляє фактичним аукціоном. Вони час
від часу сприяють торгам, використовуючи власний капітал, і поширюють
інформацію в натовпі, яка допомагає принести нових покупців та продавців.
Процес аукціону став автоматизованим у 1995 році за рахунок
використання бездротових ручних комп'ютерів. Система дозволила трейдерам
отримувати і виконувати замовлення в електронному вигляді за допомогою
бездротової передачі даних. 25 вересня 1995 року член NYSE Майкл Ейнерсен,
який розробив і розвинув цю систему, виконав угоду з 1000 акцій IBM через цю
систему, чим припинив 203-річний процес паперових операцій і ознаменував
вступ в епоху автоматизованої торгівлі [8].
З 24 січня 2007 року торгівля всіма акціями на NYSE могла
здійснюватися на електронному гібридному ринку. Клієнти могли відправляти
замовлення для негайного електронного виконання, або направляти замовлення
на торгову площадку для торгівлі на аукціонному ринку. У перші три місяці
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2007 року понад 82% всього обсягу замовлень були спрямовані в електронному
вигляді [8].
NYSE займається наступними питаннями [6]:
- готує приміщення для відповідних ділових операцій
- забезпечує умови роботи членів, співчленів та організацій членів біржі
- розвиває і впроваджує справедливі торговельні принципи
- виконує функції торгової палати
- виконує функції біржі
- підтримує високий рівень комерційної честі серед членів
Починаючи з 2009 року, NYSO починає керувати їх глобальною
технологією бізнесу через NYSE Technologies (NYXT).
NYSE Technologies – є комерційною технологією підрозділ NYSE
Euronext, вона забезпечує транзакцію, дані і послуги інфраструктури в товарах
біржової індустрії [9].
NYXT підтримує торгівлю на ринку, і є провідним постачальником
інформаційно-технологічних рішень для бірж, клірингових будинків і
фінансових посередників. NYXT надає рішення по всьому спектру діяльності
біржового бізнесу, від біржової торгівлі та підтримки торгівлі на постторговельній діяльності. NYXT забезпечує внутрішні і сторонні обміни з
послугами торгівлі, такими як захоплення, бронювання, маршрутизація і
узгодження торгових наказів, а також зв'язок з іншими ринками. Послуги з
підтримки торгівлі NYXT, пропонуються в першу чергу для банків і брокерів,
включають в себе захоплення угоди і торгове управління, підтвердження
торгівлі, контроль положення, управління ризиками, управління портфелем, і
бек-офісні послуги.
Деякі з основних систем, платформ і послуг, пропонованих NYXT
включають [10]:
- NSC – Касова система торгівлі цінних паперів, облігацій та інших
продуктів, в даний час використовується на 17 фінансових ринках по всьому
світі на чотирьох континентах.
- LIFFE CONNECT – Електронна торгова платформа для ф’ючерсів та
опціонів використовується.
- SFTI - Інфраструктура фізичної мережі, яка зв'язує ринок NYSE і інші
великі ринкові центри з більш ніж 1000 учасниками ринку в Сполучених
Штатах і Європі.
- PAM – Доступна ринкова робоча станція, яка використовується
трейдерами для перегляду інформації про стан ринку та відправлення і
управляння фінансовим біржовими операціями.
- ARAMIS – Інструмент фінансового ринку нагляду в режимі реального
часу, який використовується регуляторами ринку та групи нагляду для
забезпечення цілісності ринку.
- SARA – Програма, яка відповідає міжнародним стандартам, рішення для
клірингу, розрахунків та депозитарію.
- TRS-CPS – Комбіноване рішення для управління пост-торгівлею і
посередництвом.
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- Wombat – є провідним постачальником технологій управління даними,
яка допомагає клієнтам в управлінні, обробки і аналізу ринкових даних з наших
та інших ринків по всьому світу.
- TransactTools – Набір технологій, який відкриває інвестиційним банкам,
брокерам-дилерам та іншим клієнтам, доступ до електронної торгівлі.
Одною з головних проблем NYSE, яка спричиняю велику кількість
проблем для США і всього світу в цілому – це кризи. Не зважаючи на
масивність та складність структури управління NYSE, вона спричинили чи не
малу кількість криз у минулому та продовжує їх спричиняти у теперішньому.
Так, наприклад, ми можемо навести перелік найбільших криз за історію
Уолл-стріт [11]:
1. Wall Street 1929-32 (-90%)
На першому місці падіння ринку акцій на 90 відсотків, в 1929-1932 роках,
викликане загальною рецесією в економіці США, кризою надвиробництва,
жорсткої дефляцією, безробіттям і висновками, зробленими після цього
масивними продажами акцій, під заставу яких було взято величезну кількість
кредитів.
2. Wall Street 1937-38 (-49%)
Криза, пов'язана з сумнівами ринку з приводу політики Нового курсу
президента Рузвельта, спрямованої на усунення рецесії.
4. Wall Street 1906-07 (-48%)
Ринки відреагували на жорсткі дії президента США Теодора Рузвельта
проти квітучих монополій, в першу чергу в залізничній сфері.
5. Wall Street 1919-21 (-46%)
Був викликаний міхуром в автомобільному секторі пов'язаному з
перевиробництвом автомобілів.
6. Wall Street 1901-03 (-46%)
Криза була викликана панікою після вбивства президента США МакКінлі в 1901, і посилений посухою в цей же рік.
Таким чином можна зазначити, що ринок реагує на будь-які політичні
події та економічні прорахунки.
Криза у 2008 році є яскравим прикладом, які фактори, крім політичних та
економічних, можуть впливати на формування криз. 2008 рік – іпотечна криза
яка, спричинила світовий ланцюгову реакцію криз. Основна проблема полягала
у системі, яка була побудована на принципах отриманні прибутку будь-якої
ланки без контролю повернення іпотечних кредитів. Організації проводили
махінації з контракти про надання іпотечного кредиту без належної перевірки
документів громадян. У свою чергу позичальники не мало коштів для
повернення заборгованості у результаті чого, ми спостерігали інвестування у
сектор нерухомості без подальшого отримання прибутку.
Це підводить нас до проблеми структури біржі, людський фактор як
бажання отримати максимальний прибуток без дотримання законодавчих актів.
Держава намагається контролювати закону роботу фондової біржі, але
навіть мільйоні штрафи не зупиняють жадібність людей.
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Можна зазначити, що існує низка теоретичних припущень, які мають
право на існування, як методи регулювання бірж для запобігання криз [13]:
Перш за все, має місце посилення законодавчих норм для NYSE, щоб
забезпечити юридичну та економічну вірну оцінку ситуації на ринку біржі. Як
вирішення проблем, також можна розглянути ідею періодичних фондів, коли
вони мають право працювати певний встановлений період, після чого
анулювати всі системи. Це може принести багато незгод так як це знизить
можливість максимального прибутку з однієї ідеї. Також можна розглянути
контроль грошових мас кожної «ідеї». При певному їх зрості вносити у систему
державні установи, які будуть контролювати правильність виконання цієї
«ідеї».
Висновки. Нью-Йоркської фондова біржа (NYSE) займає лідируюче
місце серед всіх світових фондових бірж. Складна структура та механізми
роботи були створені протягом довгої історії розвитку цієї біржі. Незважаючи
на мільйоні штрафи, окремі елементи всієї системи продовжують ігнорувати
економічні та юридичні закони.
Таке відношення людей до отримання максимального прибутку
приводить систему до періодичного занепаду у вигляді криз. У свою чергу
масштабність такої фондової біржі спричиняє спалах крих на світовій арені.
Тому саме влада країни, у якій перебуває ця фондова біржа, повинна провести
низку заходів для запобігання масштабних криз через людський фактор.
Бібліографічні посилання:
1. Еш С. М. Фінансовий ринок / С. М. Еш. // 2. – 2011. – С. 528.
2. Божидарнік Н. В. Валютні операції / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ:
Центр учбової літератури, 2013. – 698 с.
3. Закон України "Про товарну біржу" [Електронний ресурс]. – 1992. – Режим доступу
до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.
4. Михайленко М. Н. Фінансові ринки та інститути / М. Н. Михайленко. – Москва:
Юрайт, 2015. – 303 с. – (Бакалавр. Прикладний курс.).
5. New York Stock Exchange (NYSE) [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до
ресурсу: https://www.fxcm.com/insights/new-york-stock-exchange-nyse/.
6. Нью-Йоркская фондовая биржа. NYSE. [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим
доступу до ресурсу: http://mir-fin.ru/nyse.html.
7. Boston Institute of Finance. Stockbroker course. / Boston Institute of Finance. // 7. – 2005. –
№63. – С. 351.
8. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим
доступу до ресурсу: http://www.ereport.ru/articles/organiz/nyse.htm.
9. NYSE Euronext Names Jon Robson as Chief Executive Officer, NYSE Technologies.
[Електронний
ресурс].
–
2012.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://datamanagementreview.com/people-moves/article/nyse-euronext-names-jon-robsonchief-executive-officer-nyse-technologies.
10. NYSE Euronext. Form 10-K. [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до
ресурсу:
http://www.wikinvest.com/stock/NYSE_Euronext_(NYX)/Filing/10K/2009/F2849425#rom
89842_14.
11. The Ten Biggest Stock Market Crashes of All Time [Електронний ресурс]. – 2008. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
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http://web.archive.org/web/20080420044527/http://timesbusiness.typepad.com/money_webl
og/2008/04/the-ten-biggest.html.
12. Хохлова Д. «Образовавшийся сейчас пузырь ещё хуже пузыря доткомов» — инвестор
Марк Кьюбан [Електронний ресурс] / Д. Хохлова. – 2015. – Режим доступу до
ресурсу: https://vc.ru/p/cuban-bubble.
13. Школовий К. Д. «БУЛЬБАШКИ» УОЛЛ-СТРІТ ТА КРИЗИ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ
НЬЮ-ЙОРКУ. / К. Д. Школовий, Н. С. Венгерська. – 2017.
List of references:
1. Esh S. M. Finansovyj rynok / S. M. Esh. // 2. – 2011. – S. 528.
2. Bozhydarnik N. V. Valiutni operatsii / N. V. Bozhydarnik, T. V. Bozhydarnik. – Kyiv:
Tsentr uchbovoi literatury, 2013. – 698 s.
3. Zakon Ukrainy "Pro tovarnu birzhu" [Elektronnyj resurs]. – 1992. – Rezhym dostupu do
resursu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.
4. Mykhajlenko M. N. Finansovi rynky ta instytuty / M. N. Mykhajlenko. – Moskva: Yurajt,
2015. – 303 s. – (Bakalavr. Prykladnyj kurs.).
5. New York Stock Exchange (NYSE) [Elektronnyj resurs]. – 2016. – Rezhym dostupu do
resursu: https://www.fxcm.com/insights/new-york-stock-exchange-nyse/.
6. N'iu-Jorkskaia fondovaia byrzha. NYSE. [Elektronnyj resurs]. – 2015. – Rezhym dostupu do
resursu: http://mir-fin.ru/nyse.html.
7. Boston Institute of Finance. Stockbroker course. / Boston Institute of Finance. // 7. – 2005. –
№63. – S. 351.
8. N'iu-Jorkskaia fondovaia byrzha (NYSE) [Elektronnyj resurs]. – 2015. – Rezhym dostupu
do resursu: http://www.ereport.ru/articles/organiz/nyse.htm.
9. NYSE Euronext Names Jon Robson as Chief Executive Officer, NYSE Technologies.
[Elektronnyj
resurs].
–
2012.
–
Rezhym
dostupu
do
resursu:
http://datamanagementreview.com/people-moves/article/nyse-euronext-names-jon-robsonchief-executive-officer-nyse-technologies.
10. NYSE Euronext. Form 10-K. [Elektronnyj resurs]. – 2009. – Rezhym dostupu do resursu:
http://www.wikinvest.com/stock/NYSE_Euronext_(NYX)/Filing/10K/2009/F2849425#rom
89842_14.
11. The Ten Biggest Stock Market Crashes of All Time [Elektronnyj resurs]. – 2008. – Rezhym
dostupu
do
resursu:
http://web.archive.org/web/20080420044527/http://timesbusiness.typepad.com/money_webl
og/2008/04/the-ten-biggest.html.
12. Khokhlova D. «Obrazovavshyjsia sejchas puzyr' eschio khuzhe puzyria dotkomov» —
ynvestor Mark K'iuban [Elektronnyj resurs] / D. Khokhlova. – 2015. – Rezhym dostupu do
resursu: https://vc.ru/p/cuban-bubble.
13. Shkolovyj K. D. «BUL'BAShKY» UOLL-STRIT TA KRYZY NA FONDOVIJ BIRZhI
N'Yu-JORKU. / K. D. Shkolovyj, N. S. Venhers'ka. – 2017.
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях:
Название конференции
Научные исследования: тенденции
и перспективы, Mexico City, Mexico
Актуальные вопросы современной
науки, Valencia, Venezuela
Приоритетные научные
направления, Plovdiv, Bulgaria
Проблемы и перспективы развития
научной мысли, Pretoria, South
Africa
Перспективы научных
исследований, Dublin, Ireland
Наука и практика: инновационный
подход, Paris, France
Мировое научное пространство,
Coventry, United Kingdom
Наука и общество, Roma, Italy
Наука и образование, Nürnberg,
Deutschland

Дата проведения

Последний срок
подачи материалов

Срок выхода из
печати эл.версии
сборника

28 апреля 2017

27 апреля 2017

15 мая 2017

26 мая 2017

25 мая 2017

15 июня 2017

30 июня 2017

29 июня 2017

15 июля 2017

28 июля 2017

27 июля 2017

15 августа 2017

25 августа 2017

24 августа 2017

15 сентября 2017

29 сентября 2017

28 сентября 2017

15 октября 2017

27 октября 2017

26 октября 2017

15 ноября 2017

24 ноября 2017

23 ноября 2017

15 декабря 2017

25 декабря 2017

24 декабря 2017

15 января 2017

Тематические направления конференций:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: http://conf.at.ua
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График публикации коллективных научных монографий на 2017 год
Название конференции, исходные данные издательства

Срок предоставления
материалов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Интеграционные процессы в мировой экономике.
28 Марта 2017
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Экономика знания: состояние, тенденции, перспективы.
28 Марта 2017
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Национальная безопасность: теория, методология, практика.
28 Апреля 2017
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India
Государственно-частное
партнерство
в
условиях
28 Апреля 2017
инновационного развития экономики.
Edizioni Magi, Roma, Italy
Конкурентоспособность предпринимательских структур:
28 Мая 2017
методы оценки и стратеги повышения.
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia
Социальная экономика: теория и практика.
28 Мая 2017
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Учет, анализ и аудит: теория и практика.
28 Июня 2017
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Туристическая индустрия: проблемы и решения.
28 Июня 2017
CARICOM, BARBADOS
Тенденции развития банковской системы в современных
28 Июля 2017
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Маркетинг: новые тенденции и перспективы.
28 Июля 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Проблемы развития денежно-кредитной системы.
28 Августа 2017
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España
28 Августа 2017
Внешнеэкономичсекая
деятельность:
проблемы
и
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou,
28 Сентября 2017
China
Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика.
28 Сентября 2017
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Проблемы и перспективы развития финансовой системы.
28 Октября 2017
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education.
Vienna
Управление экономическими системами.
28 Октября 2017
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Налоговая система: социально-экономический аспект.
28 Ноября 2017
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique
Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o.,
28 Ноября 2017
Lodz, Poland
Социально-экономическое развитие регионов.
28 Декабря 2017
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv,
Bulgaria
Экономика природопользования.
28 Декабря 2017
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Современные технологии в педагогической науке.
28 Марта 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Психолого-педагогические особенности интелектуального
28 Апреля 2017
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Теория и методика дополнительного образования.
28 Мая 2017
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Методология, теория и практика преподавания иностранных
28 Июня 2017
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France
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Срок выхода эл.
версии

Апрель 2017
Апрель 2017
Май 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Июль 2017
Август 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Январь 2018
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
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Актуальные вопросы социальной педагогики.
CARICOM, BARBADOS
Образование и воспитание: методология и практика.
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni
Magi, Roma, Italy
Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения.
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Проблемы и тенденции развития школьного образования.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe
Bowker. Melbourne. Australia
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Конституционное право: проблемы и перспективы развития.
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Основные
направления
развития
современной
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United
Kingdom
Корпоративное право: вопросы теории и практики.
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Социальное законодательство в условиях глобализации.
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Гражданское право и гражданский процесс: тенденции
развития. EDEX, Madrid, España
Право и Интернет. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Уголовное право, криминалистика и криминология:
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS,
Namur, Belgique
Нотариальное право: теория и практика.
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Полиция как институт общества.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

28 Марта 2017

Апрель 2017

28 Апреля 2017

Май 2017

28 Мая 2017

Июнь 2017

28 Июня 2017

Июль 2017

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем:

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической
деятельностью
предприятий
(№
государственной
регистрации
0113U007514).
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности
субъектов
хозяйствования
(№
государственной
регистрации
0113U007515).
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516).
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной
регистрации 0114U006191).
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№
государственной регистрации 0114U006192).
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193).
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189).
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос.
регистрации 0114U006190).
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации
0114U006194).
Координатор – секретарь оргкомитета
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна
тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт: http://ecofin.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в

Международном еминаре-стажировке:

«Наука и образование: европейский опыт»
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom)
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Форма участия - заочная (дистанционная).
Программа Международного семинара-стажировки:
Публикация статьи в сборнике статей
36 ч
72 ч
или научном журнале
100
150
Стоимость, ЕВРО *

108 ч
200

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты.
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно.

В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике
научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы
повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке:
«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт»
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland)

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Руководитель программы:
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland),
Dr.hab., MBA,
Walery Okulicz-Kozaryn
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия
проводятся на русском языке.
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом,
Профи.
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных
образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является
эффективным инструментом роста педагогического мастерства.
Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа.
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном
семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации,
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении
программы повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua
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