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HOLLING PREY / PREDATOR MODEL FOR ANALYSIS OF POORLY 
KNOWN MICRO / MACROECONOMICS TASKS BASED ON TREND 

ANALYSIS 
 

Introduction 
Throughout the history of economics, a variety of analytical tools have been 

borrowed from hard sciences e.g. physics. Economics has taken its mathematics and 
their deductive techniques from physics, their statistics from e.g. genetics, their 
systems of classification from taxonomy and chemistry, their model-construction 
techniques from mechanics, and their methods of analysis of the consequences of 
actions from engineering (Faggini and Lux, 2009). However, biology, agriculture and 
ecology are other donors of formal tools.  Prey/Predator (P/P) models are probably 
the most important examples, e.g. (Kooij and Zegeling, 1996), (Martín-Fernández et 
al., 2014). 

In many earlier studies, it has been shown that harvesting has a strong impact 
on population dynamics, ranging from rapid depletion to complete preservation of 
biological populations, see (Guodong Zhang, 2011), (Braverman and Braverman, 
2009). P/P models are flexible prototypes, which have attracted attention due to their 
diverse applications, for example, the evolutionary games, see e.g.  (Nowak, 2006), 
epidemic spreading, e.g. (Pang and Liu, 2009), renewable resources in bioeconomic 
systems (Zhang et al., 2014). P/P models could be naturally widely applied to solve 
different tasks of economics related to agriculture, e.g. (Apedaille et al., 1994), 
(Chakraborty et al., 2012). 
 

Qualitative Models 
Computers provide a powerful basis for number manipulations but their 

contributions to problem solving based on common sense has been very small, e.g. 
(Dohnal, 1997). A methodology of applied soft modelling, e.g. fuzzy logics, is 
gradually being built up and can be used to develop such complex models which 
incorporate some relations which are prohibitively vague and cannot be studied using 
classical statistical methods (Dohnal, 1996). 

There are many important heuristics which are based just on trends, i.e. 
increasing, constant and decreasing. It means that nothing is known quantitatively. 
Such descriptions are based just on three qualitative values, positive, zero, negative. 

Qualitative models are not yet well known and their applications are very 
limited. Therefore short definitions of the basic concepts are presented in this chapter 
to make this paper self-explanatory and eliminate further study of elements of 
artificial intelligence. 
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All pairwise relations X, Y, see Fig. 1, are examples of qualitative relations. It 
means that nothing is quantitatively known. For example the relation No. 25 indicates 
that:   

 The relation is decreasing 
 There is a linear relationship between Y and X 
 If X = 0 then Y is positive.  

 
Fig. 1. Examples of pair wise qualitative relations 

There are just three qualitative changes / values, e.g. (Kubíčková et al., 2013): 
Change   Value 
Increasing,    Positive 
Constant,    Zero 
Decreasing,    Negative 

(1) 

 

A qualitative scenario of a qualitative model, represented, e.g. by a set of 
qualitative equations, is specified if all its n qualitative variables: 

x1, x2, ..., xn (2) 
which are described by corresponding n qualitative triplets: 
 

(X1, DX1, DDX1), (X2, DX2, DDX2), …, (Xn, DXn, DDXn) (3) 
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where Xi is the i-th variable and DXi and DDXi are the first qualitative and 
second qualitative derivations with respect to the independent variable t (which 
usually represents time). DX is qualitative interpretation of a traditional numerical 
dx/dt value. 

The reason why the third and higher derivatives are ignored is that the values 
of these derivatives are rarely certain. Moreover, the third derivatives substantially 
increase the number of corresponding qualitative scenarios. The only difference is 
that instead of triplets, quaternions are considered (4). 

(X1, DX1, DDX1, DDDX1), …, (Xn, DXn, DDXn, DDDXn) (4) 
A qualitative model has m qualitative scenarios. The j-th qualitative scenario is 

the n-triplet: 
(X1, DX1, DDX1), (X2, DX2, DDX2),…, (Xn, DXn, DDXn)j (5) 
where  j = 1, 2, …, m. It is possible to identify all possible transitions among 

the set of m scenarios. For details see, e.g. (Dohnal, 2014). An example of the 
transitional graph is given in Fig. 2. 

 
Fig. 2. Transitional graph 

 

There are 7 scenarios, m = 7 (5). The transitional oriented graph indicates that 
it is possible to transfer the scenario No. 4 into the scenario No. 1 and not the other 
way round. Fig. 2 represents a tree, there are no loops. 

Qualitative Equations 
Table 1 

Qualitative additions 
Xj 

+ 

+ 0 - 
+ + + ? 

0 + 0 - Xi 

- ? - - 
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To solve a set of ordinary differential equations requires definitions of some 
e.g. arithmetic operations. A qualitative addition is a simple and easy to understand 
operation: 

Xi + Xj = Xs (6) 
It is represented by the following matrix (see Table 1). 
It is sometimes possible to find more than one qualitative value. The question 

marks in Table 1 indicate conditions under which it is impossible to predict a sign of 
the result: 

(Xi=positive) + (Xj=negative) = (Xs=?) (7) 
A qualitative derivative of a sum of qualitative variables (6) is a sum of their 

qualitative derivatives. 
DXi + DXj = DXs 

DDXi + DDXj = DDXs 
(8) 

A qualitative multiplication 
Xi × Xj = Xs      (9) 
is described by the following table (Table 2): 

Table 2 
Qualitative multiplication 

Xj 
× 

+ 0 - 
+ + 0 - 

0 0 0 0 Xi 

- - 0 + 
 

P/P models are usually represented by NODE (nonlinear ordinary differential 
equations). NODE are well stabiles and well known formal tools, e.g. (Lorenz, 1993). 
However, their qualitative contra parts and their solutions are relatively complex 
combinatorial problems and are not studied in this paper, for details see (Vicha and 
Dohnal, 2008), (Vícha and Dohnal, 2008). Linear qualitative differential equations 
are systematically presented in (Šiller et al., 1992), (Šiller et al., 1993). 

P/P – Holling type 1 Model 
There are many different models developed to solve a broad spectrum of 

different problems related to biology and ecology, see e.g. (Guodong Zhang, 2011), 
(González-Olivares and Rojas-Palma, 2011). Well known P/P – Holling type 1 model 
has the following form of two nonlinear ordinary differential equations: 

 

 cmxdy
dt

dy

ymx
k

x
rx

dt

dx









  1

 (10) 

 

where x is the prey populations,  y is the predator population, r, k, m, c, and d 
are all positive constants. For details, see e.g. (Li et al., 2013). 
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Micro / Macroeconomics applications of P/P models are often poorly known. 
Therefore the evaluation of the constants used in the model (10) could be difficult 
and inaccurate. However the numerical values of constant (10) are irrelevant if 
qualitative models are studied. Therefore the equations (10) can be qualitatively 
rewritten as, for details see (Dohnal, 1991): 

 

XYYDY

XXYXDX


 2

 (11) 

 

However, numbers of predators and preys are neither negative nor zero. They 
are both positive. It means that any triplet must be (+, DX, DDX). If both variables X 
and Y are positive then just 49 scenarios exist, see Table 3. 

Table 3 
All possible scenarios 

No X Y No X Y 
1 + + + + + + 26 + 0 - + + + 
2 + + + + + 0 27 + 0 - + + 0 
3 + + + + + - 28 + 0 - + + - 
4 + + + + 0 + 29 + - + + + + 
5 + + + + - + 30 + - + + + 0 
6 + + + + - 0 31 + - + + + - 
7 + + + + - - 32 + - + + 0 - 
8 + + 0 + + + 33 + - + + - + 
9 + + 0 + + 0 34 + - + + - 0 
10 + + 0 + + - 35 + - + + - - 
11 + + 0 + 0 + 36 + - 0 + + + 
12 + + 0 + - + 37 + - 0 + + 0 
13 + + 0 + - 0 38 + - 0 + + - 
14 + + 0 + - - 39 + - 0 + 0 - 
15 + + - + + + 40 + - 0 + - + 
16 + + - + + 0 41 + - 0 + - 0 
17 + + - + + - 42 + - 0 + - - 
18 + + - + 0 + 43 + - - + + + 
19 + + - + - + 44 + - - + + 0 
20 + + - + - 0 45 + - - + + - 
21 + + - + - - 46 + - - + 0 - 
22 + 0 + + - + 47 + - - + - + 
23 + 0 + + - 0 48 + - - + - 0 
24 + 0 + + - - 49 + - - + - - 
25 + 0 0 + 0 0    

 

There are 228 possible transitions among the set of 49 scenarios. As an 
example a set of 21 transitions among the scenarios, see Table 3, are given in Table 4. 

Table 4 
First 21 transitions of Holling type 1 model 

No From, Tab.4 To,  Tab.4 
 1 1 2 
2 1 8 
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3 1 9 
4 2 1 
5 2 3 
6 2 8 
7 2 9 
8 2 10 
9 3 2 
10 3 9 
11 3 10 
12 4 1 
13 4 8 
14 5 4 
15 5 6 
16 5 11 
17 5 12 
18 5 13 
19 6 5 
20 6 7 
21 6 12 

 

The corresponding transitional graph is given in Fig. 3. 

 
Fig.3 Transitional graph 

A complete set of all possible one dimensional transitions is given in the 
following Table 5: 

Table 5 
A list of all one dimensional transitions 

 From  To Or Or Or Or Or Or 
1 + + +  + + 0       
2 + + 0  + + + + + -      
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3 + + -  + + 0 + 0 - + 0 0     
4 + 0 +  + + +       
5 + 0 0  + + + + - -      
6 + 0 -  + - -       
7 + - +  + - 0 + 0 + + 0 0 0 - + 0 0 + 0 0 0 0 - 0 
8 + - 0  + - + + - - 0 - 0     
9 + - -  + - 0 0 - - 0 - 0     
10 0 + +  + + 0 + + - + + +     
11 0 + 0  + + 0 + + - + + +     
12 0 + -  + + -       
13 0 0 +  + + +       
14 0 0 0  + + + - - -      
15 0 0 -  - - -       
16 0 - +  - - +       
17 0 - 0  - - 0 - - + - - -     
18 0 - -  - - 0 - - + - - -     
19 - + +  - + 0 0 + + 0 + 0     
20 - + 0  - + - - + + 0 + 0     
21 - + -  - + 0 - 0 - - 0 0 0 + - 0 0 - 0 0 0 0 + 0 
22 - 0 +  - + +       
23 - 0 0  - + + - - -      
24 - 0 -  - - -       
25 - - +  - - 0 - 0 + - 0 0     
26 - - 0  - - - - - +      
27 - - -  - - 0       

 

Table 6 
List of Scenarios 

No X Y No X Y No X Y 

1 + + + + + + 8 + + 0 + + + 15 + + - + + - 
2 + + + + + 0 9 + + 0 + + 0 16 + + - + 0 + 
3 + + + + + - 10 + + 0 + + - 17 + + - + - + 
4 + + + + 0 + 11 + + 0 + 0 + 18 + 0 + + - + 
5 + + + + - + 12 + + 0 + - + 19 + 0 + + - 0 
6 + + + + - 0 13 + + - + + + 20 + 0 + + - - 
7 + + + + - - 14 + + - + + 0 21 + + - + 0 + 

 

Let us suppose that the population of preys X is increasing. Therefore all such 
scenarios which have the following triplet (+ + anything) as a description of a X 
behavior is taken into consideration. Therefore the following set of scenarios is 
studied: 

There are 21 such scenarios. The corresponding transitional graph is given in 
Fig. Ошибка! Источник ссылки не найден.. It is possible to choose a specific 
sub problem of the graph given in Fig. 4. 
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Fig. 4 Transitional graph 

For example let us study such scenarios where the number of preys X is 
increasing more and more rapidly. It means such scenarios which have the following 
triplets for the characteristic of X (+ + +). The list of such scenarios is given in Table 
7. 

Table 7 
List of Scenarios 

No. X Y 
1 + + + + + + 
2 + + + + + 0 
3 + + + + + - 
4 + + + + 0 + 
5 + + + + - + 
6 + + + + - 0 
7 + + + + - - 

 

Economics Applications of P/P Models 
There are different interpretations of P/P models. Some of them represent a 

simple straightforward description of appropriations and defenses of material goods 
which have certain values to different agents. Neoclassical models of production and 
trade generally assume that goods and resources are secure from human 
appropriation; hence, they abstract away the very problems of insecure property and 
predation that plague many developing economies (Anderton, 2003). 

It is only in recent decades that predation and defense have begun to be treated 
as basic forms of economic activity in general-equilibrium models. Future research 
on production, trade, and predation in the hawk/dove model could introduce 
heterogeneities among the agents (e.g. asymmetric productivities, resources and 
weapons), weapons production rather than weapons endowment, and moral 
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constraints on appropriation. However, there are more potential applications of 
Prey/predator models, see e.g. (Brander and De Bettignies, 2009), (Dixit and Skeath, 
2004). 

The following simple example is used to demonstrate simple P/P related tasks. 
Two firms are financially constrained and in need of EFI (external funding for 
investment). Let us study a trivial problem - there are two players, A and B, they 
compete over R units of a resource (e.g. EFI). Three strategies are possible (Dixit and 
Skeath, 2004): 

• A and B are doves, their encounter is peaceful with each obtaining R/2. 
• A is a dove and B a hawk, A submits to B’s aggression; A obtains 

nothing while B acquires R. 
• A and B are hawks, fighting ensue, leading to injuries and possible 

destruction of some of the resource. The expected payoff to a hawk from fighting in a 
hawk/hawk encounter is (R – d)/2, where d captures the diminution of the resource 
from the destructiveness of fighting costs. 

A meaningful modification of some given strategies can be used to solve very 
specific problems. For example endogenous dynamics of relevant P/P models can 
provide an explanation for both high-venture capital concentrations by industry and 
‘boom and bust’ industry-level investment dynamics (Brander and De Bettignies, 
2009). 

Another possible characteristic of the players A and B is that they differ in the 
level of bargaining power over their investors. The optimal financial contract 
between the firm with less bargaining power and its investors will provide the 
incentive for the firm with complete bargaining power to prey (Chan et al., 2013). 

There are more than 20 relatively well established P/P models some of them 
have been used to solve quantitative problems related to economics, see e.g. 
(Guodong Zhang, 2011), (Wang and Zeng, 2007). However, Holling type 1 model is 
easier to interpret using qualitative terms as it is done above and therefore this P/P 
model is studied. 

There several possible areas of applications e.g. Time series analysis, see e.g. 
(Ewing et al., 2007), (Dohnal et al., 2010) and Growth / Business Cycles, see e.g. 
(Veneziani and Mohun, 2006). 

Qualitative Interpretations of Holling type 1 Model 
The following example is an interpretation of a qualitative result. Qualitative 

solutions of Holling type 1 model, see Tables 3, 6 and 7 and their transitional graphs, 
see Fig. 2,3 and 4, are used. However, the used interpretations of the variables X and 
Y is where X is the day-cost of prey feeding rate, Y the total mass of fish harvested. 

The first qualitative question to be answered is – is there a steady state, i.e. is 
there the following scenario, see n = 2, (3): 

X  Y 
(+ 0 0) (+ 0 0) 

  (12) 
 

This answer can be solved simply by searching Table 3. It is clear that the 
scenario is there as the scenario No. 25. 

The scenario No. 1, see Table 3, has the following triplets 
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X  Y 
(+ + +) (+ + +) 

(13) 
 

It means that both variables X and Y are increasing more and more rapidly. 
The scenario No. 25   (12) is the steady state. The transitional graph, see Fig. 3, 
indicates that the scenario 25 can be transferred into the scenario No. 1. The scenario 
No. 1 cannot be transferred into the scenario No. 25. If the steady state scenario must 
be reached then there are many possible paths, for example the following sequence of 
transitions 

13 → 12 → 4 → 25 
In terms of simple common sense analysis the best possible scenario is to 

decrease the feeding cost as quickly as possible and increase the mass of harvested 
fish as quickly as possible. It means that the following scenario is the best: 

X  Y 
(+ - -)  (+ + +)  (14) 

 

The scenario No. 43 corresponds to the best possible scenario  (14). Let us 
suppose that the current situation corresponds to the scenario No. 1, Table 3 and a 
path must be identified which leads from this scenario to the best scenario No. 43. 
The transitional graph, see Fig. Ошибка! Источник ссылки не найден., 
demonstrates that there are many such paths. An example is: 

1 → 9 → 26 → 43 
 

CONCLUSION 
There is no generally accepted methodology of qualitative modelling and its 

interpretation in finance and economics. The only way how to demonstrate our results 
is to describe a specific case.  

A result of qualitative analysis is a set of scenarios and a set of transitions. This 
is a complete description of all possible unsteady state behaviors of prey / predator 
models. The studied models are the simplest possible. There are Prey /Predator (P/P) 
models with, e.g. several predators and their possible micro / macroeconomics 
interpretation can be quite complex. The total number of qualitative scenarios is 
usually high. Multidimensional P/P problems can have more than one million 
scenarios. This fact could make the result interpretation and consequently the 
decision making difficult because of its complexity. Rather often there are too many 
scenarios. In other words a model under study is not very restrictive on the qualitative 
level. 

The qualitative prey/ predator models are very flexible. It is possible to 
perform any union or intersection of different models. If an analyst believes that two 
qualitative models are relevant then he/she can use just the intersection of the 
corresponding two sets of scenarios to make the forecast much more restrictive. It is 
possible to integrate equationless models, see Fig. 1 and qualitative interpretations of 
differential equations, an example see (11). This offers a promising area for further 
research. 

Spurious scenario is a scenario which qualitatively exists but has no any 
quantitative interpretation. For details see, e.g. (Davis, 1990). The problem of 
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spurious scenarios is not studied in this paper. A simple common sense analysis is 
indicates that the scenario is not realistic. It could be hardly possible to decrease 
rapidly the manufacturing cost and increase rapidly the profit, see  (14). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ENSURING 
ECONOMIC SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Розглянуто характеристику економічних інтересів на регіональному рівні та їх 
порівняння із національними економічними інтересами. Наведено чинники, ризики та 
загрози економічній безпеці регіону. Окреслено взаємозв’язок завдань забезпечення 
економічної безпеки на рівні держави та регіону. Розроблено алгоритм узгодження 
завдань державної та регіональної політики в системі забезпечення економічної 
безпеки. Запропоновано послідовність застосування організаційно-економічного 
механізму посилення економічної безпеки  на регіональному рівні.   

Ключові слова: економічна безпека, регіон, забезпечення безпеки, механізми 
управління 

 

Рассмотрена характеристика экономических интересов на региональном уровне 
и их сравнение с национальными экономическими интересами. Приведены факторы, 
риски и угрозы экономической безопасности региона. Определена взаимосвязь задач 
обеспечения экономической безопасности на уровне государства и региона. Разработан 
алгоритм согласования задач государственной и региональной политики в системе 
обеспечения экономической безопасности. Предложена последовательность 
применения организационно-экономического механизма усиления экономической 
безопасности на региональном уровне. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, обеспечение безопасности, 
механизмы управления 

 

Сharacteristics of the economic interests at the regional level and their comparison 
with national economic interests are described in the article. The factors, risks and threats to 
economic security of the region are defined. Relationship between economic security tasks at 
the national and regional level is characterized. The algorithm of coordination tasks of the 
state and regional policy in ensuring economic security is developed. A sequence of 
organizational and economic mechanisms for strengthening economic security at regional 
level is offered. 

Key words: economic security, region, providing security, mechanisms of management 
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Постановка проблеми. Передумовою формування регіону як окремого 
економічного суб’єкта є виокремлення та об’єднання спільних економічних 
інтересів суб’єктів господарської діяльності на території регіону. Економічні 
інтереси регіону конкретизують мету регіонального розвитку відповідно до 
природно-кліматичних, економічних, історико-етнографічних, демографічних 
та інших умов [1]. Суб’єктом таких інтересів є частина території держави, 
відокремлена за спільністю природно-кліматичних, етнічних, культурних ознак; 
характерною спеціалізацією і структурою виробництва, спільною виробничою і 
соціальною інфраструктурою. Зважаючи на події 2014-2015 рр. на Сході 
України, проблеми формування системи економічної безпеки регіонів та 
захисту їх інтересів стали с особливо актуальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями вивчення 
економічної безпеки займаються як українські (О.Барановський, Я.Базилюк, 
З.Варналій, Т.Васильців, О.Власюк, Я.Жаліло, А.Качинський, А.Мокій, 
В.Мунтіян, А.Сухоруков, М.Флейчук та ін.), так і зарубіжні науковці 
(Л.Абалкін, А.Афонцев, І.Богданов, А.Сенчагов та ін.), проте недостатньо 
висвітленим залишаються проблеми регіональної безпеки та взаємодії систем 
забезпечення безпеки на національному та регіональному рівнях.  Саме тому 
метою роботи є виявлення та розкриття інституційних та економічних 
чинників забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні, та 
визначення їх місця в системі національної безпеки держави.  

Результати дослідження. В межах кожного регіону існують суперечності 
в задоволенні інтересів різних груп суб’єктів господарювання не лише на 
території регіону, але й в міжрегіональній взаємодії, що можуть становити 
загрозу безпечному розвитку економіки регіону (рис. 1).  

 

 Суперечності економічних інтересів регіону 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Суперечності економічних інтересів регіону як загроза безпеці 
економічного розвитку (складено за: [1]) 

Соціально-економічний розвиток регіону нерозривно пов’язаний з 
економічними інтересами регіону, що виражають його потреби та є ефективним 
стимулом регіонального відтворення. Зважаючи на окреслені на рис. 1 
суперечності між інтересами регіонів, для втілення в життя стратегії 
забезпечення безпеки розвитку регіонів необхідно запровадити механізм, який 

 
 
 
 
 

національно-регіональні суперечності, які 
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окремого регіону 
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спирається на внутрішні й зовнішні економічні інтереси країни та регіонів. 
Економічна стратегія держави визначає трансформацію механізмів державного 
втручання в економіку регіонів для реалізації його стратегічних цілей на 
довгостроковий період. 

Суть економічних інтересів регіону можна розкрити через категорії 
сприйняття регіонального розвитку. З точки зору держави, регіональний 
розвиток – це зростання кількості і якості ресурсів та споживних благ, якими 
регіон забезпечує економіку країни, а з точки зору самого регіону – це 
зростання обсягу виробництва і споживання матеріальних і нематеріальних 
благ, збільшення кількості населення та доходу на одну особу, покращення 
соціально-психологічного клімату, екологічної ситуації [2]. Узагальнюючи 
характеристики різних рівнів управління економікою, подаємо авторський 
підхід до формування ієрархії багаторівневої системи управління економічною 
безпекою держави на основі окремих рівнів з функціональними складниками та 
місце в ній економічної безпеки регіону (рис. 2). 

 
Рис. 2. Управління економічною безпекою регіону в ієрархії системи 

економічної безпеки держави (складено за: [3]) 
 

Як бачимо з рис. 2, економічна безпека регіону знаходиться в системі 
безпеки між макро- та мікро- рівнем, відповідно функціонування регіональної 
економіки визначається з однієї сторони впливом на неї макрорівневої 
структури і мікрорівневої – з іншої. Проте, незважаючи на таку тісну 
взаємозалежність, не можна стверджувати, що проблеми регіону є звичайним 
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відображенням проблем системи загалом чи окремих суб’єктів, тому управління 
потрібно здійснювати через цілісний регіональний аналіз. 

Реалізація організаційно-економічних механізмів захисту економічних 
інтересів регіону залежить насамперед від рівня його економічного розвитку, 
розвитку сфери виробництва матеріальних і нематеріальних благ, виробничої та 
соціальної інфраструктури. Особливу роль в забезпеченні економічної безпеки 
регіону відіграє співвідношення рівнів розвитку економіки загалом та 
інфраструктури зокрема [4]. Для адекватної оцінки рівня економічної безпеки 
потрібно постійно відслідковувати вплив різних чинників, оскільки їхня дія є 
різнополярною і залежно від ситуації, вони можуть перешкоджати або сприяти 
забезпеченню безпеки. Якщо ж реагування на їхню дію буде несвоєчасне, це 
може викликати зміну їх стану, а згодом перерости в загрозу безпеці.  

При розробці заходів із забезпечення економічної безпеки регіону 
необхідно враховувати (1) класифікацію і контроль над дестабілізуючими 
чинниками безпеки; (2) ідентифікацію загрози внаслідок втрати контролю над 
чинником; (3) розробку і виконання заходів ліквідації загроз [5]. Управління 
економічною безпекою базується на необхідності: недопущення переростання 
негативних чинників у загрози,  запобіганні кризовим ситуаціям,  гарантії 
стабільного рівня об’єкту безпеки, мінімізації можливих економічних збитків.   

Для реалізації системи запобігання та мінімізації впливу негативних 
внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на стан економічної безпеки та 
мають підстави трансформуватись у загрозу безпеки, необхідно проводити (1) 
періодичний збір, обробку й аналіз інформації; (2) оцінку та прогнозування 
соціально-економічної ситуації; (3) передачу об’єктивної і достовірної 
інформації про стан об’єктів безпеки та можливі його відхилення до органів 
управління [5]. Дані такого моніторингу є базисом ефективної системи 
організаційно-економічних механізмів реалізації стратегії економічної безпеки 
через прийняття відповідних рішень з регулювання економічних процесів.  

Таблиця 1 
Критерії оцінювання регіонів України за індексом 

конкурентоспроможності  
 

Найгірша 
країна 

Найгірший 
регіон 

Найкращий 
регіон 

Найкраща 
країна 

Індекс конкурентоспроможності регіонів 
України 

2,8 3,8 4,4 5,7 

Інституції 2,4 3,3 4,0 6,1 
Інфраструктура 1,5 3,2 5,0 6,7 
Макроекономічне середовище 2,4 4,5 7,0 -  
Охорона здоров’я та початкова освіта 2,9 5,5 6,0 6,8 
Вища освіта та професійна підготовка 1,9 4,1 5,1 6,2 
Ефективність ринку товарів 2,8 3,8 4,1 5,6 
Ефективність ринку праці 2,8 4,6 4,9 5,9 
Рівень розвитку фінансового ринку 2,3 3,8 4,2 5,9 
Технологічна готовність 2,2 2,8 4,3 6,3 
Рівень розвитку бізнесу 2,5 3,7 4,2 5,8 
Інновації 1,9 2,6 3,4 5,8 
Розмір ринку 1,2 - - 6,9 

За: [6] 
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Подібний за своїм функціональним наповненням моніторинг став 
основою виведення рейтингової оцінки регіонів України Фондом «Ефективне 
управління» за індексом конкурентоспроможності 2012 р. на підставі 
статистичних даних за 2010-2011 рр. (табл. 1). 

Критерії оцінювання конкурентоспроможності регіонів, згідно з якими 
відбувається вимірювання безпеки (подані в табл. 1) співзвучні з тими, що 
висуваються до конкурентоспроможності та безпеки регіону. 
Конкурентоспроможність, соціально-економічний розвиток і економічна 
безпека – взаємопов’язані, тому серед наведених критеріїв є такі, які 
стосуються економічного розвитку (макроекономічна середовище, 
ефективність ринку товарів, рівень розвитку бізнесу), і ті, які стосуються 
соціальних питань (охорона здоров’я та початкова освіта, вища освіта та 
професійна підготовка), що підтверджує цілісність системи та нерозривність 
цих сфер для забезпечення безпеки регіону.  

Об'єктами економічної безпеки виступають економічна система загалом 
та її різні складові: природні багатства, виробничі й невиробничі фонди, 
нерухомість, фінансові ресурси, господарські структури, сім'я, окрема особа, а 
об’єктами регіональної безпеки є ті ж елементи, але в межах кожного окремого 
регіону. Аналогічно можна стверджувати про взаємопов’язаність суб’єктів 
безпеки: суб'єктами економічної безпеки виступають держава та її інститути 
(міністерства, відомства, податкові й митні органи, біржі, фонди і страхові 
кампанії), а також підприємства, установи й організації як державного, так і 
приватного сектора економіки [7], що для рівня регіону переходить на інший – 
нижчий в ієрархії управління економікою – рівень, регіональний.  

Через систему економічної безпеки країна отримує (1) можливість 
самостійно визначати і проводити внутрішню політику в економічній та інших 
сферах; (2) здатність активно впливати на процеси у світі, що стосуються 
економічних інтересів країни; (3) суспільну злагоду, запобігання масштабним 
внутрішнім конфліктам, небезпечним для стабільності демократичного 
політичного ладу. Тому, порушення будь-якого з цих чинників на 
регіональному рівні призводить до підриву економічної безпеки на 
національному – яскравим свідченням чого є дестабілізація ситуації (зокрема, 
відповідно до чинника (3)) в східних областях України. 

Подібно до макроекономічного аналізу, де складовими економічної 
безпеки виступають економічна незалежність; стійкість і стабільність 
національної економіки; здатність до саморозвитку й прогресу [8], у Концепції 
державної регіональної політики [9] складові економічної безпеки регіону 
визначено як:  економічна самостійність; стабільність регіональної економіки; 
здатність до розвитку і прогресу [10]. 

Співзвучність функціонального наповнення та чинників економічної 
безпеки регіону та держави може бути доповнена також взаємодією 
характеристик економічної безпеки на цих рівнях у розрізі її складників (рис. 3) 
– у порівнянні зі складниками економічної безпеки держави, наведеними в 
Методичних рекомендаціях щодо оцінки рівня економічної безпеки [11]. 
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Рис. 3. Функціональна взаємодія складників економічної безпеки регіону 

та держави (складено за: [11; 5; 12]) 
 

Забезпечення економічної безпеки регіону можливе за умови врахування  
інтересів усіх учасників процесу регіонального розвитку (галузей, підприємств, 
міст, районів) з усіх сфер. На усіх рівнях управління регіональним розвитком 
переплітаються економічні, політичні, екологічні, соціальні інтереси, причому, 
чим вищим є рівень регіонального розвитку, тим більшою є кількість учасників 
процесу, і, відповідно, тим ширшим є коло інтересів. Законодавчо закріплений 
захист економічних інтересів найповніше розкритий у Стратегії національної 
безпеки України «Україна у світі, що змінюється», затвердженій Указом 
Президента України від 12.02.2007 р. № 105 (в редакції від 08.06. 2012 р № 
389/2012) [13], де стаття 2 присвячена «засадам захисту життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави».  

З організаційної точки зору захист економічних інтересів державою 
розподілено на зовнішньому та внутрішньому рівні. У внутрішньому 
безпековому середовищі захист економічних інтересів передбачено через 
попередження, мінімізацію чи ліквідацію таких загроз, як: 1) залежність 
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внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон'юнктури, недостатня 
ефективність роботи щодо його захисту від несумлінної конкуренції з боку 
українських монополістів та імпортерів, а також щодо боротьби з 
контрабандою; 2) недостатня ефективність використання матеріальних 
ресурсів, переважання у структурі промисловості галузей з невеликою часткою 
доданої вартості, низький технологічний рівень вітчизняної економіки; 3) 
наявні валютні ризики, неефективне використання коштів Державного і 
місцевих бюджетів; 4) недосконалість законодавства для прискорення розвитку 
національної економіки на інноваційних засадах, відносно високий рівень 
тінізації економіки, відсутність достатніх стимулів для легалізації доходів 
населення та зменшення тіньової зайнятості; 5) надмірний вплив іноземного 
капіталу на розвиток окремих стратегічно важливих галузей національної 
економіки, небезпечне для економічної незалежності України зростання частки 
іноземного капіталу в таких галузях [13]. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Узгодження завдань державної та регіональної політики в системі 
забезпечення економічної безпеки  (складено автором) 

 

Розглядаючи суть впливу економічної безпеки регіону на розвиток 
національної економіки, виокремимо основні концептуальні моменти: (1) у 

гарантія 
стабільного 
рівня об’єкту 
безпеки 

врахування інституційних особливостей, ресурс-
ного потенціалу територій у процесі стра-
тегічного планування і визначення стратегічних 
пріоритетів та цілей регіонального розвитку 

Захист економічних 
інтересів 

суспільназлагода, 
запобігання масш-
табним внутрішнім 
конфліктам, небез-
печним для стабіль-
ності демократич-
ного політичного 
ладу 

Можливості 
економічної 

безпеки регіону 

недопущення 
переростання 
негативних 
чинників у 
загрози 

запобігання 
кризовим 
ситуаціям 

мінімізаціямо
жливих 
економічних 
збитків 

можливість само-
стійно визначати і 
проводити внутріш-
ню політику в 
економічній та 
інших сферах 

здатність активно 
впливати на проце-
си у світі, що стосу-
ються економічних 
інтересів країни 

 
Завдання регіональної політики 

сприяння формуванню конкурентоспроможних 
регіональних соціально-економічних комплексів 
шляхом налагодження міжсекторальної взаємо-
дії, вертикальної та горизонтальної кооперації, 
формування кластер них об’єднань 

сприяння узгодженню інтересів держави і регіо-
ну в процесі реалізації регіональної політики

сприяння оптимізації розміщення продуктивних 
сил, розвитку міжрегіонального співробітництва  

стимулювання комплексного розвитку територій 

забезпечення децентралізації державного 
управління регіональним розвитком  

ефективне господарювання на місцевому рівні

Система забезпечення економічної безпеки   
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випадку втрати відтворювальної функції регіоном зростають загрози 
економічній безпеці і втрачається зв'язок між економічною системою держави і 
її територіальною підсистемою, (2) сучасна ситуація в країні становить загрозу 
цілісності держави, а економічна безпека регіону виступає елементом стратегії 
стійкого соціально-економічного розвитку, (3) економічна безпека регіону – 
чинник стабільного і сталого розвитку держави, на основі створення правових, 
економічних, інституційних, організаційних і технологічних умов,  для 
збереження та ефективного використання природніх ресурсів, виробничих 
потужностей з метою підвищення рівня конкурентоспроможності, (4) 
відсутність реальних загроз в економічно розвиненому регіоні не виключає 
необхідності збереження і підтримання державою заходів адекватного 
реагування на такі загрози, що, на жаль, не відбулося в Україні у 2014 р.     

 

Рис. 5. Послідовність застосування організаційно-економічного механізму 
посилення економічної безпеки  (складено автором) 
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Роль держави в забезпеченні безпеки на регіональному рівні є такою ж 
визначальною, як і на національному рівні, оскільки проблеми, загрози, 
чинники розвитку і завдання безпекової політики на цих рівнях переплітаються, 
взаємозалежать і постійно взаємодіють (рис. 4). 

Поєднання заходів регіональної та державної економічної політики в 
процесі забезпечення економічних інтересів регіону дасть змогу посилити 
конкурентоспроможність окремих регіонів і підвищити рівень економічної 
безпеки держави. Оскільки диспропорційність розвитку регіонів виступає 
однією з основних загроз безпеці регіонів, опираючись на світовий досвід, 
варто запровадити низку заходів-завдань регіональної політики, зокрема: 
посилення фінансових можливостей місцевих бюджетів, забезпечення реальної 
участі регіонів в реалізації загальнодержавних програм, удосконалення 
механізму розподілу субвенцій та ін. (рис. 5). 

Висновки то пропозиції. Запровадження запропонованих заходів дасть 
змогу не лише вирівняти соціально-економічний розвиток регіонів, 
позбавившись диспропорцій та частково вирішивши проблеми депресивності 
територій, але посилить економічну безпеку регіонів та держави загалом.  

Відмінності в ресурсному забезпеченні регіонів можуть також стати 
можливістю сталого та безпечного розвитку, якщо мобілізувати внутрішню 
ресурсну базу регіонів і раціоналізувати їх використання. Комплекс заходів у 
цьому напрямі сприятиме досягненню поставленого завдання, зокрема, через 
(1) використання зовнішньоекономічного потенціалу регіонів, експорто 
орієнтованого виробництва та транскордонної співпраці; зміцнення державно-
приватного партнерства через залучення приватного сектора до реалізації 
місцевих ініціатив, регіональних проектів та соціально відповідального бізнесу; 
створення виробництв в межах регіонів з використанням місцевих ресурсів та 
специфіки зайнятості; підтримка місцевого малого підприємництва; залучення 
інвестиційних проектів з короткостроковою мультиплікаційною віддачею; 
посилення фінансової спроможності місцевих громад через впорядкування 
міжбюджетних відносин, залучення небюджетних ресурсів, розширення 
фіскальної бази місцевих бюджетів.  
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1. Introduction 
The challenges requiring sustainable investment in scientific research in the 

sphere of foods, agriculture and biotechnologies can be grouped in the following 
trends: 

• increase in the world population; 
•  increasing production of bio-fuels and use of increasingly greater areas of 

land for the production of energy resources; 
• global climate changes and negative impacts on agriculture; 
• depletion of the natural resources important to the development of agriculture 

worldwide; 
• food safety and new ethical requirements for food producers [1]. 
In order to meet these challenges the European Union and the Member States 

undertake a number of measures in the sphere of foods, agriculture and 
biotechnologies. 

This paper focuses on innovation as a factor for sustainable development in the 
agricultural sector in the context of the global economic system. From this point of 
view the focus is on the need of introducing innovation in the following areas: food 
safety, bio-economy and sustainable agriculture. 

Under the conditions of depletable resources the development of a sustainable 
agricultural sector in terms of feeding the population, food production and 
environment and biodiversity protection, as well as regional development are 
particularly important. 

“Sustainable development” is given priority in this context. One should 
differentiate between the terms “sustainable development” and “sustainability”. 
“Sustainability” is the property of a system to be maintained in a certain state in the 
course of time. The term “sustainable development” refers to a process which implies 
a change or development [2].  

In this regard the emphasis is placed on innovation as a factor for achieving 
sustainable development (economic, ecological, social and technological) in the 
agricultural sector.  

 

2. Concepts 
There are numerous classifications of innovations in economic literature, but 

there is no clear definition of innovations in the agricultural sector (for example, there 
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is a classification of innovations in rural areas, a classification of innovations under 
the “Leader” Programme, etc.).  

In order to achieve the objectives set out in the Rural Development Programme 
some countries define the concept of innovations nationwide.  

Generally, innovations can be differentiated in: economic, social, 
organizational and technical innovations [3] (Figure 1). 

 

 
Economic Social 

 
   

Types of Innovations 
 

 
 

 Organizational Technical 
 
 

Figure 1. Types of Innovations 
 

1. Economic innovations are aimed at: 
- building market channels (farm shops, internet platforms);  
- improving marketing (collective promotion, logo, events, etc.).  
- creating informal groups for joint agriculture.  
2. Social innovations are aimed at:  
- increasing the intensity of interaction between producers;  
- establishing network connections between producers and consumers; 
- creating consumer culture of nutrition. 
3. Organisational innovations are aimed at: 
- new management approaches (in agriculture and sales);  
- improved work organization.  
4. Technical innovations are aimed at:  
- developing new products;  
- specific marketing techniques.  
These innovations set the areas for the development of innovations in the 
agricultural sector. 
• Rural tourism, economic integration and local partnerships;  
• Renewable energy sources; 
• Skills, training and promoting entrepreneurship; 
• Rural development, food processing and food supply chains, etc. 
In order to achieve sustainability of innovations in the agricultural sector three 

main groups of indicators have been identified:  
1) economic sustainability in terms of providing information on local and 

regional economy, new markets and job creation; 
2) environmental sustainability regarding environmental protection (as a result 

of conducting organic farming, energy production from renewable energy sources, 
etc.). 
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3) social sustainability regarding integrating innovations into local networks, 
improving the living conditions (including the labour market) and creating new 
knowledge (due to innovations).  

The need to achieve sustainable development of innovations in the agricultural 
sector is driven by the following factors:  

• diversification of local economies;  
• technological advances in food production; 
• localization of small businesses in rural areas;  
• service delivery innovation, etc. 
The above stated gives us grounds to conclude that innovations:  
• are approaches which are new and successfully implemented into practice;  
• refer to products, processes, services, management or organizational 

problems (related to the supply or demand);  
• their nature may differ depending on the sector structure, regional disparities 

of development as well as the type of restrictions they are faced with [4]. 
 

3. European policy on innovation in agriculture 
In a rapidly changing world, “Europe 2020” is a European Union strategy for 

smart, sustainable and inclusive economy. These three mutually reinforcing priorities 
should help Member States deliver high levels of employment, productivity and 
social cohesion. 

The “Horizon 2020” Programme provides 4.5 billion Euros for research and 
innovation in the areas of food safety, bio-economy and sustainable agriculture [5].  

Innovations have a long history in the Rural Development Policy. Often 
described as new ideas they are related to the creation of a new product, practice, 
service, production process or method of organization. The main requirement is that 
they should prove their usefulness in practice. 

Based on one of the EU priorities for rural development (promoting the transfer 
of knowledge and innovations in rural areas, and strengthening the links between 
agriculture and forestry and research work) a new priority is formed, namely the 
concept of European Innovation Partnership (EIP).  

At present there are two concepts of innovations – unidirectional and 
interactive innovations [6]. 

Unidirectional (linear) innovations are based on a research approach; the new 
ideas are the result of research and are put into practice via unidirectional transfer of 
knowledge.  

Interactive (system) innovations are also based on a research approach, but on 
practice and other “intermediaries” as well (agricultural producers, consultants, non-
governmental organizations, researchers) as participants in a “bottom-up” process. 
These innovations provide more result-oriented solutions that are easier to apply. 

The interactive models of innovation in the agricultural sector are focused on 
the following areas (Figure 2): 

• The innovation model of the European Innovation Partnership for agricultural 
productivity and sustainability goes far beyond speeding the “from the laboratory to 
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the market” transfer through diffusion of the new scientific knowledge (called “linear 
model of innovation”). 

 

 
European Innovation Partnership  

 
 
 
 
 

 
 
 

Interactive (system) 
innovations 

Unidirectional (linear) 
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Figure 2. Concept of European Innovation Partnership (EIP) 
 

• The European Innovation Partnership keeps to the “interactive model of 
innovation” that focuses on the Creation of partnerships – using the bottom-up 
approaches and linking farmers, advisors, researchers, businesses and other 
participants in operational groups.  

• The “exchange” of knowledge is expected to generate new insights and ideas 
and spur innovations globally, which will support research. 
 

4. Innovations in the Bulgarian agricultural sector  
The structural changes that took place in our country in the restructuring 

process to a knowledge economy reflect a decrease in the share of the agricultural 
sector against a pre-emptive rise of the service sector compared to the rise in the 
industrial sector. Although the total index of its competitiveness increases (from 4.16 
in 2011 to 4.27 in 2012), Bulgaria continues to occupy an unenviable position 
compared to the other countries of the Community.  

According to the latest survey of the European Innovation Union (2013) 
Bulgaria falls in the group of countries that are modest (timid) innovators. 
Maintaining this trend implies a substantial lagging behind the global social, 
economic, technological and environmental standards. 

The main reasons for the low level of utilizing the innovation potential can be 
identified as follows:  

- the low level of expenditures on research and innovation;  
- the unsatisfactory quality of scientific production; 
- the low level of coordination between the key elements in the knowledge 

triangle – science-universities-business;  

Diffusion of the 
new scientific 

knowledge 

Creation of 
partnerships 

“Exchange” of 
knowledge 
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- the lack of motivation among young people to engage in science and 
research;  

- the low level of intellectual labour protection, etc. 
Creating a business environment favourable for innovation and increasing the 

efficient use of resources are the key challenges for Bulgarian economy’s competitive 
development. In this regard, to ensure a successful transition to smart, sustainable and 
inclusive growth it is necessary to [7]: 

- build a high-quality system for scientific research and innovation; 
- apply appropriate mechanisms for supporting business development through 

investments to improve labour productivity and reduce the energy consumption and 
resource consumption of production; 

- use appropriate forms for facilitating the access of small and medium-sized 
enterprises and start-ups to funds and more complex business services; 

- promote private investment in research and innovation; 
- build infrastructure and capacity; 
- stimulate an economy of low-carbon emissions, energy efficiency and 

renewable energy sources. 
The expected results of promoting innovation in the agricultural sector are 

listed in the Innovation Strategy for Smart Specialization of the Republic of Bulgaria 
2014-2020, and in particular [9]:  

- improving the economic conditions of rural areas;  
- introducing innovations in highland agriculture and animal husbandry and 

forestry;  
- innovative approaches in the use of the potential of highland dams; 
- innovations for the development of the potential of the Natura 2000 areas and 

the buffer zones, supporting the realization of a final product, etc. 
Cooperation is encouraged in support of the implementation of interactive 

models of innovation to achieve the objectives of the European Innovation 
Partnership for agricultural productivity and sustainability. It is crucial for the 
development of new products, practices, processes and technologies. It helps to 
stimulate the economically substantiated development of short supply chains, local 
markets and local food chains [8].  

For the purposes of the national policy on implementing the Rural 
Development Programme, cooperation is separated in measure 16, which is applied 
with the following sub-measures: 

Sub-measure 16.1.  Support for the establishment and functioning of 
operational groups within the European Innovation Partnership for agricultural 
productivity and sustainability;  

Sub-measure 16.2. Support for pilot projects and development of new products, 
practices, processes and technologies; 

Sub-measure 16.4. Support for horizontal and vertical cooperation between the 
actors in the supply chain for the construction and development of short supply 
chains and local markets. Support for local promotion activities related to the 
development of short supply chains and local markets. 
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The support under the sub-measure covers local markets that meet the 
definition of a short supply chain, and in which the activities both in product 
processing and its sale to the end user are performed within a radius of 120 
kilometers from the farms where the products listed in the local market come from. 

Short supply chains are those supply chains that include no more than one 
intermediary between the farmer and the consumer.  

An “intermediary” is an entity that buys produce from the farmer in order to 
sell it. An intermediary in a short supply chain can be either a retailer or a processor, 
in case he has bought the products from a farmer, thus acquiring control over them 
but not if the farmer has retained control over the product during its processing and 
has set its selling price thereafter. 

A local market is an area, where short supply chains are realized, and a 
particular location is identified for the realization of the supply to the consumers of 
the product from the local market region.  

The distance is determined from the location of the local market to the farms 
along the national or municipal road network. 

In addition to the conditions specified, supporting promotional activities at a 
local level is allowable if it refers to a specific local market and to a limited number 
of particular products from farms involved in the short supply chain. 

The sustainable development has economic, environmental and social aspects 
and is a primary objective of the European Union. It can only be achieved in a 
circular economy [10], in which the residual waste is minimized and it is common to 
reuse and recycle products, and where the scarce resources are used more efficiently. 

The European agricultural sector sustainable development aims to constantly 
improve the quality of life and well-being of present and future generations. It aims to 
establish the relationship between economic development, environmental protection 
and social justice. The starting point for achieving sustainable development is 
innovation. All stated above allows us to conclude that no innovation is final because 
the future must get beyond the past. 
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СУЧАСНІ ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ 
БЕЗПЕКИ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

MODERN DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF THE PERSONNEL SECURITY 
ENSURING 

 

Розглянуто сучасні можливості системи MIDOT у забезпеченні кадрової безпеки 
на малих та середніх фармацевтичних підприємствах. 

Ключові слова: економічна безпека, кадрова безпека, MIDOT, підприємство, 
персонал. 

 

Рассмотрены современные возможности системы MIDOT в обеспечении 
кадровой безопасности на малых и средних фармацевтических предприятиях. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, MIDOT, 
предприятие, персонал. 

 

Modern diagnostic capabilities of the MIDOT system using to personnel security 
ensuring in small and medium-sized pharmaceutical enterprises are considered. 

Key words:  economic security, personnel security, MIDOT, enterprise, personnel. 
 

Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки підприємств є 
запорукою їх успішного розвитку та одним з чинників формування соціально-
економічної безпеки держави.  

В умовах економічної нестабільності, загострення конкурентної боротьби 
та розвідки, економії та заощадження корпоративних видатків, курсу України 
на євроінтеграцію, однією з важливих конкурентних переваг суб’єктів 
господарської діяльності стає вдосконалення внутрішньої сторони: стратегій, 
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структур, процесів та кадрового забезпечення в процесі управління персоналом 
підприємств.  Це пояснює підвищення вимог до якісних характеристик 
персоналу.  

При цьому слід зазначити, що вимоги до фахових компетенцій персоналу 
є необхідною, але не достатньою умовою стабільного розвитку підприємств, 
оскільки персонал може бути не тільки творцем його успіху, але руйнівником. 
Тобто тільки фахові вимоги до персоналу не враховують ризики та загрози, 
джерелом яких є деструктивна поведінка персоналу. Тому політика підвищення 
ефективності кадрового забезпечення повинна будуватися на інтегрованому 
управлінні економічною безпекою та персоналом. Це особливо актуально для 
малих та середніх підприємств, оскільки вони є менш захищеними та більш 
вразливими до негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх ризиків.  

Президент України зазначив, що саме малий та середній бізнес є 
рушійною силою української економіки: «Завдяки діяльності малих і середніх 
підприємств постійно зростають обсяги виробництва, збільшується роздрібний 
товарообіг, розширюється ринок послуг, зміцнюється економіка нашої країни» 
[2]. Тому застосування сучасних діагностичних методик забезпечення кадрової 
складової економічної безпеки є особливо актуальним для малих та середніх 
підприємств, зокрема для фармацевтичної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам забезпечення 
кадрової безпеки присвячені дослідження таких науковців, як Алавердов А.Р., 
Жаліло Я.А., Кібанов А.Я., Кірієнко А.В., Кизим М.О., Козаченко А.В., Мігус 
І.П., Мунтіян В.І., Ортинський В.Л., Отенко І.П., Подлужна Н.А., Реверчук 
Н.Й., Самоукіна Н.В., Харський К.В., Чумарін І.Г., Швець Н.К. та інших. 

Питання застосування діагностичних інструментів з метою протидії 
ризикам та загрозам кадрової безпеки знайшли відображення у роботах таких 
вчених, як Балабанова Л.В., Данюк В. М., Карцева Н.В., Колот А.М., 
Красномовець В.А., Маренич А.І., Мітрофанов О.Є., Мехеда Н.Г., Назарова 
Г.В., Петюх В. М., Цимбалюк С. О., Швець І.Б. та інших. 

Серед небагатьох публікацій, присвячених особливостям забезпечення 
економічної безпеки та її кадрового забезпечення для фармацевтичної галузі, 
необхідно виділити роботи Джобава А.Ф., Кузнєцова Д.А., Оласюк Г.П.  

Але практичні аспекти та результати застосування сучасних 
діагностичних методик забезпечення кадрової безпеки, зокрема на малих та 
середніх підприємствах, висвітлюються недостатньо. Що стосується 
практичного досвіду використання таких методик на фармацевтичних 
підприємствах, то у відкритих джерелах відомості взагалі відсутні.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Стан 
кадрової безпеки значною мірою залежить від ефективності роботи служб або 
менеджерів, які відповідають за економічну безпеку підприємств, та на яких 
покладено завдання мінімізації і нейтралізації ризиків зловживань з боку 
працівників. 

Проте, на малих та середніх підприємствах (зокрема фармацевтичних) 
переважно відсутні організаційні структури або посади менеджера, які 
відповідають за забезпечення економічної безпеки, що значно ускладнює 
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процес профілактики та своєчасного виявлення ризиків та загроз з боку 
персоналу, оскільки не визначені центри відповідальності за ці процеси, та, 
відповідно, делокалізовано процес прийняття рішень із забезпечення кадрової 
безпеки на різних етапах процесу управління персоналом. Все це, певною 
мірою, перешкоджає можливостям застосування сучасних діагностичних та 
прогностичних методик забезпечення кадрової безпеки на малих та середніх 
фармацевтичних підприємствах, що значно підвищує ризики заподіяння шкоди 
фармацевтичним підприємствам за участі персоналу. 

Однією з сучасних методик, яка суттєво розширює можливості 
забезпечення кадрової безпеки, зокрема на малих та середніх фармацевтичних 
підприємствах, є система MIDOT, яка розроблена вченими та практиками 
психологами та поліграфологами Ізраїлю. Система MIDOT являє собою серію 
психологічних тестів, які оцінюють морально-етичні судження людини, на 
підставі аналізу яких виконується прогнозування ризиків деструктивної 
поведінки у майбутньому. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення можливості та 
економічне обґрунтування застосування системи MIDOT у забезпеченні 
кадрової безпеки на малих та середніх фармацевтичних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кадрова безпека є 
функціональною підсистемою одразу двох систем: системи економічної 
безпеки та системи управління персоналом, тому вона повинна бути 
інтегрована з ними, що сприятиме підвищенню якості управління персоналом у 
розрізі мінімізації ризиків і запобігання загрозам та максимізації корпоративної 
соціально-економічної ефективності діяльності підприємств. З цією метою 
проводиться оцінка кандидатів та співробітників компаній. 

В той же час, за нашими даними [3], на малих та середніх 
фармацевтичних підприємствах (ФП) традиційні інтерв'ю та співбесіди 
застосовуються у 100% випадків, анкетування в середньому – у 70%, скринінг – 
у 60%, перевірка рекомендацій – у 50%, моделювання ситуацій ділової 
практики – у 75%, перевірка теоретичних знань кандидатів – у 40%, тестування 
з визначення рівня IQ / ЕQ – у 3,3%, особистісні тести – в 6,7%, Assessment 
Center – у 3,3%, нестандартні та додаткові методи оцінки – в 6,7%, 
спеціалізовані методи оцінки (поліграф, MIDOT, ін.) – у 0% випадків. 

Досвід показує, що на малих та середніх ФП спостерігається тенденція до 
застосування переважно «простих» оціночних методик. Обмежене застосування 
більш ефективних, з точки зору забезпечення кадрової безпеки оціночних 
процедур, не сприяє відбору кандидатів, професійні та особистісні якості яких в 
достатній мірі повній мірі відповідають вимогам кадрової безпеки, у кінцевому 
рахунку створює загрозу досягненню стратегічних цілей і задач організації. 

Влучну характеристику цій обставині дав відомий менеджер та бізнесмен 
Уорен Баффет (Warren Buffett): «Коли ви наймаєте працівника, ви розраховуєте 
на його чесність (відвертість), професійні знання (інтелект) і ділову активність. 
Але, якщо не буде першої характеристики, дві останні знищать вас» [4]. 
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З огляду на вищенаведене, ефективними з точки зору забезпечення 
кадрової безпеки можна розглядати такі спеціалізовані методики, як перевірка 
на детекторі неправди (поліграфі) та тести компанії MIDOT. 

Основними сферами використання детекторів неправди (поліграфів) є 
корпоративні розслідування, отримання додаткової інформації в процесі 
розслідування, забезпечення об'єктивності та оцінка достовірності повідомленої 
кандидатом інформації. Поліграф використовується переважно для виявлення 
та розкриття корпоративних правопорушень [1]. 

Періодичні перевірки з використанням поліграфа допомагають виявити 
скоєні правопорушення, зв'язки з кримінальним світом, конкурентами тощо.  
При розкритті скоєних правопорушень застосування поліграфа дозволяє 
звузити коло підозрюваних, встановити осіб, причетних до правопорушення та 
з’ясувати його обставини, а також усунути підозру в причетності до нього та 
виявити лжесвідчення [1]. 

В той же час, детекція неправди є логічним тестом і не стосується 
внутрішньої мотиваційної сфери працівника. Основними недоліками, які 
обмежують застосування поліграфів є негативне психологічне сприйняття 
співробітниками, які сприймають поліграфи переважно як «детектори брехні», 
а сам процес детекції як прояв недовіри, тому їх часте та тривале застосування 
може спричинити негативні соціальні наслідки у колективі. Застосування 
поліграфів вимагає високої фаховості, навичок роботи та значного досвіду. 
Певним чином обмежує застосування поліграфів наявність методів його 
обману, суб’єктивність та можлива заангажованість поліграфологів, а також 
тривалість і висока вартість процедури детекції.  

Але головним недоліком, який обмежує широке застосування методу 
детекції неправди з метою забезпечення кадрової безпеки, є його низька 
прогностична цінність – поліграф з високою імовірністю може підтвердити 
події минулого («було – не було»), але не має користі при необхідності 
прогнозування потенційних ризиків («буде – не буде»).  

Практичний досвід свідчить, що одними з найбільш ефективних 
діагностичних методик забезпечення кадрової безпеки в частині виявлення 
потенційних ризиків деструктивної поведінки співробітників у майбутньому, є 
сучасні спеціалізовані методики компанії MIDOT. 

Тести MIDOT компанії MidotSystem дозволяють дистанційно та швидко 
(проходження тесту до 30 хвилин) отримати результат, який з великим 
ступенем достовірності дозволить оцінити кандидатів за параметрами: 
«відвертість» – оцінка готовності повідомляти правдиву інформацію або 
схильності спотворювати інформацію; «крадіжка» – оцінка ступеню схильності 
або стійкості до розкрадання власності компанії (гроші, інформація, матеріальні 
цінності, вироби); «хабар» – оцінка ступеню схильності або стійкості до хабара 
або підкупу; «норми»  – оцінка готовності дотримуватися корпоративних 
соціальних норм та стандартів або схильність порушувати соціальні норми; 
«особистісні якості»  – оцінка готовності до сумлінного виконання службових 
обов'язків або схильності бути нетерплячим, агресивним; «залежності» – оцінка 
ступеню схильності до роботи під впливом алкоголю і наркотиків [6].   
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Важливою особливістю тестів MIDOT є те, що вони не призначені для 
оцінки професійних та ділових якостей (це вирішується за допомогою 
загальних та спеціалізованих методик), а є методикою оцінки суджень 
морально-етичного характеру людини, що не має відношення до професійних 
та ділових якостей. На відміну від тестування на поліграфі, яке з високою 
вірогідністю підтверджує певні факти минулого та відношення до них особи, 
яка тестується, MIDOT дозволяє з високою вірогідністю прогнозувати 
типологію поведінки і відповідно розраховувати (чи не розраховувати) на 
надійність та порядність співробітників в майбутньому в плані їх відповідності  
корпоративним морально-етичним нормам.    

Оцінка MIDOT є етичною процедурою та проводиться відповідно до 
діючого законодавства України (згідно до ст. 21, 26, 40, 41, 130, 139 ТК 
України, а також ст. 36 ГК України) та узгоджена із науково-технічним 
управлінням СБУ (вих. № 36/р. 754 від 08.05.2003 р.): «чинне законодавство 
України не обмежує використання методів психофізіологічного тестування, у 
тому числі в комерційних цілях» [6]. 

Результати тестів, зокрема тесту для оцінки благонадійності кандидатів 
на роботу Integritest, характеризуються високою надійністю та стабільністю. 
Коефіцієнт відтворюваності результатів (загальної оцінки) при повторному 
тестуванні через 2–8 тижнів становить 0,70 від загальної оцінки, отриманої 
після першого тестування, і 0,75 від оцінок по параметрах, отриманих після 
першого тестування. 

Проведені дослідження валідності тестів Integritest продемонстрували 
його високу змістовну валідність відносно результатів поліграфа: в групі 1 
протестовані за допомогою Integritest та поліграфу 596 кандидатів (кореляція 
становить до 0,89), в групі 2 протестовані за допомогою Integritest та перевірені 
службою безпеки 247 кандидатів (відповідність у 85% випадків, кореляція 
0,52), в групі 3 порівняні результати двох перевірок на поліграфі (проміжок 6–
18 місяців). Частина вибірки (57 осіб) складалася з кандидатів, прийнятих на 
роботу з результатами перевірки Integritest, а частина (90 осіб) – без такої 
перевірки. Працівники, найняті після перевірки Integritest, у 5 разів менше 
«провалювали» повторну перевірку на поліграфі у порівнянні з групою  
працівників, які не проходили  перевірку  Integritest (табл. 1). 

Нами проведено оцінку організаційної надійності, а також оцінку ризику 
службових зловживань співробітників малих та середніх фармацевтичних 
підприємств (ФП) А, В та С (надано умовні позначення, оскільки об’єкт 
дослідження відноситься до комерційної таємниці підприємств) за допомогою 
тестів Integritest та Trustee (тест для оцінки благонадійності та лояльності 
діючих працівників) за методикою MIDOT з метою визначення ризику 
службових зловживань кадрового забезпечення економічної безпеки за 
критеріями: група показників «Особистісні цінності»: 

– шкала «Відвертість», діапазон: від схильності брехати або 
спотворювати інформацію до схильності повідомляти правдиву інформацію;   
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– шкала «Розкрадання», діапазон: від схильності до крадіжки 
корпоративних грошей, майна, отримання «відкатів» до бережливого ставлення 
до фінансових ресурсів та майна організації; 

Таблиця 1 
Оцінка валідності тесту Integritest за методикою MIDOT 

№ Integritest / MIDOT Рекоменд. + середній Не рекоменд. Всього 
Група 1 

1 522 8 530 

2 
Рекомендований після 
перевірки на поліграфі 87,6% 1,3% 88,9% 

3 5 61 66 

4 
Не рекомендований після 
перевірки на поліграфі 0,8% 10,2% 11,1% 

5 527 69 596 

6 
Всього 

88,4% 11,6% 100% 

Група 2 

7 215 19 234 

8 
Рекомендований після 
перевірки на поліграфі 87,1% 7,7% 94,7% 

9 2 11 13 

10 
Не рекомендований після 
перевірки на поліграфі 0,8% 4,5% 5,3% 

11 217 30 247 

12 
Всього 

87,9% 12,1% 100% 

Група 3 

13 55 73* 128 

14 
Рекомендований після 
перевірки на поліграфі 37,4% 49,7% 87,1% 

15 2 17* 19 
16 

Не рекомендований після 
перевірки на поліграфі 1,4% 11,6% 12,9% 

17 57 90* 147 

18 
Всього 

38,8% 61,2% 100% 
* в групі 3 – не тестувалися [5]. 
 

– шкала «Організаційна толерантність», діапазон:  від проявів 
агресивності, нечемності, конфліктогенності до проявів ввічливості, 
терплячості, безконфліктності; 

– шкала «Корпоративні норми», діапазон: від схильності до порушення 
корпоративних норм, стандартів, правил та інструкцій до дотримання 
корпоративних норм, стандартів, правил та інструкцій. 

Принцип оцінки ризику службових зловживань за методикою MIDOT 
досить простий і не потребує спеціальної фахової підготовки, результати тестів 
нескладні для інтерпретації та не вимагають додаткових навичок або залучення 
фахівців – чим вища оцінка, тим нижчий ризик. Оцінка ризику службових 
зловживань вираховується за допомогою комп’ютерного алгоритму 
автоматично. Значення знаходяться у шакалах від 0 до 100 балів. За 
результатами тестування ризик може бути оцінений як: малоймовірний, 
низький, середній або високий (за кожним окремим кандидатом або 
співробітником).  

Для можливості порівняння результатів між співробітниками, групами, 
підприємствами та між собою в динаміці, нами пропонується використовувати 
коефіцієнт порівняння, який розраховується як середнє значення показників 
основних шкал «Розкрадання», «Толерантність у роботі» та «Корпоративні 
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норми» (переведений для зручності у децимальну шкалу) помножений на 
показник шкали «Відвертість» (наведений в діапазоні 0–1). Такий коефіцієнт за 
результатами тестування може набувати значень від 1 до 8,1 (чим його 
значення вище, тим краще). Довірча імовірність приймалась рівною 0,95 при 
статистично вірогідних (значимих) відмінностях p<0,05. 

Результати оцінки ризику службових зловживань аналізованої групи 
фармацевтичних підприємств за методикою MIDOT наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Оцінка ризику службових зловживань за методикою Integritest / MIDOT 

на фармацевтичних підприємствах 
Підприємства 

Показники ФП A ФП B ФП C 
Середнє 
значення 

1 Відвертість 6,6 ± 0,14 7,4 ± 0,22 7,3 ± 0,20 7,1 ± 0,13 
2 Розкрадання 6,9 ± 0,35 7,1 ± 0,27 7,4 ± 0,31 7,1 ± 0,22 
3 Організаційна толерантність 6,8 ± 0,29 6,8 ± 0,27 6,7 ± 0,26 6,8 ± 0,17 
4 Корпоративні норми 7,4 ± 0,32 6,5 ± 0,36 7,2 ± 0,37 7,0 ± 0,24 
5 Середня оцінка 6,92 6,95 7,16 7,01 
6 Коефіцієнт порівняння 4,65 5,02 5,21 4,96 

Наведено середньоарифметичні оцінки у балах та середньоквадратичні (стандартні) відхилення 
оцінок.  
 

За результатами оцінки ризику службових зловживань співробітників 
досліджуваних підприємств за методикою MIDOT визначено, що статистично 
вірогідні відмінності (p<0,05) або високий рівень статистичної значимості 
(p<0,01) відносно середніх значень не відмічалися. В даному випадку це має 
позитивне значення, оскільки така ситуація в цілому свідчить про однорідність 
кадрового складу досліджуваних підприємств з точки зору надійності та 
порядності співробітників та їх відповідності корпоративним морально-
етичним нормам з точки зору забезпечення кадрової безпеки. 

Децимальна інтервальна шкала оцінок може набувати значень від 0 до 10, 
де оцінки: 0–2 – дуже низькі;  2–4 – низькі;  4–6 – середні;  6–8 – високі;  8–10 – 
дуже високі. Чим вище бал – тем вище позитивна ознака та нижчий ризик. 

Співробітники досліджуваних підприємств в цілому відверто відповідали 
на запитання (7,1 ± 0,13 бали за шкалою «Відвертість»). 

Результати тестування за шкалою «Розкрадання» виявили низьку 
імовірність можливої крадіжки корпоративних грошей, майна, цінностей та 
отримання «відкатів» та демонстрували переважно бережливе ставлення до 
фінансових ресурсів і майна організації (7,1 ± 0,22 бали). На цей показник слід 
звернути особливу увагу, оскільки саме отримання неправомірної фінансової 
винагороди у вигляді «відкатів» є одним з поширених та важко ідентифікуємих 
корпоративних порушень з боку менеджменту фармацевтичних підприємств. 

Результати тестування за шкалою «Організаційна толерантність» виявили 
порівняно низький рівень агресивності і конфліктогенності та прагнення до 
ввічливості і безконфліктності персоналу досліджуваних підприємств. Це 
свідчить, що у звичайних умовах, співробітники проявляють готовність до 
ввічливості та уникненню конфліктів у роботі (6,8 ± 0,17 бали). 
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За шкалою «Корпоративні норми» визначено, що співробітники 
досліджуваних підприємств в цілому демонстрували схильність до дотримання 
корпоративних норм, стандартів, правил та інструкцій (7,0 ± 0,24 бали). 

Результати оцінки ризику службових зловживань за методикою MIDOT 
свідчать, що в цілому, ризик службових зловживань співробітників 
досліджуваних підприємств можна оцінити як малоймовірний. Середня оцінка 
в групі становить 7,01 балів, по підприємствах: A – 6,92 балів,  B – 6,95 балів та 
C – 7,16 балів, що відповідає діапазону високих оцінок в цілому та є непоганим 
показником для фармацевтичних підприємств (для деяких фінансових установ 
мінімально допустимий рівень оцінюється у 5,0–5,5 балів за децимальною 
шкалою).  

В той же час, за допомогою діагностики ризику службових зловживань 
виявлено, що середній ризик службових зловживань або порушення правил, 
встановлених для їхніх посад у компанії A мають 3 співробітники,  B – 2 
співробітники (та 2 знаходяться в критичній зоні) та компанії C – 3 
співробітники.  

Порівняльна оцінка ризику службових зловживань за методикою MIDOT 
порівняно із середнім значенням за даними табл. 2 наведена на рис. 1.  
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Відвертість

Розкрадання

Толерантність у роботі

Корпоративні норми
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ФП B

ФП C

Середнє значення

 
Рис 1. Порівняльна оцінка ризику службових зловживань на 

фармацевтичних підприємствах 
 

З рис. 1 видно, що показник «відвертості» співробітників компанії A був 
дещо нижчим за середнє значення, а співробітників компанії C – вищим; ризик 
«розкрадання» (в першу чергу бюджетні зловживання) є найбільш високим 
серед досліджуваних підприємств. 
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При детальному аналізі результатів виявлено, що «внутрішня» структура 
ризиків цих співробітників відрізняється: одні з них пов'язані зі схильністю до 
зловживань своїм службовим становищем, інші – комбінацією такої схильності 
та наявності обставин. Також встановлено, що один із співробітників був 
схильний до спотворення інформації та в поодиноких випадках співробітники 
ухилялись від конкретних відповідей на запитання. 

За результатами тестування рекомендований моніторинг діяльності 
співробітників, які за результатами оцінки потрапляють до «зони ризику», 
фінансовий контролінг, службові ротації, повторне тестування через 6–12 
місяців, для співробітників, які знаходяться в «критичній зоні» – призначення 
супервайзерів та персонального аудиту, підготовка кадрового резерву та 
прийняття рішення про подальшу співпрацю за результатами аудиту. 

Використання версії Trustee / MIDOT надає додаткові можливості оцінки 
співробітників за групою показників «Організаційні  умови»: 

– шкала «Організаційна прихильність», діапазон: від неприхильності та 
незалученості до організаційної прихильності та залученості; 

– шкала «Безпека компанії», діапазон: від усвідомлення та виконання 
вимог безпеки до не усвідомлення та невиконання вимог безпеки. 

За результатами оцінки «Організаційних  умов» за методикою Trustee / 
MIDOT співробітників компанії C встановлено, що середня оцінка показнику 
«Організаційна прихильність» становила 7,8 балів, а середня оцінка показнику 
«Безпека компанії» – 6,8 балів (в середньому значення показників 
«Організаційні  умови» – 7,3 бали), що є достатньо високими значеннями. 

За допомогою комп’ютерної програми [7] нами розраховано показники 
економічної доцільності застосування методики MIDOT, які наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 
Економічне обґрунтування застосування методики MIDOT 

на фармацевтичних підприємствах 
№ Підприємства 

 
Показники 

ФП A ФП B ФП C 
Середнє 
значення 

1 Потенційні  збитки  
(всього за рік, $) 

8 760 5 310 23 760 12 610 

2 Потенційні  заощадження (всього, $) 1 752 1 062 4 752 2 522 
3 Витрати на Assessment 

(всього, $) 
640 360 1 690 897 

4 
Рентабельність інвестицій,  
ROI ($) 

1 112 702 3 062 1 625 

5 Рентабельність інвестицій,  
ROI (%) 

174 195 181 183 

 

За результатами оцінки наведеними у табл. 3 встановлено, що 
застосування методики MIDOT в процесі забезпечення кадрової безпеки на 
малих та середніх фармацевтичних підприємствах є доцільним та економічно 
обґрунтованим. Воно дозволяє уникнути потенційних збитків на підприємствах 
в середньому у сумі $ 12 610 за рік та заощадити $ 2 522 за аналогічний період,  
при цьому рентабельність інвестицій ROI становить в середньому 183%. 
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Висновки. Розглянуто можливості застосування сучасних діагностичних 
систем, зокрема системи MIDOT у забезпеченні кадрової безпеки на малих та 
середніх фармацевтичних підприємствах. Наведено результати оцінки ризику 
службових зловживань співробітників досліджуваних підприємств за 
методикою Integritest / MIDOT та оцінки співробітників за групою показників 
«Організаційні  умови» за методикою Trustee / MIDOT. Встановлено, що ризик 
службових зловживань співробітників досліджуваних фармацевтичних 
підприємств можна оцінити як малоймовірний, а показники оцінки за групами 
характеристик – достатньо високими. Тестування MIDOT в процесі 
забезпечення кадрової безпеки допомагає зменшити ризик значних витрат на 
різних етапах процесу управління персоналом та заощадити бюджетні кошти за 
рахунок попередження шкоди та збитків з боку персоналу. 

Однією з переваг застосування тестів MIDOT є високий рівень їх 
акцептування співробітниками українських підприємств, тобто їх 
пристосованості до національного менталітету. 

В цілому, застосування тестів MIDOT дозволяє реалізувати стратегічні 
завдання із забезпечення кадрової безпеки фармацевтичних підприємств. 
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У статті обґрунтовані нові методологічні засади управління виробничо-
ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств. Вони пов’язані з 
врахуванням особливостей відтворення його складників, особливостей споживчої 
ситуації на ринку, проблемами інституційного забезпечення малого і середнього 
агробізнесу. Важливе значення має визначення особливостей системи управління та 
менеджменту аграрних  підприємств, інноваційно-інвестиційних процесів виробництва. 
На основі класифікації чинників та елементів виробничо-ресурсного потенціалу, їх 
якості та функцій розробляються варіанти управлінських рішень. 

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, виробничо-ресурсний потенціал, 
фактори виробництва, особливості відтворення, якість, вимоги ринку, моделювання, 
маржинальний аналіз, управлінські рішення. 

 

В статье обоснованы новые методологические основы управления 
производственно-ресурсным потенциалом сельскохозяйственных предприятий. Они 
связаны с учетом особенностей воспроизводства его составляющих, особенностей 
потребительской ситуации на рынке, проблемами институционального обеспечения 
малого и среднего агробизнеса. Важное значение имеет определение особенностей 
системы управления и менеджмента аграрных предприятий, инновационно-
инвестиционных процессов производства. На основе классификации факторов и 
элементов производственно-ресурсного потенциала, их качества и функций 
разрабатываются варианты управленческих решений. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, производственно-ресурсный 
потенциал, факторы производства, особенности воспроизводства, качество, требования 
рынка, моделирование, маржинальный анализ, управленческие решения. 

 

In the article the new methodological principles of production and resource potential 
of agrarian enterprises’ management are grounded. They are related to the specific role of its 
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components, features of consumer market situation, the problems of institutional support of 
small and medium agribusiness. It is important to determine the features of the 
administration and management system of agrarian enterprises, innovation and investment 
processes of production. Based on the classification factors and elements of production and 
resource potential, quality and function the variants of administrative decisions had been 
developed. 

Keywords: agrarian enterprises, industrial and resource potential, factors of production, 
reproduction characteristics, quality, market requirements, modeling, marginal analysis, 
management decisions. 

 

Problem formulation. Market conditions demand from agrarian enterprises 
the optimal management decisions on the definition of output, choosing target 
markets sales, providing efficient use of all resources of the enterprise, their optimal 
structure, which determines the appropriate financial results. The market demands 
rapid response to changing economic situation of production, resources use, and its 
impact on the financial position of companies. In these circumstances, the role of the 
analysis of production and resource potential of agrarian enterprises is high. 

Analysis of recent research and publications. Problems of methodology of  
production and resource potential analysis and assessment had been investigated by 
domestic and foreign scientists  such as L. Abalkina, V. Avdeenko, R. Akberdin, V. 
Andreychuk, R. Belousov, G. Babkov, P. Barshcheusky, I. Buzko, Y. Vasilenko, S. 
Voloshchuk, M.Hladiy, E. Gorbunov, V. Goncharov, A.Danylenko, B. Danylyshyn, 
A. Zadoya, A. Ignatovsky, R. Kolosov, E. Fihurnov, S. Heynman, O.Tsarenko, D. 
Chernikov, V. Shiyan, S. Shkaraban and others. However, most methodological 
concepts of resource potential, its structure and properties which are the basis for its a 
analysis are not properly grounded.   

Unsolved aspects of the problem. The economic literature had paid 
insufficient attention to the analysis of production and resource potential efficiency at 
the enterprise’s level. It concerns, first of all, resource areas or regions placement of 
agricultural production. This, in turn, had negatively affected the formation of its 
methodology and methods of analysis for agrarian enterprises. Therefore there is an 
objective need for new methodological approaches to the analysis of economic 
efficiency of production and resource potential of agrarian enterprises, which include 
a number of issues among which there are analysis of production and resource 
potential patterns, its contents, properties, structure, condition, forecasting, factors 
and criteria of efficiency and impact on key indicators of enterprises. 

The purpose of the article is to identify new methodological bases of 
effective production and resource potential use of agrarian enterprises based 
accounting features and its key components. 

Research results. There is an urgent issue for modern agriculture of Ukraine 
to create conditions for the development of cost-effective production and improve 
product competitiveness, enhance investment in the agrarian sector of the economy 
and overcome the tendency of growth of depreciation of the active part of fixed assets 
by means of increasing savings and depreciation costs, improving sectoral and 
technological structure of capital investments, corporatization and innovation. 

According to the experience of developed countries, effective use of 
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production resources is achieved only through full and balanced restructuring of 
industries and businesses based on clear and regulated interaction of all departments. 
Hutorov A. I., the famous American explorer of the production problematic gave the 
following definition of coordination " The first test of administration’s abilities is the 
answer the question of whether the enterprise with all its coordinated units, working 
in close context and under the coordination of a single production unit, which is not 
an accumulation of individual parts and functional or integrated unity "[3, р. 50]. 

Consequently, the management is seen as a conscious, directed, coordinating 
and organizing process in order to perform the production tasks. This process requires 
corrective management measures that are primarily aimed at addressing the changes 
and deviations and bring them into conformity with the established goals and 
objectives. Thus, management is an important mean by which incoming inputs are 
converted to the original product. The activities of the company, its response to 
changing external and internal circumstances should be based on processing, analysis 
and synthesis of information on changes in external and internal conditions. 

An important factor in the formation and use of production and resource 
potential is the pace of innovation and investment processes. According to the words 
of J.O. Heminhek from “The Mc Millan Bladen Co”,   the enterprises’ revenue over 
ten years had doubled and amounted to USD 600 mln. And investment over the past 
three years had amounted to USD 300 mln. In the next ten years it will be equal to 
current assets, i.e.  in 10 years  the new company will be established  with the same 
size as the company which had been created over the past fifty years. Also in the 
modern period the price of management solutions had significantly increased, 
according to their significant economic effects and increased capacity for their 
implementation. 

It is necessary to admit the approach that proposed by E. Deninhom as for the 
management solutions. The approach was used in the United States, Japan and other 
countries and is known as "transformation and continuous improvement of business 
processes (CPI)." In our view, it is useful to highlight some important aspects of this 
approach: 

- Unlike other theories and concepts, which purpose is increasing profit at any 
price, there goal of the CPI is to improve the quality of products and services with the 
resources’ conserving; 

- Quality criterion comes from the user and in accordance with the organization 
of work is able to be dynamically transformed and improved; 

- The production system as a whole is studied and improved rather than its 
individual units; 

- The boundaries of different business units are eliminated, the collaboration 
and shared responsibility are driven. 

The above mentioned demonstrates the significant expansion of possible 
methodological decisions’ range and borders of their efficiency limits. It also 
identifies the need to find an optimal solution that would provide the best results at 
the fixed costs of production resources, which leads to these consequences, namely 
improving the use of production resources and the growth of production and resource 
potential. 
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Regarding production and resource potential, the efficiency of its use is 
characterized by two types of indicators: 

- Absolute (total and partial), describing the production and resource potential 
in the implementation of the production process; 

- Relative characterizing the degree (intensity, efficiency, productivity) use of 
production and resource potential in the performance of their functions. 

To determine the level of efficiency of agrarian enterprises, the use of 
industrial resource potential not only partial indicators of economic activity, but 
generalizing indicators must be used. The necessary development of mathematical 
economic models which would reflect different aspects and consequences of the 
production and reproduction of production and resource potential should be 
developed. 

In modern economic literature the issue of the classification of the factors 
which are necessary for the process of production, remains debatable. Generally, 
factors considered as factors of production system operation, and some factors that 
are directly involved in economic activity are defined as production resources [5, 
р. 39]. 

Factors of production are the combination of elements that provide production 
and primary difference between primary factors of production - labor and land 
(private land and mineral resources) and derivative factors - capital, which itself is 
the result of labor with natural resources, current economic analysis seeks to replace 
honors between labor and capital. With this the capital includes agricultural and 
natural resources which are used in the production. 

Agrarian enterprises have complicated production structure, performing 
multifunctional activities and, therefore, uniform resource potential. The potential of 
any enterprise is paramount in achieving overall results of the company. Practice 
shows that the degree of the objective achievement is defined by many features when 
farms that have reached different levels of development, have different potential of its 
activities. This applies to their competitive position on the market, financial 
sustainability, specialization and diversification, and investment volumes, the need 
for innovation and their areas [1, р. 248]. 

In order to study the problems of rational management of the resource potential 
of the components, the manufacturing process is classified resources on the following 
criteria: the origin of resources; the nature and functionality. 

Agrarian production is carried out by different combinations of labor and 
capital, and the agrarian economic entities provide this combination. Completeness, 
uniqueness and the need to reckon with the cost of resources as factors determines 
their dosage. Marginal analysis tends to show that the optimum dosage occurs when 
weighted performance indicators of marginal agrarian resources are equal with units 
of measurement (ratio between performance and value in use factor). 

The economy is dominated by two main methodology approaches to 
determining the factors of production. Classical political economy determines labor 
objects and means of labor, dividing them into two groups: personal and social 
factors of production. Concept of marginality supporters offers to combine inputs in 
four groups: land, labor, capital, entrepreneurship. 
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In terms of management the factors and resources are divided according to the 
way of managing them: human resources, capital, materials, technologies and 
information. Resource methodology provides the classification of organizational 
aspects as key factors: technology, labor, material and financial resources. 
Methodology of production organization makes such a classification of resources: 
material, information and energy. In cybernetics resources are divided into managed 
and unmanaged. In wildlife there are comprehensive and inexhaustible resources, 
reduction and non-renewable resources [7, р. 48]. 

In our opinion, it is not entirely correct to attribute technology to the resources.  
The technology only identifies ways and forms of resources connection in the 
production process, influencing the structure of production and resource potential and 
the level of production efficiency. But this is not enough to consider technology as a 
factor of production. The choice of technology is carried out by the resource potential 
of agrarian enterprises, which underscores the primacy of financial, material and 
human resources. 

To characterize the most common social and economic resource potential of 
agrarian enterprises the following classification of resources can be used: material 
resources (buildings, production equipment, transmission equipment, machinery, 
transport equipment, materials, etc.); technological resources (technology, availability 
of competitive ideas); personnel or human resources (educational, professional, 
demographic composition of the staff, their ability to adapt to changing goals and 
objectives of the functioning of enterprises); spatial resources (location and size of 
production area of agrarian enterprises, communications, expandable); resources 
management system organizational structure (nature and flexibility of the control 
system, the speed of control actions, the efficiency of business processes); 
information resources (nature of the information about the company and its 
environment, its reliability, availability, timeliness); financial and investment 
resources (state assets, liquidity, availability of lines of credit, capital, solvency, etc.). 

Some scientists believe that the means of production should have equate and 
natural factors, including the composition of the productive forces and considering as 
a separate type of resources. According to many researchers, climatic conditions can 
be considered as a part of the resource potential of the company only through the 
characterization of land resources. Ultimately, natural factors determine the 
biological productivity of the land as a potential of this type of resources [2, р. 49]. 

We believe that natural or agro climatic resources are able to affect the growth 
and yield of crops directly. After all, their reproduction requires not only land, but 
also heat and water resources. In this connection it is necessary to clearly distinguish 
internal and external factors that are engaged in agrarian production process, 
beginning from the creation of material conditions at agrarian enterprises, like micro 
system, and ending by setting elements of the economic mechanism governing the 
operation of agrarian enterprises, production and economic systems at all levels. 

The approach to the formation of resource development strategy of agrarian 
enterprises, based on the assumption that the range of resources is usually not a 
subject to some strategic decisions, and is mainly determined by the range of 
products should be admitted. In this regard, priority in the formation of the resource 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 5 (травень) 48



strategy should take into account the quality of externally borrowed material 
resources and their volume. In this connection, it is expedient to provide three main 
options in resources management strategy: establishing long-term reserves of 
resources to ensure implementation of multiple production cycle without the need to 
replenish stocks; limit stocks with the minimum insurance amount to ensure 
production at production season, a few days work or even shorter period; forming 
medium resource stocks [6, р. 124]. 

Among all the strategic options of resources’ quality we can outline the 
following: leading quality resources; minimally acceptable quality; industry average 
quality. It should be noted that at different stages of agricultural production and 
reproduction, not only the resource characteristics can be changed, but also the 
driving forces (factors) that determine the quality of production and resource 
potential. In our view, to the basic resources which are required for the formation of 
the production system of any agrarian entity, the material, natural, innovative, 
informational resources and capital (in the broadest sense of the word) should be 
attributed. 

Labor, in general, is the form of intellectual and physical activities of people 
with their individual skills, education, experiences. The economic theory considers 
the labour as a factor of production which means all kind of mental and physical 
effort that people make in order to obtain useful results. Manpower therefore has 
radically different nature compared to the essence and the laws of natural and 
material resources. 

Under the human resources in the context of our research we can understand 
the physical, mental capacity and qualifications of people who may be involved in the 
process of agricultural production. It is not correct to define an entrepreneur as a 
factor of production, existing separately in the conventional triad of land, labor and 
capital incorrect. The entrepreneurial function is intertwined with other activities, its 
role may increase or weaken (or even disappear completely), while its carrier will 
still be involved in the production process. 

It should be noted that the physical, mental capacity and qualifications of 
people who may be involved in the process of agricultural production, is essentially 
determined by the potential workforce. Moreover, the potential value of this dynamic 
is influenced by several factors. Describing human resources in agrarian enterprises 
we should use the term of "intellectual capital". The main features of intellectual 
capital are determined by the following symptoms: covering all factors that shape 
human capacity (labor); the development and widespread use of high technologies in 
all spheres of human activities (production, distribution, exchange and consumption); 
transformation of the labour social division in the world economic system, increased 
irregularity, which is based on technological differences of production; technology 
materialization, as well as patents, licenses, models, programs, sectoral, functional, 
territorial nature. 

The qualitative transformation of the labor force is really important. It means 
going to the labour estimation of resource potential and mental ability to work, 
requiring, in turn, continuity of education; conversion training process of storing a 
process of creative thinking; expanding the limits and depth of knowledge acquired 
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during the training; strengthening of control over consumption, demographic 
processes management, balance the needs and opportunities of society. A special role 
is played by creating strategic reserves accumulation, including knowledge, science; 
environmental priority development of environmentally friendly technologies. 

The intellectual capital of the company is determined with the help of the 
operations’ contribution, which is able to be carried out using human characteristics 
that determine the quality of employees or by the process of labor, creating a product 
or service based on personalized economic interest in each subject and their 
combination. A person is a form of intellectual capital and intelligence existence. 
This is his essence. 

The specificity of human resources existence and reproduction determines the 
specificity of their formation and use in the production process. In terms of optimal 
economic systems’ functioning, the basic principle of efficient use of labor potential 
is absence of in the process of consumption, i.e. the ability to consume agrarian 
enterprises’ work in small portions (man-days, man-hours, etc.). 

At this level of management flexibility the full potential of human resources is 
not used, but only the part that is required for optimal manufacturing process for an 
enterprise scale. Because the payment for unused capacity in the manufacturing 
process in case of it "partial" consumption is not a prerequisite, this increases the 
efficiency of agrarian enterprises. It is noted that the steadily developing company 
with fairly high efficiency operation, insuring themselves in spite of possible shortage 
of manpower, is able to fund its employees. 

In our opinion, the paradox labour market situation of nowadays should also be 
taken into account.  The reasons are high official and hidden unemployment, shortage 
of skilled workers and professionals of all levels and simple workers. Another feature 
of the rural areas’ employment with sharp increase of private households, which 
gives an objective response to rural inability to provide not only the process of 
reproduction, but the minimum subsistence level [4, р. 29]. 

Rotation of employees of agrarian enterprises has led to that in most 
households there are not workers-owners. An adequate quality of hired labor is 
possible only under conditions of adequate pay and other forms of material and moral 
incentives that at current levels of production efficiency are almost impossible for a 
large part of agrarian formations. That is why it is a vicious circle: to increase 
efficiency at a low level of labor resource potential of available workers is extremely 
problematic and ensure its growth out of use and expanded reproduction in low 
motivation even more difficult. 

Labor costs’ rising in private households in terms of minimal or insufficient 
mechanization of labor had caused a drop in labor intensity objective of rural workers 
in the public sector. The current situation has led to the fact that the sort of excess 
rural labor resource potential of the agrarian sector has been extremely decreased. It 
was also exaggerated by the dynamic introduction of innovative technologies in 
agricultural production, when the workers were not trained professionally. Private 
investors who came in agriculture with sufficiently large amounts of financial 
resources had allocated to cover the deficit of fixed and working capital, production 
modernization and restructuring of agrarian enterprises. They were not ready to solve 
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human problems. 
In this regard the methodology of assessing labor resource potential which are 

common for planned administrative economy with an established system of training 
workers and specialists in modern terms can be used with certain assumptions. It is 
necessary to develop new methods to identify and evaluate labor resource potential of 
agrarian enterprises based on consideration of innovation production, concentration, 
corporatization, clustering of integration and cooperative processes, capabilities 
agrarian universities and other educational agrarian institutions to provide training 
and retraining. 

Land as a production resource can be seen as a natural factor with fundamental 
principle of natural resources and agrarian activities. Here in the material 
composition is advisable to allocate productive and agro climatic resources taking 
into account the period land resources’ usage.  It includes all utility data in a defined 
nature and scope of the proposal which no one can avoid. Unlike other production 
resources, land has one important feature. It is limited. A person can not change its 
size at will. 

With regard to this factor we can talk about the law of returns’ diminishing. 
This means the impact in quantitative terms. A person can affect the fertility of the 
land, but this effect is not infinite. Being equal, continuous influence of labor and 
capital, their application to land, are not accompanied by a proportional increase in 
output. However, it can be maintained on a certain level, using the mechanisms of 
diversification, restructuring and scientific systems of agriculture. 

Land resources of agrarian enterprises are defined by available quantitative 
indicators, as well as by a set of natural and economic characteristics, among which 
there are biological and economic potential of existing farmland considering climatic 
conditions; terrain; enterprises’ configuration, fields, work sites; distance from the 
place of purchase and other planting materials, storage and sale of products; transport 
and logistics networks. 

Conclusions and proposals. Today a significant number of agrarian 
enterprises, especially small and medium, are in standby and restructuring situation 
with loss of production and engineering integrity. The current economic model is 
focused primarily in support of large agrarian holdings. It deprives a large number of 
small producers and business entities with strategic perspective blocking their 
initiatives of production and resource potential modernization. All those things are 
not the last reasons of the economic crisis which is provoked by destabilization in 
agriculture, the slow formation of the middle class in the rural areas, low liquidity  of 
agrarian land and agribusiness facilities, conservation of rural areas’ doldrums, and 
their degradation. It requires an urgent resolution. 
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Abstract: Internet has changed the way companies interact with customers. 
Customers has become the active part of the communication with business. Virtual 
communities are the most popular implication of the usage of Internet into business 
world. The article presents the nature of virtual communities and how they are 
functioning in the hospitality industry. The web site of hotel Dobruzda-Dobrich has 
been analyzed regarding its Internet presence. Internet marketing strategy for 
improving its internet presence is presented in the paper. 

In today’s world the cyberspace and the internet play a major role in the 
business. The virtual communities are one of the implications of the usage of internet 
into the business world. There are many definitions of this term. Fernback and 
Thompson (1995) as cited in Lu, Zhao & Wangb (2010), point out the “social 
relationships” as a key point of the virtual communities: “social relationships forged 
in the cyberspace through repeated contact within a specified boundary of place e.g., 
a conference or chat line that is symbolically delineated by topic of interest”, whereas 
Rheingold (1993) as cited in Zhao & Wangb (2010),  emphasize on the technological 
aspect: “social aggregations that emerge from the Net, when enough people carry on 
those public discussion long enough, with sufficient human feeling, to form webs of 
personal relationships in cyberspace”. Different authors and researchers have 
different views on the term depending on the perspective and the point of view from 
which they define it. The term virtual communities or also called online communities 
can be seen from a multi-disciplinary, sociology, technology, business, economic and 
e-commerce perspective (Wang, Yu, and Fesenmaier, (2002) as cited in Gupta & 
Kim (2004)). The e-commerce experts consider “any chat or bulletin as the basis for 
an online community. For them the important issue is  what draws people to and 
holds  them  in a Web site, so that they will buy goods and services” (Sumeet Gupta, 
Hee-Woong Kim, 2004). The virtual communities can enhance trust among the 
members thereby reducing risk and encouraging them for greater e-commerce 
participation. Also the online communities can provide repeated points of contact and 
increase the stickiness of a website (Business Week –Harris Poll, (1997) as cited in 
Sumeet Gupta, Hee-Woong Kim, (2004)). That is why the online communities can be 
used as a marketing tool in the e-business and more particularly in the e-commerce.  

Four main characteristics of the virtual communities can be outlined (Yaobin 
Lu, Ling Zhao, Bin Wang; 2010): (1) it exists in the cyberspace; (2) it uses 
information technologies (3); it is used for communication and interaction around 
common interests, and most of its contents are user generated; (4) it allows the 
formation of social relationships.  

The information systems experts at National University of Singapore Sumeet 
Gupta and Hee-Woong Kim have summarized the general components of the virtual 
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communities based on a relevant literature review of the different definitions of the 
term in their study “Virtual Community: Concepts, Implications, and Future Research 
Directions”, (2004): Community, meaning the group of people in the virtual 
community; location – the virtual community is seen as a place or spot where people 
build up relationships, share ideas, thoughts and concepts, exchange information and 
experience; bonding – meaning the commitment and engagement to the community; 
shared objective/purpose – explaining why people have become part of the 
community.  

 The scholars have created many classifications of the different types of virtual 
communities. One of the most widely-spread and popular is the one invented by 
Armstrong and Hagel (1996) as cited in Yaobin Lu, Ling Zhao & Bin Wangb (2009): 
(1) interest communities – in which people who share a common interest or expertise 
on a specific topic gather together to communicate with each other; (2) relationship 
communities – in which people with similar experiences come together and form 
meaningful personal relationship; (3) fantasy communities which usually refer to 
online games and in which people come together to get fantastic experiences; and (4) 
transaction communities that focus on transaction needs and where people can get 
trading information.  

Hagel and Armstrong (1996, 1997) as cited in Lee Moh Shan, Juliana Sutanto, 
Atreyi Kankanhalli, Bernard C. Y. Tan (2009) highlight the two main aspects of the 
virtual communities which make them “profitable business model” – “unique 
capabilities of the digital medium where the virtual community is located in” and “the 
virtual community model itself”. According to them the latter is what makes the 
virtual communities unique and different than the other online web sites. The online 
communities are aimed to create a sense for belonging and membership that unites 
people and that is used as a push factor for a repeated visit. 

The virtual communities are widely used as a business model nowadays. 
Sumeet Gupta & Hee-Woong Kim (2004) have summarized the main implications of 
the virtual communities in the business world: “as tools for developing relationship 
development, building store image and loyalty among members”. Lee Moh Shan, 
Juliana Sutanto, Atreyi Kankanhalli, Bernard C. Y. Tan (2009) have further 
researched the interactions of the online communities and the business emphasizing 
specifically on the  the e-commerce industry. They have come up with the potential 
business benefits from using the virtual communities model: (1) increase purchasing 
attention, (2) access to customer opinions; (3) greater ability to meet customer’s 
demands (4) additional sources of revenue (5) lower customer service costs.  

The virtual community is phenomenon that is applied in almost every area and 
studying discipline nowadays. Many companies have taken advantage of its core 
attributes to create a sense for belonging, and to increase the stickiness/addiction to a 
certain website/community and have adopted it as a business model, using it as a 
marketing tool. 

Marketing Audit.  
General information about the company – hotel Dobrudzha. The report will be 

analyzing the case of hotel Dobrudja. Hotel Dobrudzha is a business hotel located in 
the central part of Dobrich. The lodging facility has 35 twin deluxe rooms and one 
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VIP suite. The other facilities that are available in the hotel are: restaurant, free 
parking lot, SPA and fitness center, conference hall, souvenir shops and art gallery. 

 Porter`s five competitive forces analysis; 
 Porter’s five competitive forces analysis of the hotel industry in e-business; 
 Bargaining power of suppliers: low; 
 Low start-up domain costs; low hosting (maintaining) costs; high costs for IT 

experts; 
 Bargaining power of customers: high; 
 The customers have good accessibility of information about the market; low 

switching costs; the customers tend to be price sensitive; 
 Threat of substitute products: high. 

Availability of many substitute products. In this case all the alternative ways 
for receiving information about the hotel and making reservations are considered as 
substitute products. Examples: telephone reservations, e-mail reservations, on-spot 
reservation, on-line booking websites.  

 Threat of new entrants: high 
 Low start-up costs; availability of many companies offering creating a website; 

it takes comparatively little time to build a website 
 Intensity of rivalry in the industry: high 

Many hotels with online presence; aggressive competition in terms of website 
design, features, interactivity etc. 

Analysis of the factors affecting the company’s presence on Internet. 
This part of the report performs an analysis of the online presence of Hotel 

Dobrudzha. Hotel Dobrudzha is presented on internet via its own website and the 
company’s Facebook page. The following analysis will be using a group factors that 
are proved to affect the virtual presence of a company.  The factors were identified 
based on a relevant literature review on the topic of virtual communities and their 
role in the e-commerce.  

Analysis of the hotel website. 
Design of the website: the website has a simple colour theme, using only two 

main colours – black and grey, which keeps it simple and stylish, appealing to the 
target market (business travellers); very good colour contrast which makes the 
website readable; the website possess a masthead display that shows different 
pictures of the hotel; the font size is 12 and the spacing is 1.5 which makes the 
content of the website visible and easy to read.  

Navigation: The website does not possess a sitemap. The sitemaps are very 
important because they offer the visitors an alternative way of navigating in the 
website which is quicker. The different sections do not have a link to the homepage. 
That makes some of the visitors feel lost and insecure when they are going through 
the different sections of the website.  The website does not possess an internal search 
engine which would definitely increase the level of navigation. 

Content: The amount of information available on the website is enough and in 
digestible quantity. The content of the website covers all the main points that a 
potential guest of the hotel could be interested in. The text is well written, concise 
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and grammatically correct which makes a good impression. The content is available 
in Bulgarian and in English language. The information published on the website is 
up-to-date which would avoid the occurrence of many misunderstandings. The 
website does not have a section with corporate information like annual reports. 

Interactivity: The interactivity is usually divided into two categories: single 
user interactivity and multi-user interactivity. 

Single user interactivity: it is about catching the users’ attention by displaying 
the information in the website in a way that would prolong the time users spend on 
the website. The website of hotel Dobrudzha offers photographs of each division of 
the hotel including: lobby area, restaurant, rooms, sport and SPA facilities, and 
convention rooms. The users can go through the pictures by using the image slide 
show. The image slide show enables the visitors to flip though the pictures easily and 
smoothly. In addition to that the website has a masthead display at the top, which 
shows constantly various pictures of the hotel. That helps the potential customers get 
a better idea of the hotel. The website also presents the visitors with the opportunity 
to watch a video clip of the hotel. However the video material is with a low quality, it 
is very short, presents just a basic overview of the hotel, it is with Bulgarian audio 
only. A big downside of the internet site is the lack of virtual tour option. (See section 
“Plan for Improving the Online Presence of Hotel Dobrudzha”, Virtual Tour) 

Multi-user interactivity: it is about giving the visitors the opportunity to 
interact among each other by using various ways. The multi-user interactivity 
includes: integration of forums, blogs, chat rooms, discussions, polls and others in the 
website. However it is not present on the website of hotel Doburdja.  

Personalization: It is the process of collecting and storing information about the 
visitors, analyzing the information, and then delivering the right information to each 
visitor. The most common technique of personalization is enabling the customers to 
create their personal profile in the website and to log in every time when they visit 
the website. The website of hotel Dobrudja has not adopted any personalization 
technique.  

Maintenance of the website: The website is updated regularly providing the 
newest offers and packages. However the most recent date of editing is not posted on 
the website. The website provides a copyright date. The website does not provide 
information about the company which has made the web design.  

 Analysis of the Facebook page of hotel Dobrudzh. 
Type of page: A company can set up a Facebook Fan Page or alternatively to 

create a community page. Hotel Dobrudzha has created and maintains a Fan Page. 
This option provides the hotel with a great control over the layout, membership and 
activity of the Facebook page.  

Content: It includes several components: information about the company; 
photos; and videos. 

Information: The information section of the Facebook page covers only the 
basic points that a customer might look for. The page provides information about the 
location of the hotel, link to the official website of the hotel, and some basic contact 
information. However this section can contain some information about the hotel itself 
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and its characteristics such as: number of rooms, types of rooms, leisure facilities 
available etc.  

Photos: The Facebook photo gallery presents the hotel fully and entirely. It 
covers all the hotel departments: the rooms, the reception and the lobby area, the 
restaurant, the shopping center; the bars, the sauna and the fitness, and the exterior. 
However the pictures are not professional and with average quality.  

Videos: Video section is not available on the Facebook page of hotel 
Dobrudzha. 

Other facilities: The group of other facilities includes applications such as 
event, discussion, and explore pages. However the Facebook Fan page of hotel 
Dobrudzha has not used any of these applications.  They are important and bring 
value to the hotel fan page. (See section “Plan for Improving the Online Presence of 
Hotel Dobrudzha”, Improvement of the Facebook page applications)     

Booking application: This application is specific for the hotel Facebook pages. 
It facilitates the fans of the page in the reservation process by providing them with the 
option to book a room directly via the Facebook page.  

Level of activity of the founder: The level of activity of the founder (hotel 
Dobrudzha) is very low. The Facebook page is not maintained and updated at all. The 
last updating has been on January 20, 2010. 

Level of activity of the fans: The level of activity of the fans is very low. It is a 
result from the low level of activity of the founder. The hotel Facebook page has only 
two active fans.  

Plan for Improving the Online Presence of Hotel Dobrudzha. 
This part of the report presents recommendations and plan for improving the 

online presence of hotel Dobrudzha. The plan is based on the analysis performed in 
the previous section of the report.   

Improvement of the website navigation: The internet site of hotel Dobrudzha 
lacks a site map. The sitemaps make the navigation much easier and in this way save 
the users’ time. Furthermore the sitemap is important for the search engines because 
it improves their visibility. The sitemaps inform the search engines about the changes 
on the website. The changes are indexed faster than if the website did not possess a 
sitemap. The pages of the website should have links that lead to the homepage. That 
would improve the navigation of the website and enable the users to move in the 
website much easier. The website could possess an internal search engine. Even 
though the website of hotel Dobrudzha is comparatively small, the internal search 
engine would facilitate the site visitors.  

 Virtual tour: A virtual tour presenting the interior should be available on 
website of the hotel. The virtual tours allow the potential customers to immerse in the 
hotel and see it in details before they make a decision for booking. It is a better option 
than the video because it puts the people in control of what they are viewing and 
makes them the active side. Furthermore the virtual tours are proved to have a lasting 
impression.  

 Improvement of the multi-user interactivity: The website of hotel Dobrudzha 
should possess a forum or blog. The multi-user interactivity is very important for the 
online marketing and it has great impact on the potential customers’ decision making 
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process for booking. The future guests of the hotel are prone to rely more on the 
reviews and the comments about the hotel that are made by the current guests of the 
hotel. The key point here is that the hotel website would emphasize on the advantages 
of the property and would try to conceal the disadvantages, whereas the people that 
have already had an experience in the hotel would leave more objective feedback and 
would not skip pointing out the drawbacks of the hotel. 

Improvement of the website personalization: the website of hotel Dobrudzha 
should offer the website visitors the option to create their own virtual profile and to 
log in every time when they visit the website. Integration of a website personalization 
technique would help the hotel to gather important information about its marketing 
strategy. Moreover the hotel can provide more relevant information to the returning 
guests. For example when a guest is logged in, the hotel can keep track of his/her 
behavior and the reservation details he/she is looking for, such as: a type of room, 
type of board, additional services etc. Next time when the same guest logs in, the 
website can automatically present the booking details and the previous requests to the 
guest.  

Increasing the level of the activity of the Facebook fan page: The hotel 
Facebook Fan page should be updated regularly. The newest offers, promotions and 
packages should be posted on the Facebook wall, so the page fans can be aware of 
them. The increased level of activity of the founder will lead to an increased level of 
the activity of the currents fans and this would result in increasing the number of the 
Facebook page fans because if the current fans of the page find it interesting and 
useful they would recommend it to their friends.  

Improvement of the Facebook page applications: The Facebook page of the 
hotel should introduce applications such as events, discussions and explore pages. 
They would bring more value to Fan page of the hotel. The events section is going to 
inform the fans of the page about all the future events to happen in the hotel and in 
hence promote the hotel; the discussion pages would make the fans be more active, 
express they views and opinions on the hotel and its performance so the hotel can use 
this information for improving the guest satisfaction, the explore page is important in 
terms of the experience of the guests in the destination, it provides the fans of the 
page with information about the tourist spots that are recommendable, this would 
increase the overall level of satisfaction of the guests during their stay.  

 Improvement of the information section: The information section of the 
Facebook page should be expanded.  Some information about the types of rooms, the 
number of rooms, the facilities and the services offered by the hotel should be 
included.  

Improvement of the video section: Video section should be available at the 
Facebook page of the hotel. The video provides the fans of the Facebook page with 
the opportunity to get a better idea of the hotel and its exterior and interior.   
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ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

IMPLEMENTATION OF A MECHANISM FOR TRANSFER OF 
TECHNOLOGIES IN THE INDUSTRY: EXPERIENCE AND PROSPECTS 

OF DEVELOPMENT 
 

Дана стаття присвячена з'ясуванню сутності та узагальненню теоретико-
практичного іноземного досвіду щодо процесу імплементації трансферу технологій у 
промисловості, оскільки динаміка науково-технологічного прогресу сьогодення 
вимагає новітнього погляду на процес здійснення технологічного обміну як на суто 
національному, так і на міжнародному рівні. Зважаючи на це, першочерговим 
завданням кожної економічної системи, що поставила собі за мету інноваційно-
технологічний розвиток, повинно бути не тільки створення відповідної 
інфраструктури, але і адаптація норм міжнародного трансферного законодавства до 
відповідних норм вітчизняної нормативно-правової бази, а саме здійснення 
імплементації. 

У відповідності до вище зазначеного, в даній статті викладені результати 
теоретичного аналізу існуючих моделей імплементації трансферу технологій, на основі 
чого сформовано його вітчизняний варіант. 

Ключові слова: трансфер, трансфер технологій, імплементація, інноваційний продукт, 
модель розвитку. 

 

Данная статья посвящена определению сущности и обобщению теоретико-
практического иностранного опыта относительно процесса имплементации трансфера 
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технологий в промышленности, поскольку динамика научно-технологического 
прогресса современности требует нового взгляда на процесс осуществления 
технологического обмена как на чисто национальном, так и на международном уровне. 
Учитывая это, первоочередным заданием каждой экономической системы, которая 
поставила себе за цель инновационно-технологическое развитие, должно быть не 
только создание соответствующей инфраструктуры, но и адаптация норм 
международного трансферного законодательства к соответствующим нормам 
отечественной нормативно-правовой базы, а именно осуществление имплементации. 

В соответствии с выше указанным, в данной статье изложены результаты 
теоретического анализа существующих моделей имплементации трансфера технологий, 
на основе чего сформировано его отечественный вариант. 

Ключевые слова: трансфер, трансфер технологий, имплементация, инновационный 
продукт, модель развития. 

 

This article is devoted determination of essence and generalization of theoretical and 
practical foreign experience concerning the implementation process of technology transfer in 
the industry, because the dynamics of scientific and technological progress of the modern 
world requires a new perspective on the implementation process of technological exchange as 
a purely national, and international level. Given this, the priority task of every economic 
system that aims at innovation and technological development, should not only infrastructure, 
but also the adaptation of norms of international law to transfer the relevant rules of the 
national regulatory framework, namely the implementation of the implementation. 

In accordance with the above, in this article the results of theoretical analysis of 
existing models of implementation of technology transfer, on the basis of what formed its 
domestic version. 

Keywords: transfer, technology transfer, implementation, innovative product, development 
model. 

 

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку і глобалізації світових 
торгівельних, інформаційних і технологічних потоків не абияке місце займають 
саме технології, як провідний фактор світового процесу відтворення, що, 
відповідно, є свідченням появи наднаціональних техніко-економічних зв'язків і 
теорії технологічного розриву. Зокрема, згідно з останньою, ефективність 
торгівельного сальдо між країнами напряму залежить від розходження у їх 
технологічному розвитку, оскільки створення інноваційно-технологічного 
продукту країною-розробником дозволить їй ефективно але тимчасово 
функціонувати на технологічному ринку доти, доки інші країни не перевершать 
її розробку, тобто ними буде подолано технологічний розрив. Але, процес 
успішного подальшого використання і трансферу інноваційно-технологічного 
продукту з відповідним налагодженням вигідних взаємовідносин між усіма 
учасниками є не можливим без переведення міжнародних норм здійснення 
даного процесу на вітчизняне нормативно-правове поле, тобто без 
імплементації. 

Отже, основна проблема зводиться до виробітку вітчизняної моделі 
здійснення процесу імплементації трансферу технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри велику значущість 
процесу імплементації трансферу технологій для забезпечення стабільності 
техніко-економічного розвитку економічних систем, на даний час поки ще не 
існує однозначного погляду на механізм його здійснення. Так, українські 
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науковці Горян К.В. і Горян Е.В. надають перевагу американській моделі 
імплементації технологій на основі Закону про авторське право – The Digital 
Millennium Copyright Act, стверджуючи, що відповідні угоди повинні 
відбуватися саме за умов дотримання законодавства у сфері охорони прав на 
об'єкти інтелектуальної власності їх країни-розробника [7]. Натомість, Помела 
Самуельсон схиляється до необхідності створення загальнонаціональної 
системи імплементації трансферу інноваційно-технологічних продуктів [5, с. 
519, 537-557]. Роберт Лімос вважає за необхідним залучати до виробітку 
алгоритму імплементації трансферу технологій науковців і безпосередніх 
розробників інноваційно-технологічного продукту [6]. 

Виділення не вирішеної раніше частини загальної проблеми. 
Відповідно, як видно з зазначеного вище, поки ще не існує єдино сформованого 
підходу щодо механізму здійснення імплементації трансферу технологій. 

Цілі статті. У відповідності до того, що першочерговою домінантою 
кожної економічної системи інноваційного типу є забезпечення сталого 
технологічного розвитку всіх господарюючих суб'єктів, чого, в свою чергу 
можна досягти через трансфер інноваційно-технологічних продуктів, 
імплементувавши основні норми здійснення цього процесу, метою даної статті 
є формування вітчизняної моделі механізму забезпечення імплементації 
трансферу технологій на промислових підприємствах. 

У відповідності до мети у статті надається узагальнення результатів 
практичного іноземного досвіду щодо процесу імплементації трансферу 
технологій. 

Результати дослідження. Доведено, що зі зростанням технологічного 
рівня розвитку країни та ефективності системи охорони об'єктів 
інтелектуальної власності, зростає кількість та конкурентоспроможність 
експортованих нею інноваційно-технологічних продуктів.  

Так, згідно з докладом професора Центру дослідження модернізації 
Китайської академії наук Хэ Чуаньци «Оглядовий доклад модернізації в світі і 
Китаї», в світі одночасно здійснюються дві різні стадії модернізації 
інноваційно-технологічного розвитку: перша проходила на індустріальному 
етапі становлення суспільства XVIII ст.; друга відповідає інформаційному 
етапу, який почався у США в останній чверті ХХ ст. і заснований на системі 
технологічного знання. Дані стадії взаємопов'язані і друга з них здійснюється 
лише після проходжень суспільством першої [4, с. 14-21]. 

Отже, розвинутим у технологічному плані країнам є притаманною друга 
стадія, за якої такі об'єкти інтелектуальної власності, як інноваційно-
технологічні продукти не тільки розробляються і у повній мірі впроваджується 
у промислове виробництво в країні-розробнику, але й поширюються на 
міжнародний технологічний ринок через їх трансфер для отримання 
відповідного комерційного і технологічного ефекту, що, в свою чергу, 
проявляється у вигляді або суто фінансових результатів, або ж у встановленні 
повного чи часткового контролю над стороною приймання технологічної 
розробки. 
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Але, на якій би стадії модернізації інноваційно-технологічного розвитку 
не знаходилася країна, вона повинна забезпечувати таку складову науково-
технологічного розвитку і об'єкту захисту інтелектуальної власності, як 
трансфер технологій, без якого, до речі, не можливо здійснити перехід між 
відповідними стадіями. Його регулювання на міжнародному рівні здійснюється 
на основі багаточисельних угод, що укладаються у межах дії таких світових 
інституцій, як Світова організація торгівлі, Всесвітня організація 
інтелектуальної власності, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, функції 
яких, зокрема, зводяться до розроблення основних напрямів розвитку 
загальносвітової технологічної політики, регулювання системи правовідносин 
між її учасниками, охорони прав інтелектуальної власності. Дані угоди 
сприяють розвитку технологічного обміну між країнами, а також появі таких 
об'єктів інтелектуальної власності, як міжнародні технологічні ринки. 

Отже, як видно з вище зазначеного, для успішного розвитку промислової 
інфраструктури слід залучати іноземні інноваційно-технологічні розробки. Але, 
у даному випадку, досягти цього можна лише за умови наявності відповідного 
імплеметаційного механізму їх трансферу, а саме фактичного здійснення 
міжнародних зобов'язань на внутрішньодержавному рівні шляхом 
трансформації міжнародних правових норм в національні закони і підзаконні 
акти. 

Процес імплементації нової технології є достатньо витратний, але 
оскільки її впровадження відбувається у межах країни і переходить у 
національні і галузеві виробничі стандарти, уникнути його не можна. 

Зважаючи на вище зазначене, основним об'єктом імплементації у 
вітчизняній металургійній промисловості має стати процес трансферу 
інноваційно-технологічних розробок, таких, як електросталеплавильне 
виробництво. Саме воно, у відповідності до тенденцій розвитку світової 
металургії, повинно стати основою загальнонаціональних стандартів у даній 
сфері, поширившись на всі об'єкти вітчизняного ГМК.  

Відповідно, слід завжди обирати кращій варіант технологічного розвитку: 
впроваджувати нову але більш вартісну технологію або ж користуватися вже 
існуючою, спробував адаптувати її до інноваційно-технологічного розвитку 
сьогодення. Так, у випадку з вітчизняним ГМК слід або обрати інновацію у 
вигляді міні електросталеплавильних заводів, підвищивши тим самим техніко-
економічний і експортний потенціал галузі, або використовувати морально і 
матеріально застарілий мартенівський метод виробництва, відстаючи у 
технологічному розвитку від загальносвітових тенденцій розвитку металургії. 

До того ж, труднощі впровадження нової технології залежать від задач, 
для вирішення яких вона застосовується. Так, введення в дію міні 
електросталеплавильних заводів значно знизить собівартість кінцевої продукції 
і, відповідно, збільшить кінцевий фінансовий результат виробництва і 
надходження до державного бюджету, вирішить низку соціальних і екологічних 
питань. Натомість, таке інноваційно-технологічне рішення потребує 
кваліфікованих фахівців в даній сфері, через брак чисельності яких його 
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впровадження відкладеться на невизначений термін, якщо, як варіант, не буде 
залучено закордонних спеціалістів [3, c. 1-5]. 

Зважаючи на вище зазначену пріоритетність впровадження інноваційно-
технологічних розробок на промислових об'єктах вітчизняної економічної 
системи з відповідною імплементацією процесу їх трансферу, розглянемо 
особливості закордонних варіантів здійснення цього процесу. 

Отже, у відповідності до моделей техніко-економічного розвитку, 
виділяють три варіанти імплементації інноваційних технологій: французький, 
американський і південно-африканський, основою яких є як суто національні 
нормативно-правові акти у сферу трансферу технологій, так і норми 
міжнародного законодавства щодо механізму забезпечення цього процесу. 
Розглянемо більш детально сутність кожного з них [5, c. 51-64]. 

Французький варіант зводиться до визначення і розроблення задач 
власними силами, але в тісному співробітництві з технічними експертами – 
представниками замовника і підрозділів – технічними архітекторами. 

Особливістю французької моделі механізму забезпечення процесу 
трансферу технологій є кластерна політика. Саме поняття «кластер» означає 
локалізовані на певній території міжгалузеві утворення, до складу яких входить 
низка взаємопов'язаних видів діяльності від розроблення проекту до 
виробництва інноваційно-технологічного продукту. У Франції подібні 
організації визначаються як Центри Конкурентоспроможності, формування 
яких почалося у середині 2000-х років, причиною чого слугувало усвідомлення 
владою розриву між науковими можливостями і практичними економічними 
потребами.  

Підприємствам в цій структурі відводиться роль визначення 
технологічних проблем, тобто ініціатива розроблення інноваційно-
технологічного продукту іде від виробництва. Держава, натомість, бачачи 
проблему, допомагає організувати її вирішення в процесі розроблення і 
виконання інноваційно-технологічних проектів, фінансування яких, в свою 
чергу, відбувається на змішаній основі: до 60% необхідних коштів у вигляді 
грандів виділяє державний бюджет, регіональні фонди або муніципалітети, а 
інші 40% виділяє підприємство-замовник технології (рис. 1). 

Сутність американського варіанту полягає у повторній розробці і 
постановці технологічних завдань силами підрядних організацій в тісному 
співробітництві з представниками замовника.  

США дещо по іншому імплементувало загальносвітову практику 
механізму забезпечення трансферу технологій, що зводиться до побудови 
системи охорони інтелектуальної власності, як в середині країни, так і за 
кордоном, що, в свою чергу, досягається за рахунок укладання міжнародних 
угод і цілеспрямованій інноваційно-технологічній діяльності міжнародних 
організацій. Так, зокрема, нормативно-правова база США приділяє виключну 
увагу системі охорони прав інтелектуальної власності, як першочерговій 
прерогативі інноваційно-технологічної діяльності країни на міжнародному 
рівні. Ті ж країни, система захисту інтелектуальної власності яких отримала 
незадовільну оцінку Генеральною системою оцінки преференцій США, можуть 
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розраховувати на штрафні санкції з її сторони. 

Рис. 1. Французька модель механізму забезпечення трансферу технологій 
(авторська розробка) 

 

Зокрема, основна ідея імплементації процесу трансферу технологій у 
США належить корпораціям, які в результаті діяльності у транснаціональному 
вимірі були змушені ретельно розробляти умови договорів щодо продажу 
інноваційно-технологічних продуктів іноземним контрагентам. Умови 
трансферу технологій у межах даного виміру діяльності визначаються суто 
загальнокорпоративними інтересами. 

В цілому ж, модель механізму забезпечення трансферу технологій у США 
можна представити у вигляді схеми (рис. 2). 

 

Рис. 2. Американська модель механізму забезпечення трансферу 
технологій (авторська розробка) 

 

Варіант ПАР – це обрання у якості типового проекту однієї зі вже 
існуючих у виробництві технологічних розробок у межах підприємства чи 
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країни, в цілому. 
У зв'язку з цим, південно-африканська практика імплементації процесу 

трансферу технологій проявляється в політиці «забезпечення технологічної і 
інституційної модернізації основних фондів галузей переробної 
промисловості», сутність якої зводиться до зміни характеристик інституційного 
середовища протікання технологічних процесів, а саме, введення до системи 
трансферу технологій посередників з компетенціями юридичних і 
технологічних консультантів, що, в свою чергу, є неможливим без ефективного 
залучення західних технологій і не обов'язково самих передових. При цьому 
механізм фінансування науки і дослідницької інфраструктури зсуваються у бік 
партнерства державних, академічних і приватних структур, застосування 
гнучких форм кредитування по лінії державних агентств і низки різноманітних 
фінансових пільг іноземним інвесторам (рис. 3). 

Рис. 3. Південно-Африканська модель механізму забезпечення трансферу 
технологій (авторська розробка) 

 

Відповідно, розглянуті вище зарубіжні моделі механізму забезпечення 
трансферу технологій є доречними у конкретних умовах розвитку 
національного інноваційно-технологічного прогресу і нормативно-правової 
бази. У нашому ж випадку, зважаючи на особливості розвитку промислово-
виробничої інфраструктури України, найбільш прийнятним є французький 
варіант імплементації механізму забезпечення трансферу технологій. Але при 
цьому слід виключити можливість суцільного прямого державного 
фінансування цього процесу, залишивши у компетенції владних органів нагляд 
за розробленням, патентуванням, ліцензуванням, трансфером і використанням 
інноваційно-технологічного продукту. 

Отже, переходячи до розгляду можливостей вітчизняної практики 
імплементації механізму забезпечення трансферу технологій, слід зазначити, 
що наслідок сучасних тенденцій розвитку науково-технічного прогресу у межах 
глобалізації і інтернаціоналізації міжнародних економічних зв'язків 
проявляється в перенесенні наукомістких виробництв з технічно розвинутих 
країн до країн з відносно дешевою робочою силою. Попри суто економічної 
вигоди таке переміщення провокує певні проблеми щодо охорони прав 
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інтелектуальної власності на інноваційно-технологічні продукти, які є 
предметом такого переміщення, скільки відомо, що прямі іноземні інвестиції в 
відносно технологічно не розвинену країну, спричинюють її поступовий 
технологічний розвиток, який, в свою чергу, ґрунтується на раніше отриманих 
технологіях. Так, здійснення прямих зовнішніх інвестицій в ті об'єкти 
вітчизняного ГМК, що мають не задовільні показники фінансово-економічної 
діяльності, такі, зокрема, як ПАТ «Макіївський МК», а також підприємства 
кольорової і порошкової металургії, такі, як ПАТ «УКРЦИНК», ПАТ «ЕЗ 
«Дніпроспецсталь ім. А.С. Кузьмина», ПАТ «Кременецький завод порошкової 
металургії», ПАТ «Полтавський завод порошкової металургії», у вигляді 
фінансових коштів, що є не доречним при використанні застарілого 
мартенівського методу виробництва, чи безпосереднього трансферу технологій 
щодо його заміни, дозволить даним виробничим одиницям подолати 
технологічний розрив [2, c. 131-134; 1, c. 13-24]. 

Світовий досвід у сфері трансферу технологій доводить те, що провідна 
роль в регулюванні цього процесу з вибором найбільш прийнятної форми його 
здійснення або ж навпаки його руйнування належить державним органам 
управління. Даний вплив проявляється у спеціальному регулюванні трансферу 
технологій, що, зокрема, здійснюється через: державну систему підтримки 
інноваційно-технологічної діяльності та пільгове оподаткування розробників 
технологічних продуктів; надання матеріальних стимулів авторам інновацій, 
що, в свою чергу, прискорює процес їх створення; розроблення єдиної 
державної політики у сфері трансферу технологій; покращення технологічної 
інфраструктури з відповідною державною схемою здійснення вище зазначеного 
процесу з його безпосереднім урядовим контролем і регулюванням. 

Найбільш відомою є система поділу виробничих зусиль щодо 
розроблення і трансферу інноваційно-технологічних продуктів між державними 
і приватними структурами, університетами і безприбутковими організаціями, 
центральним елементом якої є постійно покращувальний механізм трансферу 
технологій, що виникає в результаті прямого державного фінансування 
наукових розробок і досліджень. 

З метою імплементації механізму забезпечення трансферу технологій і 
подальшого становлення інноваційної економіки слід в значній мірі 
переглянути і змінити роль державних, наукових і підприємницьких структур в 
процесі створення інноваційно-технологічних продуктів і механізмів реалізації 
інноваційних процесів на основі передового досвіду технологічного розвинутих 
країн у даній сфері. Але, при цьому слід розуміти, що створені механізми 
регулювання вище вказаних процесів, в силу відомих причин, будуть 
докорінним чином відрізнятися від закордонних аналогів. До того ж, перегляд 
пріоритетних механізмів державного регулювання діяльності суб'єктів 
трансферу технологій передбачає їх масштабне включення в національну 
технологічну систему з урахуванням детермінант сучасного економічного 
зростання. 

Розповсюдженим методом стимулювання розвитку трансферу технології 
як на рівні конкретного виробничого об'єкту у суто національних межах, так і у 
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міжнародних рамках, зокрема, є законодавче врегулювання норм захисту 
об'єктів інтелектуальної власності, що створюються національними науково-
дослідними університетськими підрозділами. Така політика патентування 
сприятиме заохоченню взаємодії державних структур, університетських 
підрозділів і промислових об'єктів, що, в кінцевому підсумку, збільшить 
соціальну, економічну і загальнодержавну ефективність. Данні заходи, 
засновані на державній підтримці, будуть сприяти зростанню кількості 
запатентованих виробів, розроблених науково-технічними підрозділами при 
університетах. 

Велике значення в процесі захисту прав інтелектуальної власності на 
технологічному ринку має належати промисловим підприємствам-розробникам 
або ж замовникам технологічних новацій, які, попри суто винайдення і 
впровадження, визначають подальші права їх використання. Окрім того, до 
цього процесу слід також залучати консультаційних юридичних посередників з 
правами технологічних експертів у сфері національного і міжнародного 
трансферу технологій, а також безприбуткові науково-дослідні організації, 
створені як університетські підрозділи, посередницькі фірми, що  
пришвидшують просування інноваційно-технологічних продуктів, 
обслуговуючи процес їх передачі. При цьому провідними суб'єктами на 
технологічному ринку повинні залишатися вищі навчальні заклади, що мають 
великий науково-інтелектуальний потенціал. 

Важливим фактором покращення інвестиційного і підприємницького 
клімату імплементації процесу трансферу технологій є формування гнучких 
механізмів регулювання процесів його забезпечення з урахуванням 
багаточисельних проблем технологічного ринку з вибором адекватних методів 
його регулювання, обмежуючих ринкову владу корпорацій, оскільки надмірна 
корпоратизація в країні ускладнює розвиток конкуренції, в тому числі малого і 
середнього бізнесу і послаблює стимули до інноваційного розвитку, сприяючи 
перерозподілу фінансових ресурсів на користь інтересів великих компаній. 

Окрім того, у нашому випадку, винагорода авторам технологій та особам, 
що здійснюють їх трансфер, визначається Постановою Кабінету Міністрів 
України №520 від 4.06.2008, в якій, зокрема, вказується її мінімальна ставка від 
доходу, одержаного від реалізації продукції, виготовленої з допомогою 
застосування нової технології. 

Так, у додатку до Постанови зазначається, що для авторів металургійних 
технологій та осіб, що здійснюють їх трансфер, мінімальна ставка складе 3% 
від доходу, отриманого від їх промислового використання. 

Отже, беручі до уваги необхідність зміни деяких норм національного 
законодавства у сфері трансферу технологій і зважаючи на можливість таких 
змін, а також, з урахуванням розвитку та особливостей вітчизняної 
технологічної інфраструктури гірничо-металургійного комплексу і зарубіжних 
напрацювань у даній сфері, взявши за основу французький варіант, отримаємо 
суто українську модель механізму забезпечення трансферу технологій на 
промислових об'єктах (рис. 4). 
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Рис. 4. Вітчизняна модель механізму забезпечення трансферу технологій на 
промислових об'єктах (авторська розробка) 

 

Сутність даної схеми зводиться до того, що НАН України та галузеві 
академії наук виконують роль своєрідних Центрів Конкурентоспроможності, 
маючи великий науково-практичний досвід у інноваційно-технологічній сфері, 
аналізуючи потрібні вітчизняній промисловості тенденції розвитку 
загальносвітового НТП в спектрі металургійних технологій, зокрема. При 
цьому підрозділи з трансферу технологій, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності повинні виконувати функції технологічних 
консультантів і, до того ж, мати подвійне підпорядкування академіям наук або 
першим і інституціям, що їх створили. 

Висновки і пропозиції. Прерогативи науково-технологічного розвитку 
сьогодення створюють передумови впровадження більш прогресивних 
технологій у майже всі сфери суспільного виробництва, досягти чого, в свою 
чергу, можна за рахунок трансферу технологій відповідного інноваційно-
технологічного продукту. 

Але, зважаючи на величезну значущість вище зазначеного процесу для 
налагодження стабільного техніко-економічного розвитку національної 
економічної системи, на даний час ще залишається остаточно не визначений 
механізм забезпечення його імплементації, а саме переведення міжнародних 
правових норм його здійснення у законодавче поле вітчизняної нормативно-
правової бази. 

Відповідно до проведеного у статті дослідження були визначені 
особливості закордонних моделей імплементації механізму забезпечення 
трансферу технологій, на основі аналізу яких і з урахуванням тенденцій 
розвитку вітчизняної промисловості в частині ГМК, розроблено національну 
модель забезпечення відповідного процесу. Її сутність зводиться до об’єднання 
техніко-економічних зусиль держави, академій наук всіх рівнів, підприємств, 
науково-виробничих об’єднань в єдиний комплекс, провідна роль в якому буде 
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належати саме НАН України та галузевим академіям наук, як провідним 
регуляторам науково-технологічного прогресу в країні. 
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНИХ 
ФУНКЦІЙ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСНЫХ ФУНКЦИЙ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

EVALUATOIN OF SMALL HYDRO OBJECTS RESOURCE FUNCTIONS 
EFFECTIVE USAGE INDICATORS 

 

У статті розглянуто можливі види використання водотоків малих річок та  
умови найбільш ефективного освоєння їх гідроенергетичного потенціалу. Обґрунтовано 
доцільність та передумови багатоцільового використання ресурсних функцій малих 
гідроелектростанцій. Визначено фактори формування вартості малих 
гідроенергетичних комплексів багатоцільового використання та показники 
функціонування та використання  таких територіальних природних систем. 
Представлено основні положення інформаційного забезпечення організації такого 
використання. 

Ключові слова: багатоцільове, використання, ефективність, інформація, мала 
гідроенергетика, оцінка, ресурсна функція. 

 

В статье рассмотрены возможные виды использования водотоков малых рек и 
условия наиболее эффективного освоения их гидроэнергетического потенциала. 
Обоснована целесообразность и предпосылки многоцелевого использования ресурсных 
функций малых гидроэлектростанций. Определены факторы формирования стоимости 
малых гидроэнергетических комплексов многоцелевого использования и показатели 
функционирования и использования таких территориальных природных систем.  
Представлены основные положения информационного обеспечения организации 
такого использования. 

Ключевые слова: многоцелевое, использование, эффективность, информация, малая 
гидроэнергетика, оценка, ресурсная функция. 

 

The article considers possible ways of small rivers watercourse usage and conditions 
for the most effective development of their hydropower potential. Grounded feasibility and 
prerequisites of small hydropower plants resource functions multipurpose usage. Defined 
main cost formation factors of small hydro complexes multipurpose use and indicators 
functioning and usage of territorial natural systems. Presented the basic provisions of the 
information ensuring of such usage organization. 
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Постановка проблеми. У зв’язку з цілою низкою таких причин як: 
- необхідність підвищення рівня енергетичної незалежності; 
- необхідність зниження негативного впливу результатів діяльності 

традиційних джерел енергії на навколишнє природне середовище; 
- потреба збільшення частки екологічно чистих джерел енергії в 

загальному енергетичному балансі; 
- зобов’язання України, як члена Європейського Енергетичного 
Співтовариства, майже вдвічі збільшити загальну потужність малих 
гідроелектростанцій в період з 2015 до 2020 року та ін., враховуючи значний 
економічно доцільний енергетичний потенціал малих річок [3] та істотно 
низький рівень його використання [1], питання розвитку даного 
відновлюваного джерела електричної енергії стоїть надзвичайно гостро. 

Разом з тим, на сьогоднішній день спостерігається суттєве зниження 
інвестиційної привабливості ринку альтернативних та відновлюваних джерел 
енергії України. Даний факт підтверджують і рейтинги компанії Ernst & Young, 
в яких відзначено, що Україна, в порівнянні з травнем 2012 року, коли вона 
знаходилась на 30 місці в TOP-40 найбільш привабливих держав з точки зору 
інвестицій в альтернативні та відновлювані джерела енергії [6], в червні 2015 
році вибула з даного рейтингу взагалі. [7]. Також, зниження інтересу інвесторів 
спостерігається і до малої гідроенергетики. Разом з наслідками несприятливої 
економічної та політичної ситуацію в країні в цілому, даний негативний 
результат має наступні передумови [2, с. 95]: 

 відсутність системи заходів стимулювання розвитку малої 
гідроенергетики на законодавчому рівні; 

 недосконалість правового регулювання даної галузі; 
 відсутність довгострокового банківського кредитування малих 

гідроенергетичних проектів; 
 високий рівень відсоткових ставок по кредитам; 
 недостатнє екологічне виховання нації, що стримує формування 

відповідного менталітету. 
З метою ліквідації кожної з наведених перешкод, необхідно провести 

серйозну роботу на загальнодержавному та регіональному рівнях, яка б 
базувалась на відповідних розроблених програмах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
пов’язаних з розвитком малої гідроенергетики питань своїми науковими 
працями та практичними дослідженнями внесли такі вчені як: Т. Басюк, 
Л. Бенеджам, П. Васько, Л. Консевич, Л. Михайлова, О. Нікіторович, Є. 
Обухов, Ю. Підгайний, С. Погосян, С. Поташник, Т. Стичаковська, А. Яцик та 
ін. Разом з тим, фундаментальні дослідження стосовно багатоцільового 
використання малих гідроелектростанцій на сьогоднішній день не проводились. 

Таким чином, враховуючи необхідність розробки програм розвитку малої 
гідроенергетики з врахуванням диверсифікації використання ресурсних 
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функцій таких об’єктів, існує значна актуальність і потреба подальших 
досліджень в даному напрямку.  

Мета статті. Метою даної статті є дослідження та визначення показників 
та підходів до використання ресурсних функцій малих гідроелектростанцій 
яких буде доцільним при розробці програм розвитку даної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні нараховується 
63119 річок та водотоків орієнтовною загальною довжиною 206 400 км, з 81 
класифікують як середні, а 63029 вважаються малими та покривають  близько 
24150 тис.км2 площі що становить 4,0% площі держави [5, с. 4]. 

Ресурсні функції водотоків малих річок можуть реалізовуватись за 
наступними видами використання [4, с. 14]: 
 рибальське та мисливське господарство; 
 відтворення біологічних ресурсів; 
 рекреація; 
 охорона здоров’я; 
 сільське господарство та меліорація; 
 скотарство; 
 промисловість; 
 житлово-комунальне господарство; 
 водний транспорт; 
 виробництво електричної енергії; 
 лісосплав; 
 видобуток корисних копалин; 
 скидання стічних та дренажних вод та ін. 

При використанні водних ресурсів однієї з найважливіших ресурсних 
функцій є використання їх гідроенергетичного потенціалу. Максимально 
ефективною реалізація цієї функції буде там, де є: 
 необхідний перепад висот стоку; 
 можливість формування оптимальної витрати води; 
 наявність певного необхідний запасу води у верхньому б’єфі; 
 забезпечуються умови безпечного створення і функціонування 

гідроенергетичного вузла.  
Однак, такий природний ресурс як річкова водойма територіально не 

може обмежуватися береговими лініями, які обмежують водне дзеркало річки. 
З одного боку, як видно з вищенаведеного переліку, природно-ресурсна якість 
малої річки не обмежується тільки такою ресурсної функцією, як її 
гідроенергетичний потенціал. З іншого, екосистемні зв’язки річкової артерії як 
мінімум охоплюють територію її басейну, котрий і забезпечує належний стан і 
функціонування річкової екосистеми. Відповідно, економічна значимість 
територіального природно-ресурсного об’єкту завжди залишається прив'язаною 
до певної території. В той же час, економічна значимість реалізації ресурсної 
функції в своєму питомому значенні завжди буде залежати від площі. 
Максимум питомого значення вартості припадає на той мінімальний обсяг 
залученого ресурсу, який в нинішніх умовах дозволяє повністю реалізувати 
ресурсну функцію з максимальною ефективністю. Таким чином, даний обсяг 
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територіально приуроченого ресурсу дозволяє при реалізації ресурсної функції 
отримати максимум вигод при мінімальних витратах. 

Оскільки основним показником, що максимально повно відображає 
привабливість будь-якого бізнесу, є його ринкова вартість, то, в свою чергу, 
основними складовими показниками якої є фактори загального доходу та 
існуючих ризиків функціонування такого бізнесу.   

Врахувавши специфіку функціонування малої гідроенергетики, 
отримання доходу від діяльності виробничо-природного об’єкту, яким є мала 
гідроелектростанція в сукупності з прилеглими до неї територіями, можливе в 
наступних напрямках: 
 від  цільового призначення малого гідроенергетичного об’єкту, тобто 

реалізації виробленої електроенергії; 
 від встановлення компенсаційних платежів за підтримання рівня води, 

стану водойм та прибережних зон, як об’єктів дохідного господарського 
використання інших суб’єктів господарювання; 

 від освоєння природно-ресурсного потенціалу прилеглих до гідроспоруди 
територій в супутніх напрямках, за умови якщо таке використання не 
суперечать основному цільовому призначенню, а також є технічно 
можливим і юридично допустимим. 
На сьогоднішній день, в питомій більшості випадків отримання доходу 

відбувається лише за рахунок першого напрямку, незважаючи на високу 
перспективу отримання значного доходу, отже і зменшення фінансових ризиків 
функціонування об’єктів малої гідроенергетики при використанні їх ресурсних 
функцій в супутніх напрямках.  

Для всіх допустимих варіантів багатоцільового використання малого 
гідроенергетичного об’єкту, визначені наступні передумови: 

- територіальна приуроченість; 
- технічна можливість реалізації проекту; 
- юридична допустимість; 
- економічна доцільність; 
- організаційна можливість; 
- можливість формування узгодженого пакету програмних дій з боку 

органів регіонального управління та суб’єкту господарювання; 
- трансформація в часі цільових установок та пріоритетів використання 

територіальних природних об’єктів. 
Головні ціноутворюючі фактори формування ринкової вартості дохідної 

власності малих гідроелектростанцій у випадку їх багатоцільового 
використання, представлено на рис. 1. 

При проведенні оцінки ефективності організації багатоцільового 
використання таких природно-господарських утворень, як малі 
гідроелектростанції з прилеглими до них територіями, слід відмітити й 
властивості ресурсних функцій таких територій. Комплекс дій, що необхідний 
для становлення системи багатоцільового використання територій, що 
знаходяться в користуванні малих гідроелектростанцій, перш за все потребує 
формування переконливого обґрунтування, яке базуватиметься на надійній та 
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достовірній інформаційній базі. В кожному конкретному випадку необхідно 
здійснювати повний аналіз існуючого та перспективного користування 
територій, які підлягають освоєною з метою багатоцільового використання. 

Ціноутворюючі фактори 

 
 

Рис. 1. Головні ціноутворюючі фактори формування ринкової вартості 
малої гідроелектростанції при її багатоцільовому використанні 

 

Перш за все, функціонування та використання таких природних систем 
може характеризуватись та відображатись різноманітними групами екологічних 
та економічних показників, які їх характеризують та відображені на рис.2. 
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Організація компенсацій з боку користувачів водного об’єкту, 
які забезпечують собі додатковий дохід завдяки підтриманню 
гідровузлами стабільного рівня води, стану водойми та 
прибережних зон, екологічно безпечного, рівноважного, 
стійкого стану екосистеми в регіоні розташування 
гідроенергетичного комплексу 

Організація такого користування природно – ресурсним 
потенціалом закріпленої за енергооб’єктом території, котре б 
дозволило незалежно від стану справ на енергетичному ринку 

забезпечити максимальну дохідність виробнику 
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Показники  

 
 

Рис. 2. Показники функціонування та використання територіальних 
природних систем 

 

Все це повинно супроводжуватись об’ємним інформаційним 
забезпеченням та будуватись на висновках, що сформульовані на основі 
обробки достатнього об’єму вихідних даних. Збір, обробка та аналіз початкової 
інформації являє собою достатньо трудомісткий та довготривалий процес. Це, в 
першу чергу, пов’язано з необхідністю всебічного розгляду проблеми, 
співставлення даних в їх динаміці протягом визначеного періоду, 
багатокритеріальним відбором найбільш надійних джерел. 

Основними положеннями, що характеризують інформаційне забезпечення 
організації багатоцільового використання територіальних природно – 
ресурсних комплексів є: 

 визначення меж цільового призначення земельних ділянок та 
землекористувачів; 

 визначення рівня виробничо-господарського використання земельних 
ділянок та об’єктів; 

Екологічні показники  Економічні показники існуючого та 
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 приведення інформаційної бази у відповідність до вимог існуючих 
стандартів, методик, алгоритмів розрахунку, тощо; 

 формування вичерпного переліку джерел первинної інформації для 
проведення необхідних розрахунків; 

 визначення належності об’єкта до зон адміністративного, природно-
ресурсного, екологічного та іншого районування. 
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження показало, що малі 

гідроелектростанції є масштабними господарським об’єктом, які знаходяться в 
суворій прив’язці до обмеженого територіального ресурсу. Тому, при розробці 
програмного підходу розвитку малої гідроенергетики пропонується 
впроваджувати принцип багатоцільового використання подібних 
територіальних природно-господарських комплексів, всебічно підійшовши до 
екологічних, економічних та організаційних аспектів з урахуванням 
запропонованих аспектів. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ И ВАЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

MONETARY AND CURRENCY SECURITY IN THE NATIONAL ECONOMY 
 

У статті розкрито сутність понять «грошово-кредитна» та «валютна» безпека, 
уточнено їх визначальну роль в системі національної економіки, виявлено реальні та 
потенційні загрози монетарної та валютної безпеки. На основі проведено  аналізу 
основних складових грошово-кредитної та валютної безпеки за 2010-2014 рр. в Україні, 
у порівнянні із гранично допустимими значеннями, автором зроблено ґрунтовні 
висновки, що переважна більшість індикаторів знаходяться в критичному стані і 
мають всі ознаки стагфляційної макроекономічної динаміки розвитку. Автором 
розроблено шляхи зміцнення основних складових грошово-кредитної та валютної 
безпеки у напряму стабілізації національної грошової одиниці, посилення функцій 
НБУ, встановлення прийнятного рівня обмінного курсу з метою подолання кризових 
явищ та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку.   

Ключові слова: національна економіка, грошово-кредитна безпека, валютна безпека, 
стагфляційна макроекономічна динаміка, індикатори, порогові значення. 

 

В статье раскрыта сущность понятий «денежно-кредитная» и «валютная» 
безопасность, уточнено их определяющую роль в системе национальной экономики, 
обнаружено реальные и потенциальные угрозы монетарной и валютной безопасности. 
На основе проведённого анализа основных составляющих денежно-кредитной и 
валютной безопасности за 2010-2014 гг. в Украине, по сравнению с предельно 
допустимыми значениями, автором сделано основательные выводы, что подавляющее 
большинство индикаторов находятся в критическом состоянии и имеют все признаки 
стагфляционной макроэкономической динамики развития. Автором разработаны пути 
укрепления основных составляющих денежно-кредитной и валютной безопасности в 
направлении стабилизации национальной денежной единицы, усиления функций НБУ, 
установление приемлемого уровня обменного курса с целью преодоления кризисных 
явлений и обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 

Ключевые слова: национальная экономика, денежно-кредитная безопасность, 
валютная безопасность, стагфляционная макроэкономическая динамика, индикаторы, 
пороговые значения. 
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The article reveals the essence of the concepts of "monetary" and "currency" security, 
clarified their decisive role in the national economy, found real and potential threats 
monetary and currency security. Based on the analysis of the main components of monetary 
and currency security during the 2010-2014 years in Ukraine, compared to the maximum 
allowable values author made a profound findings that the majority of indicators are in 
critical condition and have all the features of staginflation macroeconomic dynamics. The 
authors have developed ways of strengthening the basic components of monetary and  
currency security in the direction of stabilization of the national currency, strengthening of 
the NBU, setting the acceptable level of the exchange rate in order to overcome the crisis and 
ensure sustainable socio-economic development. 

Key words: national economy, monetary security, currency security, staginflation 
macroeconomic dynamics, indicators, thresholds. 
 

Поставка проблеми. В умовах фінансово-економічної кризи та 
посиленої воєнної агресії в Україні, коли питання знецінення національної 
грошової одиниці стосуються кожного пересічного громадянина, а рівень 
доларизації національної економіки перевищує граничні допустимі межі, 
одними із найважливіших завдань Уряду є розробка заходів щодо зміцнення 
основних складових грошово-кредитної та валютної безпеки України. 

На сьогоднішній день існує беззаперечне твердження, що стабільність 
грошової одиниці, доступність кредитних ресурсів, низький рівень інфляції, 
розвиток вітчизняного експорту, залучення іноземних інвестицій є головними 
атрибутами фінансової безпеки будь-якої країни. Грошово-кредитна та валютна 
безпека є одними з найголовніших  її складових та є своєрідними індикаторами 
ефективності функціонування фінансової системи та національної економіки 
країни в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам монетарної та 
валютної безпеки в системі національної економіки значна увага приділяється у 
працях таких видатних вчених економістів: Т.Я. Андрейків, О.І. Барановський, 
Н. В. Винниченко, С.М. Дячек, В. О. Корнівська,  А.П. Лазарева, О.М. 
Ляшенко, П.А. Мороз, К.І. Новікова, Д. В. Шиян, С.С. Шумська, Роберт 
Кірхнер, Т.В. Філіпенко та ін.  Разом з тим, окремі науково-теоретичні та 
прикладні аспекти щодо формування та зміцнення основних складових 
грошово-кредитної та валютної безпеки в умовах поглинаючої 
макроекономічної стагнації в Україні не мають остаточного вирішення.  

Постановка завдання. Метою дослідження є уточнення місця і ролі 
грошово-кредитної та валютної безпеки в системі національної економіки, 
здійснено пошук шляхів зміцнення основних її складових у напряму подолання 
кризових явищ та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 
України.   

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Наказу Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України «Про методику розрахунку рівня 
економічної безпеки України» грошово-кредитна безпека – це такий стан 
грошово-кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової 
одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що 
забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів населення». 
В свою чергу, під валютною безпекою розуміють такий стан курсоутворення, 
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який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного 
експорту, безперешкодного надходження в країну іноземних інвестицій, 
інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально 
захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках [1]. 

Так, вчений-економіст С.М. Дячек під грошово-кредитною безпекою 
розуміє такий стан грошово-кредитної системи, який характеризується 
стабільністю купівельної спроможності національної грошової одиниці та 
таким рівнем інфляції, що сприяє зростанню реальних доходів населення  [6]. 

В свою чергу, валютну безпеку слід розглядати як ступiнь забезпеченостi 
держави валютними коштами, достатнiми для дотримання позитивного сальдо 
платiжного балансу, виконання мiжнародних зобов’язань, накопичення 
необхiдного обсягу мiжнародних резервiв, пiдтримання стабiльностi 
нацiональної грошової одиницi [9]. 

Отже, узагальнюючи нормативно-правове регулювання визначення 
дефініції «грошово-кредитна і валютна безпека» та підсумовуючи погляди 
вчених з цього питання слід зазначити, що під грошово-кредитною безпекою 
слід розуміти такий стан розвитку національної економіки, зокрема грошово-
кредитної системи держави, за якого забезпечується стабільність національної 
грошової одиниці, ліквідність та кредитоспроможність функціонування 
банківських установ, зайнятість населення, прийнятні темпи інфляції, що в 
цілому сприятиме зростанню реальних доходів населення та економічну 
зростанню країни в довгостроковій перспективі. 

Стабільність купівельної 
спроможності грошової одиниці 

Рівень інфляції, що сприяє 
зростанню реальних доходів 

Економічне зростання Стійкість грошової одиниці 

Грошово-кредитна безпека 

Валютна безпека 

  

Передбачуваність динаміки 
обмінного курсу національної 

валюти

Збалансованість валютного 
ринку 

Задоволення в іноземній валюті 
потреб держави, суб'єктів 

господарювання і населення 

Рис. 1. Грошово-кредитна та валютна безпека (авторська розробка) 
 

Під валютною безпекою слід розуміти такий стан валютного 
регулювання, який забезпечуватиме достатній рівень валових міжнародних 
резервів, додержання позитивного сальдо платіжного балансу, створення такого 
стану курсоутворення, який сприятиме зростанню прямих іноземних 
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інвестицій, експортно-імпортній активності країни та її інтеграції у світову 
економічну систему при максимальній захищеності від потрясінь на зовнішніх 
валютних ринках. Грошово-кредитну та валютну безпеки можна представити 
графічно (рис. 1). 

Для розуміння місця та ролі грошово-кредитної безпеки в структурі 
національної економіки необхідно враховувати наступні аспекти:  

- регулювання економічних процесів через монетарні важелі в 
умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки повинно відбуватись при 
мінімальному адміністративному втручанні, що не суперечить ринковим 
засадам розвитку;  

- кон’юнктура ринку грошей впливає на рівень інфляції та загальні 
витрати;  

- монетарна політика НБУ повинна формувати такий розмір 
процентної ставки за кредитами, який міг би задовольнити потреби реального 
сектору економіки. 

Валютна безпека в свою чергу: 
- впливає на вартість імпортованих товарів і предметів проміжного 

виробництва (предметів праці) через значні зміни курсів валют, що в свою 
чергу позначається на темпах інфляції;  

- впливає на стан державних фінансів через значну частину 
зовнішньої заборгованості в іноземній валюті;  

- слугує важливим сигналом для прийняття інвестиційних рішень як 
індикатор економічного розвитку країни, що має вагоме значення для 
інвестиційного клімату [4]. 

Однією з найважливіших проблем в умовах економічної кризи є 
виявлення реальних та потенційних загроз грошово-кредитної та валютної 
безпеки в системі національної економіки держави.  

До основних загроз валютної безпеки належать: 
- від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу, нераціональна 

структура зовнішньої торгівлі, що порушує еквівалентність зовнішнього обміну 
країни; 

-  вплив зовнішніх факторів, зокрема нестабільність на світових 
валютних ринках, стан воєнно-політичної ситуації всередині країни, анексія 
Криму; 

- неефективна бюджетно-податкова політика, несвоєчасність 
прийняття державного бюджету, надмірна питома вага соціальних видатків у 
видатковій частині бюджетних ресурсів тощо; 

- надмірний дефіцит Державного бюджету та переважно емісійне 
його покриття [8]; 

- великий обсяг зовнішньої заборгованості у іноземній валюті, 
обслуговування якої залежить від курсу національної валюти до інших 
вільноконвертованих валют, нецільове та неефективне використання кредитів 
МФВ, Світового банку, ЄБРР тощо; 

-  недостатній обсяг валових міжнародних резервів та неефективна 
політика управління ними, що в свою чергу загрожує неспроможністю країни 
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обслуговувати свої зовнішні борги,  нераціональна структура золотовалютних 
резервів України (необхідно відзначити, що Україна зберігає менше 4% своїх 
золотовалютних резервів у золоті, тоді як, наприклад США 80% всіх 
американських резервів. Друге місце за розміром резервів у золоті займає 
Німеччина, третє – МВФ. У країнах Єврозони основні державні резерви 
зберігаються у золоті [15]). 

- отримання фінансової допомоги України на умовах втручання 
іноземних держав у валютну політику країни; 

- зниження дієвості облікової ставки як інструменту регулювання 
грошової маси. 

Основними загрозами у грошово-кредитній сфері є: 
- неефективна структура кредитного портфелю комерційних 

банківських установ, висока частка проблемних кредитів, тенденція до 
зниження питомої ваги довгострокових кредитів із одночасних зростанням 
споживчого кредитування домогосподарств; 

- залежність національної економіки від іноземних інвесторів, що 
підтверджується стрімкою тенденцію до зростання, як кількості іноземних 
банків, так і до зростання у структурі капіталу банківських установ частки 
іноземного капіталу;  

- обмежувальний характер грошово-кредитної політики, її 
спрямованість переважно на мінімізацію інфляції, а не на потреби економічного 
зростання (наслідком є скорочення попиту, зростання безробіття); 

- надмірна питома вага готівки у загальному обсязі грошової маси; 
- незбалансованість грошового і товарного ринків, що призводить до 

виникнення великих обсягів кредиторської та дебіторської заборгованостей. 
Монетарна та валютна політика повинні бути спрямовані на вирішення 

основних задач та найважливіших проблем і сприяти формуванню такого 
механізму грошово-кредитного регулювання, який дозволив би Центральному 
банку ефективно впливати на господарську активність, підтримувати 
стабільність національної валюти та оптимальний рівень доларизації економіки, 
ефективно контролювати діяльність кредитних інститутів. Розробці 
високоефективних заходів щодо зміцнення основних складових грошово-
кредитної та валютної безпеки сприятиме комплексна оцінка її індикаторів у 
порівнянні із гранично допустимими значеннями. Індикатори оцінки грошово-
кредитної безпеки України за 2010-2014 рр. наведено у табл. 1. 

За формулюванням Національного банку України (НБУ), монетизація 
економіки – макроекономічний показник, що характеризує ступінь 
забезпеченості економіки грошима, необхідними для здійснення платежів і 
розрахунків, та відображає забезпеченість процесів виробництва та споживання 
відповідною грошовою масою. Для розвинених країн характерною є висока 
ємкість внутрішнього ринку, що значною мірою зумовлює рівень монетизації 
економіки на 80-100%, а у деяких випадках і значно більше. Так, за даними 
Світового банку за 2012 р., в Люксембурзі рівень монетизації перебував на 
рівні    480,3%, Нідерландах – 238,9%, Кіпрі –264,7%, Португалії – 198,5%, 
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Іспанії – 193,8%. У середньому по країн Європейського союзу у середньому – 
175%, по світу – 121% [7]. 

Таблиця 1  
Індикатори оцінки грошово-кредитної безпеки 

Фактичне значення № Індикатор,  
Одиниця виміру 

Порогове 
значення 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Відношення обсягу грошового агрегату 
М3 до ВВП (рівень монетизації), % 

не менше 50 55 53 55 62 61 

2. Відношення ВВП до обсягу грошового 
агрегату М2 (швидкість обігу), 
кількість обертів 

не більше 2 1,8 1,9 1,8 1,6 1,6 

3. Обсяг готівки, % до ВВП не більше 4 11,9 14,8 14,4 16,2 18,0 

4. Рівень інфляції (до грудня 
попереднього року), % 

не більше 107 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 

5. Питома вага довгострокових кредитів у 
загальному обсязі кредитів, наданих 
комерційними банками, % 

не менше 30 29 25 22 19 21 

6. Рівень середньої процентної ставки 
кредитів комерційних банків відносно 
інфляції, % 

не більше 5 8,7 15,4 12,6 22,5 16,8 

Джерело: авторська робота на основі [3, 5, 11, 16, 17, 18]. 
 

Як видно із даних представлених у таблиці 1, рівень монетизації 
економіки України має чітку тенденцію до зростання, що в цілому можна 
охарактеризувати як позитивне явище і засвідчувати підвищення ефективності 
функціонування грошово-кредитного сектора. Але в цілому його рівень 
залишається достатньо низьким і свідчить про демонетизацію економіки.  

Швидкість обігу обчислюється як відношення ВВП до обсягу грошового 
агрегату М2 [1]. Не зважаючи на сталу тенденцію до уповільнення швидкості 
обігу готівкової маси, значення показників впродовж аналізованого періоду 
знаходяться в межах критичних значень і мають такі негативні наслідки: 
скорочуються можливості збільшення валютних резервів держави; 
збільшується обсяг готівкової маси, яка обертається поза банківськими 
установами.   

Обсяг готівки у відсотках до ВВП відображає питому вагу грошових 
ресурсів, які обслуговують економічний оборот та є засобом платежу фізичних 
та юридичних осіб.  Зростання даного показника можна розглядати як 
позитивне явище в економіці країни лише за умов помірних інфляційних 
чинників. Враховуючи випереджаючі темпи інфляції в економіці України, 
зростання грошової маси є свідченням її знецінення. Крім того, значні обсяги 
готівки, як в національній, так і в іноземній валюті можуть в деякій мірі 
обслуговувати тіньовий сектор та утворювати джерело відтоку валюти за 
кордон.  

Рівень інфляції є одним з найдавніших, економічно обґрунтованих 
показників оцінки ефективності проведення грошово-кредитної політики та 
стану фінансово-економічної безпеки. Прийнятним у зоні євро вважається 
рівень інфляції 2 %. Єдиної думки щодо порогового значення рівня інфляції не 
існує, оскільки деякі дослідники визначають 5 %, згідно з критеріями вступу до 
ЄС цей показник становить 3,1 % [10, с. 184-185]. Рівень інфляції в Україні в 
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2014 році перевищив всі допустимо встановлені межі і призвів до порушення 
принципу справедливого розподілу  благ і послуг у суспільстві: найбільше 
відчувають погіршення соціального рівня життя - групи пересічних громадян із 
низькими доходами та ті, які отримують заробітну плату та соціальну допомогу 
за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, 
наданих комерційними банками України в 2014 році становила 21%, що на 8 
відсоткових пункти менше за аналогічний показник 2010 року.  Оцінюючи 
реальні наміри банків щодо довгострокової інвестиційної діяльності, експерти 
дійшли висновку, що оптимальним значенням питомої ваги довгострокових 
кредитів в кредитному портфелі банків є 55-65% [12]. Протягом аналізованого 
періоду значення даного індикатору навіть не відповідає нормативам критично 
мінімального розміру 30% [1], що сигналізує про суттєві загрози розвитку 
реального сектора економіки. Оскільки довгострокове кредитування, як 
правило, надається на формування, модернізацію, розширення, реконструкцію 
та переоснащення основних фондів (основного капіталу) підприємств, на їх 
технічне переоснащення та виробничу діяльність, значення індикаторів в межах 
19-29% свідчать про низьку здатність банківської системи України сприяти 
інвестиційно-інноваційній діяльності та неможливості протистояти 
негативному впливу зовнішніх факторів.  

Рівень середньозваженої процентної ставки кредитів комерційних 
банківських установ відносно інфляції розраховується як співвідношення 
процентної ставки до рівня інфляції і не може перевищувати 5 [1]. Це означає, 
що середньозважена процентна ставка не повинна перевищувати рівень 
інфляції в країні більше ніж в 5 разів, оскільки ефективність надання кредитних 
ресурсів для банківських установ знижується і може бути охарактеризовано 
загальним спадом їх ділової активності. Дані табл. 1 свідчать про сталу 
тенденцію до зростання даного показника протягом аналізованого періоду і 
можуть бути пов’язані із девальвацією гривні та інфляційними процесами в 
країні. 

Для більш ґрунтовних висновків щодо формування та зміцнення 
основних складових валютної безпеки проаналізуємо динаміку основних її 
індикаторів за  2010-2014 рр. Результати зазначеного аналізу згруповано в табл. 
2. 

Надмірна доларизація, яка спостерігається протягом 2010-2014 рр. в 
Україні, зумовлена реакцією суб’єктів економічної діяльності на фінансово-
економічну кризу в країні і спонукає підприємницькі структури до 
використання тіньових схем. Існують різні методичні підходи щодо розрахунку 
рівня доларизації економіки. 

 Крім вищерозглянутого, доларизацію можна визначити відношенням 
частки кредитів в іноземній валюті до загального обсягу виданих кредитів. 
Даний індикатор доларизації кредитного ринку достатньо близький за своєю 
сутністю до рівня доларизації, розрахованого за методом депозитів.  
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Таблиця 2 
Індикатори оцінки валютної безпеки 

Джерело: авторська робота на основі статистичних [3, 5, 11, 16, 17, 18].  

Фактичне значення № Індикатор, 
одиниця виміру 

Порогове 
значення 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Відношення обсягів депозитів в 
іноземній валюті до загальних 
обсягів депозитів (рівень 
доларизації), % 

Не більше 10 29,5 30,7 32,4 27,6 32,4 

2. Відношення обсягів кредитів в 
іноземній валюті до загальних 
обсягів кредитів,% 

Не більше 50 45,3 39,4 35,2 32,1 44,2 

3. Темп зміни індексу офіційного 
курсу гривні до долара США до 
показників попереднього періоду, 
% 

Не більше 6 1,018 1,004 1,004 1,002 1,486 

4. Валові міжнародні резерви 
України, місяці імпорту 

Не менше 3 5,6 3,8 2,8 2,4 1,2 

5. Сальдо купівлі-продажу 
населенням іноземної валюти, 
млрд. доларів США 

Не більше 10 - 9,7 - 13,5 - 10,2 - 2,9 - 2,4 

 

Рівень доларизації кредитного ринку за європейськими стандартами не 
повинен перевищувати 50%, щоб не створювати валютну небезпеку економіці 
країни [1]. Кредити в іноземній валюті завжди були вигіднішими для 
позичальників, оскільки проценті ставки по їх залученню значно поступалися 
процентним ставкам по кредитам в національній валюті. Але при цьому 
потрібно обов’язково враховувати валютний ризик, адже коливання курсу 
валют в умовах сьогодення обумовило неможливість розрахунку населення по 
кредитам в іноземній валюті.  

Як свідчать, представлені в табл. 2 статистичні дані, в Україні, 
спостерігаємо значну частку наданих кредитів в іноземній валюті протягом 
аналізованого періоду, що в довгостроковому періоді знизило ступінь впливу 
НБУ на монетарну ситуацію в країні.  

Для оцінки достатності міжнародних резервів використовується показник 
- критерій покриття імпорту. Відповідно до цього критерію, міжнародні резерви 
повинні бути достатніми, щоб оплатити щонайменше 3 місяці майбутнього 
імпорту товарів та послуг, якщо надходження іноземної валюти в країну 
тимчасово припиняться [14]. Результати розрахунку даного показника в 
динаміці за 2010-2014 рр. свідчать про стійке падіння покриття імпорту 
міжнародними резервами. Найбільш критичний показник на рівні 1,2 місяці 
спостерігаємо в 2014 р., це означає, що у випадку відсутності фінансових 
ресурсів щодо оплати імпорту, враховуючи товари та продукцію критичної 
групи імпорту, міжнародних резервів країни вистачить лише на 1 повний 
місяць.   

За дослідженням Німецької консультативної групи рівень валових 
міжнародних резервів в різних країнах склав: Ізраїлі – 10%, Туреччині – 6,5%, 
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Польщі  – 5%, Угорщині – 4,5%, Чехії – 3,2% [14]. За допомогою розрахованих 
показників спостерігаємо, що Україна дуже вразлива до зовнішніх шоків, а 
проблеми зовнішнього фінансування не можуть бути належним чином 
компенсовані через недостатність міжнародних резервів.  

Як видно із даних представлених в таблиці 2, сальдо купівлі-продажу 
населенням іноземної валюти демонструє сталу динаміку до зменшення. 
Причинами такої динаміки є скорочення обсягів торгівлі через обмінні пункти і 
перехід значної частини валютообмінних операцій через тіньові схеми, так 
звані «валютні аукціони», які на рівні НБУ мали на меті стабілізувати 
національну валюту на поточному рівні та встановити прийнятний рівноважний 
курс. Від’ємне сальдо купівлі-продажу стало результатом запровадження 
протягом 2014 року військового збору та підвищенням збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, здійсненням готівкових валютообмінних 
операцій за умови ідентифікації фізичної особи та значного обмеження щодо 
купівлі валюти.  

За результатами проведеного науково-практичного дослідження щодо 
ефективності проведення грошово-кредитної та валютної політики в Україні за 
2010-2014 рр. можна зробити висновки, що переважна більшість показників, які 
характеризують результативність її здійснення, знаходяться в критичному стані 
і мають всі ознаки фінансово-економічної кризи. Цілком зрозуміло, що падіння 
виробництва, скорочення реального розміру ВВП в 2014 році стало результатом 
воєнної агресії, анексії Криму, що унеможливило введення послідовно-
виваженої монетарної та валютної політики на переважній більшості території 
України [2]. Але причинами загострення соціально-економічного становища в 
Україні стало також накопичене від’ємне сальдо торговельного балансу за 
2010-2014 рр., масовий відплив капіталу за межі України,  відтік депозитних 
вкладів фізичних та юридичних осіб із банківської системи, зменшення 
абсолютного розміру міжнародних резервів, непослідовні дії НБУ щодо 
збереження курсу валют в умовах поглинаючої стагнації економіки України.  

Виявлені на основі проведеного дослідження  тенденції щодо відсутності 
цінової стабільності посилюються поєднанням одночасних процесів зниження 
виробництва та зайнятості із зростанням цін (стагфляційна макроекономічна 
динаміка) [2].  

Висновки і пропозиції. Пріоритетними напрямами поліпшення грошово-
кредитної політики держави у напряму досягнення стабільності національної 
грошової одиниці, збереження купівельної спроможності, повернення довіри 
населення до гривні, відновлення позитивної динаміки обсягу депозитів в 
банківській системі мають бути: 

- максимально можливе зниження темпів інфляції, як в 
короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі; 

- забезпечення справедливого доступу комерційних банківських 
установ до фінансових ресурсів НБУ на умовах тендерних процедур за 
прозорими схемами;  

- закриття «тіньового» сегменту валютообмінних операцій та 
переведення їх в легальну площину;  
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- підвищення ефективності застосування кредитного каналу емісії і 
операцій на відкритому ринку, що має на меті підвищення ефективності 
процентної політики та передбачає формування оптимального коридору 
процентних ставок (найвищою ставкою ринку овернайт повинна бути ставка 
НБУ за кредитами овернайт, а найнижчою ставкою грошового ринку буде 
ставка НБУ за депозитними сертифікати овернайт) [2];  

- сприяння виконанню зобов’язань перед МВФ у напряму 
продовження програми пільгового кредитування, а також запровадження 
діючої мотиваційної програми кредитування банківськими установами 
реального сектору економіки;  

- запровадити ефективну економічну політику Уряду щодо 
надходження валютної виручки від експортерів у напряму стимулювання 
географічної і товарної диверсифікації експорту, збільшення його інноваційної 
та наукомісткої складової;  

- посилити повноваження Ради НБУ щодо монетарного регулювання, 
оптимізувати організаційну структуру НБУ, встановити законодавчі нормативи 
щодо обсягів державних цінних паперів з метою запобігання надмірної 
грошової маси в обігу; 

- посилити роль міжнародних резервів у напряму підвищення 
гнучкості валютного курсу, нейтралізації загроз макроекономічній, грошово-
кредитній та валютній безпеці. 

В контексті посилення рівня валютної безпеки необхідно розробити 
комплекс заходів щодо зменшення рівня доларизації вітчизняної економіки, 
оскільки поглинаюче домінування іноземної валюти над національною свідчить 
про її замороження у формі заощаджень домашніх господарств [13], 
неконтрольоване вивезення за кордон, що спонукає фінансуванню галузей 
економік  інших країн.   

За даної ситуації зменшується внутрішній інвестиційний ресурс 
вітчизняної економіки, знижується рівень її економічного розвитку, що в свою 
чергу згодом суттєво погіршує рівень та якість життя населення. Основними 
заходами в цьому напрямі мають стати розробка комплексної програми 
економіко-правового та соціально-ідеологічного характеру, направлену на 
добровільну репатріацію капіталу в економіку України, так звану економічну 
амністію.   

Отже, використання в якості теоретико-методичних та практичних 
аспектів формування та зміцнення основних складових монетарної та валютної 
безпеки в системі національної економіки розроблених та запропонованих 
автором, використання узагальнень вітчизняної науки дозволить значно 
прискорити процес економічного зростання в Україні.  
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