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THEORETICAL BASE OF NATIONAL HUMAN CAPITAL 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 
In recent years, the human factor is increasingly becoming a leading 

productive force of social development, because it contributes to the improvement and 
optimal use of inputs, any components of the economic system cannot operate without 
it. In terms of an innovative economy building human capital much more provides a 
competitive advantage of the state and regional economies than material resources. In 
this connection, examination and evaluation of physical, intellectual and spiritual 
capacities of man, the accumulation of human capital is an important problem of 
modern science. 

Nowadays the problem of human capital formation is being studied by 
psychologists, economists, sociologists at mini- (the individual level), micro- 
(company level), meso- (regional level) and, as a logical conclusion - the macro level 
(the level of the state). 

The human capital of the state – is the human capital accumulated by society, 
which is the national wealth of the country [1]. That is the union of macro variables of 
human capital in all regions of the state in national human capital. 

Accelerated aging of knowledge, increasing of educational requirements and 
business skills, intellectualization of labor lead to changes in the structure of human 
capital, amending the process of its formation, storage conditions and effective use, 
actualize the need of international experience in the development of national science 
and practice. 

Formation of human capital is the process of searching, restoring and 
improving the quality of human productive characteristics. Clearly, human capital 
formation must occur through the creation of favorable conditions for life. 

National human capital is human capital of the country, which is part of its 
national wealth. Obviously, the main term of the accumulation of human capital is a 
high quality of life. The development of human capital and quality of life is largely 
based on the implementation of national projects. 

The entities of human capital formation include family, state enterprise and 
market infrastructure that come in socio-economic relationships with each other over 
the media of targeting innate abilities [2]. Each generation creates its human capital 
from scratch. The initial step of forming human capital is the family. The importance 
of human capital formation since the birth of the person is understood in the whole 
civilized world. 

In the future, human capital formation appears in the process of obtaining 
professional education through the production of training, high schools, colleges and 



 

 

 

8

universities. Educated people are good innovators, and education accelerates 
technological diffusion. Technological innovations are changing the demand for more 
highly educated workers, as they have a comparative advantage in the use of new 
technologies. 

The quality of the formed individual human capital is confirmed by various 
forms of public and state assessment. 

Therefore, it is important to improve the implementation and recommend 
practical techniques that make possible experts HR Company reasonably make 
payments payback period of investment in human capital. 
 
REFERENCES: 
1. Hanushek E., Woessmann L. The Knowledge Capital of Nations: Education 
and the Economics of Growth [Electronic resource] / E. Hanushek, L. Woessmann // 
Cambridge MA: MIT Press. – 2015. – Мode of access :  
http://hanushek.stanford.edu/publications/knowledge-capital-nations-education-and-
economics-growth – Title from the screen. – Viewed on August 28, 2016.  
2. Strauss J., Thomas D. Human resources: Empirical modeling of household 
and family decisions [Electronic resource] / J. Strauss, D.Thomas // In Handbook of 
development economics. 1995. – Vol. 3. – Part A. – P.P. 1883–2023. – Amsterdam, 
Netherlands: Elsevier. – Мode of access :  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573447105800063 – Title from the 
screen. – Viewed on August 28, 2016. 
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PRACTICAL ECONOMIC NORMS IN THE THEORETICAL 
PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 

 
Banks may establish special funds intended for the expansion and development 

of the banking business and its logistics, issues of material incentives for workers and 
social development of the staff of the bank. The number, name, order creation, 
formation and use of funds established by the general meeting of participants 
(founders, shareholders) in accordance with national legislation. The source of the 
formation of special funds is the net profit of the bank, which remains after taxes and 
deductions in bank funds. 

However, the formation of bank equity as certain inherent advantages and 
disadvantages. The advantages are the following features: the relative ease of raising 
funds since the adoption of the owners and managers of the bank's decision to form 
their own bank capital (especially from domestic sources) does not require the consent 
of other entities; higher ability of banks to generate income from transactions or 
services as if its use is not required to pay interest; able to secure financial basis for 
further development, solvency and financial stability of the bank for the future; 
independence from money market conditions (assuming the formation of equity capital 
from domestic sources); increase the confidence of depositors, creditors and regulatory 
authorities; no threat of loss of control of the bank by the owners (especially in the 
formation of equity capital from domestic sources). 

The disadvantages of the bank's equity include such things: the full tax, since 
the formation of equity profit after tax is directed; reduce the problem of dividends 
received by shareholders and other owners of the bank; slowly increasing bank capital; 
limited amount of fundraising, and hence significant opportunities for development 
and expansion of banking activities, especially during periods of favorable conditions 
in the economy; high cost (compared with alternative sources involved and borrowed) 
establishment of bank capital. 

Thus, the bank's own capital - is the basis of its establishment and effective 
functioning. Increasing the size of capital, respectively, allows the bank to more 
involved and at the same time carry out more complex, risky and profitable operations 
in financial markets. The size and capital structure affect the stability, reliability and 
stability of each bank. 

In the process of European integration, globalization, etc constitutional 
economics is a systematic transformation. Convert and continued development 
required for the effective development of constitutional and economic phenomena that 
are further encouraged to use the mechanism of legal and democratic state. 

Most of the resources of the bank is not formed by own funds and borrowed 
and borrowed. Opportunities banks in raising funds regulated by the National Bank of 
Ukraine. Thus, according to the measure of a bank's solvency, standard value is 
established by the National Bank attracted and borrowed funds should not exceed the 
amount of equity capital by more than 12 times. 
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Attracted and borrowed bank resources form a large part of bank resources 
(85-90%). Therefore, it is inherent in a wide range of types and forms of engagement, 
characterized by their classification. 

In the scientific literature there is no single approach to the definition of 
"deposit resources." In addition, many researchers identified the concept of deposits, 
which, in our opinion, is not quite correct. So we have taken as a basis it studies 
deposit resources. 

After analyzing the positions of scientists, we have concluded that the majority 
of them in their definitions focus on only one characteristic resources from deposit 
sources, designed to attract, source, payment or maturity. 
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АНТОНИШИН АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 
к.і.н., доцент кафедри історії України  і туризмознавства  Київського 
національного лінгвістичного університету 
 
ПРИРОДНЬО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Туризм відіграє важливу роль в різних галузях людського життя, 

забезпечуючи десяту частину світового валового національного продукту. 
Туристична галузь розвивається швидкими темпами. За прогнозами експертів 
Всесвітньої туристичної організації (ВТО), сфера туризму активно 
розвиватиметься і в майбутньому. Чисельність подорожуючих до 2020 р. сягне 
1,6 млрд. осіб на рік, що означає збільшення туристичних прибуттів у 2,4 рази 
порівняно з 2000 р.. При цьому доходи від туризму, за прогнозами ВТО, у 2016 
р. складуть 1550 млрд. доларів США, тобто у 3,3 рази перевищать рівень 2000 р., 
а до 2020 р. прогнозується збільшення доходів до 2000 млрд. доларів США [3].  

Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна 
сфера туризму. Тому прогнози провідних науковців світу щодо розвитку туризму 
повною мірою стосуються й України. Однак складна військово-політична та 
соціально-економічна ситуація в Україні негативно позначається на розвитку 
туризму. У 2015 р. Україну відвідало понад 2,9 млн. іноземних туристів, що на 
0,5 млн. менше в порівнянні з аналогічним періодом в 2014 р. Зважаючи на вище 
зазначені негативні процеси в Україні, показники іноземного туристичного 
потоку у 2014 р. зменшилися на 75-80%, зарубіжного туристичного потоку на 
45%, внутрішнього на 50%. Разом з тим, це не дає підстави для песимістичного 
прогнозу та безперспективності розвитку туризму в Україні [1]. 

Однією з перспективних у туристичному відношення областей України є 
Черкащина. Адже вона володіє унікальними природними та історико-
культурними ресурсами такими як національний заповідник «Чигирин», 
Шевченківський національний заповідник у м. Каневі, історико-культурний 
заповідник «Трахтемирів», дендропарк «Софіївка», Черкаський зоопарк та ін.. 
Природно-заповідний фонд Черкаської області нараховує 503 природних 
комплекси та об’єктів загальною площею 61054 га.  

Одним із популярних для туристів є Канівський природний заповідник. 
Площа 2027 га. Основні функції заповідника – охорона унікальних природних 
комплексів лісостепу, спостереження за зміною природних процесів. Щороку 
заповідник відвідують до 300 тис. туристів. Його територія включає так звану 
нагірну частину – покриті лісом яри та пагорби на правому березі Дніпра (1415 
га), два заплавних острови Дніпра – Круглик (92 га) і Шелестів (394 га) та Зміїні 
острови (116 га) у Канівському водосховищі. Навколо території заповідника 
встановлено охоронну зону площею 1353 га. У заповіднику відкрито музей 
природи. У відділі палеонтології вражають людську уяву скам`янілі бивні та 
зуби мамонта, роги гігантського оленя, зуби акули лямна та ін.. Лісовий відділ 
розкриває перед відвідувачами таємниця життя лісу, а ботанічний оповідає про 
рідкісні та лікарські рослини цього краю, про величезні можливості, що має 
природа у відновлення та підтриманні нашого здоров’я [4]. 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» – це один із 
найпопулярніших парків України. Щорічно його відвідують близько 500 тисяч 
людей. Парк розташований у північній частині м. Умань Черкаської обл. 
«Софіївка» є пам’яткою краєвидного типу світового садово-паркового мистецтва 
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кінця XVIII – XIX ст. Тут росте понад 2000 видів дерев і кущів (місцевих і 
екзотичних) [2]. 

Черкаський зоопарк – зоологічний парк регіонального значення, який є 
природоохоронною, культурно-освітньою та науково-дослідною установою 
міста Черкас. Заснований 1 травня 1979 року. Колекція тварин Черкаського 
зоопарку нараховує понад 240 видів. 

Регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів» в межах Канівського р-
ну Черкаської обл. та Миронівського р-ну Київськой обл.. Являє собою 
унікальний за геологічною будовою район, що характеризується значною 
піднятістю горбистої поверхні та утворенням ярів на правобережжі Дніпра. 
Переважають лучно-степові та широколистяно-лісові формації, зростає близько 
10 червонокнижних видів рослин. Багатий тваринний світ (бабак, тхір чорний, 
лисиця звичайна, вовк, козуля європейська, лось звичайний, свиня дика). 
Зустрічаються птахи, занесені до Червоної книги України: орлан-білохвіст, пугач 
звичайний та ін. 

Окрім цього Черкащина багата 209 заказниками, 188 пам’ятками 
природи, 49 парків-пам’ятками садово-паркового мистецтва, 51 заповідним 
урочищем. Серед них об’єктами загальнодержавного значення є: Атаманський 
парк – заповідне урочище місцевого значення в Україні. Розташований біля с. 
Головківки Чигиринського р-ну Черкаської обл.. Липівський орнітологічний 
заказник – заказник загальнодержавного значення, розташований у 
Золотоніському р-ні Черкаської обл.. Найбільше значення заказник має для 
збереження водно-болотних птахів. Восени у заказнику збирається до 17 тис. 
птахів, які зупиняються тут для годування. Загалом у заказнику протягом року 
перебуває понад 100 видів птахів. Холодний Яр – комплексна пам`ятка природи. 
Розташована в Чигиринському р-ні Черкаської обл.. Сулинський ландшафтний 
заказник – природоохоронна територія загальнодержавного значення. Заказник 
створений на території Чорнобаївського р-ну, Черкаської обл. та Глобиньского р-
ну Полтавської обл. Мошенська діброва – комплексна пам’ятка природи 
загальнодержавного значення. Розташована в Черкаському р-ні Черкаської обл., 
біля с. Мошни, на території Мошенського лісництва.  

Урочище «Школа» – зоологічна пам’ятка природи загальнодержавного 
значення. Розташована в Канівському р-ні Черкаської обл.. Створене з метою 
охорони ділянки заплави і річища Росави, у місці поселення чорних бобрів (один 
з підвидів бобра), а також для підтримки загального екологічного балансу в 
регіоні. Місцева популяція бобрів сформувалася тут після переселення з 
дніпровських островів. Міграція була спричинена затопленням акваторією 
Канівського водосховища первинних місць оселення цього виду на заплаві 
Дніпра. Станом на 2012 р. бобри тут трапляються нерегулярно. Основною 
причиною переселення бобрів до с. Мартинівки (за 300 м) є значне обміління 
каналу та недостатня кормова база поблизу нього. Святе озеро – зоологічна 
пам’ятка природи. Ділянка акваторії Кременчуцького водосховища поросла 
водно-болотною рослинністю, що є місцем оселення кількох сімей бобрів та 
гніздування водоплавних птахів. 

На скелястих берегах річки Гірський Тікич розкинулось селище Буки, що 
виникло в першій половині XVI століття. Назва його походить від того, що тут 
колись росли букові дерева. Ліси належали польським магнатам Калиновським. 
Зараз Буки – селище міського типу з кількістю жителів біля 2 тисяч. Відомі Буки 
ще й тим, що саме тут, на річці Гірський Тікич, була збудована перша в Україні 
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гідроелектростанція. Серед інших населених пунктів району селище Буки 
виділяється своїм неповторним, оригінальним і надзвичайно красивим 
ландшафтом. Селище розташоване неначе в горах, а в їх підніжжі протікає 
мальовнича річка Гірський Тікич. При цьому варто зазначити, що територія 
Маньківського району Черкаської області переважно рівнинна. Тікич протікає по 
території п’яти сіл Маньківського району і скрізь він особливий, але в Буках, як 
кажуть в народі, природа відпочивала і створила Буцький каньйон, водоспад 
«Вир» та Радіонову скелю. З травня 1975 року цей об’єкт – державна комплексна 
пам’ятка природи місцевого значення [4].  
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ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 
VARIATIONAL PRINCIPLES AND ECONOMIC OBJECTIVES 

 
Математические модели подавляющего большинства замкнутых физических 

систем базируются на вариационных принципах, то есть, постулируется, что уравнения, 
описывающие эволюцию системы, являются уравнениями Эйлера некоторого 
функционала. В связи с этим вариационные методы являются одним из основных 
инструментов исследования многочисленных задач естествознания. 

Известно, что задачи, допускающие вариационную постановку, позволяют 
максимально ослабить математические ограничения, накладываемые на разыскиваемые 
решения, а также строить априори устойчивые разностные схемы для их численной 
реализации. Вариационное исчисление лежит у истоков теории оптимального управления и 
оптимального проектирования конструкций. Поэтому так велика популярность 
вариационных методов в механике, физике и инженерных расчетах. Вариационное 
исчисление находит многочисленные приложения и в экономике (например: [1], [2]). 

Рассмотрим следующую экономическую задачу. В момент времени t  функция 

)(tx  характеризует величину выпуска. Известно, что чистый доход фирмы в единицу 

времени зависит от величины выпуска (чем больше выпуск, тем больше затраты), скорости 
изменения этой величины (чем быстрее меняется величина выпуска, тем с большими 
переналадками это связано и естественно, ведет к большим материальным затратам и 
затратам времени). Иначе говоря, чистый доход определяется функцией 

)),(),(( ttxtxf  . Деятельность фирмы изучается в течение следующего 

промежутка времени [0,Т]. 

Заданы, также, величина выпуска в начальный момент 
0

)0( xx   и 

желательная величина выпуска в конечный момент  xTx )( . При таких условиях 

требуется найти величину выпуска )(tx  в каждый момент времени, причем так, чтобы 

суммарный доход за весь промежуток времени был наибольшим, то есть, требуется найти 
максимум функционала: 

 
T

dtttxtxfxF
0

)),(),(()(                                                    (1) 

Функционал вида (1) называется классическим или простым, или 
основным, или интегральным функционалом вариационного исчисления.   
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Множество дифференцируемых функций заданных на  ,0  и 

удовлетворяющих условиям 
0

)0( xx  ,  xx )( , образует множество 

возможных траекторий. Та траектория, на которой функционал достигает экстремума, 
называется экстремалью. 

Автором введено понятие градиентно подобного отображения для основного 
функционала вариационного исчисления (1) и построены такие отображения в различных 
банаховых пространствах [3], [4]. Автором исследованы [5], [6] поведения решений 
дифференциальных уравнений с градиентно подобными отображениями в окрестности 
стационарного решения в связи со свойствами критической точки функционала вида (1). 

Доказанная в работе [6] теорема допускает эквивалентную переформулировку в 
терминах функционалов.  

Рассмотрим основной функционал вариационного исчисления, зависящего от 
параметра: 

  
1

0

),),(),((),( dtttxtxfxF  ,      где   10                       

(2) 
в пространстве  

  )1()0();1()0(:1,011

0
xxxxCxC     

        с нормой     )(max)(max
1010

txtxx
tt




. 

Теорема 1. Пусть x  является единственной в шаре Rx   

пространства 
1

0
C  критической точкой функционала (2) при каждом  1,0 . Пусть 

для функции ),,,( tyxf  выполнено усиленное условие Лежандра, при котором 

существует производная  0
),,,(

2

2






y

tyxf 
, непрерывная по совокупности 

переменных ),,,( tyx  на    1,01,02 R . Пусть x  является точкой 

локального минимума функционала  (2) при всех   1,0 . Тогда x  - точка 

локального минимума функционала (2) при всех  1,0 . 

Так как критические точки функционала удовлетворяют уравнению Эйлера, то из 
теоремы 1 вытекает следующая, теорема 2. 

Теорема 2. Пусть x  является изолированным решением семейства 
краевых задач для уравнения Эйлера: 

10,0
),,,(),,,(





















x

tyxf

y

tyxf

dt

d

, 
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                                    )1()0();1()0( xxxx   .    

Пусть для функции ),,,( tyxf  выполнено усиленное условие Лежандра. 

Пусть x  является точкой слабого минимума функционала (2) при 0 . Тогда 

x - точка  слабого минимума функционала (2) при всех  1,0 . 

Аналогичные результаты можно получить в пространстве  

  0)1()0(:1,011 


xxCxC . 

Приведенные теоремы найдут приложение в вариационном исчислении и в 
оптимизационных задачах экономики. 
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подобным отображением основного функционала вариационного исчисления. //Вопр. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE OPTIMISATION OF THE TAX 

SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Переход к рыночной экономике в Узбекистане, равно как и во всех 
странах постсоветского пространства, сопряжен с рядом проблем, одна из 
которых будет рассмотрена нами в данной статье. В странах с транзитивной 
экономикой: с одной стороны, существуют объективные важные причины для 
увеличения бюджетных расходов, такие как, необходимость погашения 
государственного долга (внутреннего, внешнего, текущего, погашение 
обязательств, срок выплаты по которым наступил), необходимость   исполнения 
социальных гарантий; с другой, налоговое бремя на производителя 
материальных благ, как правило, высокое и для обеспечения полноты и 
своевременности собираемости налогов, минимизации увода доходов и прибыли 
в тень должно быть оптимальным.  

В данной статье внимание акцентируя на вопросе оптимизации налоговой 
системы, а также на том, что в современной экономике использование 
экономико-математических методов моделирования реальных экономических 
ситуаций, является важным и необходимым так как позволяет выбрать наиболее 
оптимальное решение из многих возможных вариантов.  

Актуальность рассматриваемого нами вопроса обусловлена тем, что в 
мировой практике значительная часть субъектов экономики развивающихся 
стран не платит налоги. Так согласно оценкам экспертов Всемирного Банка и 
МВФ, реальный налоговый доход составляет менее 50% от уровня [2], 
соответствующего честному поведению налогоплательщиков. Снижение 
налогового бремени само по себе не увеличит налоговых поступлений в бюджет. 
Но не решаемость вопроса оптимизации налогового бремени приведет к тому, 
что те, кто не платил налоги, не будут их платить по-прежнему, а те, кто платил - 
будут платить меньше. В этой связи реальный способ решения данного вопроса - 
одновременная оптимизация налоговых ставок и стратегии проверок.  

В настоящей статье к рассмотрению и обсуждению предлагаются 
соответствующие теоретические задачи исследовавшиеся рядом российских и 
зарубежных специалистов. Основная модель включает правительство и группу 
налогоплательщиков с независимыми случайными доходами с одинаковым 
распределением. В данной модели все участники отношений - 
налогоплательщики и правительство, знают распределение дохода в начале 
периода. В определенный момент времени до уплаты налога каждый 
налогоплательщик определяет размер своего дохода и уведомляет об этом 
правительство (правдивость и достоверность необязательны). Правительство не 
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знает конкретных значений дохода. Оно может организовать налоговую 
проверку агентов, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов - аудит 
всегда позволяет установить реальный доход и предоставляет достоверную 
информацию. Правительство собирает налоги используя следующий механизм, 
устанавливает: 

 структуру налоговых ставок, зависящую от зарегистрированного 
дохода,  

 структуру штрафов, зависящую от реального и зарегистрированного 
дохода,  

 вероятность проверки, зависящую от зарегистрированного дохода. 
Рассмотрим возможные варианты решения задачи налоговой 

оптимизации, то есть покажем некоторые из возможных вариантов стратегии 
правительства по максимизации чистого налогового дохода при оптимальном 
поведении налогоплательщиков при некоторых ограничениях их участия. 
Ожидаемый доход налогоплательщика должен превышать заданный желаемый 
уровень. В ситуации с наихудшим исходом - доход налогоплательщика должен 
превышать величину, необходимую для его "выживания" в условиях рынка. 

Рассмотрим варианты ограничений на штраф при обнаружении сокрытия 
налогоплательщиком реального размера своего дохода: 

1. штраф пропорционален выявленному недоплаченному налогу 
(сокрытие части дохода, увод его в тень); 

2. чистый штраф (за вычетом недоплаченного налога) пропорционален 
размеру сокрытого дохода;  

3. штраф ограничен по причине заданного минимального размера дохода 
налогоплательщика;  

4. штраф пропорционален размеру обнаруженного сокрытого дохода 
налогоплательщика. 

Рассмотрим примеры взаимодействия правительства и группы 

налогоплательщиков. Доход I  каждого налогоплательщика - независимая 

случайная величина с функцией распределения  IG , определенной на отрезке 

 HI II , . Значение дохода является частной информацией налогоплательщика. 

Стратегия правительства GS  включает три компоненты:  

- неубывающую налоговую функцию  rIT , где     IIII Lr ,  - 

зарегистрированный доход (необязательно достоверный),  

- вероятность проверки    1,0rIp , 

- функцию штрафа  rIIF ,  - определяет дополнительный платеж 

налогоплательщика  в зависимости от его действительного и 
зарегистрированного дохода.  

В этой версии модели аудиторская проверка позволит обнаружить 
действительный доход, стоимость аудита фиксирована. 

При заданной стратегии правительства каждый налогоплательщик 
стремится максимизировать свой ожидаемый доход и в зависимости от 
реального дохода его заявленный доход составит: 
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                      Ftff

def

rrr
I

Gr SITIIFIpITSII
r

,,min,  .                                       

(1) 
В уравнении величина справа - эффективный налог или ожидаемый 

общий платеж налогоплательщика с доходом I  при стратегии GS . Задача 

правительства состоит в максимизации ожидаемого налогового дохода за 
вычетом издержек на аудиторские проверки: 

                    
H

L
G

I

I
S

GrGtff IdGSIIcpSIT max,,                                                    

(2) 
(далее опускаем пределы интегрирования) при следующих ограничениях 

участия: 

                 altGtff IIdGSITI  ,                                                                       

(3) 
то есть ожидаемый доход налогоплательщика при оптимальном 

поведении должен превышать альтернативный доход altI . Величина altI  

является желаемым (с точки зрения правительства) уровнем ожидаемого дохода 
налогоплательщика в рассматриваемой модели.  

Другая интерпретация: это ожидаемый доход фирмы, если она переносит 
свою деятельность в другую страну или подводит свою деятельность под 
льготное налогообложение, делая свой выбор в начале налогового периода, 

когда известно только распределение  IG  (а не конкретное значение I ). 

            

         0,, min  IIpеслиIIIIIFIIT rrr ,                          

(4а) 
и 

                   1,min  IIpеслиIIIIT rr ,                                    

(4b) 
То есть, при оптимальном поведении и наихудшем исходе доход должен 

превышать величину minI  необходимую для "выживания" фирмы 

налогоплательщика. На практике minI  может быть пороговым значением, 

таким, что если остаток на счету фирмы опускается ниже уровня "выживания", 
то она не сможет получить кредит и будет вынуждена прекратить свою 
деятельность. 

Рассмотрим варианты ограничений на штраф: 
1). когда штраф пропорционален обнаруженному недоплаченному налогу  

        rar ITITIIF  1, ; 

2). когда чистый штраф пропорционален сокрытому доходу  

       rbrr IIITITIIF  , ; 
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3). когда штраф ограничен из-за заданной минимальной величины 

дохода налогоплательщика  min
ˆ II   при его неоптимальном поведении для 

любых rII ,      

    IITIIIF rr
ˆ,0  ; 

4). когда выплата после налогообложения пропорциональна 
обнаруженному сокрытому доходу  

   rdr IIIIF  , . 

В действительности правительство может выбирать штраф только в 
третьем варианте. Первый вариант ограничений на штраф означает, что нет 
премии ни за правдивую декларацию, ни за ложь. Это условие исключает 
возможность сделать затраты на принуждение сколь угодно малыми через 
предложения фирмам с малыми вероятностями больших премий, таким образом 
поощряя их использовать стратегии, предпочитаемые правительством. 

Первые два варианта соответствуют действующему во многих странах 
законодательству, в то время как последние два исследуются, ниже приведем два 
утверждения из исследований в этой области [1].  

Теорема .  При ограничениях на штраф в третьем и четвертом  вариантах 
для задач (2), (3), (4 а,b) существует оптимальная стратегия правительства, 

устойчивая к уклонению, то есть такое решение GS , что   ISII Gr ,  

любого I . Более того, оптимальный штраф всегда будет максимальным в 

третьем варианте:     IITIIIF rr
ˆ,   для любого rII  . 

В источнике [2] авторами Cander P. и Wilde L. рассматривается только 

случай 1d  для четвертого варианта, при этом, доказательство остается 

верным для любого 0d . Более общая модель аудита исследована авторами 

Васин А. и Васина П. [1], которые показали, что результат теоремы не верен и 
уклонение от налогов может быть оптимальным для правительства при 
ограничениях на штраф в первом и втором вариантах. 

В последующем анализе модели критическую роль играют следующие 
две величины: 

                                minIIT L

def

LM   

- максимально возможный налог на низкий доход при выполнении 
ограничения участия (4 а, b). Эта величина характеризует стабильность 
налогоплательщика при наихудшем состоянии природы.  

                               alt

def

IIIdGE  

- ожидаемая дополнительная прибыль агента до налогообложения 
относительно его альтернативного дохода. Для фирмы эта величина 
характеризует прибыльность производства. 

Если мы исключим ограничение на стимулы налогоплательщиков (1), 

предположим, что они не уклоняются от налогов, и установим   0rIp , то 
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получим задачу на поиск первого лучшего решения для максимизации чистого 
дохода правительства: 

                 
  
IT

IdGITTR max                                  (5)                  

  
при ограничениях 

                       EIIdGIT                                         (6)                                          

                     HL IIIIIIT ,,min  ,                          (7)                                      

Очевидно, решение не зависит от ограничения на штраф. Рассмотрим 
следующее выражение для налоговой функции: 

     ITITIT L  , где 

 LIT  - вмененный налог, выплачиваемый каждым налогопла-

тельщиком,  

  0 IT  - дополнительный налог, зависящий от дохода.  

Исходя из (7),   LML TIT  . 

Утверждение: Первое лучшее значение чистого налогового дохода равно 

EI . Если EITLM  , то оптимальная стратегия правительства для 

исходной задачи (2), (3), (4 а,b) соответствует первому наилучшему решению: 

    0,  IpEIIT . 

Таким образом, если EITLM  , правительство может получить пер-

вый лучший результат посредством вмененного налога   EITIT L  . 

Нет необходимости собирать какие-либо другие налоги или организовывать 
проверки. Исходя из предшествующего обсуждения условий (3), (4 а,b), 
неравенство показывает, что ожидаемая дополнительная прибыль меньше, чем 
максимальный вмененный платеж, который не подрывает деятельность фирмы 
при неблагоприятных условиях.  

Случай EITLM   более сложный, мы не будем его расписывать, а 

приведем лишь вывод по итогам исследования: при определенных условиях 
правительство может получить максимальный доход, только если 
налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов. 

В процессе исследования были получены следующие результаты - всегда 
оптимально устанавливать максимальный вмененный налог при указанных 
ограничениях. Если дисперсия дохода налогоплательщика относительно мала, то 
введение любого другого дополнительного налога не увеличит чистый доход. Но 
если дисперсия распределения прибыли велика, а затраты на проверку 
относительно низки, то, согласно оптимальной структуре налоговых ставок, со 
всех доходов, меньших некоторого порога, берется такой налог, что остаток 
равен минимальному уровню дохода, а для всех больших доходов налог 
постоянен. Оптимальной стратегией проверок является известное "пороговое" 
правило: декларации дохода, меньшего, чем пороговое значение, проверяются с 
минимальной вероятностью, которая делает уклонение от налогов невыгодным, 
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а остальные декларации не проверяются. В некотором смысле оптимальный 
контракт не зависит от наказания: не важно, пропорционален ли штраф 
недоплаченному налогу или сокрытому доходу, или включает обе компоненты. 
Сумма штрафных коэффициентов определяет вероятность проверки и пороговый 
уровень дохода. 

Важный момент - являются ли рассмотренные отношения оптимальными 
в целом, то есть, всегда ли устойчива к уклонению от уплаты налогов 
оптимальная налоговая политика правительства. Как было показано выше в 
отличие от традиционной точки зрения, оптимальная стратегия правительства 
допускает уклонение от налогов для некоторых распределений, указанных в 
первом и втором вариантах ограничений на штраф. Это происходит, если 
имеются два возможных уровня дохода, его дисперсия не велика и не мала, а 
штраф за уклонение относительно мал. Однако для типичных непрерывных 
распределений дохода оптимальный контракт, устойчивый к уклонению, 
оптимален в целом (по крайней мере, если штраф пропорционален 
недоплаченному налогу). Аналогичное утверждение верно для любых 
распределений при выполнении ограничений в третьем и четвертом вариантах 
ограничений на штраф. 

Рассмотренная модель применима к практике налогообложения 
Узбекистана и может внести реальный вклад в развитие и продвижение 
рыночных реформ в реализуемых в стране в сфере управления государственным 
финансами.  
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ПІДВИЩЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННІ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ефективна організація та планування адміністративної діяльності на 

підприємствах різних сфер національної економіки країни не вбачається 
можливою без ефективної організації управлінської праці. Управлінська праця 
являє собою особливий вид праці, який сформувався внаслідок об'єктивних 
факторів поділу праці та динамічно змінює свою сутність в рамках історичних 
форм праці. Управлінська праця є інституалізованою формою управлінської 
діяльності, її відображенням у просторі організаційних вимог, критеріїв оцінки 
результатів і системи цінностей. За визначенням Скібіцької Л. І.: «Управлінська 
праця – це планомірна діяльність працівників адміністративно-управлінського 
персоналу, спрямована на організацію, регулювання, мотивацію і контроль за 
роботою співробітників організації» [1, c. 170]. 

В силу історичної обумовленості як історична форма праці, управлінська 
праця піддається структурним, змістовним, технологічним, ціннісним змінам під 
впливом культурних, соціально-економічних і технологічних факторів. В даний 
час специфіка і форми реалізації управлінської праці пов'язані з такими 
характеристиками соціально-економічного середовища як глобалізація, 
гіперконкуренція, невизначеність і нестійкість, інноваційність, віртуальність, 
орієнтованість на використання знань тощо. У зазначених умовах управлінська 
праця змінює свій характер під впливом інших видів трудової діяльності, в яких 
все частіше проявляються ознаки управлінської діяльності. 

Зміни, що відбуваються з кінця 21 століття в соціально-економічній 
сфері, істотно впливають на трансформацію змісту і форм управлінської 
діяльності, відбулася зміна інституційних механізмів її організації, поява нових 
напрямів управління. Управлінська праця пильно розглядається як особливий 
предмет досліджень в рамках різних концепцій, тому що являє собою явище 
широкої соціальної практики. Інтерес до розкриття сутності, структури, 
характеру та особливостей управлінської праці пов'язаний з тим, що саме цей 
вид праці виявляється уречевленням всіх процесів праці, інтегруючи 
різноманітні ресурси з метою створення матеріальних і духовних цінностей, 
спрямованих на задоволення потреб людей, саме тому, дослідженню 
особливостей управлінської праці присвячені праці багатьох вчених. 

Поняття ефективності управлінської праці тісно пов’язано з задачами 
управління. На думку вчених, основні задачі управління полягають у визначенні 
цілей організації і створенні необхідних умов (економічних, організаційних, 
технічних, соціальних, психологічних і т. д.) для їхньої реалізації, “встановленні 
гармонії” між індивідуальними трудовими процесами, координації спільної 
діяльності працівників (рис.1.) [2, c. 56]. 
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Рисунок 1. – Особливості управлінської праці (УП) 

 
Управління в широкому сенсі як універсальна суспільна категорія 

розцінюється як надання цілеспрямованого впливу (упорядкування, підтримки, 
структурування, перетворення) на об'єкт для досягнення заздалегідь заданого 
результату. Сучасні соціально-економічні умови виступають як основоположний 
чинник зміни змісту, характеру, форм реалізації управлінської діяльності.  

В умовах сьогодення, коли люди є ключовим елементом організації, 
досягнення цілей організації та підвищення ефективності її діяльності без 
залучення співробітників до організації та планування адміністративної 
діяльності не вбачається можливим. Сучасна трудова діяльність все активніше 
розвивається як спільна діяльність. Ще в 90-і роки ХХ ст. спільна діяльність в 
основному проходила в межах малих груп, невеликих робочих команд, які 
носили постійний характер. На сьогодні мова йде вже про складно влаштовані 
групи і команди, для яких важливо не стільки узгодити різноманітні дії людей, 
скільки сформувати єдине розуміння складної ситуації. Працівники організацій 
прагнуть не просто реалізувати систему заданих ззовні функцій, вони прагнуть 
істотно впливати на всі процеси, що відбуваються в організації - як виробничі, 
так і управлінські. Працівники, названі П. Друкером [3] «новими службовцями», 
є скоріше не підлеглими, а партнерами по організації і виконанню конкретної 
роботи. Розвиток спільної діяльності, об'єднання зусиль працівників для 
вирішення загальних проблем зв'язується з проявом розвитку демократії в 
соціальній взаємодії і розширенні прав працівників, чому сприяють нові підходи 
до управління людськими ресурсами, зокрема, в транснаціональних корпораціях. 
Розвиток взаємодії виражається в неможливості для керівника залишатися в 



 

25 
 

особливій позиції по відношенню до інших працівників, з якими він спільно 
трудиться, незважаючи на те, що вони є його підлеглими.  

Колективна праця і ефективна управлінська діяльність особливо важливі 
для функціонування адміністративної системи організації. Саме тому, 
різноманітні проблеми, які виникають перед підприємством, неможливо 
вирішити без сучасної фахової адміністративної системи, впровадження якої дає 
можливість застосовувати інші новації, такі як: 

— ощадливе виробництво (lean production); 
— ERP системи (enterprise resource planning); 
— сертифікацію систем управління за стандартами ISO (Міжнародної 

організації зі стандартизації); 
— процесний підхід; 
— модернізацію виробництва [1, 3]. 
Отже, основними факторами умов, що впливають на зміни сутності і 

характеру сучасної професійної діяльності, є: висококонкурентне середовище, 
нестійкість, віртуалізація, пов'язана з розвитком телекомунікацій, мережева 
взаємодія, зростанням обсягів спільної діяльності, заснованої на постійному 
обміні знаннями. Всі ці особливості слід враховувати при організації та 
планування адміністративної діяльності сучасного підприємства. 
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ВЛАСЮК ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
начальник відділу навчально-наукового та методичного забезпечення  
Інституту вищих керівних кадрів Національної Академії державного 
управління при Президентові України, к.е.н.  
 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 

З ЄГИПТОМ 
 

Надмірна залежність та поляризованість зовнішньоторговельних 
відносин призвела до різкого погіршення показників зовнішньоекономічного 
розвитку і торговельного балансу у 2014-2016 рр. Нагальною є потреба пошуку 
нових векторів зовнішньоекономічного співробітництва, налагодження і 
зміцнення таких зв’язків з країнами, які за потенціалом та рівнем розвитку 
подібні з Україною. Істотні перспективи такої співпраці сформовані в 
українсько-єгипетських економічних відносинах. 

Науковці, серед яких М. Згуровський, Ю.Пахомов, А.Філіпенко, 
обґрунтовують доцільність тіснішого економічного співробітництва та 
необхідність підвищення ефективності зовнішньоторговельних відносин з 
країнами арабо-ісламсього світу [1, с. 28]. В. Геєць наголошує на необхідності 
диверсифікації напрямів зовнішньоторговельних зв’язків, у тому числі за 
рахунок поглиблення зв’язків з Єгиптом [2, с. 322]. В.Шамраєва акцентує на 
необхідності вибору стратегічних партнерів України з акцентом на 
взаємовигідності та рівності партнерських відносин [3, с.163].  

В умовах фактичної війни формується новітній етап 
зовнішньоекономічної політики України, який обумовлює доцільність аналізу 
українсько-єгипетських відносин з урахуванням критеріїв безпеки 
зовнішньоторговельних відносин, а також обґрунтування пріоритетних напрямів 
зміцнення. Зовнішньоторговельне партнерство України та Єгипту 
налагоджується від першого етапу формування основних інструментів 
зовнішньоекономічної політики нашої держави. Зокрема у 1992 р. між Україною 
та Єгиптом укладено Угоду про основи взаємовідносин і співробітництво між 
Україною та Арабською Республікою Єгипет, якою визначено, що сторони, 
визнаючи важливість і вплив економічного співробітництва та товарного обміну 
на двосторонні відносини, сприятимуть розвиткові різних форм економічного і 
торговельного співробітництва і заохочуватимуть інвестиції між двома країнами. 
І таке співробітництво за понад 20 років налагоджене у багатьох сегментах 
економіки. Єгипет фактично став стратегічним партнером у 
зовнішньоторговельних відносинах України, що має істотні перспективи як 
щодо зростання обсягів товарообміну, формування спільних інструментів 
захисту ринків, вітчизняних виробників, так і налагодження спільних ланцюгів 
створення доданої вартості, а відповідно зміцнення конкурентоспроможності 
обох країн. 

Серед стратегічних документів з економічного співробітництва слід 
відзначити Торговельну угоду між Урядом України і Урядом АР Єгипет від 
(набула чинності 17.12.1993), Угоду між Урядом України та Урядом АР Єгипет 
про сприяння та взаємний захист інвестицій, Угоду про співробітництво в сфері 
туризму між Державним комітетом України по туризму та Міністерством 



 

27 
 

туризму АР Єгипет, Меморандум між Міністерством аграрної політики України і 
Міністерством сільського господарства і освоєння земель АР Єгипет про 
співробітництво у галузі сільського господарства, Меморандум про 
взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та 
Підрозділом по боротьбі з відмиванням коштів АР Єгипет щодо співробітництва 
в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та фінансуванню тероризму від та ін. 

Найактивніше співробітництво з Єгипетськими компаніями та державою 
Єгипет здійснюють українські компанії Автокраз, Турбомаш, Днпровангонмаш, 
Крюківський вагонобудівний завод, Державна продовольча і зернова корпорація 
України та ін. Налагодженню економічного співробітництва між Україною та 
Єгиптом активно сприяють Торгово-промислові палати обох країн, 
Мінекономрозвитку України, Українська спілка промисловців і підприємців, 
Головне бюро залучення інвестицій Єгипту, Єгипетський центр промоції 
експорту та ін. Традиційно Єгипет виступає провідним торговельним партнером 
України в Африці, на який припадає 55 % вітчизняного експорту товарів до 
цього континенту за підсумками 2015 р. В 2015 р. експорт товарів до Єгипту у 
порівнянні до 2014 р. скоротився на 27,1 % (з майже 3 млрд дол. до понад 2 млрд 
дол. США). Імпорт товарів з Єгипту скоротився на 40 % - до 50 млн дол. США. 

Упродовж останніх років Україна посідала 5-6 місце серед країн за 
вартісним обсягом постачальним товарів до Єгипту з часткою, що в середньому 
за останні п’ять років становила 4,4 %. Структура товарного експорту із України 
до Єгипту суттєво відрізняється від товарної структури імпорту Єгипту в цілому, 
де провідне місце займають мінеральні продукти та товари машинобудівної 
галузі, на які в 2014 р. припадало 23 % і 29 % відповідно. В товарній структурі 
експорту України до Єгипту традиційно будується на поставках товарів 
металургійної галузі та сільськогосподарських товарів, на які припадає 91,8 % 
від загального експорту до цієї країни. Решта 8,2 % експорту України до Єгипту 
в 2015 р. склали харчові продукти (4,3 %), та товари машинобудування (2,1 %). 
Частка інших товарних позицій не перевищувала 1 %. 

Вартісні обсяги експорту сільськогосподарських товарів до Єгипту 
скоротились у 2015 р. на 30 % або на майже 400 млн дол. США, а експорт 
товарів металургійної галузі продемонстрував скорочення на 28 % або на 373 
млн дол. США. Також у майже два рази скоротився експорт до Єгипту товарів 
машинобудівної галузі (з 83 до 43 млн дол. США) та на 60 % скоротився експорт 
мінеральної продукції (з 30 до 12 млн дол. США). Водночас відбулось зростання 
у 1,5 рази експорту товарів харчової промисловості з 61 млн дол. США до 90 млн 
дол. США за рахунок збільшення експорту тютюну на 28,6 млн дол. США.  

Критерієм економічної безпеки зовнішньоторговельного співробітництва 
Україна-Єгипет є налагодження взаємовигідної співпраці, коли країни формують 
взаємовигідні поставки, сприяючи розвитку і підвищенню 
конкурентоспроможності обох країн. Проведений аналіз засвідчує, що 
українсько-єгипетське партнерство розвивається саме на таких засадах, без 
надмірної диспропорції у обсягах імпорту/експорту, а також позиціонуючи один 
одного як партнерів , а не лише ринків збуту. 

Стратегічними орієнтирами розвитку співробітництва між Україною та 
Єгиптом слід відзначити додаткові можливості для диверсифікації та зростання 
українського експорту можуть бути створені за умови використання переваг 
єгипетських багатосторонніх угод з африканськими (Економічне співтовариство 
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країн Східної та Південної Африки, COMESA) та арабськими (Велика арабська 
зона вільної торгівлі, GAFTA) країнами, які разом з вигідним географічним 
розташуванням дозволяють Єгипту бути логістичним хабом для торгівлі 
українською продукцією в арабських і африканських країнах. 

Потенціал інвестиційних відносин між Єгиптом і Україною забезпечує 
основу для значних двосторонніх потоків капіталу. Загальний обсяг ПІІ України 
в Єгипет на кінець 2015 р. становив понад 241 млн дол. США. Перспективними 
для України є багаті природні ресурси та інформаційно-технологічний сектор 
Єгипту, зокрема державна компанія «Нафтогаз України» інвестувала в пошук 
нафти і почала розвідку промислової нафти і газу у Західній пустелі Єгипту.  

З огляду на розвиток торгівлі зерном, істотні перспективи спрямованих 
на побудову мережі зерносховищ на берегах ріки Ніл. Це дозволить забезпечити 
стабільне функціонування поставок зерна баржами зі зерносховищ на Дніпрі до 
відповідних зерносховищ на Нілі, що суттєво покращить конкурентні переваги 
вітчизняних експортерів зернових.  

Найперспективнішими для України є українсько-єгипетські проекти з 
розвитку промислової кооперації, трансферу технологій, наукових досліджень у 
сферах транспорту, охорони довкілля, виробництва устаткування для 
енергетичної сфери, сільгосптехніки та кораблебудування, зокрема спільний 
проект з будівництва вантажних кораблів типу «RO-RO» в Олександрії.  
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Розбудова в Україні сучасного демократичного суспільства, її прагнення 

інтегруватись в Європейський Союз стикаються з багатьма перепонами, серед 
яких наслідки світової економічної кризи, внутрішньополітична нестабільність, 
підвищення рівня інфляції та безробіття, зниження довіри громадян до влади 
тощо. Це свідчать про суттєве зниження ефективності діяльності системи органів 
державного управління та органів місцевого самоврядування, необхідність її 
якісного оновлення шляхом запровадження нових форм і методів управління та 
сучасного інструментарію на основі інформаційних технологій, одним з яких є 
впровадження системи електронного урядування. До того ж подібне 
реформування має обов’язково враховувати досвід провідних країн світу, адже 
проблема пошуку шляхів ефективного реформування влади є актуальною не 
лише для України. 

Визначення поняття “електронне урядування” фахівці формулюють на 
підставі різних підходів та принципів. Під поняттям “електронний уряд”, яке 
походить від англійського “e-government”, спочатку розуміли футуристичний 
уряд “електронних громадян”, що регулює життя і безпеку комп’ютерної мережі 
в цілому й електронний бізнес зокрема. У сучасному розумінні термін “e-
government” тлумачиться не лише як “електронний уряд”, а й “електронне 
управління державою”, тобто використання в органах державного управління 
сучасних технологій, у тому числі й Інтернет-технологій [1, 10]. 

Основними засадами розвитку електронного урядування відповідно до 
Законів України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки», «Про Національну програму інформатизації», а 
також «Концепції розвитку електронного урядування в Україні», схваленої 
розпорядженням КМУ від 13 грудня 2010 р., та «Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в Україні», схваленої розпорядженням КМУ від 15 
травня 2013 р., є: 

-  забезпечення ефективності та якості адміністративних послуг 
населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій; 

-  створення системи електронної взаємодії державних органів; 
- розроблення та впровадження концептуальних засад інтегрованої 

системи «Електронний Уряд»; 
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- впровадження в діяльність державних органів типових організаційно-
технологічних рішень та забезпечення їх ефективного функціонування; 

- впровадження відомчих інформаційних систем планування та 
управлінської звітності в рамках створення єдиної державної системи контролю 
результативності діяльності державних органів щодо забезпечення розвитку 
соціально-економічної сфери; 

- підвищення рівня інформованості громадян та державних службовців 
щодо можливостей, які пропонуються в рамках програми електронного 
урядування; 

- проходження державними службовцями та посадовими особами 
місцевого самоврядування навчання з питань впровадження електронного 
урядування, та ін. 

Як будь-яка система, електронне урядування має свої переваги та 
недоліки, що пов’язані зі специфічними особливостями функціонування. Якщо 
переваги електронного урядування є цілком наочними і зрозумілими, то 
недоліки цієї системи в літературі фактично не описані. До переваг даної 
системи відноситься:  

− оптимізація механізмів публічного адміністрування за рахунок 
поступового впровадження функціональних складових електронного урядування 
G2G, G2В та G2С, підвищення ефективності публічної адміністрації у 
внутрішній організації своєї діяльності, підвищення якості адміністративних 
послуг; 

− економія матеріальних та часових ресурсів, ефективніше використання 
бюджетних коштів, скорочення витрат на утримання державного апарату; 

− забезпечення умов для розвитку електронної демократії, створення 
умов для прозорості та відкритості публічної адміністрації, прийняття прозорих 
рішень. Завдяки цьому громадяни мають можливість отримувати достовірну,  
точну та оперативну інформацію про діяльність органів влади, а відтак – брати 
участь у прийнятті ними відповідних рішень; 

− зменшення корупції в органах влади. 
Недоліки ж походять від слабких місць даної системи [3, 36], які за умови 

гіпотетичного використання у злочинних цілях або банального зловживання 
службовим становищем з боку зацікавлених осіб можуть заподіяти шкоди 
інтересам держави або громадян. До подібних недоліків можна віднести: 

− слабку захищеність від нового класу соціальних злочинів, що 
ґрунтуються на використанні сучасних інформаційних технологій (махінації з 
електронними грошима, комп’ютерне хуліганство та ін.); 

− можливість  здійснювати  електронний  контроль  за  життям, 
настроями, планами громадян, політичних організацій; 
− можливість використання нових інформаційних технологій з 

політичною метою; 
− використання в якості інформаційної зброї для впливу на психіку та 

свідомість людей [2, 21-22]. 
Для успішного втілення електронного урядування як ідеї та забезпечення 

повної реалізації всіх його переваг нашій державі, безперечно, необхідно пройти 
складний шлях наближення системи державного управління до європейських 
стандартів. При цьому перехід від традиційного управління до електронного 
урядування має відбуватися поступово та супроводжуватися відповідними 
змінами у розвитку суспільства, що сприятиме його стабілізації. Подальші 
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дослідження за даною проблематикою доцільно спрямувати в напрямку 
з’ясування передумов еволюційного переходу від традиційного управління до 
електронного урядування. 
 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Коліушко І. Б. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості 
державного управління / І. Б. Коліушко, М. С. Демкова // Інформаційне 
суспільство. Шлях України. – К. : Бібліотека інформ. суспільства, 2004. – С. 138–
143. 
2. Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності 
влади / М. Демкова // Юридичний журнал. – 2007. – № 3 (57). – С. 124–126. 
3. Дубов Д. В. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного 
урядування / Д. В. Дубов// Вісник книжкової палати. – 2006. – № 7. – C. 34–38. 

 
 
 
ГОЛОЗУБОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 
викладач Балаклійської філі КЗ «ХГПА» 
 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
На сучасному етапі економіка України переживає дуже складний період. 

Тривала світова економічна криза, недосконалість чинного законодавства, 
збитковість значної частини вітчизняних підприємств, зниження науково-
технічного потенціалу країни та низька інвестиційна активність – все це 
поставило завдання досягнення суб’єктами господарювання економічної, 
передусім фінансової безпеки. Без досягнення відповідного ступеня фінансової 
безпеки підприємств стає неможливим забезпечення відповідного рівня 
економічного зростання як окремих підприємств, так і економіки країни в 
цілому. 

Аналіз наукової літератури показав, що науковці досі не дійшли згоди 
щодо найбільш точного та найбільш повного формулювання поняття фінансової 
безпеки підприємства, але не викликає заперечень, що поняття “фінансова 
безпека” має право на самостійне існування і дослідження як окремої 
економічної категорії. Виділимо найбільш повні визначення поняття “фінансова 
безпека підприємства”. 

На думку І. А. Бланка, фінансова безпека підприємства є кількісно та 
якісно детермінованим рівнем фінансового стану підприємства, який забезпечує 
стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від 
ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього 
характеру, параметри якого створюють необхідні передумови фінансової 
підтримки його стійкого росту в нинішньому й перспективному періоді [1, с. 24]. 

Р. С. Папєхін розглядає фінансову безпеку як здатність підприємства 
самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію відповідно до мети 
загальної корпоративної стратегії в умовах невизначеності й конкурентного 
середовища [6, с. 6]. 
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К. С. Горячева вважає, що фінансова безпека – це такий фінансовий стан 
підприємства, який характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю 
сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі 
використовуються підприємством; по-друге, стійкістю до внутрішніх та 
зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи підприємства 
забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань 
достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте, забезпечувати 
ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи [3, с. 5]. 

Під фінансовою безпекою слід розуміти одну із складових економічної 
безпеки підприємства, за допомогою якої забезпечується фінансова стійкість і 
незалежність підприємства при раціональному використанні фінансових ресурсів 
підприємства у перспективі. Вона надає можливість самостійного розроблення і 
запровадження найвигіднішої фінансової стратегії для керівництва фірми.   

Задля якісного управління фінансово-економічною безпекою 
передбачається створення механізму адаптації до факторів зовнішньої і 
внутрішньої загрози підприємству, які змінюються, розроблення, і  
впровадження контрзаходів до них, а також створення механізмів узгодження 
інтересів сторін, які забезпечують досягнення взаємовигідних результатів [5, с. 
135].  

Доцільно відмітити, що процес управління фінансовою безпекою (УФБ) 
органічно входить у загальну систему управління безпекою підприємства, 
займаючи місце однієї з її функціональних підсистем, яка забезпечує реалізацію 
управлінських рішень здебільшого у фінансовому секторі. Поруч із іншими 
функціональними системами фінансового менеджменту, управління фінансовою 
безпекою підприємства ставить собі на меті максимізувати добробут 
підприємства у поточному та перспективному періодах. Разом з цим УФБ  
підприємства має власну цільову установку до фінансового забезпечення 
стійкого зростання підприємства у довгостроковому періоді. 

Процес управління фінансовою безпекою базується на певному 
механізмі.  

У Великому економічному словарі під редакцією А. Н. Азріліяна 
визначено, що “механізм – це внутрішня будова, система функціонування чого-
небудь, апарат будь-якого виду діяльності” [2, с. 348]. У економічній 
енциклопедії за редакцією С. В. Мочерного подане узагальнене визначення 
категорії “механізму” 1) послідовність станів, процесів, які визначають які-
небудь дії, явища, 2) система, будова, що визначає порядок якого-небудь виду 
діяльності; 3) внутрішня будова (система ланцюгів) машини, приладу, апарату, 
яка приводить їх в дію. 

М. С. Дороніна зазначає, що “механізм як складна система має вхід 
(зовнішній поштовх до дії) та вихід (корисний результат). ... Завдання 
проектувальника полягає у тому, щоб підібрати такі елементи й побудувати їх 
взаємодію таким чином, аби досягти на “виході” необхідних значень усіх 
істотних параметрів із мінімальними витратами енергії” [4, с. 129].  

Після аналізу різних тлумачень поняття “механізм управління 
фінансовою безпекою”, які наведені в економічній літературі, слід відмітити, що 
найчастіше економісти його розгляд здійснюють через склад його елементів, до 
яких відносять: сукупність фінансових інтересів підприємства, організаційну 
структуру та управлінський персонал, техніку і технологію управління, функції, 
принципи і методи управління, фінансові інструменти, критерії оцінки (рівня 
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фінансової безпеки підприємств (ФБП) та ефективності управління фінансовою 
безпекою підприємств). 

Основними фінансовими інтересами фінансової безпеки підприємства  в 
сучасних умовах є зростання ринкової вартості підприємства; максимізація 
прибутку; забезпечення інвестиціями, основним та оборотним капіталом; 
оптимізація відрахувань до бюджету тощо. 

До основних функцій фінансової безпеки слід віднести планування, 
організація і регулювання, стимулювання, контроль у складі обліку, аналіз та 
аудит. Всі функції створюють єдиний процес. 

Принципами управління ФБП називають: застосування програмно-
цільового управління; забезпечення збалансованості фінансових інтересів 
підприємства, окремих його підрозділів і персоналу; взаємна матеріальна 
відповідальність персоналу і керівництва за стан фінансової безпеки 
підприємства; необхідність постійного моніторингу реальних і потенційних 
загроз; відповідність заходів щодо забезпечення фінансової безпеки економічній 
стратегії розвитку підприємства; координація реалізації заходів щодо 
забезпечення фінансової безпеки на підприємстві; інтегрованість підсистеми 
управління фінансовою безпекою підприємства із загальною системою 
фінансового менеджменту; необхідність удосконалення в разі потреби системи 
фінансової безпеки підприємства та інші.    

Методами, які використовуються в управління ФБП, є метод техніко-
економічних розрахунків, економіко-статистичний метод, балансовий, метод 
експертних оцінок, метод дисконтування вартості, нарощування вартості, метод 
амортизації активів та інші методи. 

До фінансових інструментів можна включити: платіжні, кредитні, 
депозитні інструменти, інструменти страхування тощо. 

В якості методів оцінки рівня ФБП можна використовувати SWOT або 
PEST-аналіз, метод розробки сценаріїв розвитку подій, метод якісної оцінки 
впливу загроз на рівень ФБП, індикаторний метод, ресурсно-функціональний, 
метод ранжування, програмно-цільовий метод та ін. 

У підсумку зазначимо, що сьогодні в Україні склалося таке економічне 
становище, яке зумовлює потребу в розробці радикальних і реальних заходів 
відносно забезпечення фінансової безпеки підприємств. Фінансова безпека 
підприємства – це такий фінансовий стан і його подальша стратегія розвитку 
підприємства, які ведуть до зменшення ризиків фінансових втрат.  
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РОЛЬ ЛІЗИНГУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
В умовах ринкової трансформації економіки України особливої 

актуальності набуває проблема активного розвитку ринку лізингових послуг. 
Вартість нової техніки неухильно зростає, що утруднює своєчасне 

оновлення технічної бази виробництва. В умовах дефіциту власних фінансових 
ресурсів і відсутності можливості отримання банківських кредитів, через високу 
вартість, найбільш доступним і ефективним способом фінансування оновлення 
основних засобів і технологій підприємств усіх напрямків економічно-
господарської діяльності є лізинг [1]. 

Лізинг – це слово англійського походження, похідне від дієслова «to 
lease» – брати і здавати майно в тимчасове володіння і використання. В світовій 
практиці термін «лізинг» використовується для позначення різнотермінових 
підприємницьких операцій. В українській мові немає еквіваленту англійському 
терміну «лізинг». Всі існуючі визначення лізингу не є вичерпними і не 
враховують всієї різноманітності прояву всієї складної системи лізингових 
відносин [2, с. 45]. 

Але українське законодавство має регулювати лізингові відносини і для 
цього їм потрібно визначити поняття лізингу, суб’єктів та об’єктів лізингових 
відносин. Відповідно до Господарського кодексу: «Лізинг - це господарська 
діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових 
коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною 
(лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на 
визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у 
власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням 
лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови 
сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів» [3]. Існує також 
багато інших тлумачень терміну лізинг відповідно до законодавчих актів 
України, які нами наведені у табл. 1 
 

Таблиця 1  
Визначення лізингу відповідно до різних законодавчих актів України 

 
Нормативно 

правовий 
документ 

Визначення термінів 

Господарський 
кодекс України 

ст. 292: 1. Лізинг — це господарська діяльність, 
спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових 
коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією 
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стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій 
стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що 
належить лізингодавцю або збувається ним у власність 
(господарське відання) за дорученням чи погодженням 
лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) 
майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних 
лізингових платежів. 

2. Залежно від особливостей здійснення лізингових 
операцій лізинг може бути двох видів — фінансовий чи 
оперативний. За формою здійснення лізинг може бути 
зворотним, пайовим, міжнародним тощо. 

Цивільний 
кодекс України 

Параграф 6. Лізинг ст. 806. Договір лізингу. 1. За 
договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або 
зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) 
у користування майно, що належить лізингодавцю на праві 
власності і було набуте ним без попередньої домовленості із 
лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально 
придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) 
відповідно до встановлених лізингоодержувачем 
специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за 
встановлену плату (лізингові платежі). 

2. До договору лізингу застосовуються загальні 
положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, 
встановлених цим параграфом та законом. 

До відносин, пов'язаних із лізингом, застосовуються 
загальні положення про купівлю-продаж та положення про 
договір поставки, якщо інше не встановлено законом. 

Закон України 
"Про 
фінансовий 
лізинг" 

ст. 1. Фінансовий лізинг (далі — лізинг) — це вид 
цивільно-правових відносин, що виникають із договору 
фінансового лізингу. 

За договором фінансового лізингу (далі — договір 
лізингу) лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у 
продавця (постачальника) відповідно до встановлених 
лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у 
користування лізингоодержувачу на визначений строк не 
менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) 

 
 

У визначенні лізингу Світовим банком зазначається, що це «контрактні 
відносини між двома сторонами, які дають змогу одній стороні використовувати 
майно, що є власністю іншої сторони, в обмін на обумовлені контрактом 
періодичні платежі». 

Важливу роль у лізингових відносинах відіграють субєкти лізингу, до 
яких відносяться: лізингодавець, лізингоодержувач та продавець майна. Нижче 
дамо визначення суб’єктів лізингу на основі джерела [4].   

 Лізингоодержувач – це фізична або юридична особа, що відповідно до 
договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за визначену плату, на 
певний строк і на визначених умовах у тимчасове володіння й користування. 
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 Лізингодавець – це фізична або юридична особа, що за рахунок 
залучених чи власних коштів отримує при реалізації лізингової угоди у власність 
майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за визначену плату, на 
певний строк і на визначених умовах у тимчасове володіння й користування з 
переходом чи без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет 
лізингу. 

 Продавець майна - фізична або юридична особа, що відповідно до 
договору купівлі-продажу продає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене 
(придбане) нею майно, що є предметом лізингу. Продавець зобов'язаний 
передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до 
умов договору купівлі-продажу. 

Ще одним суб’єктом лізингових відносин може бути банк або фінансова 
установа, що надають кошти лізингодавцю на придбання предмета договору. 

Станом на 01.10.2015 р. до Переліку юридичних осіб, які мають право 
надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, 
внесено інформацію про 267 юридичних осіб –лізингодавців. До Державного 
реєстру фінансових установ внесено інформацію про 293 фінансові компанії, що 
надають послуги фінансового лізингу [5, с. 21]. Тобто, загальна кількість 
лізингодавців станом на 1.10.2015 р. склала 560. Але незважаючи на це, активно 
працюють на ринку не більше 20 компаній.  

Виокремимо ТОП-10 компаній, які активно поводять себе на ринку і 
залишаються в десятці лідерів. Лізингові компанії, посилені банківським 
капіталом, активно пропонують заміну кредитам як підприємствам, так і 
приватним особам. Представимо у таблиці ці компанії та їх рейтинг [6]. 

 
Таблиця 2 

ТОП-10 лізингових компаній України 

Назва лізингової компанії Лізинговий портфель, млн.грн. 

ВТБ Лізинг Україна 2622,580 

Райффайзен Лізинг Аваль 2243,094 

ОТП Лізинг 2038,582 

Український Лізинговий Фонд 1635,700 

УніКредит Лізинг 1298,703 

ІНГ Лізинг Україна 718,490 

Порше Лізинг Україна 657,081 

ALD Automotive/Перша лізингова компанія 563,849 

Сканія Кредит Україна 361,600 

Ілта 266,100 

 
Лізингові компанії, як і будь-які інші суб’єкти господарювання, залежні 

від розвитку економіки країни, особливо – від окремих її галузей. За підсумками 
2015р. ключовими споживачами лізингових послуг, тобто лізингоодержувачам є: 
1) транспортна галузь (вартість договорів становить 8 252,8 млн. грн.); 
2) сільське господарство (вартість договорів становить 6 636,4 млн. 
грн.); 
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3) добувна промисловість (вартість договорів становить 1 746,9 млн. 
грн.); 
4) будівництво (вартість договорів становить 1 531,2 млн. грн.); 
5) сфера послуг (вартість договорів становить 984,6 млн. грн.). 

Незважаючи на досить великий потенційний попит на даний вид послуг в 
Україні, він поки що розвинений досить слабо і не дає повною мірою 
використати всі свої переваги. Експерти вважають, що проблема розвитку 
лізингу в Україні лежить в трьох площинах: удосконалення законодавчої бази, 
здешевлення та покращення умов користування кредитними ресурсами, 
зменшення податкового тиску на лізингові компанії [7].  

На нашу думку, можна виділити такі шляхи усунення проблем: 
1. Удосконалення цивільного та фінансового законодавства з питань 

лізингу; 
2. Надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного лізингу; 
3. Розробка державної програми підтримки лізингу; 
4. Запобігання монополізації та створення умов для розвитку 

добросовісної конкуренції; 
5. Реформування податкового законодавства в частині стимулювання 

лізингових операцій; 
6. Створення більш розвинутої інвестиційної інфраструктури ринку 

лізингових послуг. 
Визначення подальших шляхів розвитку лізингу і оцінка його місця в 

економіці України є предметом подальших досліджень науковців та фахівців-
практиків.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОСТОРОВОЇ 

ПОЛЯРИЗАЦІЇ 
 

Швидкоплинне зовнішнє середовище функціонування туристичних 
підприємств, просторово поляризаційні детермінанти, які породжують 
флуктацію функціонування та розвитку суб’єктів туристичного ринку, 
необхідність урахування специфічних особливостей управління їх розвитком, 
задіяність широкого кола суб’єктів інфраструктури туризму у створені 
комплексного туристичного продукту, з одного боку, та підвищення ролі 
суб’єктів туристичної галузі у соціально-економічному розвитку держави, 
значний мультиплікаційний вплив на супутні галузі, з іншого, викликають 
об’єктиву необхідність створення концепції управління розвитком туристичного 
підприємства. 

Передумовою формування концепції управління розвитком туристичного 
підприємства повинно стати визначення та урахування трьох блоків специфічних 
зовнішніх детермінант функціонування підприємства на туристичному ринку, а 
саме: характерних особливостей управління розвитком туристичного 
підприємства; факторів формування просторової поляризації туристичного 
ринку; загроз, ризиків управління розвитком туристичного підприємства. 

Мета реалізації концепції – забезпечення ефективного та 
конкурентоспроможного розвитку туристичного підприємства. 

Досягнення мети концепції розкривається за рахунок визначення 
цільових орієнтирів управління розвитком, які доцільно визначити наступним 
чином: 

1. Досягнення узгодженості і задоволеності інтересів держави та 
суб’єктів туристичного ринку.  

2. Удосконалення інституційного-правового забезпечення у сфері 
туристської  підприємницької діяльності. 

3. Задоволення поточного споживчого попиту та формування 
потенційного на підставі опанування нових рекреаційних дестинацій, 
розширення компонентів послуг, задіяних в формуванні комплексного 
туристичного продукту. 

4. Розбудова туристичної та супутньої інфраструктури на підставі 
квінтесенції врахування просторової нерівномірності детермінантів розвитку 
туристичної інфраструктури та поляризації економічного простору. 

5. Оптимізація відносин з підприємствами інфраструктури туризму – 
створення мережі однорідних підприємств.    
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6. Продукування диверсифікованого комплексного туристичного 
продукту високої якості. 

7. Підвищення ефективності управління розвитком локальними 
аспектами діяльності підприємства. 

Механізм управління розвитком туристичного підприємства складається 
з принципів управління (базових та специфічних) та специфічних функцій 
управління.  

До базових принципів слід віднести: 
 принцип системності - передбачає взаємне узгодження усіх напрямків 

реалізації концепції, усунення можливих протиріч між ними; 
 принцип безперервності - полягає у визначенні управління розвитком 

туристичного підприємства як безперервного процесу, виходячи 
з необхідності постійного моніторингу зовнішнього середовища 
та трансформаційних здвигів просторово-поляризаційних 
чинників впливу; 

 принцип ефективності - передбачає ефективне використання як 
внутрішніх факторів зростання туристичного підприємства – 
трудових, інтелектуальних, ресурсних, так и зовнішніх – 
продуктивне співробітництво з  підприємствами туристичної 
інфраструктури, застосування найякісніших туристичних послуг 
задіяних у формування комплексного туристичного продукту; 

 принцип плановості – передбачає визначення основних векторів 
управління туристичним підприємством, складання програми 
дій та її реалізацію; 

 принцип цілеспрямованості – припускає чітку постановку чітких цілей 
з урахуванням можливості її досягнення та реалізації, а також 
співвідношення з необхідними ресурсами; 

 принцип ієрархічності - полягає в упорядкуванні взаємодії між рівнями 
управління туристичним підприємством з визначенням 
послідовності підпорядкування елементів та ланок; 

 принцип науковості (наукової обґрунтованості) – полягає в 
необхідності застосування в системі та механізмі управління 
розвитком туристичного підприємства нових концепцій науки, 
прогресивного досвіду транснаціональних корпорацій та 
міжнародних компаній, прогресивних тенденцій та нових форм 
управління підприємницькою діяльністю; 

 принцип законності – полягає в регулюванні управління розвитком 
туристичного підприємства нормами права, що регламентують 
здійснення підприємницької діяльності.  

 Особливості зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків, взаємозалежності та 
відкритості організаційної структури і системи підприємницької діяльності в 
туризмі, вимагають застосування додаткових специфічних принципи, які 
відображають постулати характерні концепції  управління розвитком саме 
туристичними підприємствами, серед яких: принцип забезпечення високої якості 
туристичного продукту; принцип спрямованості туристичного продукту на 
задоволення потреб споживача; принцип безперервного вдосконалення бізнес 
процесів та опанування нових туристичних дестинацій; принцип забезпечення 
взаємодії з усіма суб’єктами туристичної інфраструктури з приводу створення 
комплексного туристичного продукту, мережевої та кластерної взаємодії, 
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розвитку партнерських відносин; принцип послідовної розбудови інституційно-
правового забезпечення туризму. 

Крім чотирьох базових функцій процесу управління, а саме функцій 
планування, організації,  мотивації та контролю, управління розвитком 
туристичного підприємства відображає сукупність специфічних функції, які 
забезпечують формування та досягнення мети та цільових орієнтирів розвитку 
підприємства. У рамках запропонованої концепції специфічними функціями є: 
планування пропозиції туристичного продукту високої якості з урахування 
вимог споживачів; контроль за якістю виробництва комплексного тур продукту 
та надання туристичних послуг; прийняття рішень щодо  опанування нових 
туристично-рекреаційних дестинацій; прийняття рішень щодо  пропозиції на 
ринок нового спектру тур продуктів; прийняття рішень щодо входження в  
мережу, консорціум туристичних підприємств; координація взаємодії з 
туристичними підприємствами задіяними у процесі створення туристичного 
продукту. 

Вектори управління розвитком туристичного підприємства 
реалізовуються на рівні держави та на локальному рівні управління 
підприємством. Внутрішні вектори розкриваються через управління якістю 
туристичного продукту, управління персоналом підприємства, управління 
сталим розвитком бізнесу, управління мережевим розвитком бізнесу, управління 
кластеризацією туристичних підприємств, управління взаємодією з 
підприємствами інфраструктури туризму – останні три напрямки формують 
інтеграційне забезпечення управління розвитком туристичного підприємства. 

Загальнодержавні вектори управління розвитком туристичного 
підприємства пропонується реалізовувати за допомогою двох напрямків: 
інституційно-правового та соціально-економічного. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ 

 
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку 

будь-якої країни. Залучені капіталовкладення із-за кордону сприяють 
структурним зрушенням в економіці, вирішенню питань соціально-економічного 
розвитку окремих регіонів, забезпечують стале економічне зростання, позитивно 
впливають на платіжний баланс країни, рівень занятості населення, 
впровадження новітніх технологій та ін. 

На сучасному етапі становлення вітчизняної економіки іноземні 
інвестиції мають значний вплив на розвиток економічних відносин в Україні. 
Проте, в останні роки, обсяг надходжень в Україну має тенденцію до 
скорочення. Наприклад, у 2013 році обсяг інвестиційних коштів із-за кордону 
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склав 58156,9 млн. дол. США, у 2014 році – 45916,0 млн. дол. США, що на 21% 
менше від попереднього року, а в 2015 році ще зменшився на 5,19 % та становив 
43371 млн. дол. США. Переважна частка інвестиційних ресурсів надійшла із 
країн ЄС (76,2 % загального обсягу), зокрема, станом на 31.12.2015 року 
інвестиційні надходження з Кіпру становили 11744,9 млн. дол., Нідерландів - 
5610,7 млн. дол., Німеччини - 5 414,3 млн. дол., Австрії – 2402,4 млн.дол. та ін. 

Крім того, у 2015 році обсяг іноземних надходжень в Україну був значно 
менший у порівнянні з країнами Європи. Так, сума залучених коштів  із-за 
кордону в Польщу становила 245,2 млрд. дол.; Чехію – 121,5 млрд. дол.; 
Угорщину – 98,4 млрд. дол.; Румунію – 74,7 млрд. дол. та  Словаччину – 52,3 
млрд.дол. [1].  

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 31.12.2015 
р. становив 6210,0 млн.дол., у т.ч. у країни ЄС – 6006,0 млн.дол. (96,7% 
загального обсягу), в інші країни світу – 204,0 млн.дол. (3,3%). Прямі інвестиції з 
України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру 
(93,7%) [1]. Отже, на сьогодні характерним явищем для України є проблема 
відпливу капіталу через офшорні зони.  

Найбільш інвестиційно привабливими в Україні є області з потужною 
промисловість, розвинутою інфраструктурою та науковим потенціалом. Станом 
на 01.10.2015 року лідируючі позиції, за обсягами залучених інвестицій, 
посідають м. Київ - $22733 млн. (49,5% загального обсягу залучених коштів), 
Дніпропетровська - $7758,7 млн. (16,9%), Донецька - $2550,4 млн. (5,6%), 
Харківська - $1726 млн. (3,8%), Київська - $1653,8 млн. (3,6%), Одеська - $1432,5 
млн. (3,1%) та Львівська - $1374,9 млн. (3%) області. [2]. 

Нажаль, економіка нашої держави, не може забезпечити належного рівня 
інвестиційної активності. Основними причинами, які гальмують притік 
іноземних коштів до України є: політична, економічна та законодавча ситуація, 
низький рівень розвитку інфраструктури, високий рівень корумпованості, 
наявність тіньового сектору в Україні, високий темп інфляції, низький рівень 
розвитку вітчизняного фондового ринку, відсутність ефективного митного 
регулювання, військові дії на території держави, відсутня надійна система 
страхування інвестиційних ризиків та досконалої системи державного 
регулювання інвестиційної діяльності. 

Для підвищення та удосконалення інвестиційної діяльності та 
привабливості в Україні потрібно провести наступні заходи:  

- владнати конфлікт на сході; 
- внести відповідні законодавчі зміни; 
- впровадити інвестиційні програм державного значення з відповідними 

гарантіями; 
- створити сприятливий інвестиційний клімат; 
- надати податкові пільг та ін. 
Реалізація наведених заходів покращить інвестиційне середовища в 

Україні та прискорить притік інвестицій, які в свою чергу сприятимуть розвитку 
економіки країни та покращать якість життя населення.  
 
ЛІТЕРАТУРА: 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

  
Функціонування підприємств завжди супроводжується залученням 

фінансових ресурсів, відповідно постає питання про значення позикового 
капіталу у системі управління капіталом підприємства. Але в сучасних 
вітчизняних економічно-соціальних та політичних умовах, які супроводжуються 
інфляційними процесами, високим рівнем фінансових ризиків, політичною та 
економічною нестабільністю, а також загостренням зовнішньополітичних 
конфліктів, залучення позикових ресурсів для підприємств стає досить 
проблематичним завданням.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна чисельність вчених 
приділяла у своїх працях увагу питанню позикового капіталу, його значенню у 
системі управління фінансовими ресурсами підприємства, серед яких варто 
виокремити роботи Б. П. Адамика, М. М. Агаркова, Т. В. Бессараба, І. А.Бланка, 
Т. В. Давидюк, І. В. Замули, О. О. Котенко, Г. О. Кузнєцової, В. Д. Лагутіна, С. 
Ф. Легенчука, Г. П. Ляшенкота.  

 Передумовою ефективності його використання є оптимальна структура 
капіталу. Використання позикових ресурсів дає можливість приросту 
рентабельності власного капіталу, але негативно впливає на фінансову стійкість 
підприємства. Використання  позикових  ресурсів є  важливим  питанням  для  
кожного підприємства.  

 Позиковий фінансовий капітал являє собою капітал, переданий 
підприємству в тимчасове користування на умовах платності і повернення у 
вигляді кредитів банків, виданих на різні терміни, коштів інших підприємств у 
вигляді векселів, облігаційних позик.  

 Основними функціями позикового капіталу підприємства визначають 
наступні [1, c.47]: 

– захисна – позиковий капітал як частина капіталу підприємства 
виступає одним із джерел фінансування його резервів; 

– виробнича – використання позикового капіталу призводить до 
розширення виробничої діяльності підприємства; 

– оперативна – дозволяє спрямовувати ресурси на придбання необхідних 
активів; 

– регулююча – дозволяє визначати та управляти фінансовим станом 
підприємства; 

– інвестиційна – позиковий капітал є одним із основних видів джерел 
фінансування інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності підприємств; 
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– соціальна – позиковий капітал може сприяти підвищенню якості 
управління та інституційному розвитку. 

 Позиковий капітал підприємства може бути не лише стимулятором 
його розвитку і активізації господарської діяльності, але і генератором ряду 
проблем.  

 Інвестиційна діяльність у необхідних обсягах в Україні практично 
відсутня. Сьогодні частка довгострокових кредитів становить усього 1-2% у 
загальному об’ємі кредитних вкладень. Держава має домогтися прийняття таких 
нормативно-правових актів, які б були спрямовані на оптимальне стимулювання 
фінансування інвестиційних проектів. 

 Значну роль позиковий капітал відіграє також у розвитку різних галузей 
економіки України. Одна з провідних позицій у зміцненні кредитних відносин 
належить комерційним банкам. Комерційні банки значну частину кредитних 
ресурсів вкладають у сферу матеріального виробництва, тим самим кредит 
сприяє оздоровленню багатьох галузей господарського виробництва [3, c.81]. 

 Позиковий капітал також сприяє прискоренню роздержавлення 
власності, зокрема, шляхом її акціонування, приватизації, передачі в оренду. 
Така його функція має забезпечити підвищення ефективності діяльності 
підприємств та господарських організацій тощо. 

 Кредитні відносини впливають на збалансованість економіки, 
регулювання пропорцій суспільного відтворення між виробничою і 
невиробничою сферами. В Україні відбувається перехід позикових капіталів зі 
сфери виробництва у сферу обігу, що сприяє порушенню макроекономічної 
збалансованості. Кредит як один із факторів ринкових відносин впливає на 
товарно-грошову збалансованість, веде до збільшення виробництва товарів. 

 Основними цілями залучення позикових ресурсів підприємствами є: 
а)   поповнення необхідного обсягу постійної частини оборотних активів; 
б)   забезпечення формування перемінної частини оборотних активів; 
в)   формування недостатнього обсягу інвестиційних ресурсів; 
г)   забезпечення соціально-побутових потреб своїх робітників. 

 Максимальний обсяг даного залучення диктується двома основними 
умовами: граничним ефектом фінансового левериджу та забезпеченням 
достатньої фінансової стійкості підприємства.  

 Управління позиковим капіталом на підприємстві передбачає: 
формування інформаційної бази для управління; розрахунок потреби у капіталі 
на основі прогнозу операційної та інвестиційної діяльності; визначення 
можливостей залучення власного капіталу; визначення потреби у позиковому 
капіталі; вибір оптимальних джерел та умов залучення запозичень; оцінювання 
ефективності формування позикового капіталу; забезпечення реалізації політики 
залучення запозичень; аналіз ефективності використання запозичень. 

 Так, основними проблемами формування позикового капіталу 
вітчизняних підприємств на сьогодні є наступні [2, c.78]: 
 високий рівень фінансового ризику діяльності вітчизняних 

підприємств; 
 цільовий характер переважної більшості позикових ресурсів; 
 переважання необхідності повернення позикового капіталу у короткі 

терміни; 
 неоптимальність структури позикових ресурсі.; 

падіння обсягів реалізації продукції. 
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 Основними завданнями підвищення ефективності управління 
позиковим капіталом підприємств у нестабільних умовах можна назвати: 

- визначення напрямів формування позикових фінансових ресурсів; 
- формування операційного прибутку, тобто визначення обсягів 

реалізації продукції, що забезпечують беззбиткову операційну діяльність. 
 Системне та цілеспрямоване управління залученням коштів сприятиме 

виявленню резервів для додаткового отримання ресурсів, підвищенню 
економічного потенціалу й конкурентних переваг підприємства на ринку. 

 З метою забезпечення ефективнішого формування фінансового капіталу 
необхідно, щоб підприємства усіх форм власності й організаційно-правового 
статусу використовували не тільки власні фінансові ресурси. 

 Процес структурної перебудови та стабілізації вітчизняної економіки 
практично неможливий без кредитної допомоги світового співтовариства. З 
допомогою позикового капіталу можливий імпорт нових технологій, передової 
техніки навіть при пасивному торговому балансі, розвиток експорту традиційних 
товарів, використовується як засіб регулювання платіжного балансу країни. 

 В умовах переходу до ринкової економіки обмежуються можливості 
державного втручання в розподіл фінансових ресурсів, бо більшість суб’єктів 
господарської діяльності переходять від державної на акціонерну чи приватну 
форму власності. Отже, саме ринок позикових капіталів повинен забезпечити 
суб’єктам економіки доступ до необхідних для них грошових ресурсів. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД  ДО АНАЛІЗУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

 Туристичну галузь можна розглядати як комплексну адаптивну 
систему, яка має наступні риси [1]: 

• Розподілені (фізично чи віртуально) властивості, функції та ресурси; 
• Недетермінованість (поведінка надзвичайно чутлива до вихідних умов і 

усяке передбачування вкрай проблематичне); 
• Наявність зворотного зв’язку (відносини між елементами системи 

мають більше значення, ніж індивідуальні специфічні властивості, коли 
зворотній зв’язок має можливість впливати на поведінку системи у цілому); 

• Емерджентність та самоорганізація (надзвичайні чинники можуть 
існувати ззовні, їхній поріг невідомий і тому ідентифікація та передбачуваність 
на підставі загальних знань і розуміння  елементів системи можливі лише з 
часом, протягом якого система самоорганізується, проявляючи певну ступінь 
робастності до внутрішніх та зовнішніх стресів); 

• Самоподібність (система має властивість масштабування, коли 
збільшення, чи зменшення призводить лише до того, що елементи системи 
зберігають свої функції, але у іншому масштабі); 

• Обмежена властивість декомпозиції (декомпозиція системи на 
функціональні стабільні субсистеми не дозволяє з’ясувати поведінку системи у 
цілому, оскільки її властивості та поведінка  виявляються лише через інтегральні 
відношення). 

Під час розбудови моделі туризму варто брати до уваги наступні 
моменти: 

• Вимоги, які включають чинники, що впливають на ринок з акцентом на 
поведінку споживачів послуг, зокрема внутрішні та зовнішні чинники, які 
сприяють подорожам, ринковим відносинам, процесам прийняття рішень у 
галузі туризму; 

• Маркетинг, який фокусує увагу на стратегію сервісу з планування, 
забезпечення й розподілу продуктів сервісу, а також обслуговування споживачів 
послуг; 

• Пункт призначення, що включає процеси й процедури щодо 
спрямування до пункту призначення, які забезпечують розвиток та стабільність 
туризму; 

• Подорожі, що включає фокусування на туристичних потоках, видах 
транспорту та сегментах ринку. 

Таким чином туристична галузь - складна, слабко визначена, 
непередбачувана система, на яку впливає множина зовнішніх чинників: 
природні, соціальні, культурні, економічні, психічні, політичні, технічні та 
законодавчі. Система туризму (СТ) має багаторівневу структуру: Локальні 
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туристичні осередки (ЛТО); Регіональні центри туризму (РЦТ); Центральні 
органи (ЦОТ), відповідальні за туристичну галузь. 

Усі рівні поєднані між собою різними зв’язками і, з одного боку, є 
відкритими, а з іншого – є частками ієрархічної структури.  

 СТ можна трактувати як множину «вісімок» (Рис), де кожна з «вісімок» 
являє собою модель поведінки ЛТО, РЦТ або ЦОТ в умовах, що змінюються, 
причому зміни по вертикалі відповідають змінам ресурсів, а по горизонталі – 
змінам зв’язків [2]. Якщо розглянути будь-яку з «вісімок» у динаміці, то можна 
спостерігати такі режими (починаючи з лівого нижнього півкола вздовж 
стрілок): 

 
 

Рис. 1. Зв’язки між різними рівнями СТ 
 

 
• режим експлуатації е, який супроводжується розвитком 

інфраструктури, накопиченням ресурсів, створенням зв’язків тощо; 
• режим консервації К, який характеризується стабільним розвитком і 

значною мірою залежний від ефективного менеджменту, а також чутливий до 
усіляких «сюрпризів» та невдалих рішень менеджменту. 
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• Режим занепаду  з,  який може бути обумовлений як стихійними 
лихами (землетрус, повінь тощо), економічними, політичними і іншими 
обставинами, з одного боку, а з іншого – невдалим менеджментом. Під час цього 
режиму втрачаються ресурси, зв’язки тощо. 

• Режим реорганізації  р відповідає заходам, призначеним для виходу з 
кризи. Ці заходи потребують ресурсів і можуть забезпечити або повернення на 
шлях експлуатації, або (у разі неможливості повернення до режиму, який був 
характерним для попереднього циклу діяльності) перехід на інший режим 
експлуатації еі. 

Якщо прирощення ресурсу (ефективності) ПЕ відбувається одночасно з 
прирощенням зв’язності (складності) ПЗ, що відповідає «розвитку» системи е 
(РЗВ) -   модель   функціонує  адекватно.  Якщо   у   якійсь   точці відтінку 
траєкторії   К   виявиться нульове або  від’ємне   прирощення    ресурсу,  це стає 
сигналом кризи (З), що наближається, і необхідності проведення локальної 
штучної кризи (ЛШКР) з метою адаптації  (АД) до нових умов чи вимог з 
урахуванням ціни ризику (ЦРЗ), після чого система може вийти на більш 
високий рівень як з точки зору ресурсу, так і зв’язності.. Це сприятиме більш   
ефективному  і  довгому   нормальному  функціонуванню  системи   в режимі 
консервації (К). 

Сформульовано наступні евристики для забезпечення адаптаційних 
процесів в системі:  

ЯКЩО ([ПЕ > 0] TA [ПЗ > 0]), ТО (РЗВ); 
ЯКЩО ([ПЕ ~ 0] TA [ПЗ > 0]), ТО (К); 
ЯКЩО ([ПЕ < 0] ТА [ПЗ < 0]), ТО (З); 
ЯКЩО ([ПЕ > 0] ТА [ПЗ < 0]), ТО (Р); 

ЯКЩО ([ПЕ < 0] ТА [ПЗ ~ 0]), ТО (АД); 
ЯКЩО ([ПЕ < 0] ТА [ПЗ > 0] ТА [ЦРЗ ≤ ЦРЗ прип]), ТО (ЛШКР). 

Тут ЦРЗприп – максимально прийнятна  ЦРЗ за даних умов. 
 
Урахування зазначеного вище дозволить більш ефективно розвивати 

туристичну галузь і своєчасно впливати на окремі структурні одиниці та зв’язки 
між ними для ефективного й стійкого функціонування галузі у цілому. 
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финансовой отчетности, в частности, аспектам организации 
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На сегодняшний день в Узбекистане огромное внимание уделяется 
вопросам структурных преобразований и модернизации экономикии, реализации 
проектов в области технического и технологического перевооружения, что, в 
свою очередь, требует привлечения инвестиций [2, с. 14]. Привлечение прямых 
иностранных инвестиций в экономику Узбекистана, формирование свободных 
экономических зон требуют организации финансовых отчетов бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
Следует отметить, что бухгалтерский отчет считается основным источником 
информации при управлении экономическими субъектами. Прозрачность и 
достоверность бухгалтерского учета способствует привлечению инвестиций и  
расширению их партнерских связей.  В  связи с этим, важным аспектом является 
организация бухгалтерского учета на основе международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) в каждом хозяйствующем субъекте, созданном 
при участии зарубежных инвестиций. В международном сообществе, в условиях 
интеграции, также важно приведение системы национальных счетов в 
соответствие с международными стандартами финансовой отчетности. Во всем 
мире финансовые отчеты считаются важными документами при принятии 
решений как для внешних пользователей, так и для процесса внутреннего 
управления, которые подготавливаются и предоставляются субъектами. Для 
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раскрытия сущности МСФО исследуем модели бухгалтерского учета. На 
сегодняшний день существуют следующие модели бухгалтерского учета, 
которые отражают связь между бухгалтерским учетом и системой 
налогообложения (рис.1): 

 

 
 

Рис 1. Модели бухгалтерского учета [1; с. 41-42] 
 
При рассмотрении бухгалтерских моделей мы считаем целесообразным 

изучение организации бухгалтерского учета в таких старанах с развитой 
экономикой, промышленностью и производством, как Япония, Германия, США, 
Россия, Великобритания и Франция, так как здесь бухгалтерский учет 
соответсвует требованиям и базируется на МСФОБ, что может способствовать 
формированию и развитию бухгалтерского учета в нашей республике. 29 июня 
1973 года ассоциации бухгалтеров и аудиторов 10 крупных стран, таких как 
США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада, Австралия, 
Ирландия, Голландия и Мексика создали комитет по международным 
стандартам финансовой отчетности с целью приведения бухгалтерских 
принципов, использующихся в подготовке финансовой отчетности, к единой 
форме. [5, с.7].  
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Источник: [4, с. 11]. 
 
В 1 стандарте МСФО указано, что “Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) – это набор документов (стандартов и ин-
терпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчёт-ности, 
выпущенных Советом по Международным стандартам бухгалтер-ского учета” 
[3]. Они охватывают следующие аспекты: 

(a) Международные стандарты финансовой отчетности; 
(б) Международные стандарты бухгалтерского отчета; 
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(в) Интерпретации, выпущенные Комитетом по Интерпретации 
Международных стандартов финансовой отчетности;  

(г) Интерпретации, выпущенные Постоянным комитетом по 
интерпретациям.  

С целью обеспечения соответствия учета и финансовой отчетности 
хозяйствующими субъектами нашей страны международным стандартам 
финансовой отчетности, за последние годы Правительством нашей страны был 
принят В Постановлении первого Президента Республики Узбекистан “О мерах 
по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных 
обществах” ПФ-4720 от 24 апреля 2015 года, одним из приоритетных 
направлений дальнейшего развития системы корпоративного управления 
является “Проведение внешнего аудита на соответствие опубликованных 
годовых отчетов, Международных стандартов аудита и Международных 
стандартов финансовой отчетности  всех акционерных обществ в 2015—2018 
годах [1]”. Согласно данному документу, Комиссия по повышению 
эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию 
системы корпоративного управления до 1 июля 2015 г. должна утвердить график 
публикаций годовых финансовых отчетов акционерных обществ согласно 
международным стандаотам финансовой отчетности. Одним из преимуществ 
МСФО отчетности является то, что они, будучи прозрачными и объективными 
со стороны инвесторов и банков, способствуют совершенствованию 
деятельности предприятий.  

В заключение следует отметить, что применение МСФО в отечественной 
бухгалтерской практике будет способствовать привлечению прямых 
иностранных инвестиций, и, как следствие этого – расширению 
производственных мощностей, модернизации, созданию новых рабочих мест, 
увеличению налоговых поступлений в местный бюджет, а также обеспечению 
устойчивого экономического роста.  
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КОБИЛИНСЬКА ІРИНА  МИКОЛАЇВНА  
аспірант  КНТЕУ, викладач КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний 
коледж імені І.С. Нечуя-Левицького»  
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТИХ 
ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРИВІЛЕЇВ ТА ІМУНІТЕТІВ В УКРАЇНІ 

 
 Діяльність дипломатичного представництва і його співробітників на 

території іноземної держави пов’язане з певними складнощами і можливими 
небезпеками. Тому в міжнародному праві розроблена система правових 
положень, які повинні забезпечити сприятливі умови діяльності дипломатичних 
представництв та їх співробітників. Цю систему правових положень прийнято 
іменувати дипломатичними привілеями та імунітетами.  

 Інститут привілеїв та імунітетів базується на положеннях двосторонніх 
і багатосторонніх міжнародних договорів, звичаїв, законодавства акредитуючої 
держави та держави перебування. Основним міжнародно-правовим документом, 
що приділяє значну увагу дипломатичним привілеям та імунітетам, є Віденська 
конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року [1]. Дана Конвенція 
регулює види привілеїв та імунітетів, що надаються дипломатичним 
представництвам та їх співробітникам на території держави перебування, 
підрозділяючи, таким чином, привілеї та імунітети на привілеї і імунітети 
дипломатичного представництва та привілеї та імунітети його співробітників, які 
прийнято називати особистими привілеями та імунітетами [1]. Саме особисті 
привілеї та імунітети стануть предметом нашого розгляду й аналізу, зважаючи на 
відсутність наукових праць, які б розкривали вітчизняну практику у цій сфері. 

 До особистих привілеїв та імунітетів відносять: особисту 
недоторканність дипломатичних агентів, недоторканність їхньої приватної 
резиденції і транспорту, особисті юрисдикційні імунітети, податкові та митні 
привілеї. Фундаментальним принципом у групі так званих «особистих» привілеїв 
та імунітетів є принцип особистої недоторканності дипломатичних агентів як 
частини досить широкої категорії осіб, які користуються міжнародним захистом 
відповідно до п.1 ст.1 Конвенції про попередження і покарання злочинів проти 
осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних 
агентів від 14 грудня 1973 року [2]. 

 Особиста недоторканність гарантована дипломатичному агенту ст.29 
Віденської конвенції, де говориться, що дипломати не підлягають ні арешту, ні 
затриманню в будь-якій формі [1]. Дана стаття передбачає й інші зобов'язання 
держави перебування: влада останньої зобов'язана ставитися до дипломатичних 
агентів з належною повагою і вживати всіх необхідних заходів для того, щоб 
запобігти будь-яким замахам на їхню особистість, свободу або гідність [1]. 
 Як було відзначено професором Сандровським К.К., «норми цієї статті 
є загальновизнаними, мають імперативний характер, однак проблема в тому, що, 
як і інші такого роду норми, вони нерідко порушуються, і держави часто є 
безсилими протиставити щось ефективне хвилі міжнародного тероризму, 
нескінченним актам насильства щодо дипломатів, захопленню їх як заручників 
та ін.» [3, с.69]. Кожна держава передбачає відповідальність за порушення 
дипломатичних привілеїв та імунітетів у вітчизняних законах. Відповідні 
покарання за злочини проти дипломатичних представників з урахуванням їх 
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тяжкого характеру містять норми Кримінального кодексу України. Зокрема, 
ст.443 КК України передбачає відповідальність за вбивство або замах на 
вбивство представника іноземної держави або іншої особи, яка має міжнародний 
захист, з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність держав чи 
організацій, які вони представляють, або з метою провокації війни [4]. Приватна 
резиденція дипломатичного агента є також недоторканною і користується 
відповідним захистом, як і приміщення представництва. Термін «приватна 
резиденція» означає як місце постійного проживання дипломатичного агента, так 
і його тимчасову резиденцію (готельний номер, туристичний намет, трейлер, 
купе в потязі, каюта на судні та ін.) Недоторканністю користуються і засоби 
пересування (автомобіль, яхта тощо.). Відповідальність за напад на службові або 
житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист передбачає ст.444 КК 
України [4]. 

 Особисті юрисдикційні імунітети – це імунітет від кримінальної, 
адміністративної та цивільної юрисдикції. Імунітет від юрисдикції не варто 
розуміти як неможливість притягнення дипломатичного агента до юридичної 
відповідальності. Варто пам’ятати, що імунітет дипломатичного агента від 
юрисдикції держави перебування, не звільняє його від юрисдикції акредитуючої 
держави. Тому акредитуюча держава вправі визнавати своїх громадян винними 
та застосувати юридичну санкцію. Також за згодою акредитуючої держави особу 
може бути позбавлено юрисдикційного імунітету. На практиці такі випадки 
мають місце вкрай рідко. Наприклад, у 1997 р. уряд Грузії відмовився від 
імунітету щодо кримінальної відповідальності стосовно співробітника 
посольства Грузії в США Г.Махарадзе, який вчинив наїзд на громадянку США 
[5, с.185]. В іншому випадку, особа дипломата може взагалі залишитись 
безкарною, оскільки влада країни перебування не вправі самостійно позбавити її 
такого імунітету. Дипломатичний агент користується абсолютним імунітетом від 
кримінальної юрисдикції держави перебування. Це право дипломатичного агента 
взагалі не брати участь у кримінальних процесуальних діях у будь-якій якості. 
Проте, за згодою дипломатичного агента, він може бути допитаний як свідок. 
Імунітет від кримінальної юрисдикції знайшов своє відображення в у ч.4 ст.6 
Кримінального кодексу України [4] та в  ч.2 ст.6 Кримінального процесуального 
кодексу України [6]. Дипломатичний агент користується імунітетом від 
цивільної юрисдикції держави перебування, який не є абсолютним. 
Дипломатичний агент відповідно до п.13 Положення про дипломатичні 
представництва та консульські установи іноземних держав в Україні не має 
імунітетів у випадках: речових позовів, що відносяться до приватного 
нерухомого майна, яке знаходиться на території держави перебування; позовів, 
що стосуються спадкування, відносно яких дипломатичний агент виступає як 
приватна особа; позовів, що відносяться до будь-якої професійної чи 
комерційної діяльності, яка здійснюється дипломатичним агентом у країні 
перебування за межами своїх офіційних функцій [7]. Імунітет від 
адміністративної юрисдикції України поширюється також лише на дії, вчинені 
при виконанні службових обов'язків. Відповідно до ст.16 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення «питання про відповідальність за 
адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями, які 
згідно з чинними законами та міжнародними договорами України користуються 
імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються 
дипломатичним шляхом» [8]. 
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 Завершують перелік особистих привілеїв та імунітетів податкові та 
митні привілеї. Дипломатичний агент звільняється від усіх податків, зборів і мит, 
особистих і майнових, державних, районних і муніципальних, за винятком: 
непрямих податків, які зазвичай включаються в ціну товарів чи послуг; зборів і 
податків на приватне нерухоме майно, що знаходиться на території країни 
перебування, якщо він не володіє ним від імені акредитуючої держави для цілей 
представництва; податків на спадщину та мит на спадкоємство, що стягуються 
державою перебування і т.д. [9]. Порядок переміщення через митний кордон 
країни майна дипломатичних представництв, митні пільги, що надаються главі 
дипломатичного представництва, членам персоналу дипломатичного 
представництва та членам їх сімей, визначаються главою 56 Митного кодексу 
України [10]. Україна відповідно до прийнятих нею законів та правил дозволяє 
ввозити та звільняє від усіх мит, податків і зборів, за виключенням складських 
зборів, зборів за перевезення та подібних послуг предмети, призначені для 
особистого використання дипломатичного агента та членів його родини, що 
живуть із ним, включаючи предмети, призначені для облаштування. Особистий 
багаж дипломатичного агента звільнюється від огляду, якщо відсутні достатні 
підстави думати, що він містить предмети, на які не поширюються зазначені 
виключення, або предмети, ввіз чи вивіз яких заборонено законом чи 
регулюється карантинними правилами держави перебування. Такий огляд має 
відбуватися лише у присутності дипломатичного агента або його 
уповноваженого представника (ст.ст.382,383 МК України). В Україні для 
проведення огляду багажу дипломата все частіше використовують технічні 
засоби, зокрема, з метою безпеки застосовуються рентгентелевізійні установки. 
Законодавці вважають це порушенням принципу взаємності стосовно держав, які 
такої процедури не проводять.  

 Отже, міжнародно-правові акти і звичаї, внутрішнє право України 
досить повно регулюють питання надання особистих дипломатичних привілеїв 
та імунітетів. Разом з тим, деякі аспекти вимагають їх подальшого врегулювання 
шляхом прийняття нових національних та міжнародно-правових норм. Зокрема, 
це питання чіткого визначення кола осіб, на які поширюється міжнародний 
захист; чіткість в питанні співвідношення особистої недоторканності 
дипломатичного агента та імунітету від юрисдикції держави перебування; 
проблема боротьби з порушеннями дипломатичними агентами та членами їх 
родин митних правил; питання правомірності використання для огляду багажу 
дипломата новітніх технічних засобів тощо. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 
ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ 

 
Сьогодні сфера продовольчого забезпечення являє собою один з най-

важливіших секторів економіки будь-якої країни світу, адже продукти хар-
чування є незамінними у життєдіяльності людини.  

Проблема достатнього забезпечення продовольством існувала ще з да-
вніх часів, але світового масштабу вона набула приблизно з середини ХХ 
століття, та на сучасному етапі розвитку суспільства є надзвичайно акту-альною 
й належить до провідних проблем сьогодення.  

Загальне зростання чисельності населення Землі та підвищення рівня 
життя призведуть до того, що до 2050 р. попит на продукти харчування зро-сте, 
значною мірою за рахунок країн, що розвиваються. Крім того, нестача 
продовольства пов’язана також з іншими факторами: економічні кризи, по-сухи, 
неврожаї, зміна клімату, рівень розвитку сільськогосподарського ви-робництва, 
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державне регулювання ціноутворення, виробничих відносин, співвідношення 
експорту-імпорту, роль власного виробництва [1]. 

Дослідження показують, що нині немає жодної держави, яка б не пе-
реймалася питаннями продовольчої безпеки. Це стосується виробництва 
продовольчих товарів, їх розподілу, імпорту-експорту, споживання тощо. Однак 
кожна країна має свої завдання у покращанні продовольчого забезпе-чення свого 
населення залежно від досягнутого рівня у вирішенні цієї про-блеми [1]. 

Як відомо, вперше термін «продовольча безпека» було введено в обіг 
після зернових кризи 1972-1973 рр. Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
згідно з якою «продовольча безпека визначалась як «…забезпечення гаран-
тованого доступу усіх жителів у будь-який час до продовольчих ресурсів світу, у 
кількості, необхідній для здорового та активного життя» [2]. 

У наш час у якості фундаментальних міжнародних актів, які регулюють 
питання забезпечення продовольчої безпеки, можна зазначити Угоду про 
сільське господарство Уругвайського раунду, що була прийнята у 1994 р у якості 
додатку до Марракешської угоди про створення Світової організації торгівлі, та 
прийняту у 1996 р. у Римі На Всесвітній продовольчій конфере-нції ФАО 
Римську декларацію «Про всесвітню продовольчу безпеку» [3]. 

Розглядаючи категорію «законодавство України про продовольчу без-
пеку» доцільно виділити два етапи в його становленні та розвитку: радянсь-кий, 
що датується 1927-1991 рр. та сучасний.  

У радянській етап проблемі законодавчого регулювання виробництва 
продовольства приділялася значна увага. Так, вже з 20-х років минулого століття 
рішення з’їздів партії ВКП(б) були присвячені проблемам забезпе-чення 
населення сільськогосподарською продукцією, а капіталовкладення в сільське 
господарство становили близько 1/3 всіх капіталовкладень в еконо-міку країни 
[4]. На початку 80-х років  було зазначено, що продовольча проблема є 
центральною та прийнято рішення щодо необхідності розробки спеціальної 
комплексно-цільової Продовольчої програми, але ця програма так і не була 
розроблена [5]. 

У сучасний етап розвитку незалежної української держави правовою 
основою регулювання продовольчої безпеки є нажаль, лише Конституція 
України. Закон «Про продовольчу безпеку» свого часу було прийнято, але потім 
зупинено його дію [2, 3. 6]. 

На сьогодні існує багато визначень терміну «продовольча безпека». Але 
більшість з них розглядають це поняття глобально, а саме як захисний механізм 
боротьби з голодом та недоїданням в усьому світі. 

Найбільш близьким для визначення державної системи продовольчої 
безпеки сучасної країни є визначення проф.. І. Миценко, який, вважає, що 
«…продовольча безпека – це здатність вітчизняних товаровиробників забез-
печити населення держави харчуванням в обсязі та калорійності, що відпові-
дають раціональним науково обґрунтованим нормам та гарантують соціаль-но-
політичну стабільність, стійкість, економічний розвиток, а також незалеж-ність у 
разі виникнення військових конфліктів, стихійних явищ….» [7]. 

Наступним, важливим після визначення поняття продовольчої безпеки, 
питанням є визначення факторів від яких вона залежить та індикаторів, які 
характеризують її рівень. На сьогоднішній день, механізм оцінки стану про-
довольчої безпеки у нашій країні не є виробленим, єдиним та затвердженим на 
державному рівні. 
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Ми пропонуємо свій погляд на класифікацію факторів, які впливають на 
рівень продовольчої безпеки.  

Перш за все продовольча безпека характеризується якістю продоволь-чої 
продукції та її безпечністю, а найбільший вплив на неї, на наш погляд, має 
процес формування продовольчих  ринків, який у свою чергу включає два 
основних процеси: формування продовольчих запасів країни й поста-чання та 
перерозподіл харчових продуктів. Останнє залежить від багатьох факторів, таких 
як, стан агропромислового комплексу, рівень логістики, сту-пінь розвитку 
техніки та технологій, стан кліматичних умов, водопостачання, політичної 
ситуації тощо. 

Ми впевнені, якщо держава буде приділяти відповідну увагу перерахо-
ваним вище факторам, шляхом інвестування у діяльність вітчизняних пере-
робних підприємств, залучення найкращих науковців для їх розвитку, імп-
лементування досвіду передових країн світу, продовольча безпека нашої країни 
буде у змозі досягти достатньо високого та безпечного для населення рівні. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

IMPROVEMENT WAYS OF FINANCING TOOLS OF INVESTMENT 
PROJECTS OF THE STRATEGIC IMPORTANT ENTERPRISES 

 
Аннотация: Растущие масштабы модернизации стратегически важных 
предприятий, обеспечивающих наращивание экспортного потенциала 
республики и выступающего драйверами инновационного роста национальной 
экономики, требуют кардинального обновления инструментария 
финансирования их инвестиционных проектов. Вопросам расширения спектра и 
увеличения масштабов использования прогрессивных инструментов 
финансирования их крупных проектов предприятий республики посвящена 
данная статья. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, финансовый 
инжиниринг, венчурный капитал, синдицированные кредиты, лизинг и 
факторинг, акционерное и облигационное финансирование, ипотека, 
франчайзинг и франдрайзинг, благоприятный инвестиционный климат, риск-
менеджмент. 

 
Abstract: the Increasing modernization of strategic important enterprises, 
providing export potential of the Republic and the speaker drivers of 
innovation growth in the national economy, require a major upgrade of the 
Toolkit of financing their investment projects. Expanding the spectrum and 
increasing the use of progressive instruments of financing of the major 
projects of enterprises of the Republic of this article. 
Key words: investment, investment projects, financial engineering, venture 
capital, syndicated loans, leasing and factoring, stock and bond financing, 
mortgage, franchising and fundraising, a favorable investment climate, risk 
management. 
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Характерной особенностью современного этапа проводимых в 

Узбекистане экономических преобразований выступает тенденция к повышению 
роли стратегически важных предприятий корпоративного сектора, являющихся 
драйверами экономического роста и наращивания конкурентоспособности всей 
национальной экономики. Приоритетными направлениями инновационного их 
развития выступают меры по внедрению лучших зарубежных 
высокопроизводительных технологий, позволяющих осваивать выпуск широкого 
спектра экспортной продукции. С этой целью в 2015 году в экономику 
республики было привлечено и освоено инвестиций за счет всех источников 
финансирования в эквиваленте 15,8 миллиарда долларов США, или с ростом 
против 2014 года на 9,5 процента. При этом более 3,3 миллиарда долларов, или 
свыше 21 процента всех инвестиций – это иностранные инвестиции, из которых 
73 процента составляют прямые иностранные инвестиции. 67,1 процента всех 
инвестиций направлены на производственное строительство, что позволило 
завершить строительство и обеспечить ввод 158 крупных производственных 
объектов общей стоимостью 7,4 миллиарда долларов [1]. 

Однако, как показало проведенное нами исследование, несмотря на 
достигнутые позитивные сдвиги в деле наращивания масштабов финансирования 
предприятий реального сектора экономики, спрос со стороны стратегически 
важных предприятий (далее - СВП) Узбекистана на иностранные инвестиции для 
реализации их крупных инновационных проектов остается неудовлетворенным.  

Одной из главных причин острой нехватки у них необходимых объемов 
инвестиций обусловлен тем, что в силу целого ряда внешних и внутренних 
обстоятельств в последние годы на многих из них существенно уменьшился 
удельный вес использования для этих целей таких традиционных источников 
финансирования, как собственная прибыль предприятий, централизованные 
бюджетные ассигнования и дешевые банковские долгосрочные кредиты. 

Другой существенной причиной недостаточного финансирования их 
проектов следует считать узкий спектр имеющихся в их распоряжении 
современных инструментов финансирования из-за несовершенства действующей 
нормативно-правовой базы, институциональной неразвитости многих сегментов 
финансового рынка, а отсутствия развитой инвестиционно-финансовой 
инфраструктуры в регионах республики. 

Третьей причиной медленного внедрения прогрессивных инструментов 
финансирования инновационных проектов выступает недостаточная 
привлекательность данной категории предприятий для отдельных категорий 
инвесторов из-за низкого качества бизнес-планов разрабатываемых проектов и 
слабый уровень их маркетинговой проработки. 

Своевременное решение на практике капиталоемкой и сложной 
проблемы своевременного обеспечения программ инновационного обновления 
СВП невозможно без кардинального обновления действующего механизма 
финансирования крупных инвестиционных проектов, направленных на освоение 
выпуска инновационных продуктов.  

Усиливающаяся потребность в расширении спектра и увеличении 
масштабов реализации реализуемых на основе СВП инновационных проектов 
отраслевого, регионального и национального масштабов заставляет государство 
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и экономические министерства республики активно участвовать в поиске 
прогрессивных методов и инструментов их финансирования.  

Институциональную основу для этого обеспечивают ежегодно 
утверждаемые инвестиционные программы, базирующиеся на учете 
долговременных соглашений СВП базовых отраслей национальной экономики, с 
Международными финансовыми институтами, крупными зарубежными банками 
и зарубежными институтами коллективного инвестирования.  

Хорошие перспективы для участия прямых иностранных инвесторов в 
реализации крупных инвестиционных проектов на базе СВП Узбекистана 
открывают заключенные между ними двухсторонние международные 
соглашения, регламентирующие большинство финансовых и правовых аспектов 
их реализации.  

Формирование благоприятного инвестиционного климата для указанных 
категорий иностранных инвесторов, желающих участвовать в реализации 
инновационных проектов ключевых предприятий реального сектора экономики, 
должно стать главной задачей экономических министерств республики, 
отвечающих за наращивание экспортного потенциала данной категории 
узбекских товаропроизводителей. 

 В качестве наиболее востребованных инструментов современного 
финансового инжиниринга для СВП Узбекистана могут стать такие 
прогрессивные финансовые инструменты, как инвестиционные и 
синдицированные кредиты, проектное финансирование, венчурный капитал, 
акционерный и дополнительный капитал, облигационные займы, лизинг, 
ипотечные кредиты и факторинг, кредиты и гранты МФИ, международный и 
операционный лизинг, франчайзинг и франдрайзинг и другие.  

Внедрение качественно новых инструментов финансирования 
инвестиционных проектов открывают широкое поле деятельности для 
активизации работы коммерческих банков, лизинговых компаний, 
инвестиционных фондов, страховых и других финансовых институтов 
Узбекистана, где они могут выступать в качестве опытных финансовых 
консультантов, надежных инвестиционных посредников. В частности, банки и 
инвестиционные фонды могут уже сегодня участвовать в подготовке программ 
публичного размещения акций узбекских СВП на зарубежных рынках капитала 
(IPO), соорганизаторов выпуска ими американских или глобальных 
депозитарных расписок (АДР, ГДР) а также организаторов сделок 
корпоративного контроля (M&A).  

Отмечая существенные преимущества указанного выше финансового 
инструментария, нельзя забывать, что для расширения спектра и увеличения 
масштабов использования его потенциала самим организаторам крупных 
инновационных проектов СВП предстоит большая работа по раскрытию их 
производственного потенциала и повышению уровня их инвестиционной 
привлекательности для иностранных инвесторов. Кроме этого, они должны 
уметь хорошо разбираться в инвестиционных пристрастиях различных категорий 
иностранных инвесторов, включая прямых и портфельных, стратегических и 
спекулятивных, институциональных и частных, а также государственных и 
коммерческих.  

Качественно новые задачи в связи с внедрением новых финансовых 
инструментов встают и перед регуляторами финансового рынка Узбекистана, 
которые должны научиться не только осуществлять пруденциальный контроль за 
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процессами их выпуска и обращения, но и обеспечивать сочетание методов 
прямого и косвенного воздействия, как на самих организаторов инновационных 
проектов, так и на инвесторов, принимающих на себя основное бремя их рисков.  

 Как показывают результаты проведенного авторами исследования, 
темпы и качество использования потенциала внедряемого инструментария 
хозяйственную практику нефтегазового комплекса в значительной степени будут 
зависеть от активности и заинтересованности финансовых институтов 
республики, обладающих квалифицированными кадрами и имеющих достаточно 
высокий имидж среди иностранных и внутренних инвесторов. CВП республики 
в краткосрочной перспективе не в состоянии кардинальным образом решить 
проблему привлечения необходимых объемов прямых иностранных инвестиций 
в форме долгосрочных кредитов зарубежных банков, лизингового оборудования 
ведущих мировых компаний или вложений в их ценные бумаги со стороны 
крупных зарубежных инвестиционных фондов. 

В то же время, большинство коммерческих банков, страховых и 
лизинговых компаний республики способны оказать ощутимую помощь СВП в 
использовании потенциала инновационных методов финансирования, т.к. 
обладают высоким уровнем капитализации, мощными базами данных о 
состоянии различных сегментов рынка, а также квалифицированным 
персоналом.  

Проведенный в ходе исследования анализ эффективности 
инвестиционного обеспечения СВП республики позволил выявить ряд факторов 
институционального, финансового и организационно-технического характера, 
сдерживающих внедрение прогрессивных инструментов финансирования их 
инновационных проектов. Первая из них связана с низким качеством 
разрабатываемых бизнес-планов, недостаточной квалификацией команды их 
разработчиков, слабой маркетинговой проработкой будущих рынков сбыта и 
слабым контролем за их реализацией. Вторая группа факторов, сдерживающих 
внедрение эффективных методов финансирования крупных инвестиционных 
проектов СВП Узбекистана, связана с несовершенством действующей 
нормативно-правовой базы, слабо учитывающей специфические риски 
инвесторов, участвующих в использовании прогрессивных инструментов 
финансирования. Сказывается также и слабая заинтересованность финансовых 
институтов республики в дальнейшем повышении уровня интеграции 
промышленного и финансового капитала, без которой невозможно обеспечить 
необходимые масштабы внедрения в хозяйственную практику республики 
инновационных методов финансирования.  

Дальнейшее совершенствование инструментария финансирования 
крупных инвестиционных проектов в значительной мере будет зависеть от 
темпов институционального укрепления и функционального развития сети 
инфраструктурных институтов в регионах республики. Своевременное создание 
консалтинговых и оценочных фирм, страховых и аудиторских компаний, 
лизинговых и инжиниринговых компаний, юридических и брокерских контор 
позволит расширить спектр и увеличить масштабы использования инструментов 
финансирования и снизить уровень рисков прямых иностранных инвесторов, 
участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов. 

Определяя приоритетные направления внедрения инновационных 
методов финансирования инновационных проектов стратегически важных 
предприятий, нельзя забывать о том, что данный процесс должен 
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осуществляться поэтапно, по мере углубления экономических преобразований в 
стране, последовательного реформирования национальной финансовой системы 
в целом. При этом инновационная направленность механизма финансирования 
проектов СВП Узбекистана должна подкрепляться продуманными мерами со 
стороны государства по формированию благоприятного инвестиционного 
климата для прямых иностранных и институциональных внутренних инвесторов, 
участвующих в разработке и реализации их крупных инновационных проектов.  
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ЎЗБЕКИСТОНДА СУВ ХЎЖАЛИКЛАРИ ТИЗИМИНИ 
БОШҚАРИШ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 
 

IMPROVMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM IN THE 
WATER MANAGEMENT SYSTEM OF UZBEKISTAN 

 
Бош мақсад сифатида, янгиланадиган сув ресурсларига нисбатан 

фойдаланишнинг оқилоналиги ва экологиклигини таъминлашга қаратилган сув 
объектларини максимал даражада эришиш мумкин бўлган оптимал ҳолатда 
сақлаб туришга интилишга асосланган сувдан адолатли фойдаланишни 
таъминлаш учун, бизнинг фикримизча, уни бошқаришнинг умумий тизимида 
қуйидаги ўзгаришларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:  

1. Сувни муҳофаза қилишнинг қабул қилиниши мумкин бўлган 
харажатлари кўрсаткичларига асосланган ва тўловларни ҳисоблаш учун “зина”ли 
функциядан фойдаланадиган сув объектларига ҳар қандай негатив таъсир учун 
тўловлар тизимини қуйидаги йўналишларда ривожлантириш керак: 

а) тўловларда бевосита ҳисобга олинадиган ташланадиган ифлосланган 
нарсалар миқдорини камайтириш; 

б) унча катта бўлмаган манбаларни таъсирларни декларация қилиш 
тизимига ўтказиш; 

в) базавий ставкалар қўллаш интервалларини аниқлаш учун энг яхши 
технологиялардан фойдаланишнинг мумкинлиги концепциясидан фойдала-ниш; 

г) тўлов ставкаларини ҳисоблашда ва уларни корректировка қилишда 
инфляцияни ҳисобга олиш. 

2. Сувдан фойдаланганлик учун тўлов уни баҳолаш, ҳисоблаш ва йиғиш 
билан боғлиқ бўлган харажатларни тўлиқ қоплаган ҳолда ҳар сафар олиниши 
керак. Сувдан фойдаланишнинг ҳар бир тури бўйича тўлов кўриб чиқилаётган 
ҳавзада мавжуд бўлган вазиятни ҳисобга олган ҳолда ҳисобланиши лозим; 

3. Республика даражасида тўловли (ҳақли) сувдан фойдаланиш 
тизимининг (энг аввало, базавий ставкалар, уларнинг марталик 
коэффициентлари ва фойдаланиш интерваллари) ҳисоб-китоб тартиблари ва 
базавий параметрларни аниқлашни, ҳавза даражасида эса ҳавза ва минтақавий 
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шароитларни ҳисобга олувчи базавий ставка ва ўлчамларни корректировка 
қилишни аниқлашни қолдириш зарур; 

4. Сувдан фойдаланганлик учун тўловлар сифатида ундириладиган 
маблағлар республика ва ҳавза даражалари ўртасида тақсимланиши керак. Бу 
вазифанинг ҳал қилиниши мақсадли бюджет (ёки бюджетдан ташқари) сув 
фондлари мавжуд бўлганда мураккаблик туғдирмайди. Бу фондларга келиб 
тушувчи маблағлар сувни муҳофаза қилиш ва шунга мос келувчи бошқа 
мақсадларга сарфланиши лозим. Бундай фондлар мавжуд бўлмаганда эса амалга 
оширилиши республика ва бошқа даражадаги (маҳаллий) бюджетлардан 
молиялаштириладиган сув хўжалигини фаолият кўрсатиш ва ривожланишининг 
марказлаштирилган режаларини тузиш тақозо этилади; 

5. Сув ресурсларини бошқариш мақсадлари учун сув рентасининг 
ўлчамини ишончли баҳоланишига алоҳида эҳтиёж йўқ. Бунинг учун амалдаги 
солиқ механизмини иқтисодий ва махсус “сув” мониторингги орқали мажбурий 
қайта алоқаларини таъминлаган ҳолда анъанавий “уриниб кўриш” ва “хатога йўл 
қўйиш” методлари асосида мослаштириш афзал ҳисобланади;  

6. Ўрта муддатли истиқболда маҳаллий сув объектларини иқтисодий 
баҳолаш сув хўжалигини бошқаришда талаб қилинмаслиги мумкин. Бироқ улар 
табиий ободонлаштиришнинг комплекс маҳаллий (шаҳарлар ва туманлар) 
режаларини ишлаб чиқишда фойдали бўлиши мумкин;  

7. Табиий манбалардан олинган ва фойдаланишга тайёрланган сув 
“маҳсулот”нинг баҳоси бозор ўзаро алоқалари тизимида янада аниқроқ 
аниқланади. Бундай тизим ривожланмаган (сув таъминотининг монополлашуви 
шароитида) вазиятда, бир вақтнинг ўзида сув таъминотида бозорни 
ривожлантиришнинг асосий шарти сифатида рақобат муҳитининг 
ривожланишига максимал таъсир этган ҳолда, табиий монополиялар учун 
баҳоларни назорат қилинган ҳолда шакллантиришнинг стандарт амалиётини 
қўллаш мақсадга мувофиқ.  

Меъёрий актлар ва меъёрий-услубий ҳужжатлар турли бошқарув 
органлари ва сувдан фойдаланувчилар ўртасидаги муносабатларнинг асоси 
бўлиб хизмат қилади. Сувдан фойдаланишнинг меъёрий-услубий асосини 
такомиллаштира бориб унга сув муносабатларининг миқдорий, сифатий ва 
тузилмавий алоқаларни акс эттирувчи яхлит тизим сифатида ёндошмоқ зарур. 
Бунда сув ресурсларини бошқаришнинг ҳуқуқий маконини аниқлаб берувчи сув 
қонунчилигининг секин-асталик билан шаклланиши ва такомиллашиб бориши 
ҳам эсдан чиқмаслик керак.  

Сувдан фойдаланишнинг тўлов (ҳақ)лилиги сувдан фойдаланувчилар ва 
сув ресурсларининг эгалари ўртасидаги муносабатларда бозор механизмларини 
жорий этишнинг элементларидан бири ҳисобланади. Бу тизимнинг 
самарадорлиги, энг аввало, тўланиши керак бўлган тўловлар миқдори (шу 
жумладан, сув объектларига негатив таъсир учун ҳам) тўғрисидаги 
маълумотларнинг сувдан фойдаланувчилар эътиборига олдинроқ етказиб 
берилишига, кўп жиҳатдан, боғлиқ. Бу ишбилармон ёки тадбиркорларга ўз 
тараққиёт стратегияларини ўз вақтида режалаштиришга имкон беради.  

Сув қонунчилигининг ривожланганлиги, у томонидан белгилаб 
бериладиган ҳуқуқий муҳит бошқарув органларининг маълум бир таркибий 
тузилмаси, молиявий оқимларни ташкил қилиш ва қўлланилаётган тўловларнинг 
турлари комплекси билан биргаликда сувдан самарали ва оқилона 
фойдаланишни стимуллаштиришнинг иқтисодий механизмини ташкил этади. Бу 
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механизм шундай шароитни яратадики, унга кўра бошқарувчи таркибий 
тузилмалар ва сувдан фойдаланувчи компаниялар фақат имкониятга эга бўлиб 
қолмасдан, балки гидротехник қурилмаларни қуриш ва реконструкция қилиш, 
маҳсулотни ишлаб чиқаришнинг технологик усуллари ва ташланадиган сувларни 
тозалашнинг кенг муқобил вариантларини таққослашда манфаатдор бўлишлари 
ҳам керак. Иқтисодий таъсирни тартибга солиш сувдан фойдаланишни 
бошқариш жараёнидаги субъективизм ва бирёқламаликдан қочиб қутилишга 
имкон беради. Шунингдек, у сув хўжалигининг барқарор ривожланишини 
таъминлашдан иборат бўлган якуний стратегик вазифани ечиш мақсадида 
лимитлар ва тўловларни босқичма-босқич қаттиқлаштиришнинг иқтисодий ва 
техник асослашини амалга оширишга шароит яратади.  

Сув хўжаликлари тизими (СХТ)ни бошқариш стратегиясини ишлаб 
чиқишдаги энг катта қийинчиликлар сув ресурслари келиб тушиши ва 
фойдаланилишининг стохастик характерга эга эканлиги билан белгиланади. 
Стохастик шароитларда СХТларининг ўлчамлари ва режимлари тўғрисида 
детерминистик қарорларни қабул қилишнинг зарурлиги билан боғлиқ бўлган бу 
қийинчиликлар, фаолият кўрсатиш шароитларининг режимлар тўғрисида қабул 
қилинган қарорларга мувофиқ келмаганлиги учун, сув ресурсларидан 
фойдаланиш самарадорлигининг пасайишида намоён бўлмоқда. 

Кўрсатиб ўтилган қийинчиликларга барҳам бериш учун “кафолат-ланган 
сувдан фойдаланиш” (кафолатланган қайтим) тушунчаси киритилган бўлиб, 
бундай дейилганда фойдаланувчига бериладиган (тақдим этиладиган) сув 
ресурсларининг ҳисобли ҳажми ва унинг ишончлилиги – сувдан фойдаланиш 
ҳажмининг кафолатланганидан ёмон эмаслиги эҳтимоли – тушунилади. Сув 
ресурсларининг етишмаслигини сезаётган (ҳис қилаётган) дефицитли 
тизимларда  сувдан фойдаланишнинг ишончлилиги кўрсаткичи ўзида  амалга 
оширилган қайтимнинг кафолатланганидан кам бўлмаслик эҳтимолини ўзида 
мужассам этади. Сув ресурсларининг кафолатланган ҳажмларидан фойдаланиш 
унинг кафолатган даражасидан ортиқ бўлган ортиқча сув ресурсларидан 
фойдаланишга нисбатан юқорироқ самарадор-лиликда амалга оширилади. 
Ҳажмлари кафолатланганидан камроқ бўлган сув ресурсларидан фойдаланиш эса 
вужудга келган юқотмаларнинг компенсация қилиш ва қабул қилинган 
қарорларни ўзгартириш зарурлиги билан боғлиқ. У қўшимча харажатларнинг 
қилинишига олиб келади ва сув ресурсларининг кафолатланган ҳажмларидан 
фойдаланиш самарадорлигини анча пасай-тиради. 

СХТлари фаолият кўрсатиши амалга оширилган режимларининг 
кафолатланган режимлардан турли-туман фарқланиши оқланмаган қарорлар 
рискини вужудга келтирадики, уни зарарларга қараб баҳолаш, яъни сув 
ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигидан юқотмалар қабул қилинган. 
Рискнинг мавжуд эканлиги фойдаланувчиларда – бозорнинг тенг ҳуқуқли 
иштирокчиларида – янада барқарорроқ, кескин узилишларсиз фаолият кўрсатиш 
натижасида кўрилган зарар бир қисмини қоплаш учун уни суғурталаш истагини 
туғдиради. Бунда сув ресурсларининг танқислиги фаолият кўрсатиш 
самарадорлигида юқотмаларни келтирувчи фойдаланувчилар сони бундай 
негатив воқеликнинг содир бўлишини кутаётганлар сонидан ҳар доим кам 
бўлади. Шундай қилиб, бу жараёнда СХТ ва фойдаланувчилар билан бир 
қаторда яна бир иштирокчи – суғуртачи (суғурта компанияси) – 
фойдаланувчилар самарадорлиги функцияси ўзгаришига мувофиқ равишда сув 
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ресурсларининг тақсимланишига таъсир кўрсатувчи сув ресурслари танқислиги 
салбий оқибатларидан “ҳимоя қилувчи” – пайдо бўлади. 

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, сув ресурслари ва сув хўжалиги 
бошқариш тизимларининг ривожланиши, шу жумладан иқтисодий механизм, 
яхлит тарзда иқтисодий ислоҳотларнинг ривожланишига мос келиши керак.  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ГРОМАДЯНИНА: ПРАВОВІ ПІДСТАВИ 

 
Юрисдикційна форма гарантування безпеки громадянина обумовлена 

інституціональним базисом функціонування держави як  форми самоорганізації 
соціуму. Для цього держава самостійно та у кооперації з іншими державами формує 
міждержавні організації, метою яких є гарантування дотримання прав людини, у т.ч. 
захист її економічних інтересів та безпеки (зокрема ООН, Міжнародна 
організація праці, Рада Європи, Єврокомісія, Організація з безпеки та 
співробітництва та ін.). ООН  сформувала основоположні критерії та 
концептуальні підходи до оцінки рівня економічної безпеки людини в контексті 
зобов’язань держав-членів, основною метою діяльності яких є захист прав і 
свобод людини, у тому числі економічних. Зокрема Декларація про права людини 
гарантує право людини на гідне життя, соціальне забезпечення, що передбачає 
матеріальну основу такого права, а також право на працю з належною оплатою. 
Ст.22 Декларації визначає, що кожна людина, як член суспільства має право на 
соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання гідності і 
для вільного розвитку людини прав у економічній, соціальній і культурній 
галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та 
відповідно до структури і ресурсів кожної держави. Ст. 23 детерміновано, що кожна 
людина має право на працю, вільний вибір роботи, справедливі і сприятливі 
умови праці та захист від безробіття. Кожна людина без будь-якої дискримінації 
має право на рівну оплату за рівну працю. Кожний працюючий має право на 
справедливу і належну винагороду, яка забезпечує гідне існування людини та її 
сім'ї за необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення 
[1]. Декларація підтверджує, що основним орієнтиром розвитку держави є 
людський розвиток, а економічна діяльність держави повинна визнати 
пріоритетним і скеровуватися на забезпечення гарантування прав і свобод 
людини. 

Базовим міжнародним документом, що визначає пріоритетність 
економічної безпеки людини, є Конвенція про захист прав людини та її 
основоположних свобод. Крім аналогічних, як у Декларації про права людини, 
положень, Додатковим протоколом до Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод пріоритетом визначено захист прав власності, зокрема 
вказано, що «…кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами 
міжнародного права» [2]. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1996 р.) 
визначає засадничі критерії економічних прав людини, які повинні 
гарантуватися державами, що приєдналися до нього. Зокрема пакт конкретизує 
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зобов’язання держав щодо гарантування і забезпечення для кожної людини 
права на:  працю, що охоплює право мати змогу заробляти на життя працею, яку 
людина вільно обирає або на яку вільно погоджується; справедливі і сприятливі 
умови праці; створення для здійснення і захисту своїх економічних та соціальних 
інтересів професійних спілок і участь у них; консолідовану та безперешкодну 
діяльність профспілок із захисту прав працівників на національному, регіональному та 
галузевому рівнях; соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування; освіту; 
участь у культурному житті; користування результатами наукового прогресу та 
їх практичне застосування; захист інтелектуальної власності [3]. 

Отож, основоположні нормативно-правові акти ООН про права людини, 
визнані більшістю держав світу, визначають права і свободи, розвиток людини 
найвищою цінністю, делегуючи завдання для кожної з держав забезпечити 
реалізацію задекларованих пріоритетів. Для виконання поставлених завдань 
ООН сформовано відповідні структурні підрозділи, які спеціалізуються на 
захисті задекларованих прав і свобод людини. Один зі шести основних 
структурних підрозділів – це  Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР), 
метою діяльності якої є сприяння формуванню необхідних умов для економічного 
розвитку і соціального прогресу, підвищення рівня життя і повної зайнятості 
населення; сприяння міжнародній співпраці у сфері культури, освіти та охорони 
здоров’я; заохочення до загальної поваги і дотримання прав людини.  

До ЕКОСОР входять комісії, які спеціалізуються на виконанні окремих 
завдань: статистична; з народонаселення та розвитку; соціального розвитку; із 
становища жінок; з наркотичних засобів; з попередження злочинності та 
кримінального правосуддя; з науки і техніки для розвитку; зі сталого розвитку; 
Форум ООН по лісах; п’ять регіональних комісій у  яких питання захисту 
економічних і соціальних прав в Україні вирішує Європейська економічна 
комісія (ЄЕК). У 1999 р. створено Комісію з безпеки людини, до завдань якої 
віднесено: забезпечення суспільного усвідомлення, залучення і підтримки 
людської безпеки та її засадничого імперативу; розвиток концепції безпеки 
людини як операційного засобу формування політики та її імплементації; 
реалізацію програм для нівелювання критичних загроз безпеці людини [4].  

Реалізація громадянами економічних прав створює матеріальні умови їх 
свободи і незалежності. Держава гарантує захист власності, набутої законним 
шляхом, зберігаючи непорушність права власності. Держава підтримує розвиток 
підприємницької діяльності, але захищає й права споживачів, здійснює контроль 
за якістю і безпечністю усіх видів товарів (послуг, робіт). Конституцією України 
визначені такі соціальні права: на працю (ст. 43); на страйк (ст. 44); на 
відпочинок (ст. 45); на соціальний захист (ст. 46); на житло (ст. 47); на достатній 
життєвий рівень (ст. 48); на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування (ст. 49); на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50), на захист 
сім’ї та дітей (ст. 51 і 52). 

Права, свободи, інтереси і можливості людини, будучи значно ширшими за 
сферу винятково економічної діяльності, гарантуються державою і забезпечують 
завдяки реалізації її соціально-економічної функції (рис. 1).  
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Рис. 1. Формалізація взаємозв’язків і зобов’язань держави 
з гарантування прав, свобод, можливостей і захисту інтересів людини у 

системі економічної безпеки 
 
Держава формує вимоги до зобов’язань громадянина  в економічній 

системі, а громадянин, з огляду на ієрархію потреб, – вимоги щодо прав, свобод, 
можливостей та інтересів, які вона прагне реалізувати в економічній системі. 
Отож, держава повинна визначити мінімальні рівні їх забезпечення, які гарантує 
кожному громадянину. В Україні зобов’язання громадянина перед державою 
детерміновані детально, з відповідними механізмами їх реалізації: податкова 
система, житлове законодавство, обмеження щодо впливу на довкілля, доступу 
до ресурсів тощо. Водночас, зобов’язання держави в окремих випадках взагалі не 
визначені. Більшість мінімальних рівнів прав, свобод і можливостей 
регламентовані лише міжнародним інституціональним базисом, відповідно для 
держави Україна обов’язковим є розробка та імплементація цих інституційних 
засад економічної безпеки громадян для виконання державою своєї соціальної 
функції. 
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ANALYSIS OF PRICES IN THE CULTIVATION OF COTTON, A SINGLE 

TAX RATE AND THE DEGREE OF INFLATION CHANGES 
 

ПАХТА ЕТИШТИРИШДА НАРХ, ЯГОНА СОЛИҚ СТАВКАСИ ВА 
ИНФЛЯЦИЯ ЎЗГАРИШ ДАРАЖАСИНИНГ ТАҲЛИЛИ 

 
Science article discloses analysis of prices in the cultivation of cotton, a single tax rate 
and the degree of inflation changes. In particular, given the value of the analysis of the 
achievements of improving the procedure for determining the price of raw cotton and 
fiber, as well as the regulatory cost of agricultural land , carried out in accordance 
with the conditions of the market economy. 
 
Илмий мақолада пахта етиштиришда нарх, ягона солиқ ставкаси ва инфляция 
ўзгариш даражасининг таҳлили кенг ёритилиб берилган. Хусусан, 
республикамизда пахта хом-ашёси ва толаси нархлари ҳамда қишлоқ хўжалиги 
ерларининг норматив қийматини аниқлаш тартиблари бозор иқтисодиёти 
талабларига мослаштирилиб такомиллаштирилишига эришилганлиги 
таҳлиллари ўрин олган. 
 
Cotton, single tax, rate, price, inflation, market, quality, per cent, 
Пахта, ягона солиқ, ставка, нарх, инфляция, бозор, сифат, фоиз 
 

Жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш даврлари таҳлил этилганда, пахта 
етиштириш билан маданий экин тури сифатида қадим замонлардан шуғулланиб 
келинганлигини гувоҳи бўламиз. Асрлар ошиб ушбу экин турига бўлган талаб 
ошиб борган бўлса-да, йигирма биринчи асрга келиб унинг ўрнини босувчи 
сунъий толалар кашф эшитилиши ва ривожланиши оқибатида, пахта толасига 
бўлган талабнинг ошиш тенденцияси бир мунча сусайганлигини кузатиш 
мумкин. Лекин шунга қарамай пахта толаси жаҳонда энг кенг тарқалган табиий 
тола ҳисобланади.  

Пахтани етиштириш, йиғиш билан дунёнинг 70 дан ортиқ давлатида  
200 млн.дан ортиқ киши банд бўлса, пахтани қайта ишлаш билан яна  
60 млн.дан ошиқ киши шуғулланади. Пахта энг кўп экиладиган ноозиқ-овқат 
экини ҳисобланиб, 30 млн. гектарни банд этиб турган экин майдонларида  
20 млн. тоннадан ортиқ пахта толаси етиштирилади. Жаҳоннинг пахта 
етиштирувчи етакчи мамлакатларига Хитой, АҚШ, Ҳиндистон, Покистон ва 
Ўзбекистон кирадилар, ушбу мамлакатларга жаҳонда етиштириладиган 
пахтанинг 65 фоиздан ортиқ улуши тўғри келади[1].   

Дунё бозорида пахта ишлаб чиқариш ва уни истеъмол қилиш йилдан-
йилга ошиб бормоқда. Бу биринчидан, ер юзида аҳолининг ошиб бораётганлиги 
билан асосланса, иккинчидан, пахтадан олинадиган янгидан-янги маҳсулот 
(матолар) турларининг яратилиши ва ҳатто саноатнинг мураккаб соҳалари учун 
хом ашё базаси сифатида фойдаланилаётганлиги унга бўлган эҳтиёжнинг ортиб 
бораётганлиги билан изоҳлаш мумкин. Тўғри охирги йилларда синтетик 
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маҳсулотлар, синтетик матоларнинг ишлаб чиқарилиши пахта истеъмолининг 
ўсиш даражасини маълум миқдорда қисқартирган бўлса-да, дунёда табиий 
матоларга бўлган қизиқиш ҳамон сақланиб қолмоқда. Буни айниқса жадал 
ривожланаётган давлатларда яққол кўришимиз мумкин.  

 
Жаҳонда пахта етиштирилиши ва истеъмол қилиниши бўйича 

маълумот (млн. тоннада)[2] 

Кўрсаткичлар 

USDA маълумотлари 
бўйича, млн. тонна 

ICAC маълумотлари 
бўйича, млн. тонна 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Ишлаб чиқариш 26,23 25,95 22,59 26,29 26,18 23,11 
Истеъмол 23,95 24,05 24,27 23,61 25,05 24,37 
Экспорт 8,89 7,71 7,70 9,00 7,71 7,35 

Қолдиқ захира 22,45 24,40 22,74 20,31 21,92 20,65 
Захиранинг 
истеъмолга 

нисбати (%да) 

93,7 
% 

101,5
% 

93,7 
% 

86,0 
% 

87,5 
% 

84,7 
% 

 
Юқорида келтирилган маълумотлар Қўшма штатлар қишлоқ хўжалиги 

департаменти ва Пахта бўйича Халқаро маслаҳат қўмитаси томонидан эълон 
қилинган. Ушбу маълумотлар жаҳонда пахта етиштириш ва истеъмол қилиш 
миқдори бўйича бир-биридан кескин фарқ қилмайди, лекин пахтанинг қолдиқ 
захираси ва захиранинг истеъмолга нисбати кўрсаткичлари бўйича тафовутлар 
мавжуд. Қўшма штатлар қишлоқ хўжалиги департаменти томонидан эълон 
қилинган маълумотларда захиранинг истеъмолга нисбати 93,7-101,5 фоиз 
атрофида тебранган бўлса, Пахта бўйича Халқаро маслаҳат қўмитаси 
маълумотларида бу кўрсаткич 84,7-87,5 фоиз атрофида ўзгарган. 

ХХ асрнинг 40 чи йилларидан бошлаб дунё бўйича пахта истеъмоли 
мунтазам равишда ўртача 2 фоизга ўсиб бормоқда. Пахта истеъмолининг 
ўсишига ривожланаётган давлатларнинг ҳиссаси каттадир, агар  
1981–1998 йилларда ривожланаётган давлатларнинг пахта истеъмолидаги улуши 
77 %ни ташкил этган бўлса, 1999 йилдан бошлаб ушбу мамлакатларнинг пахта 
истеъмолидаги улуши 80 %дан ошди. Жаҳон молиявий инқирози 2007 йилнинг 
иккинчи ярим йиллигидан бошлаб дунё бўйича пахта ишлаб чиқариш ҳажмига 
кучли таъсир кўрсатди. 2009 йилда пахта толасини ишлаб чиқариш ҳажми 
22,4 млн. тоннани ташкил этди, 2003 йилдан (20,1 млн. тонна) кейинги энг паст 
кўрсаткични ташкил этди, ушбу ҳолат инқироз шароитида пахта толасидан кўра 
фойдалироқ бўлган бошоқли экинлар етиштирилганлиги билан изоҳланади. 
Бундан ташқари пахта етиштиришга салбий таъсир этган омиллар сифатида бир 
қанча давлатларда фермерларнинг кредит олиш имкониятларининг пасайганлиги 
ва ишлаб чиқариш харажатларининг ошганлигини ҳам келтириш мумкин. Чунки 
пахта (ғўза) – меҳнат сиғими юқори бўлган кўп ишлаб чиқариш харажатлари 
талаб қиладиган экин туридир[3].  

Республикамизда мустақилликнинг биринчи кунларидан пахта хом ашёси 
ва пахта толасининг нархлари анча оширилди ҳамда оширилган нархлар 
ҳисобидан қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг моддий-техника 
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сотиб олишга сарфланган харажатларини қоплаш кўзда тутилди. Шу билан бирга 
пахтага нисбатан ўрнатилган нархларни эркинлаштириш мақсадида Давлат 
буюртмасидан ортиқча етказиб бериладиган пахта толаси ҳажмлари келишилган 
нархлар бўйича сотилиши алоҳида белгилаб қўйилди[4]. Ушбу чора- тадбирлар 
республикамизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг харид нархларини бозор 
нархларига яқинлаштириш сари қўйилган илк қадам сифатида хизмат қилди. Бу 
даврда инфляция даражаси жуда юқори бўлганлиги сабабли ҳар йили қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларига харид нархларининг қайта кўриб чиқилиши табиий 
ҳол эди. Шу мақсадда 1992 йилга келиб пахта хом ашёси нархлари ўртача 
6 баробарга ва пахта толасининг улгуржи нархлари 6,8 баробарга оширилди[5]. 
Шу тарзда 2003 йилга қадар ҳар йили инфляция даражасидан келиб чиқиб, харид 
нархларидаги ўзгаришлар эълон қилинди. 2003 йилдан бошлаб етиштирилган 
пахта хом ашёсининг бутун ҳажмига бўлган харид нархлари Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги томонидан йиғим-терим бошланишидан 
15 кундан кечикмасдан, Франко-ташувчи жўнатиш станцияси (FCA) шартлари ва 
Марказий банкнинг прогноз қилинаётган валюта курси қийматида пахта хом 
ашёси йиғим-терими мавсумида жаҳон бозорида кутилаётган пахта толасига 
бўлган ўртача даражадаги нархлардан келиб чиқиб белгиланаши, Ливерпул 
пахта уюшмасида кутилаётган котировка бўйича бир инглиз фунти оғирлигидаги 
америка центларида ифодаланган CIF шартларида ўртача жаҳон бозоридаги 
нархи пахта толасининг бешинчи тип, биринчи нав, ўрта класс нархи сифатида 
қабул қилиниши ҳам бир инглиз фунти оғирлигининг центи бир тоннанинг АҚШ 
долларидаги нархига айлантириш учун 22.046 ҳисоб-китоб коэффициенти 
қўлланилиши белгилаб қўйилди[6]. Пахта хом ашёсига харид нархларини ва 
пахта толасига улгуржи нархларни шакллантиришнинг такомиллаштирилган 
тартиби Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 03.09.2007 йилда 1711-
рақам билан рўйхатдан ўтган “Пахта хом ашёсининг харид нархини ва пахта 
толасининг улгуржи нархини шакллантириш тартиби тўғрисида”ги янги 
таҳрирдаги Низомда акс эттирилди. 

Пахта нархида юз берган ўзгаришларнинг таҳлилини давом эттириб,  
2001-2015 йилларда пахта хом ашёсига ўрнатилган ўртача харид нархларининг 
ўзгариш тенденциясини қуйидаги диаграмма орқали акс эттирамиз:  
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Келтирилган маълумотларнинг кўрсатишича, республикамизда пахта хом 

ашёсининг харид нархлари мунтазам ўсиш тенденциясига эга, таҳлил этилаётган 
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даврда харид нархларининг энг юқори ўсиш кўрсаткилари  
2001, 2002 ва 2003 йилларга тегишли бўлиб, мос равишда 41,2 %, 56,5 % ва 
54,8%га тенг бўлган. Ушбу ҳолат энг аввало республикамизда пахта 
етиштиришда агротехник тадбирлар билан боғлиқ харажатларнинг кескин 
ошгани, хусусан ёнилғи-мойлаш материаллари, менерал ўғитлар нархлари ҳамда 
меҳнат харажатларининг ошганлиги билан изоҳланади. Масалан,  
1999-2006 йилларда “1 га пахта майдонига сарфланган меҳнат харажатлари 
7,1 %га, 1 центнерга хом ашё ва толага сарфланган меҳнат харажатлари ҳам мос 
равишда 15,3 % ва 9,1 %га кўп сарфланган, 1 центнер хом ашё таннархи ҳам мос 
равишда – 25 618 сўмга ёки 8,0 мартага ва толаники эса 81 685 сўмга ёки 
7,6 мартага ошган[7]”. 2007-2013 йилларда пахта хом ашёси нархининг ошиши  
15-22,2 фоиз атрофида тебранган бўлса, 2014-2015 йилларда пахта хом ашёси 
нархининг ўсиш суръатлари кескин пасайган, яъни ушбу йилларга мос равишда 
12 % ва 6 %ни ташкил этган, бунинг дунёда пахта хом ашёси нархининг пасайиб 
кетганлиги билан изоҳланади. 

Ушбу маълумотлар таҳлилининг мантиқий давоми сифатида пахта хом 
ашёси нархининг ўзгаришини, ушбу йилларда инфляция даражаси ҳамда ягона 
ер солиғи ставкаларининг ўзгариши билан қиёсий таҳлил этамиз: 
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Маълумотларнинг кўрсатишича таҳлил этилаётган даврда пахта хом 

ашёси нархининг ўзгариши инфляция даражасига нисбатан юқорироқ бўлган, 
шунингдек ушбу даврда ягона ер солиғи ставкаси ошиб борган, лекин  
2011 йилдан бошлаб ставкалар ўзгаришсиз сақланиб қолган. Ягона ер солиғи 
ставкаларидаги ўзгаришлар бир текис эмас, ушбу кўрсаткичнинг ўзгариши пахта 
хом ашёсининг ёки инфляция даражасининг ўзгаришига тўлиқ мос келмайди. 
Масалан, 2005-2010 йилларда ягона солиқ ставкасининг оширилиши ҳар йили 
20 фоиздан юқори бўлган бўлса, ушбу йилларда инфляция даражаси 3,7-7,8 фоиз 
даражасида тебранган, пахта хом ашёси нархининг ўзгариши мазкур йилларда 
(2008 йилда 22,2 фоиз, ундан ташқари йилларда) 20 фоиздан юқори бўлмаган. 
Таъкидлаш жоизки 2011 йилдан бошлаб ягона солиқ ставкасининг оширилиши 



 

 

 

74

пасайган, агар 2010 йилга нисбатан 2011 йилда 20 фоизга ставка ошган бўлса, 
яъни 5 фоиздан 6 фоизга кўтарилган. 2012-2015 йилларда ягона ер солиғи 
ставкаси ўзгаришсиз қолмоқда ҳамда 6 фоизлик миқдори сақланиб қолмоқда. 
Таъкидлаш жоизки 2016 йилда ягона ер солиғи ставкаси кескин пасайтирилган, 
яъни 0,95 фоизга тушган бўлса-да, ушбу солиқни ҳисоблаш базаси бўлган ернинг 
норматив қийматлари оширилди. 
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Маълумотларнинг кўрсатишича 2011-2015 йиллар давомида ягона ер 

солиғи ставкаси ўзгармаганлиги билан бирга ернинг норматив қийматида деярли 
ўзгаришлар бўлмаган, фақат ушбу даврда ернинг норматив қийматининг кам 
миқдорда бўлса-да ошиб бориши ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшиланиши 
натижасида унинг балл бонитети кўтирилганлиги билан изоҳланиши мумкин. 
2016 йилда ернинг норматив қийматини кескин кўтарилиши уни ҳисоблашдаги 
коэффициентларнинг оширилиши ҳамда ернинг норматив қийматини 
аниқлашдаги тартибнинг такомиллаштирилиши билан боғлиқ жараёндир. Ягона 
ер солиғи ставкаси 2015 йилдаги 6 фоиздан 6,3 баробарга пасайтирилиб, 
0,95 фоиз белгиланган. 

Умумий хулоса қилинганда республикамизда пахта хом-ашёси ва толаси 
нархлари ҳамда қишлоқ хўжалиги ерларининг норматив қийматини аниқлаш 
тартиблари бозор иқтисодиёти талабларига мослаштирилиб 
такомиллаштирилишига эришилган. 
 
ФОЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР:  
1. http://www.science-education.ru/95-4578 
2. www.fas.usda/gov/cots/cotton  
3. Ажиметова Г.Н. Мировой опыт и обзор развития хлопководства в Казахстане 
// Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 1 – С. 54 
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5. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг 
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ошириш тўғрисида” ги қарори. 
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расмий нашр. 
7. Муртазаев О. Пахтачилик мажмуаси самарадорлигининг методологик 
масалалари: и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. – Т.: 
БМА, 2009. – 13 б. 
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ПРАВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ  
кандидат економічних наук, Віце-президент, Всеукраїнська громадська 
організація  «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом 
об’єктів архітектури» 
 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЇ НА 
РІЗНИХ ЕТАПАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Можливі напрямки реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників 

підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій 
неоднакові за мірою впливу, ступенем використання та контролю. Тому 
для практики господарювання, для керівників і відповідних спеціалістів 
(менеджерів), - суб'єктів підприємницької, чи інших видів діяльності, 
важливим є детальне знання масштабів дії, форм контролю та 
використання істотніших, внутрішніх і зовнішніх чинників, 
ефективності на різних рівнях управління діяльністю трудових 
колективів. Той чи інший суб'єкт господарювання може, й мусить, 
постійно контролювати процес використання внутрішніх чинників через 
розробку та послідовну реалізацію власної програми підвищення 
ефективності діяльності, а, також, ураховувати вплив на неї зовнішніх 
чинників [1, c. 58-62]. 

У зв'язку з цим виникає необхідність конкретизації напрямків дії 
та використання головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення 
ефективності діяльності суб'єктів господарювання. 

1. Технологія. Технологічні інновації – це процес відновлення 
виробничого потенціалу, спрямований на підвищення продуктивності 
праці й економію енергії, сировини й інших ресурсів, що, у свою чергу,  
дає можливість збільшити обсяг прибутку фірми, удосконалити техніку 
безпеки, провести заходи щодо захисту навколишнього середовища, 
ефективно використати внутрішньофірмові інформаційні системи. 

2. Продукт. Самі продукти праці, їхня якість, є важливим 
чинником ефективності діяльності суб'єктів господарювання. Рівень 
останньої має корелювати з корисною вартістю, тобто ціною, яку 
покупець готовий заплатити за виріб відповідної якості.  

3. Персонал. Основним джерелом і визначальним чинником 
підвищення конкурентоспроможності підприємства є працівники – 
керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові якості працівників, 
підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюються 
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дійовим мотиваційним механізмом на підприємстві, підтриманням 
сприятливого соціального мікроклімату в трудовому колективі.  

4. Організація і системи. Єдність трудового колективу, 
раціональне делегування відповідальності, належні норми керування 
характеризують добру організацію діяльності підприємства, що 
забезпечує необхідну спеціалізацію та координацію управлінських 
процесів, а, отже, вищий рівень ефективності будь-якої складної 
господарської системи. При цьому, остання для підтримки високої 
ефективності господарювання, має бути динамічною та гнучкою, 
періодично реформуватися відповідно до нових завдань, що постають за 
зміни ситуації на ринку [2, c. 450-452]. 

5. Методи роботи. За переважання трудомістких процесів 
досконаліші методи роботи стають достатньо перспективними для 
забезпечення зростання ефективності діяльності підприємства та 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. Постійне 
вдосконалення методів праці передбачає систематичний аналіз стану 
робочих місць та їхню атестацію, підвищення кваліфікації кадрів, 
узагальнення та використання нагромадженого на інших підприємствах 
позитивного досвіду. 

6. Стиль управління. Від стилю управління залежить, у якій мірі 
враховуватимуться зовнішні чинники і зростання ефективності 
діяльності на підприємстві, відтак належний стиль управління як 
складовий елемент сучасного менеджменту є дійовим чинником 
підвищення ефективності діяльності будь-якого підприємства та 
підвищення його конкурентоспроможності.  

7. Державна економічна й соціальна політика істотно впливає на 
ефективність суспільного виробництва. Основними її елементами є:  

а) практична діяльність владних структур;  
б) різноманітні види законодавства (законотворча діяльність);  
в) фінансові інструменти (заходи, стимули);  
г) економічні правила та нормативи (регулювання доходів і 

оплати праці, контроль за рівнем цін, ліцензування окремих видів 
діяльності);  

д) ринкова, виробнича й соціальна інфраструктури;  
е) макроекономічні структурні зміни;  
є) програми приватизації державних підприємств (організацій);  
ж) комерціалізація організаційних структур невиробничої сфери. 
9. Інституціональні механізми. Для безперервного підвищення 

ефективності діяльності всіх суб'єктів господарювання держава має 
створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть 
постійне функціонування на національному, регіональному, чи 
галузевому, рівнях спеціальних інституціональних механізмів – 
організацій (дослідних і навчальних центрів, інститутів, асоціацій), їхню 
діяльність треба зосередити на:  
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• розв'язанні ключових проблем підвищення ефективності різних 
виробничо-господарських систем та економіки країни в цілому;  

• практичній реалізації стратегії і тактики розвитку 
національної економіки на всіх рівнях управління. Нині у світі функціонує 
понад 150 міжнародних, національних і регіональних центрів 
(інститутів, асоціацій) з продуктивності та управління [3, c. 141-142]. 

10. Інфраструктура. Важливою передумовою зростання 
ефективності діяльності підприємства є достатній рівень розвитку 
мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-господарської 
інфраструктури. Нині всі підприємницькі структури користуються 
послугами інноваційних фондів і комерційних банків, бірж (товарно-
сировинних, фондових, праці) та інших інститутів ринкової 
інфраструктури. Безпосередній вплив на результативність діяльності 
підприємств справляє належний розвиток виробничої інфраструктури 
(комунікацій, спеціалізованих інформаційних систем, транспорту, 
торгівлі тощо). Вирішальне значення для ефективного розвитку всіх 
структурних елементів економіки має наявність широкої мережі установ 
соціальної інфраструктури. 

11. Структурні зміни в суспільстві також впливають на показники 
ефективності на різних рівнях господарювання. Найважливішими є 
структурні зміни економічного та соціального характеру.  

12. Інформаційна система. Сьогодні інноваційна діяльність 
підприємства не може бути успішною без чіткої і гнучкої системи 
інформації щодо внутрішнього і зовнішнього ділового середовища. 
Завдяки такій інформації створюються передумови для швидкого 
реагування на всі мікро- і макро-зміни, оперативного поновлення 
товарного асортименту і технологій, простежування динаміки потреб 
цільової групи покупців інноваційного продукту.  

Інформаційна система для забезпечення інноваційних проектів 
підприємства складається з матеріалів щодо загального економічного 
стану підприємства, банку науково-технічних та патентних даних, а, 
також, результатів моніторингу зовнішнього маркетингового 
середовища. 
 
ЛІТЕРАТУРА: 
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Підр. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 281 с. 
2. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. 
Кибанова.М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ 
ТА ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

В сучасних умовах розвитку соціально–економічних систем в контексті 
глобалізаційних викликів, туризм є однією з найбільш високодохідних галузей, 
що динамічно розвиваються. Його успішний розвиток має позитивний вплив на 
такі галузі економіки, як транспорт, зв’язок, будівництво та розвиток 
інфраструктури в цілому.  

За рівнем дохідності вітчизняна індустрія туризму поступається лише 
нафтовидобувній промисловості та автомобілебудуванню, і що надзвичайно 
важливо забезпечує високий рівень зайнятості населення. Потужний розвиток 
Інтернет–технологій висуває вимоги залучення в кожну галузь, зокрема в 
туризм, фахівців, які впевнено володіють новітніми досягненнями, передовими 
технологіями, а також здібних впроваджувати й використовувати сучасні методи 
і прийоми у професійній діяльності. Тому цілеспрямований пошук таких 
фахівців на ринку праці та залучення їх до праці є актуальним завданням на 
сучасному етапі функціонування та розвитку ринку праці туристичної галузі.  

Відповідно до ст. 25 «Загальної Декларації прав людини», прийнятої 10 
грудня 1948 р., «кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи 
їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який 
необхідний для підтримки здоров’я й добробуту його самого і його родини, і 
право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 
настання старості або іншого випадку втрати засобів до існування по незалежних 
від неї обставинам» [3, c. 15]. 

До останнього часу туризм вважався однією з найбільш перспективних 
галузей, однак останнє загострення політичної й економічної ситуації в Україні 
поставило під сумнів позитивні тенденції в розвитку туризму. Зміна ситуації на 
туристичному ринку вимагає ретельного аналізу, розв’язання великого 
комплексу проблем у сфері теорії та практики туризму. Однією із причин 
становища, що створилося, є брак уваги до аналізу причин і наслідків 
трансформації туризму як феномена. Одне з найбільш ранніх визначень туризму, 
прийняте ООН, характеризувало його як «активний відпочинок, що впливає на 
зміцнення здоров’я, фізичний розвиток людини, пов’язаний з пересуванням за 
межами постійного місця проживання» [2, с. 34]. 

Сектор туризму є складовою частиною господарського комплексу, що 
охоплює характерні види туристичної діяльності. В умовах ринкової економіки 
науковці розглядають туризм як вид підприємницької (господарської) діяльності, 
що приносить прибуток та задовольняє специфічні потреби, пов’язані з 
використання вільного часу та з подорожами. У межах цього підходу туризм як 
вид господарської діяльності має назву «туристичний бізнес». 

Підприємницька діяльність у туризмі об’єктивно виокремилась у процесі 
суспільного розподілу праці та повинна бути чітко  визначена за місцем, межами 
та форматами у структурі національної економіки.  

Найбільш широко види туристичної діяльності охоплені та достатньо 
ґрунтовно представлені у СМКДТ – Стандартній міжнародній класифікацій 
видів діяльності в сфері туризму, яка розроблена ВТО і прийнята Статистичною 
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комісією ООН у 1993 р. як тимчасова класифікація. СМКДТ є концептуальною 
основою розробки цілісності, всеохоплюючої і об’єктивної системи збору, 
обробки та поширення статистичної інформації в сфері туризму. 

Згідно з СМКДТ до туристичної індустрії належать 74 спеціалізовані 
види (підкласи) економічної діяльності, зазначені у Міжнародній стандартній 
галузевій класифікації всіх видів економічної діяльності, а також 110 видів, які 
частково пов’язані з туризмом [4]. 

Оскільки важливість туризму для національної економіки і задоволення 
соціальних потреб очевидна, то його розвиток є важливою справою як для 
туристичної індустрії, так і для подорожуючих. Тому основними видами 
діяльності національних туристичних організацій є просування туризму в 
Україні, а також бажання розширити співробітництво уряду і приватної індустрії 
туризму. Управління цією діяльністю в широкому плані являє собою процес 
вироблення і здійснення управлінських рішень. Управління туризмом на 
регіональному рівні означає вплив суб’єкта управління на об’єкт                   
управління [5, c. 135]. 

Управління діяльністю туристичних підприємств полягає в особливому 
сполученні системного, адаптивного та ситуаційного управлінських підходів, 
результатом чого є максимальна адаптація сервісної діяльності туристичних 
підприємств до сучасних потреб споживачів і можливість своєчасно змінювати 
та оновлювати асортимент послуг, що є основою підвищення 
конкурентоспроможності та економічної ефективності. 

Управління туристичною діяльністю підприємства – це ціле спрямований 
вплив на його персонал і клієнтів для організації та координації їх дій у процесі 
надання туристичних послуг. 

Основними принципами системи управління діяльністю туристичного 
підприємства є: 

• спрямованість на задоволення споживача; 
• узгодженість цілей керівника підприємства та колективу; 
• орієнтація на бізнес–процеси; 
• мотивація поведінки та соціальна відповідальність; 
• безперервність вдосконалень, розвитку та навчання [6, c. 164]. 
У сучасних організаційних формах управління малими туристичними 

підприємствами найпоширенішими є лінійна та функціональна структури. 
Лінійна структура управління будується на основі таких основ них 

принципів: єдність підпорядкування, відповідальність лінійних керівників за 
кінцеві результати роботи підрозділу, забезпечення оптимального 
співвідношення між централізацією і децентралізацією, оптимізація числа 
підлеглих у одного керівника [1, c. 98]. 

Функціональна структура зводиться до угрупування персоналу для 
виконання тих завдань, які вони виконують. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що управління туристичним 
підприємством у наш динамічний час є досить складною роботою, яку можуть 
виконувати лише фахівці нової генерації, озброєні найсучаснішими знаннями. 

Найкраще управління – це те, яке найкращим чином дозволяє 
підприємству ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і 
цілеспрямовано розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників і, 
таким чином, задовольняти потреби клієнтів і досягати цілей із високим 
ступенем ефективності.  
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Управління забезпечує реалізацію стратегії розвитку підприємства, 
взаємодію із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних завдань. 
І в широкому розумінні завдання менеджерів при цьому полягає в тому, щоб 
обрати ту систему управління, яка найповніше відповідатиме цілям 
підприємства, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що виливають на неї. 
Вадливо памятати, що вимоги до якості управління підвищуються із інтеграцією 
бізнесу у світовий простір. Тобто бізнес стає глобалізованим. Ми поділяємо 
думку, що: «Глобалізація є досить стрімкою силою, що спонукає держави, 
корпорації, наукові та освітні інституції до змін» [7, c. 94].  

Саме тому, важливо розробити нові підходи до управління в умовах 
стрімких змін, в умовах глобалізації.  
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РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО 
НАГЛЯДУ 

 
Забезпечення стабільності банківської системи визначає суспільні вимоги 

до системи державного  регулювання банківської діяльності, які постійно 
зростають з огляду на ускладнення та розширення банківських інструментів, 
розвиненість фінансових ринків. У 2007 р. безпосередньо перед початком 
світової фінансової кризи, за даними  Конференції Організації Об'єднаних Націй 
з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), співвідношення фінансових активів до ВВП у 
світі збільшилось зі 120% до 365% за період з 1980 року по 2007 рік , що 
свідчить про надзвичайно швидке зростання  фінансового сектора для глобальної 
економіки і  високий рівень фінансової складової світової економіки [1].  

Починаючи з 2008 р. Європейська Комісія розробила і внесла  пропозиції 
щодо поступового створення в ЄС надійного і більш ефективного банківського 
сектора. Комісія виходила з того, що краще регульовані та контрольовані банки 
будуть сильні¬шими і стійкішими, а отже працюватимуть на благо реального 
сектора еко¬номіки в цілому. Надійний банківський сектор  гарантуватиме, що 
платники податків не будуть розплачуватися за помилки банків. Все це мало 
створити  підґрунтя для відновлення фінансової стабільності в Європі. Крім того 
слід зазначити, що саме створення надійної фінансової основи функціонування 
єдиного внутрішнього ринку Євросоюзу також кореспондується з виконанням 
ним своїх зобов’язань з фінансового регулювання у межах Великої двадцятки 
(G20). Відтак формується нова парадигма банківського регулювання та нагляду, 
що зосереджує увагу регуляторів на  формуванні макропруденційної політики 
нагляду, а не на стійкості окремих банків (мікропрудеційна спрямованість 
нагляду)[2]. 

Криза виявила також фактичну відсутність координації національних 
регуляторів. В ЄС напередодні інституціональної реформи функціонували 27 
різних систем нагляду, заснованих переважно на національних правилах і 
регуляторних нормах. Недостатній аналіз реальних загроз і неурегульованість 
національних систем нагляду створили підґрунтя  до створення Європейською 
комісією наднаціональних наглядових органів з широкими повноваженнями 
щодо прямого нагляду за діяльністю фінансових установ. 

У червні 2012 року Європейська Рада схвалила створення банківського 
союзу (EBU). Починаючи з 2014 р. Європейський Союз реалізує нову 
інтегровану систему регулювання і нагляду і розширює компетенції ЄЦБ, який 
має виконувати, і завдання макропруденційних нагляду, і впроваджувати єдині 
підходи до мікропруденційного нагляду банків ЄС. Банківський союз 
складається з трьох опор – Єдиний наглядовий механізм (Single Supervisory 
Mechanism – SSM);  Єдиний антикризовий механізм (Single Resolution 
Mechanism – SRM);   Система гарантування депозитів (Deposit Guarantee Schemes 
– DGS).   

На даному етапі можна говорити про запровадження лише двох опір. В 
межах єдиного наглядового механізму ЄЦБ надано нових повноважень з нагляду 
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за банками Єврозони, в тому числі: ліцензу¬вання банків; безпосеред-ній 
контроль за великими банками (активи яких перевищують 30 млрд. євро або 
станов¬лять щонайменше 20 % від ВВП своєї країни); моніторинг за станом 
нагляду, що здійснюється національними органами фінансового контролю за 
малими банками. ЄЦБ в будь-який момент може при¬йняти рішення щодо 
безпосереднього контролю за однією або кількома з цих кредитних установ з 
метою забезпечення послідовного застосування високих стандартів нагляду. 
ЄЦБ також забезпечує по¬слідовне застосування в Єврозоні єдиного зводу 
правил для банків країн Єврозони і  узгодженість наглядових дій держав-чле¬нів 
ЄС, які на даний момент не входять до зони євро [3].  Це означає, що ЄЦБ  є 
вищим органом, на якого покладено функцію банківського нагляду  за регулює 
діяльність всіх банків в контексті єдиного наглядового механізму. Слід 
зазначити, що згідно Лісабонської договору завданням ЄЦБ є підтримка цінової 
стабільності в Єврозоні. У зв'язку з чим виникає дискусійне питання щодо  
конфлікту пріоритетності функцій ЄЦБ.  

 Друга складова банківського союзу, а саме – єдиний антикризовий 
механізм, має забезпечити ефективне вирішення серйозних фінансових проблем, 
з якими можуть зіткнутися банки в майбутньому. У випадку банкрутства 
транскордонних системних банків цей механізм має діяти  більш ефективно, 
аніж відповідні заходи національних ор¬ганів. 

Невирішеним залишається запровадження єдиної системи гарантування 
вкладів. Зазначимо, що починаючи з 1994 р., після прийняття Директиви 
94/19/ЄС «Щодо системи гарантування депозитів», для всіх держав-членів ЄС 
обов`язковим є функціонування системи гарантування депозитів [4].  Згідно з її 
вимогами країна ЄС створює, офіційно визнає та регулює  одну або декілька 
систем гарантування депозитів. На даний момент часу всі країни запровадили 
основні елементи системи страхування вкладів згідно вимог Директиви. В 2015 
р.  Європейською комісією впроваджено ряд змін до Директиви, що засвідчило 
подальшу уніфікацію систем гарантування депозитів країн-членів ЄС із 
перспективою створення надалі єдиної загальноєвропейської системи. Хоча 
існує різний ризик настання потенційних банкрутств в країнах ЄС (наприклад, в  
Німеччині і Греції). У цьому контексті, на думку окремих фахівців, необхідно 
залишити окремі інструменти національної відповідальності перед вкладниками 
банків в межах  створення наднаціональної єдиної європейської системи 
гарантування вкладів [5].  

Аналіз інституціональних змін в європейській системі банківського 
нагляду доводить, що головна мета реформи, пов’язана із подальшим розвитком 
інтегрованого банківського нагляду і формуванням розширеного механізму 
контролю за фінансовою стійкістю банківської системи країні ЄС, досягнута. 
Але залишаються  потенційні ризики для банківських систем  країн ЄС. Так, за 
даними ЄЦБ, що сформульовані в  звіті про фінансову стабільність, найбільшої 
загрози фінансовий сектор ЄС може чекати через агрегування ризику стресу і 
розповсюдження шоку в тіньовому банківському секторі [6]. 

Проблема адекватного інституційного розвитку європейських органів 
банківського нагляду є найбільш дискусійним питанням на протязі останніх 
років, але з інтегруванням функції банківського нагляду до ЄЦБ отримала новий 
динамізм протиріч. На нашу думку, проблема має бути вирішена через чіткий 
інституційний розподіл функції грошово-кредитної політики і функції 
банківського нагляду, що дозволить не провокувати конфлікт інтересів через 
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відсутність контролю над рішеннями ЄЦБ, мінімізувати розповсюдження 
морального ризику і забезпечити економічну і політичну незалежність 
Центрального банку на європейському рівні.  
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СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇЇ 

 
У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні 

аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального 
використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета 
процесу мотивації – це отримання максимальної вiддачi від використання 
наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну ефективність i 
прибутковість діяльності підприємства.   

Сучасні підходи до мотивації формувалися під впливом основних 
теоретичних напрямів. До них відносять змістовні теорії мотивації, що 
аналізують базові потреби людини та досліджують споживи працюючих в 
організаціях людей, спираючись на них, менеджери одержують можливість 
глибше усвідомити недоліки підлеглих. Увага прихильників процесуальних 
теорій мотивації сконцентрована на вивченні розумових процесів, що впливають 
на поведінку людини, поясненні того, якими способами працівники прагнуть до 
винагороди. 
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Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації трудової 
діяльності зробили Ф. Тейлор, Ф. Гілбрет і Л.Гілбрет, Г. Емерсон, М. Фоллет, а 
також О. Шелдон, А. Файоль, Е. Мейо. Відомими авторами сучасних теорій 
мотивації на заході стали А. Маслоу,  Ф.Герцберг, Л. Портер, Е. Лоулер, Д. Мак-
Грегор, Д. Мак-Клелланд, В. Врум та інші [ 1, с.70 ]. 

Питання, присвячені підвищенню мотивації праці, її методам і 
стимулюванню, знайшли своє відображення в працях вітчизняних економістів: 
О.А.Богуцького, В.Г. Воронкової, В.А. Шахового та інших. 

Таким чином, термін мотивація вживається у двох аспектах. Перший –
розглядає мотивацію зі структурних позицій як систему чинників, котрі 
зумовлюють поведінку (мотиви, цілі, потреби, наміри тощо). Другий –розглядає 
мотивацію як процес або механізм, який стимулює і підтримує поведінкову 
активність на певному рівні. Мотивація, фактично є динамічним та циклічним 
процесом (див. табл.1.1). 

Таблиця 1. 
Порівняльне означення сутності поняття мотивації персоналу на 

підприємстві (в організації) 
 

№ Автор Означення 
1.  Шваб Л.І. Мотивація – процес заохочення людей до 

ефективної діяльності, спрямованої на досягнення 
цілей організації шляхом формування мотивів. 
Мотивація – це бажання працівників 
задовольнити свої потреби через трудову 
діяльність. 

2.  Палеха Ю.І. Мотивація – це процес стимулювання будь-якої 
людини чи групи людей до діяльності, 
спрямованої на досягнення цілей як свого 
підприємства, так і особистих цілей. Це внутрішня 
сила, що спонукає індивіда до дії. 

3.  Бойко Є.В. Мотивація праці - це процес свідомого вибору 
людиною того чи іншого типу поведінки, що 
визначається комплексним впливом зовнішніх 
(стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників. 

4.  Воронкова В.Г. Мотивація, загалом, являє собою процес 
спонукання, стимулювання себе чи інших людей 
до цілеспрямованої поведінки або виконання 
певних дій, спрямованих на досягнення власної 
мети або мети організації. 

5.  Мочерний С.В. Мотивація – комплекс внутрішніх чинників, які 
зумовлюють і спрямовують діяльність людини, 
колективу, окремої соціальної групи або 
суспільства на досягнення усвідомленої мети. 

 
Мотиваційна система – це один із найбільш дієвих інструментів 

управління, який складається із сукупності мотиваційних елементів, що 
дозволяють впливати на ефективність діяльності співробітників і компанії в 
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цілому. Налагоджена, у відповідності зі стратегічними і тактичними орієнтирами 
компанії, система мотивації дозволить менеджерам формувати необхідну 
поведінку співробітників, підвищити продуктивність, зацікавленість і лояльність 
персоналу. 

Дієва система мотивування працівників вітчизняних промислових 
підприємств повинна базуватися на таких принципах: 

• сприйняття працівника як особистості, повага до нього, його потреб 
та інтересів; 

• створення безпечних, комфортних умов праці; 
• створення умов та надання однакових можливостей для професійного 

просування працівників; 
• застосування об'єктивних критеріїв оцінки працівника; 
• забезпечення відповідності винагороди працівника результатам його 

праці; 
• справедливий розподіл доходів, участь працівників у прибутках; 
• залучення працівників до управління виробництвом; 
• забезпечення моральної та соціальної захищеності трудового 

колективу [5, с.36]. 
Формуючи систему мотивування працівників на вітчизняних 

підприємствах, доцільно скористатися світовим досвідом. Із всього розмаїття 
моделей систем мотивації праці можна виділити, як найефективніші, японську, 
американську, французьку, англійську, німецьку та шведську моделі. 

Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які 
стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо 
досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства.  
Мотиваційні системи формуються як комплекс різноманітних мотивів, який, у 
свою чергу, визначає стандарти поведінки. Система мотивації є динамічною, її 
складові постійно змінюються під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів[ 2, 
с.256 ]. 

Таким чином, аналіз теоретичних підходів до мотивації праці визначив, 
що шляхів і способів мотивування працюючих багато. Ефективна організація 
системи мотивації є важливим чинником прогресу та розвитку підприємства. 
Система мотивації повинна бути орієнтована на кінцевий результат, мати 
справедливий характер та бути простою й зрозумілою для кожного працівника. 
Розробка мотиваційної моделі передбачає необхідність чіткого усвідомлення 
бажаних результатів, при цьому, важливого значення набуває система мотивації, 
яка тісно пов’язана з життєвим циклом компанії. 
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ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Категорія кризис-менеджменту сформувалася в результаті розвитку 
менеджменту як науки і практики з метою задоволення потреби у вирішенні 
кризових ситуацій. Сучасна економічна ситуація спонукає менеджерів 
підприємств формувати системи антикризового управління у складі загальної 
структури управління підприємствами, які будуть найбільш ефективними в 
умовах кризового стану окремого суб’єкту господарювання. Саме тому 
теоретико-методологічні засади кризис-менеджменту мають базуватися на теорії 
та практиці світової науки управління з урахуванням специфічних особливостей 
функціональної спрямованості антикризового управління в системі управління 
підприємством, а також особливих соціально-економічних умов функціонування 
вітчизняних підприємств[1]. 

Кризи можуть виникнути на будь-якому етапі життєвого циклу 
організації. В той момент, коли вона починає свою діяльність, на ринку, де вже 
діє значне число фірм-конкурентів. Зайняти визначену ринкову нішу, правильно 
позиціонувати себе в умовах конкурентного середовища та не зазнати 
банкрутства на початковій стадії розвитку досить складно. Проте кризи часто 
виникають і в зрілих організаціях, які втрачають свою позитивну динаміку 
розвитку.  

Вітчизняна наукова література, розглядаючи напрямки антикризового 
управління, в основному зосереджується на моніторингу фінансової діяльності 
підприємства. Таким чином ідентифікуючи кризу, як загрозу 
неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в 
неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. 
Вважається, що основною умовою виходу підприємства з кризи є забезпечення 
позитивного чистого грошового потоку, основним напрямом забезпечення якого 
є досягнення точки фінансової рівноваги підприємством в кризових умовах за 
рахунок скорочення об'єму споживання фінансових ресурсів. 

Визначень того, що можна вважати кризою на підприємстві досить 
багато, за визначенням Івіна Л.Н. – криза на підприємстві – це, як правило, 
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наслідок нерозуміння менеджментом місця підприємства на ринку; стратегії 
(місії) підприємства, пов’язаної з реаліями ринку та його розвитком; способів 
вирішення проблемних питань [2]. Сидоров Н.А відзначає , що кризу на 
підприємстві можна розуміти як незапланований і небажаний, обмежений за 
часом процес, який в змозі суттєво завадити або навіть зробити неможливим 
функціонування підприємства [3]. На думку Авдошиної З.А., економічна криза в 
організації відображає її важке фінансове становище, яке характеризується 
незадовільним значенням цілого ряду показників, і першою ознакою є 
негативний фінансовий результат – валовий збиток від діяльності, зниження 
рівня рентабельності або стрімке скорочення розміру прибутку по періодах [4]. 

На нашу думку виносити фінансовий стан підприємства на перший план, 
як індикатора кризи на підприємстві, беручи за основний критерій реальне або 
прогнозоване погіршення фінансових показників, є недоцільним. Діагностика 
кризи має носити комплексний характер, бути направленою на виявлення та 
усунення внутрішніх факторів кризи, розробку комплексу планів попереднього 
реагування на виникнення надзвичайних ситуацій та постійний моніторинг та 
аналіз зовнішніх факторів впливу на роботу господарської структури[5].  

Одним з теоретичних підходів щодо визначення мети кризис-
менеджменту, визначає її як можливість з’ясувати суть розвитку кризи, 
утримування контролю над кризою в різних її фазах та визначення потенційних 
типових криз.  

Крім того, думки зарубіжних економістів у питанні дослідження кризис-
менеджменту розділилися залежно від часу появи та існування антикризового 
управління в організації: одні розглядають його як заходи щодо недопущення 
кризи, інші щодо виходу з неї, треті вважають, що кризис-менеджмент повинен 
бути направлений на запобігання кризі, вихід з неї та ліквідацію її наслідків. 

Узагальнюючи, ми визначаємо кризис-менеджмент як комплекс 
ефективних управлінських рішень, що охоплює усі елементи бізнесу, 
направлених на мінімізацію негативних наслідків у результаті настання 
внутрішніх та/або зовнішніх ризиків. 

Коротко підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що чим краще 
компанія підготовлена до початку настання кризової ситуації, тим менше часу їй 
необхідно для реагування та усунення негативних наслідків кризи.  
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СТРЕС НА РОБОТІ ЯК КАТЕГОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Поняття «стрес на роботі», поряд з такими категоріями, як соціально-
психологічні ризики і захищеність праці, є в даний час однією з найбільш 
обговорюваних тем в менеджменті, соціальній психології та соціології праці. Це 
пов'язано зі структурними змінами в сфері зайнятості і новими викликами 
сучасності, завдяки яким трудове життя все більше наповнюється 
невизначеністю, що має принципово нові форми. Ці зміни стають предметом 
осмислення критичної теорії останніх десятиліть. Основний фокус аналізу 
зосереджується на такому факторі, як організаційне середовище, яка одночасно є 
джерелом стресових факторів і простором, в рамках якого можливе регулювання 
дії стресорів. Одним з основних теоретиків цього напрямку є П. Лежерон, що 
обґрунтував концепцію «позитивного» і «негативного» стресу і його впливу на 
продуктивність компанії [1]. 

В рамках організаційного підходу робочий стрес розглядається як 
проблема організації, а головним фокусом аналізу є організаційні чинники 
стресу, які можуть бути регульовані. 

Організаційні теорії стресу на роботі виводять аналіз на інший щабель: 
стрес не тільки можна подолати, але і знизити ймовірність його виникнення 
шляхом створення відповідних умов праці та застосування спеціальних 
управлінських стратегій. При такій постановці питання індивід розглядається не 
як носій особливих психологічних здібностей, піддає власної когнітивної 
оцінкою джерела стресу, а як один з елементів, включених в систему організації. 

Поява в кінці 1990-х початку 2000-х рр. нового підходу до вивчення 
стресу, який ми виділяємо в якості організаційного, пов'язане, перш за все, з його 
розумінням як соціальної проблеми, що має негативні наслідки не тільки для 
індивіда, але і для організацій, і для економіки в цілому. Виділення робочого 
стресу з безлічі індивідуальних ризиків, з якими стикаються люди, обумовлено, 
по-перше, соціальним характером його наслідків, і, по-друге, тим, що стрес 
визначається факторами, які за своєю природою не завжди підлягають 
індивідуальному контролю. 

Дослідження стресу як фактору впливу на ефективність праці 
співробітника є вкрай важливим в умовах сьогодення. Негативні наслідки стресу 
для працівників полягають не тільки в підвищеному ризику виникнення депресії, 
погіршенню фізичного стану, серцево судинних та інших захворювань, але 
також в зниженні самоповаги і загальної задоволеності працею [2]. Слід 
враховувати, що стрес впливає не тільки на фізичне здоров'я індивіда і його 
психологічний стан, але і на продуктивність праці. Особливо важливо 
досліджувати питання стресу на робочому місці для такої категорії працівників, 
як менеджери. Як зазначають вчені, на сьогодні «…у число його завдань почали 
входити розробка загальної стратегії підприємства, формулювання політики, 
здатної зробити його успішним і прибутковим, формування ефективної системи 
управління персоналом тощо. Менеджер став суб'єктом управління, який бере на 
себе всю повноту відповідальності за керовану організацію» [3, с. 74]. 
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Масштаби поширення стресу на роботі і серйозність наслідків цього, 
переводять проблему в розряд соціальних і вимагають звернення до теоретичним 
і методологічним інструментам соціологічної науки. Поряд з дослідженнями 
індивідуальних можливостей управління стресом, актуалізуються дослідження 
соціального середовища організації, як потенційного джерела стресу, оскільки 
його негативні наслідки впливають не тільки на особистість, а й на 
функціонування самої організації. Наявні психологічні підходи стають 
недостатні, оскільки робочий стрес як соціальна проблема потребує спеціальних 
методах оцінки і заходи попередження, а вивчення його причин має 
фокусуватися на соціальних факторах, піддаються управлінню. 

Відповіддю на цей виклик в останнє десятиліття стала поява досліджень, 
що фокусуються на вивченні організаційної природи робочого стресу, що 
пропонують керівництву організацій можливості його регулювання для 
підвищення ефективності і продуктивності праці. Новий фокус аналізу, 
характерний для цих теорій, дозволяє нам об'єднати їх в підхід, який ми 
називаємо організаційним підходом до вивчення стресу на роботі. Його 
відмінною рисою є фокус на організаційних факторах, що призводять до 
стресової ситуації, а також розгляд можливостей управління стресом з боку 
організації, яка стає новим суб'єктом, що відповідає за робочий стрес. В рамках 
організаційного підходу розробляється ідея можливості управління робочим 
стресом за допомогою регулювання його причин, а сама організація аналізується 
як система, не тільки виробляє стресові умови, але також здатна регулювати ці 
умови. Відповідно, основним ресурсом, що дозволяє долати стрес, в 
організаційних теоріях є чи не психологічні характеристики працівників, а 
певним чином вибудувана структура управління в організації, яка може звести 
до мінімуму ризики виникнення стресу на роботі.  

В основі організаційних теорій стресу також лежить ідея дисбалансу між 
вимогами середовища і ресурсами індивіда, однак основним об'єктом вивчення 
стають не індивід і його ресурси, а вимоги середовища, що розглядаються як 
соціальні детермінанти стресу, що дозволяє аналізувати його не тільки як 
психологічний, а й як соціальний феномен. Головний акцент тут робиться на 
соціальних факторах і передумови стресу, якими можна управляти незалежно від 
психологічних особливостей особистості. Під оточенням індивіда або вимогами 
середовища в організаційних теоріях розуміється робоче середовище або простір 
організації. Основні елементи, які розглядаються під час аналізу стресу на роботі 
в рамках організаційного підходу, включають наступний набір: 

• вимоги, що надходять з системи організації; 
• ресурси, якими володіє індивід на робочому місці (тобто, ті, які він 

отримує від організації); 
• сприйняття рівноваги або дисбалансу між запитами зовнішнього 

середовища і ресурсами індивіда для відповіді; 
• наслідки стресу не тільки для здоров'я і психологічного стану індивіда, 

але і для його продуктивності праці, і, в кінцевому рахунку, для ефективності 
організації. 

Таким чином, предметом організаційних теорій стресу стає взаємодія 
працівників з простором організації як системою, що виробляє умови для 
виникнення стресу. Організація в сукупності її соціальних характеристик 
(управлінські стратегії, корпоративна культура, умови праці та ін.) також стає 
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повноцінним чинним актором, здатним, як і індивід, вживати заходів 
(створювати умови) для зниження ризику появи стресу у співробітників. 

В даний час основний внесок в організаційну теорію стресу належить 
зарубіжними авторами, оскільки велика частина вітчизняних досліджень 
залишається в руслі психологічного підходу. 

Деякі дослідники фокусуються на аналізі конкретних стрес-факторів, 
серед яких особливе місце займає напрямок вивчення рольової поведінки і 
рольового конфлікту в організації. Рольовий конфлікт, як фактор стресу, виникає 
в разі нерозуміння співробітником своєї ролі і реального статусу в організації, а 
також брак інформації для адекватного сприйняття робочих завдань. В 
результаті робочі вимоги і очікування від рольової поведінки членів команди не 
відповідають один одному, що викликає стрес. 

Питання дослідження стресу на робочому місці є вкрай актуальним на 
сьогоднішній день. Вітчизняні дослідники менеджменту вкрай мало уваги 
приділяють вивченню стресу, що не дозволяє об’єктивно проаналізувати вплив 
стресу на робочому місці на ефективність роботи організації в цілому. 
Вирішення цих питань є предметом подальших досліджень науковців та 
практиків менеджменту.  
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК 
ЕЛЕМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇЇ 

ФОРМУВАННЯ 
 

Нові умови господарювання, динамізм і невизначеність зовнішніх умов, 
підвищення освітнього рівня персоналу, зміна мотивації працівників вимагають 
розвитку організаційної культури у всьому її розмаїтті. В останні роки 
спостерігається хвиля наукового та практичного інтересу до феномена 
організаційної культури.  
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Специфічним елементом управління підприємством є корпоративна 
культура. В умовах розвитку цивілізованого ринку, нарощування глобалізованих 
процесів, боротьби за світове технічне лідерство, відбувається суттєва 
переоцінка ролі та значення людського фактора в системі управління 
підприємницькою структурою. 

Наукові дослідження у цій галузі переконливо свідчать про  необхідність  
радикальної  зміни  вітчизняного  підходу до сприйняття організаційної 
культури. Наприклад, закордонні вчені Р. Паскаль і М. Мілманн наголошують, 
що за останні 20 років найбільш процвітаючі фірми СШа не мали жодної базової 
традиційної  переваги  для  досягнення  успіху  в  бізнесі.  Їхній  успіх   досягався   
цінностями   компанії,   фірмовими   правилами, турботою  про  загальне  
розуміння  цілей,  тобто  ефективно сформованою організаційною культурою. На  
проведення  досліджень  з  проблем організаційної культури та розробки 
навчальних програм благодійні фонди та бізнесмени виділяють значні суми 
коштів: наприклад, гарвардський   університет   отримав   від   американського 
бізнесмена Д.  Шеда  20  млн  дол.  для  розробки  і  запровадження  у  
навчальний  процес  курсів  з організаційної культури  та  етики  бізнесу [2, с. 
220]. 

Механізм формування корпоративної культури полягає у взаємодії її 
джерел, які вони визначають, домінуючи в колективі, значення та ієрархію 
спосіб цінностей породжує найбільш адекватну сукупність способів їх реалізації, 
що втілюються у способах діяльності та формують внутрішньо-групові норми та 
моделі поведінки. Формування корпоративної культури може відбуватися 
чотирма шляхами:довгостроковою практичною діяльністю; діяльністю керівника 
чи власника; штучним формуванням корпоративної культури фахівцями 
консультаційних організацій; природним відбором найкращих норм, правил і 
стандартів, запропонованих керівником і колективом [5, c. 440]. 

До складових елементів корпоративної культури відносять і якості 
особистості, такі як бажання конкурувати, уміння переконувати; прагнення 
відігравати роль неформального лідера; терпимість до рутинної адміністративної 
роботи [4, c. 100]. 

Успішні компанії мають сильну і монолітну культуру, за допомогою якої 
співробітники об'єднуються, ототожнюючи себе зі своєю компанією і спільно 
прагнучи до досягнення єдиної мети. Менш процвітаючі компанії мають слабку 
культуру, при якій співробітники роз'єднані, їх відданість компанії мінімальна і 
працюють вони в основному заради грошей. Слабку організаційну культуру 
можна перетворити в сильну шляхом впливу як на зовнішні, так і на внутрішні 
фактори впливу організаційного середовища. 

Для досягнення максимальних результатів діяльності підприємства 
повинні прагнути до зміцнення своєї організаційної культури, до перетворення 
слабкої культури в сильну. У теорії управління існує правило: що піддається 
виміру, тим можна управляти. Діагностика та аналіз дає можливість організації 
порівняти реальну культуру з тією організаційною культурою, до якої прагне 
керівництво. для вирішення завдання формування сильної культури слід 
провести діагностику та аналіз організаційної культури, визначити ступінь 
контролю менеджменту над культурою, описати методи та інструменти, 
використовувані для управління нею [3]. 

Для підвищення рівня організаційної культури як елемента управління 
підприємством необхідно створити образ бажаної культури, описати основні 
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організаційні цінності та принципи поведінки. Результатом робіт повинен стати 
план заходів щодо зміни та посиленню культури підприємства. Рекомендується 
проводити такого роду роботу в кілька етапів: спочатку діагностувати 
організаційну культуру, а потім розробити рекомендації щодо її зміни. У зв'язку 
з цим, перед початком основних робіт слід провести експрес-діагностику 
підприємства, в рамках якої будуть вивчені питання, пов'язані з цілями, задачами 
і стратегією, особливостями зовнішнього середовища, специфікою системи 
управління. 

Алгоритм формування організаційної культури являє собою низку 
послідовних кроків, а саме: діагностика сучасного стану культури організації, 
стратегічне планування в рамках переважного стану організаційної культури, і 
завершальний етап – інституалізація. Таким чином, алгоритм формування 
організаційної культури можна сформулювати у формі відповідей на три основні 
питання: «Яка культура існує на даний момент на підприємстві?», «Що і в якому 
напрямку необхідно змінювати?», «Як закріпити існуючі перетворення?» [1, c. 
15]. 

Отже, можна відзначити, що відсутність уваги з боку керівництва 
організації до процесу формування й підвищення рівня культури організації в 
цілому, стихійний розвиток організаційної культури як елемента управління 
викликає в остаточному підсумку загострення найважливішого організаційного 
протиріччя – невідповідності індивідуальних і загально організаційних цілей. 
Управління формуванням і розвитком культури повинне мати на меті зміцнення 
її позитивного впливу на діяльність підприємства.  
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