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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Орлова А.В.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(НИУ «БелГУ»)
Россия, г.Белгород, ул. Победы 85, 308015
Orlova A.V.
UNCERTAINTY AND RISK IN THE CONTEXT OF ECONOMIC
SECURITY
Belgorod State University (NIU «BSU»)
Russia, Belgorod, Pobedy 85, 308015

Аннотация.
В
работе
исследованы
сущность
понятий
«неопределенность» и «риск», их взаимосвязь. Особое внимание уделяется
классификации неопределенностей и рисков в условиях обеспечения
экономической безопасности.
Ключевые слова: неопределенность, риск, экономическая безопасность,
социально-экономическое развитие.
Abstract. In the paper the essence of the concepts of "uncertainty" and "risk"
their relationship. Particular attention is paid to the classification of uncertainties
and risks in terms of economic security.
Keywords: uncertainty, risk, economic security, social and economic
development.
Вступление.
В современном мире экономическая деятельность реализуется в условиях
неоднозначности протекания социально-экономических процессов. Сложность
социально-экономического развития организационно-экономических систем
возникает вследствие неопределенностей в взаимодействии элементов систем.
Появление неопредленности способно повлиять на механизм реализации
взаимодействия между субъектами систем. Дальнейшее возрастание
неопредленности может привести к потере связей между ними. Все это
усугубляет проблему обеспечения безопасности государства.
Основной целью безопасности в сфере экономической деятельности
является достижение надежной защищенности от внутренних и внешних угроз.
Эту цель возможно достичь, проведя идентификацию факторов, отрицательно
влияющих на экономические системы.
Выявить угрозу возможно в результате рассмотрения процесса развития
опасности:
1. Неопределенность (существование опасностей, которые могут оказывать
негативное воздействие на стабильность системы).
2. Причина (рост неопределенности до момента столкновения интересов
субъектов
социально-экономических
систем,
что
порождает
риск
дестабилизации экономики)
Научные труды SWorld
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3. Риск (возникновение факторов, оказывающих негативное воздействие на
систему)
4. Угроза (выявление негативного влияния риска на безопасность
экономики, нарушение ее стабильности в той или иной сфере)
5. Последствие (прогноз развития системы в результате действия
причинно-следственных связей с основными угрозами)
Обзор литературы.
Исследованием природы неопределенности, ее типизации, проблем
принятия управленческих решений в условиях неопределенности, а также
конвергенции с рисками занимаются многие зарубежные и российские ученые
и специалисты, включая профильные научные институты и организации.
Наиболее значимые результаты исследований для теории и методологии
неопределенности, заложившие основы последующего развития теоретических
и прикладных разработок, представлены в работах T.E. Cliffe Leslie, Lavington
F., Haynes J., Knight F.H., Long J., Moore P.G., Thomas H., McCall J., Pigou A.C.,
Traub J.F., Wasilkowski G.W., Wozniakowski H. и других. Современные
представления зарубежных ученых о неопределенности в экономике
прослеживаются в трудах Borch K.H., Smith N.J., Jaeger C.C., Webler T., Rosa
E.A., Renn O., Oxelheim L., Wihlborg C. и др.
Отечественные
исследования
неопределенности
в
большинстве
основываются или ссылаются на зарубежные работы. Однако, при этом
формулировка оценки неопределенности прослеживается в одних из самых
ранних отечественных исследованиях конца XIX века – Андреевского И.Е.,
Арсеньева К.К. Петрушевского Ф.Ф..
В последующем, изучением сущности неопределенности в отечественной
науке занимались такие ученые как Айвазян С.А., Вишняков Я.Д., Ермасова
Н.Б., Качалов Р.М., Куликова Е.Е. Петраков Н.Я., Радаев Н.Н., Ротарь В.И.,
Тэпман Л.Н., Шапкин А.С., Уткин Э.А, Фролов Д.А., Чернов В.А. и другие.
Результаты
их
исследований,
дополненные
теоретическими
и
методологическими
разработками
зарубежных
ученых,
составляют
современное традиционное понимание неопределенности и рисков.
Заметный вклад в исследование проблем риска на уровне внесли такие
отечественные и зарубежные экономисты как Абчук В.В., Альгин А.П.,
Балабанов И.Т., Гранатуров В.М., Глазьев С.Ю., Грабовый П.Г., Морыженков
В.А., Олейников Е.А., Первозванский А.А., Севрук В.Т., Сенчагов В.К.,
Тихомиров Н.П., Хохлов Н.В., Адаме Д., Альдерфер С, Голдстэйн М.,
Камински Г., Кармен Р., Найт Ф., Лефевр Э., Марковиц Г., Шарп В., Райфа X.,
Смис С, Вилсон Р. и др. Но, несмотря на имеющийся научный задел,
ощущается дефицит работ, посвященных методом управления и минимизации
рисков, их комплексному анализу, критериям оценки риска и определению их
приемлемой степени в механизме обеспечения экономической безопаснсоти.
Основной текст.
Экономическая безопасность РФ в современных условиях подвержена
существенному влиянию факторов неопредленности. Рассмотрим сущность
понятия «неопределенность» и взгляды различный ученых и экономистов на
Научные труды SWorld
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данный термин.
Трактовка понятия «неопределенность»

Определение понятия «неопределенность»
«…неопределенность порождает несоответствие между тем, чего люди
ждут, и тем, что действительно происходит, количественным выражением
этого несоответствия является прибыль или убыток». Другими словами
автор понимает неопределенность как отклонение от планируемых
результатов, как в положительную сторону-получение непредвиденной
прибыли, так и в отрицательную сторону получение незапланированных
убытков.
Рассматривает
появление
неопределенности
при
занятии
предпринимательской деятельностью, где под неопределенность он
понимает непредвиденные колебания будущей прибыли. Маршал не
проводит разграничения между такими понятиями как риск и
неопределенность, считая их равнозначными.
Автор источник неопределенности видит непосредственно в людях, так как
их поведение и принятие решений часто бывает не рационально. А так как
человек
является
субъектом
хозяйственной
деятельности,
то
неопределенность автоматически переносит и на нее.
Автор разделил понятия риска и неопределенности. Под риском он понимал
вероятность наступления неблагоприятного исхода, а неопределенность, по
его мнению, не может быть подсчитана количественно, так как, как правило,
слишком мало информации о наступлении неопределенных событий и
каждое по себе является уникальным. Такое событие нельзя, каким либо
образом классифицировать.
«…неопределенность, есть недостаточность сведений об условиях, в
которых будет протекать экономическая деятельность, низка степень
предсказуемости, предвидения этих условий».

Таблица 1
Автор
П.Самуэльсон

А.Маршал

П.Бернстайн

Ф.Найт

Б.Райзберг

Природа неопределенности не может быть определена однозначно.
Классификация неопределенностей, в основу которой положен тот или иной
критерий (классификационный признак) достаточно разнообразна. В таблице 1
представлены виды неопределенностей и их характеристики в соответствии с
классификационными признаками.
Таблица 2
Классификация неопределенностей
субъективная
техническая

ретроспективная
текущая
перспективная

Научные труды SWorld

по субъекту
связана с невозможностью точного предсказания поведения людей
(субъекта) в процессе работы
связана с надежностью оборудования, объемом производства,
сложностью
технологии,
уровнем
автоматизации,
темпами
обновления и т. д
по времени возникновения
связана с отсутствием информации о поведении изучаемого объекта в
прошлом
связана с отсутствием или неполнотой информации о поведении
изучаемого объекта в настоящее время
возникает вследствие появления непредусмотренных факторов,
влияющих на ход развития и эффективность функционирования
исследуемых объектов (процессов)
6
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по факторам возникновения
обусловлена
неблагоприятными
изменениями
в
экономике
предприятия или в экономике страны: неопределенность рыночного
спроса и предложения, слабая предсказуемость рыночных цен и т. д.
политическая
обусловлена изменением политической обстановки, влияющей на
предпринимательскую деятельность
социальная
связана в то же время с человеческой неопределенностью: члены
коллектива и общества в целом ведут себя в соответствии с взаимно
принятыми обязательствами, служебными отношениями, ролями,
стимулами, конфликтами, традициями и т. п.
природная
связана с полным или частичным незнанием природных условий, при
которых придется принимать решения, и которая описывается такими
факторами, как климатические, погодные условия, различного рода
помехи (атмосферные, электромагнитные и др.)
по вероятности выпадения событий
полная неопределенность
частичная неопределенность
полная определенность
по информации и ее формы, которой располагает субъект при принятии решений
неизвестность (незнание)
физическая неопределенность
недостоверность (неполнота, недостаточность, неадекватность, расплывчатость)
неоднозначность
лингвистическая неопределенность
по экономической среде деятельности
неопределенность
представлена факторами, которые не связаны непосредственно с
внешней среды
деятельностью предприятия и имеют более широкий социальный,
демографический, политический и иной характер
неопределенность
ситуационные факторы внутри организации (производственные,
внутренней среды
кадровые, управленческие, финансовые и др.).
неопределенность
встречается в ситуации конфликта двух или более сторон, когда
целенаправленного каждая сторона не имеет сведений или располагает неполной,
противодействия
неточной информацией о мотивах и характере поведения
экономической
противодействующих сторон
среды
при выработке стратегии деятельности
неопределенность
связана с неоднозначностью, порой невозможностью выбора одной
целей
цели при принятии решения или построении оптимальной модели
неопределенность
возникает при недостаточности или полном отсутствии информации
условий
об условиях, в которых принимаются решения
неопределенность
когда отсутствует однозначность при выборе решений
действий
экономическая

Неопределенность ситуации при ее осуществлении лежит в основе риска,
обусловленного случайными событиями или процессами, последствия которых
являются нежелательными. Риск присущ любой сфере человеческой
деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на
исход (положительный или отрицательный) принимаемых людьми решений.
Риск недополучения намеченных результатов особенно проявляется при
всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников
Научные труды SWorld
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хозяйственной деятельности.
С возникновением и развитием рыночной экономики появляются
различные теории риска. История развития понятия «риск» наглядно
представлена в таблице 3.
Таблица 3
Развитие теории рисков в историческом аспекте
Дата
XVII в.

нач.
XVIII в.
1730 г.

Автор
Б. Паскаля
П. Ферма
Г. Лейбниц
Я. Бернулли
А. Муавр

1738 г.

Д. Бернулли

1763 г.

Т. Байес

1886 г.
кон.
XIXв.
нач. XX
в.
1921 г.

Ф. Галтон
А. Маршалл

1936 г.

Дж. М. Кейнс

1944 г.

О.
Моргенштерн,
Дж. Нейман

1952 г.
середина
XX в.

Г.Марковиц
Г.Модильяни
Н.Блейк,
М.Шолс
Д. Канеман,
А. Тверски

1979 г.

А. Файоль
Ф. Найт

Событие
создана
теория
вероятностей,
позволившая
делать
количественные прогнозы будущего
обоснован закон больших чисел и разработаны процедуры
статистики
введено понятие структуры нормального распределения и мера
риска — стандартное отклонение
определена ожидаемая полезность, на которую опирается
современная теория портфельных инвестиций
теорема Байеса (теорема гипотез), которая определяет влияние
на принятие решений степени информированности об объекте
управления
разработка теории статистической регрессии
положено начало неоклассической теории рисков
в состав основных функций управления организацией
включена функция обеспечения ее безопасности
в работе «Риск, неопределенность и прибыль» впервые «риск»
рассмотрен как количественная мера неопределенности
в работе «Общая теория занятости, процента и денег» введено
понятие
«склонность
к
риску»,
характеризующее
инвестиционные
и
предпринимательские
риски;
классификация рисков
в работе «Теория игр и экономического поведения»
установлена взаимосвязь понятий «неопределенность» и
«риск», отражена вероятностно-математическая трактовка
риска
разработана теория управления портфелем инвестиций
работы по теории инвестиций
работы по финансовым опционам

в работе «Теория перспектив: анализ принятия решений в
условиях
риска»
выдвинута
теория
перспективы,
раскрывающая субъективный характер риска
В России возникновение интереса к проявлению риска в хозяйственной деятельности
связано с ее переходом к рыночной системе хозяйствования

Риск является предметом исследований в различных науках, прежде всего
в математике и логике. С развитием теоретических представлений о
вероятностном характере технических и общественных процессов понятие
«риск» начинает изучаться статистикой и некоторыми новыми, созданными в
значительной степени для изучения риска, разделами математики (теорией
вероятностей, теорией игр, исследованием операций, теорией катастроф,
Научные труды SWorld
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теорией принятия решений, вероятностной и многозначной логикой).
В инженерно-физических науках термин «риск» считается вероятностью,
умноженной на последствия. В психологии «риск» рассматривается как
функция субъективно воспринимаемых полезностей и вероятностей их
проявления.
В настоящее время риск активно исследуется как составляющая
экономической деятельности. В этом контексте рассмотрим следующие
определения риска, предложенные учеными и экономистами (табл. 4).

Понятие

Характеристика понятия «риск»

Таблица 4

Автор
(источник)
«Риск — это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в Гранатуров В.
ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность М.
количественно и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели».
«Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления Миэринь Л.А.
планируемых доходов, прибыли».
«Риск является следствием решения, связан с субъектом, который не Панфилова Э.
только осуществляет выбор, но и оценивает как вероятности наступления А.
возможных событий, так и величину их последствий».
«Риск — это неопределенность в отношении возможных потерь на пути к Филиппов Л.
цели.»
А.
«… риск — это возможность того, что действия человека или их
результаты приведут к негативным или позитивным последствиям.»
«Риск существует везде, где есть неопределенность будущего. Риск тем Вишняков Я.Д.
выше, чем более многовариантно будущее».
«Риск — это неопределенность в отношении возможных потерь на пути к
цели».
«… риск можно рассматривать как «частный случай» неопределенности, а Головань,
С.
именно
как
возможность
возникновения
условий,
особенно И.,
неблагоприятных для какого-либо участника проекта».
Спиридонов,
М. А

что:

Исходя из приведенных трактовок понятия «риск» можно сделать вывод,

− риск субъективен, так как различные субъекты могут по-разному
относиться к возможности возникновения неблагоприятных исходов, т.е. к
оценке этого риска. При этом понятие неопределенности, исключающее
субъективные предпочтения, является относительно нейтральным;
− неопределенность выступает необходимым и достаточным условием
возникновения риска в принятии решений, так как в условиях определенности
неблагоприятные исходы предсказуемы и неизбежны, а, значит, не содержат в
себе опасности. Ф.Найт отмечал, что «предприниматель – это человек, который
не боится рисковать в условиях неопределенности».
Отсутствие общепринятого определения понятия «риск», прежде всего,
обусловливается многообразием самих рисков, различной степенью их влияния
Научные труды SWorld
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и разной степенью чувствительности к ним.
К настоящему времени в экономической теории не существует
общепринятой классификации рисков. В таблице 5 представлены различные
подходы к классификации рисков, определяемые целями и задачами последней.
Классификация рисков

Таблица 5

зависимости от возможного результата (рискового события)
возможность получения отрицательного или нулевого результата
(природно-естественные, экологические, политические, транспортные
и часть коммерческих рисков (имущественные, производственные,
торговые).
спекулятивные
возможность получения результата как положительного, так и
отрицательного
(финансовые
риски,
являющиеся
частью
коммерческих)
в зависимости от основной причины возникновения
природносвязаны с проявлением стихийных сил природы (землетрясения,
естественные
наводнения, бури, пожары, эпидемии).
экологические
связаны с загрязнением окружающей среды.
политические
определяются политической ситуацией в стране и деятельностью
государства
(невозможность
осуществления
хозяйственной
деятельности вследствие обострения внутриполитической ситуации в
стране, неблагоприятное изменение налогового законодательства;
запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту
платежа и т.д.)
транспортные
связаны с перевозкой грузов транспортом (автомобильным, морским,
речным, железнодорожным, самолетами и т. д.)
коммерческие
означают неопределенность результатов от данной коммерческой
деятельности.
в зависимости от технико-организационной сферы деятельности
персональные
связаны с поиском и включением сотрудников в работу, с
профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников
материальнообусловлены материально-технической базой предприятия и ее
технические
уровнем.
структурновызываются взаимодействием предыдущих двух типов рисков
процессуальные
в зависимости от рода опасности
техногенные
порождены хозяйственной деятельностью человека (аварийные
ситуации, загрязнение окружающей среды и т. д.). Примером таких
рисков могут служить огневые риски, связанные с воздействием огня
на различные объекты.
природные
не зависят от деятельности человека — в основном риски стихийных
бедствий: землетрясения, наводнения, урагана, удара молнии,
извержения вулкана и т. п.
смешанные
события природного характера, инициированные хозяйственной
деятельностью человека, например оползень, вызванный проведением
строительных работ.
в зависимости от характера деятельности
экологические
вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение
ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц.
чистые
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сопутствуют строительству новых объектов и их дальнейшей
эксплуатации
связаны с возможным невозвратом суммы кредита и процентов по
нему.
связаны с возможностью недополучения или потери прибыли в ходе
реализации инвестиционных проектов.
опасность нанесения ущерба предприятию и третьим лицам
вследствие нарушения нормального хода производственного процесса

Объективный риск как результат взаимодействия человека, общества,
техносферы и природы может быть оценен на основе статистики
произошедших событий либо с использованием теоретико-вероятностных
методов и моделей. Для измерения риска необходимы определенные
показатели, которые могут быть введены на основе определения риска,
включающего по крайней мере три элемента:
−
неопределенность события, т.е. риск существует только тогда, когда
возможно неединственное развитие событий. Например, возможность или
отсутствие пожара; процентная ставка может вырасти, упасть или остаться на
прежнем уровне; стоимость акций может повыситься или понизиться;
−
потери — непреднамеренное сокращение стоимости объектов в
сфере интересов рассматриваемого субъекта в результате реализации
опасности. Например, пожар уничтожает дом; в авариях гибнут люди и
автомобили; при падении курса акций их держатели терпят убытки. Возможно
также непреднамеренное недополучение выгод;
−
небезразличность, т. е. риск должен задевать интересы
определенного человека или организации, которые стремятся не допустить
нежелательного для них развития событий или не «проморгать» имеющийся
шанс.
По высказыванию Кельвина (У.Томсона), все что существует, существует
в некотором количестве и может быть измерено. В рамках концепции риска как
неопределенности будущий результат операции, который интерпретируется как
случайная величина, можно рассчитать средствами теории вероятностей и
математической статистики. В ситуации неопределенности, которая
проявляется в невозможности определения вероятности наступления
различных состояний внешней среды из-за их неограниченного количества,
значения вероятности получить нельзя.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены определения понятий «риск» и «неопределенность» и
показана взаимосвязь между ними, которая выражается следующей формулой:
«неопределенность является необходимым и достаточным условием риска».
Это означает, что риск как возможность неблагоприятного исхода возникает
только в условиях неопределенности. В условиях определенности риск
отсутствует независимо от оценки исходов альтернатив. Таким образом, эти
понятия не тождественны друг другу. В связи с этим неправомерно
рассматривать условия риска как одну из форм неопределенности в ситуациях
выбора, когда ЛПР известны оценки вероятностей неопределенных факторов. В
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этих случаях можно говорить о стохастическом риске, который возникает в
условиях вероятностной неопределенности. В условиях неопределенности
уверенности принятие решений связано снестохастическим риском. Выявление
источников и природы неопределенности необходимо для разработки
адекватных моделей выбора и методов оценки риска в задачах принятия
управленческих решений. Все это необходимо для своевременного выявления
угроз экономической безопасности, что позволит своевременно предпринять
методы их нейтрализации или ослабления влияния на развитие социальноэкономических систем.
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Анотація. В статті на основі відповідного моделювання розглянуто
методологічні підходи до порівняльної характеристики дієвості (of the force)
процесів отримання валових регіональних продуктів регіонів України та до
управління цими процесами. Для характеристики використано певні
статистичні дані національних рахунків України, а також авторські моделі
результативності та відповідні вартісні показники складових частин
результативності (of the efficiency) будь-якого процесу за кінцевими
наслідками: масштабності (of the scale) – кількісної сторони
результативності, ефективності (of the effectiveness) – її якісної сторони. При
дослідженні застосовано поняття F-імпульсів як елементів авторського SEEаналізу щодо дієвості процесів функціонування складних систем, а також
авторську методику SEE-управління на основі SEE-аналізу, котрі
запропоновано в раніше опублікованих роботах. Встановлено на прикладах
конкретних регіонів України, що вказану методику щодо дієвості зазначених
процесів можна використати на практиці.
Ключові слова: загальний, чистий і масштабний продукти процесу;
ефективність і результативність процесу; процес отримання валових
регіональних продуктів; F-імпульси; SEE-аналіз; SEE-управління; SEE-ризики;
SEE-резерви; SEE-дії.
Annotation. Article describes methodological approaches to the comparative
characteristics of the force of processes of production of gross regional product of
regions of Ukraine and to the management of these processes on the basis of the
respective modeling. To specifications used relevant statistical data of national
accounts of Ukraine, and author's models efficiency and the corresponding money
rates of the component parts of the efficiency of any process on the end results: of the
scale – of the quantitative side of efficiency, of the effectiveness – of the qualitative
side of efficiency. In the study applied the concept of F-impulses as elements of the
author's SEE- analysis of the force of processes of functioning of complex systems,
and also the author's methodology of SEE-management on the basis of SEE-analysis,
contained in previously published works. In the process of research it uses proposed
in an earlier article of the authors of matrix SEE-management by result of SEE
analysis of the process that is being studied. Elements of one of its rows are the
parameters of F-impulses (factors) as the speeds of increase of rates of components
of efficiency, the elements of the second – indications on positive or negative impact
of these factors, elements of the third – indications on the rates of SEE-reserves and
SEE-risks, elements of the fourth – recommended SEE-actions. It installed on
examples of concrete Ukraine regions that this methodology about the force of these
processes can be used in practice.
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Key words: total, net and scale products of process; effectiveness and efficiency
of process; process of formation of gross regional products; F-impulses, SEEanalysis, SEE-management, SEE-risks, SEE-reserves, SEE-actions.
Постановка проблеми. Розвиток економіки України супроводжують
зовнішні й внутрішні виклики, які вимагають формування сучасної
регіональної політики, котра має ґрунтуватись на нагальних потребах регіонів,
на інноваційних як вітчизняних, так і світових теоретичних та практичних
методиках. Стрижнем реалізації цієї політики має стати удосконалена
методологія й відповідні механізми управління складними системами на
регіональному рівні з метою досягнення оптимуму функціонування систем на
мезорівні. З точки зору регіонального розвитку актуальною стає розробка та
реалізація методології управління, котрим може слугувати SEE-управління;
його платформою є SEE-аналіз, заснований на авторських дефініціях та
відповідних їм показниках складових результативності як засобах підвищення
дієвості процесів функціонування складних динамічних систем (у вигляді
сукупності їхніх підпроцесів) з урахуванням SEE-ризиків в умовах негативного
впливу зовнішнього середовища. Система регіонального SEE-управління має
сприяти удосконаленню внутрішньої політики держави, підвищенню
конкурентоспроможності продукції, здійсненню економічних реформ,
інноваційному розвиткові регіонів. Сучасний регіональний розвиток на основі
SEE-управління
може
базуватися
на
економіці
результативності
функціонування та розвитку складних систем за кінцевими наслідками, що
сприятиме розкриттю внутрішніх SEE-резервів. Останнє потребуватиме
відповідних SEE-дій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням щодо управління
регіонами присвячені праці Амоша О. [3, Амоша у співавторстві 2004],
Жаліла Я. [7, Жаліло 2009], Мірошніченка П. [9, Мірошніченко 2012], Отенко І.
[11, Отенко 2011] та інших. Проблеми державного регулювання розвитку
регіонів розглядалися Алимовим О. [2, Алимов 2003], Долішнім М. [6,
Долішній 2003] та іншими авторами. При цьому науковці, наприклад,
розглядають поняття та показники ефективності як співвідношення результатів
і витрат ([2]; [3]; [4], Большой экономический словарь / [авт.-сост.
А. Б. Борисов]; [7]; [1], Popper R. 2008 та ін.), здійснюють аналіз ефективності
функціонування виробничо-економічних систем розвитку підприємств,
ототожнюючи поняття ефективності й результативності ([3, 9, 11 та ін.]),
вказують на важливість проблем виміру величини потенціалу соціальновиробничої системи та співвіднесення величини потенціалу з кінцевими
результатами функціонування будь-якої соціально-виробничої системи
(ефективності її функціонування) без наведення конкретних розрахунків [11 та
ін.] тощо. На нашу думку, слушною вбачається позиція щодо того, що
ефективність і результативність процесів функціонування складних систем є
окремими поняттями ([8] Климаш Н. 2009; [10] Олексюк О. 2008; [13] Поліщук
(Бурєннікова) 2010; [12] Поліщук (Бурєннікова), Ярмоленко 2014; [18]
Тесленок І. 2012; [1] та ін.). Підґрунтям авторських теоретичних, методичних та
практичних досліджень протягом останніх двадцяти років щодо дієвості
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процесів функціонування складних систем різних типів і рівнів є розуміння, що
вони складаються з відповідних підпроцесів. Дієвість (the force) останніх як
процесів (дієвість процесів – це їх спроможність давати певний результат)
базується на понятті результативності (of the efficiency) будь-якого процесу за
кінцевими наслідками; при цьому поняття результативності нами
розглядається одночасно і з кількісної сторони, у вигляді характеристики
масштабного продукту процесу – масштабності (of the scale), і з якісної, з
урахуванням його ефективності (of the effectiveness). Потребують окремого
розгляду щодо застосування відповідні їм показники як індикатори [12, 13, 1922 та ін.]. В опублікованих раніше роботах ми сконцентрували увагу на
підходах до вивчення, вимірювання, моделювання, оцінювання різноманітних
процесів як підпроцесів процесів функціонування складних систем (включаючи
у певній мірі управління процесами) та до практичного застосування отриманих
результатів відповідних досліджень. Принагідно зазначимо, що генезис
методики розв’язання проблеми оцінювання дієвості процесу за допомогою
складових результативності (від процесу праці – ([19] Ярмоленко, Поліщук
(Бурєннікова) 1996) до будь-якого процесу – ([21] 2006, [22] 2012)) розглядався
нами в роботі [12] (Поліщук (Бурєннікова), Ярмоленко 2014)) колективної
монографії. Вивчений нами досвід показав, що невирішеною частиною
проблеми є розробка методології SEE-управління на базі показників складових
результативності підпроцесів процесів функціонування складних систем на
мезорівні як засобу підвищення дієвості систем з одночасним урахуванням під
час управління не тільки наслідків їх функціонування, а й імпульсів (факторів),
ризиків (загроз) та резервів для дієвого функціонування систем.
Основні результати дослідження. Метою дослідження є розкриття
особливостей розробки методології управління на регіональному рівні як
засобу підвищення дієвості процесу функціонування відповідних складних
систем на основі авторських складових результативності (таке управління ми
називатимемо SEE-управлінням). Стаття є продовженням [20, 2015], [5, 2016].
Складовою частиною SEE-управління є SEE-аналіз. Під авторським SEEаналізом процесів функціонування складних систем розумітимемо аналіз
дієвості цих процесів за допомогою авторських моделей та відповідних
показників масштабності, ефективності, результативності підпроцесів
зазначених процесів. Нагадаємо, що буквений триплекс SEE у назві SEE-аналіз
скомпоновано авторами з перших літер лексем scale, effectiveness, efficiency, а
послідовність літер пояснюється порядком обчислення показників
масштабності – K, ефективності – E, результативності – R [5, 20].
На думку авторів, витрати на функціонування процесу, його чистий та
загальний продукти, масштабність, ефективність і результативність тощо є
продуктами процесу. Фактори, які слугують формуванню продуктів цього
процесу, нами названо F-імпульсами процесу; вказані імпульси можуть бути як
позитивними, так і негативними [20].
Викладені засади використаємо для характеристики управлінських SЕЕ-дій
за результатами SЕЕ-аналізу складових результативності процесів отримання
валових регіональних продуктів регіонів України за авторськими моделями та
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відповідними показниками як індикаторами дієвості процесів.
Як засвідчили результати проведених нами досліджень, наслідком будьякого процесу є його продукти: як користь, як затрати, загальний продукт у
вигляді продукту як користі та продукту як затрат; масштабний продукт у
вигляді продукту як користі та тієї частини продукту як затрат, котра
пропорційна частці продукту як користі у загальному продукті, а показники
складових результативності процесу можна виразити за допомогою показників
відповідних продуктів (кожний із окреслених показників містить як кількісну,
так і якісну складові [5, 12, 13, 19-22].
Як продемонструвала теорія та практика наших досліджень [5, 12, 13, 1922 та інші], комплекс авторських взаємопов’язаних показників складових
результативності процесу є складовою частиною концептуального механізму
SЕЕ-управління процесами функціонування складних систем. Зміну
результативності процесів визначатимемо в такий спосіб:
(1)
J R = J K ⋅ J E = J K ⋅ J V / Z = J G ⋅ J1+V / Z ;
(2)
J R = J G ⋅ J1+ Z / V ⋅ J G / Z ⋅ J V / G = J G ⋅ J1+ Z / V ⋅ J G / Z ⋅ J1+ Z / G ,
де індекси J R , J K , J E та інші є індексами зміни певних показників як
відношень відповідних показників до базисних. В останніх формулах: V –
показник загального продукту процесу; Z – показник його продукту як затрат;
G = (V − Z ) – показник продукту як користі; K = G + Z ⋅ G / V є показником
масштабного продукту процесу; E = V / Z – показник ефективності процесу як
відношення показників V і Z; R = K ⋅ E = K ⋅ V / Z = G (1 + V / Z ) є показником
результативності процесу (детальніше – в роботах [5, 12, 13, 19-22] та інших).
Відомо, що на регіональному рівні узагальнюючим показником, який
характеризує рівень розвитку економіки регіону є валовий регіональний
продукт (ВРП). Він складається із суми валових доданих вартостей (ВДВ) усіх
видів економічної діяльності регіону, скоригований на величину непрямо
вимірюваних послуг фінансового посередництва та податків за виключенням
субсидій на продукти [14]. У табл. 1 подано деякі середні значення показників
щодо процесів формування ВРП регіонів України за період 2004-2013 рр.:
випуску (млн. грн.), ВРП (млн. грн.), кількості зайнятих економічною
діяльністю (млн. осіб). Вони розраховані авторами статті для кожного регіону
України як середні арифметичні на основі відповідних даних статистичних
збірників [14, 17] за вказаний вище десятирічний період.
За даними табл. 1 на основі авторських моделей та відповідних формул ми
обчислили показники складових результативності щодо процесів формування
ВРП за зазначений період для кожного з регіонів України у порівнянні з цим
процесом в цілому по Україні. За базовий регіон вибрано Україну в цілому,
оскільки саме Україна може вважатися у деякому сенсі регіоном із середніми
значеннями показників випусків (з показниками Vi , i = 1,28 ) і валових
регіональних продуктів (з показниками Gi , i = 1,28 ) на одного зайнятого
економічною діяльністю. Зауважимо, що у відповідності з даними табл. 1 за
кількістю зайнятих економічною діяльністю Київ, Вінницька обл. та
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Чернівецька обл. посіли у рейтингу відповідно 4-те, 12-те та 27-ме місця.
Таблиця 1
Середні значення випуску, валового регіонального продукту та кількості
зайнятих економічною діяльністю України за період 2004-2013 рр.*
РЕГІОНИ

1. Україна
2. Автономна
Республіка Крим
області
3. Вінницька
4. Волинська
5. Дніпропетровська
6. Донецька
7. Житомирська
8. Закарпатська
9. Запорізька
10. Івано-Франківська
11. Київська
12. Кіровоградська
13. Луганська
14. Львівська
15. Миколаївська
16. Одеська
17. Полтавська
18. Рівненська
19. Сумська
20. Тернопільська
21. Харківська
22. Херсонська
23. Хмельницька
24. Черкаська
25. Чернівецька
26. Чернігівська
міста
27. м. Київ
28. м. Севастополь

ВИПУСК
(млн. грн.)

ВАЛОВИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ПРОДУКТ (млн. грн.)

2138004,1

927925,1

20,51232

Рейтинг
1

58518,5

27600,3

0,90989

9

46581,2
29295,7
229227,3
284766,3
33320,7
28737,7
101069,9
40813,8
92154,6
30685,0
103948,9
80769,5
45262,0
95517,0
88564,4
31790,0
37074,8
24517,2
123091,0
27874,2
36525,0
49114,1
17426,9
32944,2

20822,6
12700,8
94983,6
111520,8
15422,3
13259,7
37450,0
18996,9
38859,0
14115,6
38888,1
37119,5
19679,9
44132,6
36195,0
13949,2
16141,5
11066,6
55004,2
12909,9
16166,5
19177,6
8541,0
15018,8

0,7111
0,43467
1,55427
2,05309
0,56105
0,53831
0,83426
0,53334
0,77215
0,44471
1,03284
1,08485
0,53904
1,04917
0,66872
0,47236
0,52609
0,42422
1,28884
0,49096
0,58049
0,57067
0,37584
0,49157

12
25
3
2
16
18
10
19
11
24
8
6
17
7
13
23
20
26
5
22
14
15
27
21

355974,7
12439,5

171739,9
6463,2

1,38847
0,18135

4
28

КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТИХ
(млн. осіб)

*Джерело: Розраховано авторами за даними збірників [14-17] для періоду 2004-2013 рр.

У табл. 2 у відповідності зі зазначеними обчисленнями вказано рейтингову
оцінку складових результативності цих процесів за період 2004-2013 рр. У табл.
3 подано фрагмент результатів таких обчислень (для Вінницької обл. (регіон 3),
а також для Києва (регіон 27) як регіону з найбільшим значенням показника
результативності (індекс J R ) та для Чернівецької області (регіон 25) як регіону
з найменшим його значенням.
З даних табл. 3 знайдено темпи приросту індексів складових
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результативності процесу формування валових регіональних продуктів трьох
регіонів України у порівнянні з Україною за період 2004-2013 рр. Аналогічно
нашій роботі [5] сформована відповідна матриця (карта) SЕЕ-управління за
результатами SЕЕ-аналізу зазначеного процесу (у %, подана у табл. 4).
Значення показників ∆J R , ∆J K , ∆J E , ∆J G , ∆J1+ Z / V , ∆J G / Z , ∆J V / G , ∆J V , ∆J Z з
табл. 4 характеризують ступінь впливу відповідних факторів на формування
продуктів процесу, котрий досліджується.
Таблиця 2
Рейтингова оцінка складових результативності процесів формування
валових регіональних продуктів регіонів України за період 2004-2013 рр.*
Індекси та
рейтинг

JV

рейтинг

JZ

рейтинг

JG

рейтинг

J 1+ Z / V

рейтинг

JK

рейтинг
JE
рейтинг
JG/Z
рейтинг

JV / G

рейтинг

JR

рейтинг
Індекси

JV

рейтинг

JZ

рейтинг

JG

рейтинг

J 1+ Z / V

рейтинг

JK

рейтинг
JE
рейтинг
JG/Z
рейтинг

1
1
7
1
8
1
6
1
9
1
7
1
20
1
20
1
9
1
6

2
0,617
22
0,576
23
0,671
19
0,976
2
0,654
19
1,071
4
1,16
4
0,920
25
0,701
17

3
0,628
21
0,614
20
0,647
21
0,992
1
0,642
2
1,024
1
1,05
14
0,971
15
0,657
20

Регіони
4
0,647
18
0,647
16
0,646
22
1,000
8
0,646
21
0,999
2
0,998
21
1,001
8
0,646
22
Регіони

5
1,415
2
1,464
2
1,351
2
1,013
6
1,368
2
0,966
23
0,923
23
1,047
6
1,322
2

6
1,331
3
1,430
3
1,201
3
1,027
4
1,233
3
0,930
25
0,839
25
1,108
4
1,147
4

7
0,570
24
0,541
24
0,608
24
0,982
2
0,596
24
1,054
7
1,124
7
0,938
22
0,628
23

8
0,512
27
0,487
27
0,545
27
0,983
20
0,535
27
1,051
9
1,117
9

9
1,162
5
1,293
5
0,992
7
1.041
1
1,033
6
0,899
28
0,768
28

10
0,734
1
0,693
13
0,787
13
0,980
24
0,772
12
1,059
5
1,136
5

11
1,145
6
1,170
6
1,112
5
1,008
7
1,121
5
0,979
22
0,951
22

12
0,662
1
0,632
18
0,702
16
0,983
19
0,690
1
1,048
10
1,136
10

13
0,966
8
1,068
7
0,832
10
1,038
2
0,864
10
0,904
27
0,779
27

14
0,714
1
0,682
14
0,756
14
0,984
18
0,744
15
1,047
11
1,109
11
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JV / G
рейтинг
JR
рейтинг
Індекси

JV

рейтинг

JZ

рейтинг

JG

рейтинг
J 1+ Z / V
рейтинг
JK
рейтинг
JE

рейтинг
JG/Z

рейтинг
JV / G
рейтинг
JR
рейтинг
Індекси

JV

рейтинг

JZ

рейтинг

JG

рейтинг
J 1+ Z / V
рейтинг
JK
рейтинг
JE

рейтинг
JG/Z

рейтинг
JV / G
рейтинг
JR
рейтинг

Экономика

0,941
20
0,562
27

1,171
1
0,928
9

0,932
24
0,817
11

15
0,806
12
0,804
12
0,807
11
0,999
10
0,807
11
1,001
19
1,003
19
0,998
10
0,808
12

16
0,873
10
0,830
11
0,930
9
0,982
21
0,913
9
1,052
8
1,120
8
0,939
21
0,961
7

17
1,271
4
1,327
4
1,196
4
1,016
5
1,216
4
0,957
24
0,901
24
1,062
5
1,164
3

22
0,545
26
0,517
26
0,581
25
0,981
23
0,570
25
1,054
6
1,125
6
0,937
23
0,601
25

23
0,604
23
0,595
21
0,616
23
0,995
13
0,612
23
1,015
16
1,036
16
0,981
13
0,622
24

24
0,826
11
0,889
10
0,743
15
1,028
3
0,764
13
0,929
26
0,835
26
1,112
3
0,709
16

1,029
7
1,097
5
Регіони
18
0,646
19
0,640
17
0,653
20
0,997
12
0,651
20
1,009
17
1,020
17
0,989
12
0,656
21
Регіони
25
0,446
28
0,401
28
0,502
28
0,964
27
0,484
28
1.110
2
1,253
2
0,886
27
0,538
28

0,943
19
0,723
15

1,160
2
0,781
13

0,944
18
0,779
14

19
0,676
15
0,674
15
0,678
17
0,999
11
0,678
17
1,002
18
1,006
18
0,997
11
0,679
19

20
0,554
25
0,537
25
0,577
26
0,989
16
0,570
2
1,032
13
1,073
13
0,962
16
0,588
26

21
0,916
9
0,895
9
0,943
8
0,992
14
0,936
8
1,023
15
1,053
15
0,971
14
0,957
8

26
0,643
20
0,618
19
0,675
18
0,986
17
0,666
18
1,040
12
1,093
12
0,952
17
0,693
18

27
2,460
1
2,249
1
2,734
1
0,969
26
2,650
1
1,094
3
1,216
3
0,900
26
2,898
1

28
0,658
17
0,587
22
0,788
12
0,945
28
0,745
14
1,178
1
1,410
1
0,835
28
0,877
10

* Індекси вказано у коефіцієнтах як відношення показників регіонів до відповідних показників України.
Джерело: розраховано авторами.
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Цими факторами процесу, який вивчається, відповідно є: результативність
процесу (з показником R); масштабність процесу (з показником K);
ефективність процесу (з показником E); валовий регіональний продукт (з
показником G); якісна складова масштабного продукту (з показником 1+Z/V);
кількісна складова ефективності процесу (з показником G/Z); якісна складова
ефективності процесу (з показником V/G); випуск (з показником V); витрати
процесу (з показником Z).
Таблиця 3
Характеристика показників складових результативності щодо процесів
формування ВРП трьох регіонів у порівнянні з Україною
за період 2004-2013 рр.*
Регіон
1
27
3
25
Регіон
1
27
3
25
Регіон
1
27
3
25

Характеристика
загального продукту процесу

V

JV

104230,2
256379,1
65505,84
46367,87

1
2,459738
0,6284724
0,44486

1 + Z /V
1,5659853
1,5175502
1,5529827
1,5098957

Характеристика продукту як
витрат процесу

Z

G

JG

45237,45
123690
29282,24
22725,1

1
2,73424
0,6473008
0,5023513

58992,79
132689,1
36223,60
23642,78

1
2,249242
0,6140344
0,400774

J 1+ Z / V

K

JK

E

JE

1
0,9690706
0,9916969
0,9641825

70841,19
187705,8
45474,81
34312,52

1
2,649671
0,6419262
0,4843584

1,76683
1,93218
1,808375
1,961186

1
1,093585
1,023514
1,110002

Характеристика якісної складової
масштабного продукту процесу

Характеристика масштабного
продукту процесу

Характеристика кількісної
складової ефективності

Характеристика якісної
складової ефективності

JG/Z

JV / G

1
1,215627
1,054177
1,253453

JZ

Характеристика чистого
продукту процесу

Характеристика
результативності процесу

R

1
0,8996059
0,9709126
0,8855556

Характеристика ефективності
процесу

125164,4
362681,4
82235,50
67293,23

JR

1
2,897641
0,6570202
0,5376389

*Вартісні показники подано в середньому за рік на одного зайнятого економічною діяльністю в гривнях у
фактичних цінах; V – показник випуску; G – показник валового регіонального продукту; Z = (V-G) – показник
витрат процесу. Індекси – у коефіцієнтах як відношення вартісних показників регіонів до відповідних
показників України ( J K = J G J 1+ Z / V , J E = J G / Z J V / G , J R = J K J E ). Джерело: розраховано авторами.

На наш погляд, матриця SЕЕ-управління за результатами SЕЕ-аналізу
процесу (табл. 4), цілком і повністю унаочнює F-імпульси та їхній вплив на
досліджуваний процес, SЕЕ-резерви та SЕЕ-ризики, рекомендовані SЕЕ-дії.
Наприклад, з даних табл. 4 (рядка 10) видно, що у Вінницькій обл. у порівнянні
з Україною у період 2004-2013 рр. спостерігався менший рівень
результативності процесу утворення ВРП (показник ∆J R ) на 34,30% за рахунок
меншого рівня масштабності (показник ∆J K ) на 35,81% при більшому рівні
ефективності (показник ∆J E ) на 2,35%, причому менший рівень масштабності
пояснюється меншим рівнем ВРП (показник ∆J G ) на 35,27% та меншим
впливом якісної складової масштабності (показник ∆J 1+ Z / V ).
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Таблиця 4
Матриця (карта) SЕЕ-управління за результатами SЕЕ-аналізу
процесів формування валових регіональних продуктів трьох регіонів
України у порівнянні з Україною за період 2004-2013 рр. *

результативності

∆J R
+189,76
позитив.
+
Забезпечити неменший
рівень

-34,30
негатив.

масштаності

∆J K

∆J G

Забезпечити неменший
рівень

-35,81
негатив.
–

Забезпечити
зростання

Забезпечити
зростання

негатив.

якісної
складової
масштабності

∆J 1+ Z / V

кількісної
складової
ефективності

∆J G / Z

якісної
складової
ефективності

-51,56
негатив.

–

–

Забезпечити
зростання

Забезпечити зростання

Забезпечити неменший
рівень

Забезпечити неменший
рівень

Забезпечити зростання

випуску

∆J V

витрат
процесу

∆J Z

∆J V / G

Регіон 27 (м. Київ)
+164,97
+9,36
+173,42
-3,09
+21,56
-10,04
Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується
позитив. позитив позитив. негатив. позитив. негатив.
Показники SЕЕ-резервів (+) та SЕЕ-ризиків (–)
+
+
+
–
+
–
Рекомендовані управлінські SЕЕ-дії

–

-46,24

ефектив- валового
ності
регіонального
∆J E
продукту

№ рядка

Параметри F-імпульсів (F = R, K, E, G, 1+Z/V, G/Z, V/G, V, Z) як темпи приросту показників:

Забезпечити неменший
рівень

Забезпечити
зростання

Забезпечити неменший
рівень

Забезпечити
зростання

1
+145,97 +124,92 2
3
позитив позитив 4
5
+
+
6
7
Забезпе- Забезпечити не- чити неменший менший
рівень
рівень

8

9
Регіон 3 (Вінницька обл.)
+2,35
-35,27
-0,83
+5,42
-2,91
-37,15
-38,60 10
Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується
11
позитив. негатив. негатив. позитив. негатив. негатив. негатив. 12
Показники SЕЕ-резервів (+) та SЕЕ-ризиків (–)
13
+
–
–
+
–
–
–
14
15
Рекомендовані управлінські SЕЕ-дії
Забезпечити неменший
рівень

Забезпечити
зростання

Забезпечити
зростання

Регіон 25 (Чернівецька обл.)
+11,00
-49,76
-3,58
+25,35
-11,44
Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується
позитив. негатив. негатив. позитив. негатив.
Показники SЕЕ-резервів (+) та SЕЕ-ризиків (–)
+
–
–
+
–
Рекомендовані управлінські SЕЕ-дії
Забезпечити неменший
рівень

Забезпе- Забезпечити
чити зросзростання
тання

Забезпечити неменший
рівень

Забезпечити
зростання

Забезпе- Забезпечити
чити
16
зросзростання
тання

-55,51
негатив.
–

17
-59,92 18
19
негат 20
21
–
22
23

Забезпе- Забезп
чити
е-чити 24
зростання зроста
ння

* Темпи приросту індексів складових результативності процесів формування ВРП подано в процентах у
порівнянні з Україною за період 2004-2013 рр. Джерело: розраховано авторами.

У свою чергу, збільшення рівня ефективності процесу пояснюється
збільшенням рівня її кількісної складової (показник ∆J G / Z ) на 5,42% при
зменшенні рівня якісної складової (показник ∆J V / G ) на 2,91%. Випуск у
Вінницькій області в розрахунку на одного зайнятого економічною діяльністю
у порівнянні з Україною спостерігався меншим у період 2004-2013 рр.
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(показник ∆J V ) на 37,15%, а рівень витрат (показник ∆J Z ) – меншим на 38,60%
(рядок 10). Вплив усіх факторів, окрім ефективності (з показником E) та
кількісної складової ефективності (з показником G /Z), був негативним, а
інших – позитивним (рядок 12). Останні фактори можуть привести до SEEризиків та обмежити дієвість процесу, два перших – пов’язані з SEE-резервами
(рядок 14). Рекомендується забезпечити неменший рівень впливу на процеси,
котрі досліджуються, за рахунок ефективності та кількісної складової
ефективності, за рахунок усіх останніх факторів – забезпечити зростання
впливу на ці процеси (рядок 16).
У статті [5] ми сформулювали загальний алгоритм SEE-управління та
підкреслили, що для забезпечення управління за цим алгоритмом необхідні такі
складові: індикатори результатів SЕЕ-аналізу, у тому числі F-імпульси
(фактори), інструментарій, котрі поряд із відомими характеристиками містять
також і комплекс авторських показників складових результативності процесів
функціонування систем, а також фахівці та інституції.
За приклади практичної реалізації дослідженої методології SEE-управління
ми обрали м. Київ, Вінницьку та Чернівецьку області як складні динамічні
системи, процеси утворення валового регіонального продукту у котрих
уможливлюють таке управління. Інші регіони досліджуються аналогічно.
Висновки. Викладені методологічні підходи до SЕЕ-управління
складними системами, котрими є регіони України, ґрунтуються на авторських
показниках складових результативності процесів функціонування складних
систем будь-яких типів та ієрархічних рівнів. Дієвість процесів отримання
валових регіональних продуктів нами оцінюється шляхом здійснення та
інтерпретації результатів SEE-аналізу, а також надання відповідних
рекомендацій із урахуванням SEE-резервів і SEE-ризиків, що уможливлює
здійснення SЕЕ-прогнозів розвитку регіонів України. SЕЕ-управління потребує
відповідних SEE-дій щодо процесів, котрі досліджуються. Індикаторами
спрямованості наслідків підпроцесів процесів отримання валових регіональних
продуктів регіонів України слугували F-імпульси (фактори), котрі сприяли
та/або заважали вмотивованості прийняття управлінських рішень у системах
відповідного ієрархічного типу та рівня. Запропоновані та апробовані нами
методологічні
підходи
до
SЕЕ-управління
складними
системами
урізноманітнюють варіанти пошуку подальшого розвитку складних систем,
формують міцне підгрунття для реалістичного оцінювання дієвості процесів
їхнього функціонування. Реалізація авторської методології SЕЕ-управління на
прикладі процесів формування валових регіональних продуктів зазначених
трьох регіонів показує, що її можна застосувати на практиці з метою прийняття
науково-обґрунтованих управлінських рішень на мезорівні. Подальші
дослідження відбуватимуться у напрямку її застосування для SЕЕ-управління
іншими складними системами будь-яких типів та рівнів ієрархії.
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Анотація. Стаття присвячена питанням енергоефективності.Стаття
містить актуальні дані та аналіз показників енергоефективності,які
використовуються у США.Також тут є висноски щодо можливості
використання цих показників в Україні.
Annotation. Article is dedicated to energy efficiency. Article contains actual
data and the analysis of energy efficiency indicators in the United States. Also there
are the conclusions about how you can use them in Ukraine.
Key words: ”economics”, “energy”, “Energy efficiency”, “international
relations“.
Foreword
The International Energy Agency estimates that by 2028 the efficiency of
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world’s GDP could be reduced by 40%. To this, many countries and groups of
countries provide the accounting systems of improve energy efficiency and energy
saving.
All of them will be merged into single international system of accounting for
energy efficiency and energy saving. These systems allow quantity to estimate the
influence of various factors on the process of improving of the efficiency of the use
of energy resources.
Literature review
In this article I use the date of the International Enery Agency.
Main part
The United States system of energy intensity indicators is hierarchical in nature,
beginning with detailed indexes of energy intensity for different sectors of economy,
which is ultimately aggregated to on overall energy intensity index for the economy
as a whole. Accounting for energy efficiency indicators of the US economy leads the
U.S.Department of Energy Efficiency and Renewable Energy (DOE/EERE).Analysis
of energy efficiency of economy covers 5 sectors of energy consumption: residential,
commercial, industrial, transportation, electric power sector. These sectors have
subsectors:
=>Residential buildings are divided into 4 subsectors on a territorial basis
(National level, Northeast; Midwest; Southweat) and by types of buildings:
- detached single-family homes;
- blocked single-family homes;
- mobile homes;
- Apartment buildings (for 2-4 apartments):
- apartment building (for more 4 apartment)/
=>Commercial;
=> Transportation:
-passenger: road (buses, private cars and private trucks); air (charter and regular
flights); railway: urban (commuter rail, lightrail) and long-distance trains; water.
- Freight: air; water; railway; pipeline; automobile.
=>Industry:
-food and tobacco;
-closing, leather and accessories;
-wood;
-papermaking;
-typographical;
-chemical;
-plastics production;
-construction materials;
- Metal smelting;
-manufacture of metal products;
-equipment manufacturing;
-production electronics and computer equipment;
-manufacture of electrical equipment and appliances;
-manufacture of furniture and related products.
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=> Electric power generation:
-CHP on the fossil fuel (coal, oil, natural gas and other gases);
-CHP on renewable energy sources (wood, other);
-other power stations on the fossil fuel (coal, oil, gas, etc.)
- Other power stations on renewable energy resources: wood, waste, solar, wind
geothermal energy.
The US system of accounting of energy intensity indicators recognized major
implication of distinguishing energy consumption by end users, either in the form of
direct (fossil) fuel consumption or in the form of electricity. The aggregation of
energy intensity indexes to higher level in the hierarchy is performed with version on
the Long Mean Divisions Index (LMDI) method. This method involves the
consideration of changes in the values relative to the base period.
The intense on energy consumption and on the energy efficiency change is
analyzed on such factors:
=> The change in economic activity indicators;
=> structure factor: for the buildings it stands out the regional structure factor
and the factor- of type housing structure changes; for the industry and other sectorsaccording to the above listed subsectors.
=> Households size factor;
=> Factor of the effects of weather;
=> Factor of the effect of changes in specific energy consumption due to
technical progress;
=>other factors.
Energy intensity indexes are constructed separately for both forms of energy
consumption. Separate estimates for fuels and electricity consumption permit more
aggregate analyses to be conducted with either one of two commonly used definitions
of total energy: 1) delivered the sum of fuel and electricity use and 2) source (or
primary) where electricity losses from electricity generation and transmission are
assigned to the end user and added to delivered energy .With regard to source energy
intensity. The EERE system takes into account improvements in the electricity
generation efficiency that has occurred over time. The source energy from which
these improvements have been removed has been termed (for convenience)
“adjusted” energy source.
The interpretation of energy intensity indexes as indicators of changes in energy
efficiency in large part depend upon the choice of activity for each sector.
In general, the preferred procedure is to use physical-based measures of activity,
such as for area in buildings, passenger-miles of travel, and ton-miles of the freight.
Table “Activity measures by major end –use-sector” presents the primary
activity measures used in the system of indicators as well as some alternative
measures that are included in the detailed data base underlying the system of intensity
indicators.
Method LMDI was developed by B.W.Ang and K.Choi in the late 1990s and is
employed by other countries and international organizations in the development
similar energy intensity indicators.
Научные труды SWorld

26

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 5. Выпуск 2 (43)

Экономика

Table 1.

Sector
Residential
Commercial
Industrial

Transportation
Electric power
sector

Activity measures by major end-use-sector
Primary activity measure
Alternative measures
Square feet of occupied
Number of households population
housing units
Square feet of
commercial building
Real measures of gross Gross domestic product(GDP) (value
output(i.e. deflated value
added) contributed from sector
of shipments adjusted for
foreigner levels aggregation, but
inventory change
only to measure structural change
Passenger-miles,
Vehicle-miles in highway modes
ton-miles
kWth of electricity
generation

The LMDI method is used to decompose energy consumption at any level of
aggregation into three major components all expressed as indexes relative to a
selected base year and satisfying the following relationship:
Energy (index) =Activity (index) energy Intensity (Index) structure (index) (1)
When combining the intensity indexes from two or more different activities, the
shares of energy consumption (with slight adjustment). serve as weights in
calculating a weights is used to develop the index related to structure, only in this
case the weights are applied to the (year-to-year changes in) shares of activity related
to the different activities(e.g. shares of ton-miles of freight carried by (trucks or rail).
The resulting weighted-average (aggregate) year to year changes (expressed as
changes in the logarifms) are then cumulated over time to develop a time series
index. This manner of construction of the various LMDI indexes has the desirable
property that percentage change between any two time periods is not dependent on
the choice of base period for entire index. The EERE system of energy intensity
indicators is an intensive set of energy and economic data for the US.
Conclusions
Providing the own accounting system of improve energy efficiency and energy
saving Ukraine can use main principles of the US system of improve energy
efficiency and energy saving. At the same time, Ukrainian experts should take into
account national peculiarities which are in the presence of huge energy losses on the
way from energy production to the end consumers. as well as features associated with
the transportation of Russian natural gas through the territory of Ukraine and the use
of imported energy resources by Ukrainian end users
Thus, the Ukrainian system of energy efficiency of the economy should pay
special attention to energy efficiency in industries that are related to production,
processing, transportation of energy resources from producers to the end consumers.
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Анотація. У статті розкрито сучасні теоретичні підходи до вивчення
проблеми енергозбереження в Україні і безпосередньо в агропромисловому
комплексі. Зроблено аналіз причинно – наслідкових факторів процесу
енергозбереження.
Ключові слова: енергозбереження, ресурсозберігаючі технології, еколого економічна політика, екологізація виробництва, агропромисловий комплекс.
Abstract. The article deals with modern theoretical approaches to the problem
of energy conservation in Ukraine and directly in the agricultural sector. The
analysis of the cause - effect factors of energy saving process.
Key words: energy saving, energy saving technologies, ecological and economic
policy, the greening of production, agrocultutial complex.
Вступ.
До одного з важливих повноважень усіх владних інституцій України
належить піклування про охорону довкілля нашої держави. У всіх без винятку
міжнародних та внутрішніх українських документах основним шляхом
реалізації екологічних вимог сьогодення вказується енергозбереження.
Діяльність людини руйнує оточуюче середовище, змінює клімат та призводить
до виснаження природних енергетичних ресурсів.
Розглядаючи питання про природно - ресурсний потенціал України слід
відзначити його нераціональне використання у всіх сферах діяльності і зокрема
в агропромисловому комплексі України, що є, значною мірою, наслідком
екстенсивного характеру розвитку економіки, невідповідності між
розміщенням природно - ресурсного та соціально -економічного потенціалу, у
зв'язку з чим стає особливо актуальною необхідність оптимізації
природокористування, оздоровлення його стану, обґрунтування основних
напрямків, виявлення резервів і визначення шляхів підвищення ефективності
використання природних ресурсів
Огляд літератури.
Відомо, що усі промислові споживачі енергоресурсів зацікавлені в
ресурсозбереженні, тому що суттєву частку в собівартості продукції складають
саме витрати на енергоресурси. Узагальнення поглядів дослідників щодо
проблеми енергозбереження, як ордного з напрямків екологічної стратегії
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країни (Д. Єрмаков, В. Кострицький, С. Кравченко, О. Матеюк, В. Медвєдєв,
М. Назарук, В. Панов та ін.) дає можливість стверджувати, що в умовах
постійного зростання тарифів на енергоносії прибутки промислових
підприємств знижуються, тому, підвищивши ефективність використання
енергоресурсів, підприємства зможуть зберегти конкурентоспроможність і не
тільки на вітчизняному ринку, але в перспективі і на світовому ринку. Заходи з
енергозбереження, хоча і вельми затратні, але в кінцевому підсумку окупають
витрати на їх проведення та сприяють оздоровленню екологічного стану країни.
Розглядаючи питання про природно - ресурсний потенціал України слід
відзначити його нераціональне використання у всіх сферах діяльності і зокрема
в агропромисловому комплексі України (М. Гладкий, Н. Єпішков,
А. Коновалов, Д. Лазаренко І. Леснікова, М. Лукіних, В. Скребець), що є,
значною мірою, наслідком екстенсивного характеру розвитку економіки,
невідповідності між розміщенням природно - ресурсного та соціально економічного потенціалу, у зв'язку з чим стає особливо актуальною
необхідність оптимізації природокористування та оздоровлення його стану.
Розвиток агропромислового виробництва супроводжується майже
повсюдним забрудненням мінеральними добривами, пестицидами та іншими
агрохімікатами ґрунтів, поверхневих і підземних вод, а звідси продукції
рослинництва та тваринництва (І. Дейнеко, М. Гладкий, В. Чайка та ін.).
Надмірна хімізація сільськогосподарського виробництва призвели до появи в
складі харчових продуктів нітратів, радіонуклідів, пестицидів, солей важких
металів та ін. [5, с. 9], а також спричинили негативний вплив на здоров’я
населення та функціонування біосфери в цілому.
На думку більшості дослідників (Н. Єпішков, Д. Лазаренко, М. Лукіних,
Я. Співак та ін.) основними напрямками еколого-економічної політики держави
з метою реалізації її сталого розвитку слід вважати такі як: врахування вимог
екологічної безпеки при здійсненні структурної перебудови; формування
якісної структури споживання на основі принципів раціональності та
безвідходності; перехід до загальної системи платного природокористування;
регіональний, а не галузевий підхід до охорони природи.
Приоритетними напрямками вирішення економіко - екологічних проблем
природокористування в АПК України Т. Гардашук, Н. Єпішков, І. Дейнеко та
ін. вважають проведення комплексу заходів у АПК, спрямованих на
поліпшення стану навколишнього середовища, (протиерозійні заходи,
дотримання норм і технології застосування мінеральних добрив і пестицидів,
зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу та ін.), впровадження
альтернативних систем землеробства (органічна, біологічна, біодинамічна,
екологічна), при цьому акцент ставиться на проведенні екологічної експертизи
проектів, екологічного аудиту підприємств АПК.
Екологізація агропромислового виробництва - це насамперед
впровадження ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, мало - і безвідходних
технологій в переробних галузях, альтернативних систем землеробства, а також
врахування можливостей природи до самовідновлення.
Нажаль дефіцит вітчизняного екологічного обладнання стримує
Научные труды SWorld

29

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 5. Выпуск 2 (43)

Экономика

інвестування природоохоронних програм і окремих заходів. Таке становище
пояснюється обмеженістю як фінансових ресурсів, так і матеріальної основи їх
реалізації, тому виникає необхідність створення єдиної системи регіональноекономічного регулювання та контролю за дотриманням екологічних
стандартів, якості навколишнього середовища.
Основними шляхами підвищення ефективності використання природних
ресурсів агропромислового комплексу слід назвати такі:
- моніторинг природного середовища;
- науково-обгрунтоване регіональне розміщення народногосподарського
виробництва;
- здійснення заходів щодо екологізації виробництва;
- перехід від затратного до ресурсо- та енергозберігаючого господарювання;
- поглиблення регіональної спеціалізації;
- забезпечення оптимізації структури сільськогосподарських угідь;
- здійснення заходів з підвищення родючості грунтів;
- формування економічної збалансованості аграрного виробництва в регіонах
з урахуванням їх природоресурсний потенціалу;
- дотримання вимог екологічної безпеки;
- застосування екологічно прогресивних технологій.
Заключення та висновки.
Реалізація еколого - економічної політики та концепції енергозбереження
на перспективу має базуватися на необхідності взаємного узгодження. Без
урахування екологічного чинника не можна вирішувати проблему сталого
розвитку економіки, в тому числі її агропромислового комплексу [4, с. 27]. Це
вимагає прийняття рішень з екологічної оцінки економічної політики та
вріантів співвідношення між економічною вигодою та можливим збитком для
екосистеми. Тільки такий підхід дає можливість визначити заходи щодо
мінімізації негативних дій на природу і сприяти позитивному впливу
економічної політики на навколишнє середовище.
З наведеного вище можна зробити висновки про те, нераціональне
природокористування в агропромисловому комплексі України є значною мірою
наслідком екстенсивного характеру розвитку економіки, невідповідності між
розміщенням природоресурсного та соціально-економічного потенціалу, отже
стає особливо актуальною необхідність оптимізації природокористування та
енергозбереження, як одного із напрямків екологічної стратегії України.
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УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
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Саранск, ул. Большевистская, 68, 430005
Kiryushin A. V., Rezakov G. R., Fedotov Y. D., Kiryushin V. A.
SPECIFIC EMISSIONS OF POLLUTANTS INTO THE ATMOSPHERE AS
AN INDICATOR OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC AND SOCIAL
EFFICIENCY (THE CASE VOLGA FEDERAL DISTRICT)
National Research Mordovia State University
Russia, Saransk, The Bolshevik 68, 430005
Аннотация. Рассчитаны удельные показатели выбросов загрязняющих
веществ на душу населения для субъектов Приволжского ФО. Дана оценка
эколого-социально-экономической
эффективности
функционирования
природно-социально-производственных систем данного региона.
Ключевые слова: природоемкость, выбросы загрязняющих веществ,
эколого-экономическая эффективность, устойчивое развитие.
Abstract. Calculate the specific indicators of emissions per capita for the
subjects of the Volga Federal District. The estimation of ecological and socioeconomic efficiency of the natural and social and production systems in the region.
Keywords: environmental capacity, pollutant emissions, ecological and
economic efficiency, sustainable development.
Вступление.
Оценка
эколого-экономической
эффективности
функционирования природно-социально-производственных систем (ПСПС)
может быть выполнена на основе расчета показателей природоемкости [1].
Обзор литературы. Решение этой задачи достигается в рамках системного
анализа ПСПС, подробная методология и практика которого описаны в разных
работах авторов [3-5, 8-10, 15].
Входные данные и методы. В качестве исходных данных используются
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сведения о выбросах загрязняющих веществ от стационарных источников в
атмосферу субъектами Приволжского Федерального округа, данные о
площади данных территорий, населении и др. Методологически работа
опирается на системный подход, понятие ПСПС, эколого-экономической
эффективности [1, 17]. Важными являются методы междисциплинарных
исследований [2, 12, 16]. Также на данной основе возможно наметить
механизмы оптимизации развития ПСПС разного уровня [6, 7, 11, 14, 18-20].
Результаты. Обсуждение и анализ. Ранее нами были рассчитаны
удельные показатели выбросов, приведенные к единице территории [13].
Важным аспектом исследования эколого-экономической эффективности
является также расчет показателей природоемкости, где рассматривается
отношение выбросов загрязняющих веществ к численности населения региона.
Это позволяет дополнительно оценить масштабы воздействия с учетом
социальной составляющей.
Таблица 1
Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
субъектами ПФО, тонн/ чел в год
Субъекты ПФО

Кировская область
Пензенская область
Пермский край
Саратовская
область
Ульяновская
область
Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Республика
Башкортостан
Нижегородская
область
Чувашская
Республика
Удмуртская область
Оренбургская
область
Республика
Татарстан
Самарская область
ПФО

Выбросы,
Ранг по
Численность Удельный Ранг регионов
тыс.тонн в
величине
населения, выбросы,
по
год
выбросов (по тыс. чел.
т/ чел природоемкости
возрастанию)
204,4605
6
1319,1
0,155
9
109,496
3
1368,7
0,080
1
558,514
10
2634,5
0,212
13
360,4752
8
2503,3
0,144
7
135,097

5

84,9069

1

108,0552

2

706,614

13

427,674

9

110,6626

4

284,3324
947,567

7
14

569,478

12

565,5408
5172,8736

11

1274,5

0,106

3

690,3

0,123

4

818,6

0,132

6

4061

0,174

10

3289,8

0,130

5

1243,4

0,089

2

1517,7

0,187

12

2016,1

0,470

14

3822

0,149

8

3213,3
29772,3

0,176
0,174

11

Из таблицы следует, что удельные выбросы в расчете на душу населения
различаются не так сильно между различными субъектами ПФО (не более чем
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в 3 раза), как удельные выбросы на единицу площади территории субъектов.
Наилучшие (наименьшие) ранги имеют Пензенская область, Чувашская
область, Ульяновская область. Среди регионов с высокими удельными
выбросами на душу населения вновь оказались Оренбургская область,
Самарская область. Также высокие значения имеют Пермский край и
Удмуртская республика.
Заключение и выводы. Таким образом, проведенная оценка позволила
оценить степень воздействия производства на население и в конечном итоге на
его здоровье. Высокие показатели природоемкости в данном случае
свидетельствуют о существенных опасностях для населения, и наоборот.
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Аннотация. В работе рассматриваются основные направления
государственной политики по борьбе с безработицей в Ставропольском
крае.Важность их реализации обусловлена сложившейся кризисной ситуацией
на российском рынке труда. Безработица – это отрицательное социальное
явление, влияющее также на экономическую ситуацию в регионе.
Ключевые слова: безработица, государственная политика, занятость,
уровень безработицы, Ставропольский край.
Abstract. The paper examines the main directions of the state policy to combat
unemployment in the Stavropol region. The importance of implementation is due to
the current crisis situation on the Russian labor market. Unemployment - is a
negative social phenomenon, affecting also the economic situation in the region.
Key words: unemployment, public policy, employment, unemployment,
Stavropol Territory.
Вступление
Среди множества показателей, отражающих состояние экономики в
данный момент времени, важную роль играет уровень безработицы. В январе
2016г., по данным учреждений статистики, 4,4 млн. чел., или 5,8%
экономически активного населения России были признаны безработными [3]. В
государственных учреждениях службы занятости населения в качестве
безработных было зарегистрировано 1,0 млн. чел., из них 0,9 млн. человек
получали пособие по безработице.
Основной текст
В настоящее время в России наблюдается экономический парадокс:
несмотря на экономический спад, уровень безработицы находится на
относительно низком уровне. Кроме того, результаты социологических
исследований показывают, что уровень безработицы в России имеет тенденцию
к уменьшению.
2015 год в России был отмечен значительной экономической
стабильностью как по стране в целом, так и по отдельным регионам. Колебания
уровня безработицы на рынке труда находились в пределах допустимой нормы
(от 5,2 до 5,9%) и не превышали 1%.
Для региональной экономики уровень безработицы также является одной
из главных характеристик, отражающих социально-экономическую ситуация в
целом по краю. Как правило, этого уровня связывают с ухудшением
экономической ситуации и снижением уровня жизни населения.
Что касается региональной ситуации, тов последние годы по
Ставропольскому краю наблюдается снижение показателей безработицы. С
уровнем безработицы в 5,6%, Ставропольский крайнаходитсяв рейтинге
занятости Российской Федерации на 28 месте. Однако, несмотря на
положительную статистику, безработица по-прежнему остается одной из
проблем социально-экономического развития Ставропольского края [1].
По данным таблицы 1, численность экономически активного населения в
2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась 4,6 тыс. человек и составила
1377,0 тыс. человек. При численности населения Ставропольского края в 2800,5
тыс. чел, удельный вес экономически активного населения к общей
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численности постоянного населения вырос с 48,9 % в 2014 году до 49,2% в
2015 году. В структуре экономически активного населения 94,0 % составляет
население, занятое в экономике, и 6,0 % – незанятые граждане, ищущие работу
и готовые приступить к ней (безработные). Уровень экономической активности
населения за 2015 год составил 65,6 % и увеличился по отношению к 2014 году
на 0,5 %. Численность безработных граждан по сравнению с 2014 годом
увеличилась на 5,0 тыс. человек и составила 78 тыс. человек. Уровень общей
безработицы увеличился на 5,5 % и составил 5,6 % от численности
экономически активного населения [4].
Таблица 1
Экономически активное население Ставропольского края
Экономически
Из них:
Уровень
Уровень
активное
Уровень
экономической
безработицы,
население,
занятости,%
активности,
%
%
занятые безработные
тыс. чел.
2008

1369,7

1261,4

108,3

63,8

58,7

7,9

2009

1344,2

1227,4

116,8

62,5

57,1

8,7

2010

1365,3

1271,2

94,1

63,5

59,1

6,9

2011

1375,0

1292,6

82,4

64,2

60,4

6,0

2012
2013

1383,4
1362,7

1309,2
1285,5

74,3
76,9

65,1
64,1

61,6
60,5

5,4
5,6

2014
2015

1372,1
1377,0

1299,0
1299,0

73,0
78,0

65,0
65,6

61,5
61,8

5,3
5,6

Наблюдается серьезная дифференциация территорий Ставропольского
края по уровню безработицы. Наиболее высокий уровень зарегистрированной
безработицы наблюдается в Степановском районе (3,1%). Такие районы как
Буденовский (0,4%), Изобильненский (0,6%) характеризуются низким уровнем
безработицы. Это в первую очередь связанно с тем, что в этих районах
наиболее сильно развита перерабатывающая промышленность, и именно на эти
районы приходится 1/3 промышленной продукции, производимой в крае.
Важно
отметить,
что
уровень
безработицы
различен
междуполовозрастными группами населения: уровень безработицы выше среди
молодежи, неодинаков уровень безработицы средимужчин и женщин. Средний
возраст безработных – 35 лет. Почти 47 % безработных – это молодежь в
возрасте до 30 лет, среди которых 39 % не имеют опыта трудовой деятельности.
Дискриминационное положение молодежи в сфере занятости объясняется
целым рядом взаимодополняющих факторов. С одной стороны, производители
очень неохотно принимают на работу молодежь, в связи с отсутствием у нее
опыта работы, отдавая предпочтение более квалифицированным работникам
старшего поколения [2]. В случае сокращения персонала, молодежь первой
попадает под молот увольнений. Работодатели объясняют это, как наличием у
молодых специалистов меньшего опыта работы, так и тем, что они, в отличии
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от старших товарищей, очень часто еще не обременены семьями. С другой
стороны, молодые специалисты нередко неадекватно оценивают свои
профессиональные качества, в связи с чем, предъявляют сильно завышенные
требования к условиям и оплате труда.
Следует отметить, что в Ставропольском крае наблюдается несоответствие
профессиональноквалификационной
подготовки
специалистов
с
потребностями рынка труда.Проблема заключается в том, что прием
абитуриентов в учебные заведения осуществляется без учета их необходимости
конкретных специальностей в экономике. Наблюдается перепроизводство
кадров гуманитарных и социальных направлений, в то время как экономика
Ставропольского края испытывает недостаток в кадрах технических
специальностей.
В условиях имеющегося потенциала развития аграрного сектора
экономики Ставропольского края, существует значительный уровень
безработицы на селе. Для разрешения данной ситуации необходимо расширить
производственную индустрию на территории края. Ведь наш край богат
плодородными землями, у нас развито животноводство, а также можно
увеличить промышленное производство, тем самым предоставив населению
дополнительный рабочие места [1]. Именно благодаря этому возможно
уменьшить уровень безработицы, а также увеличить прибыль края. На
сегодняшний день в крае альтернативная занятость на селе развивается
медленно, в большинстве случаев спонтанно. Для увеличения популярности
работы на селе необходима мощная государственная поддержка, разработка
специальных программ по увеличению популярности видов деятельности,
связанных с аграрным сектором экономики края [2].
Государственная поддержка может быть также выражена в бюджетном
субсидировании дополнительных мест на крупных предприятиях не аграрных
секторов экономики края. Стимулирование инвестиций и малого бизнеса на
уровне региона также можно отнести к эффективным путям борьбы с
безработицей.
В целях снижения безработицы в Ставропольском крае уже принимаются
определенные меры, связанные с переподготовкой безработного населения,
социальной поддержкой безработных, содействием в создании дополнительных
рабочих мест и т.д.Также, на 2014 – 2016 г.г, министерством труда и
социальной защиты населенияутверждена программа «Развитие сферы труда и
занятости населения Ставропольского края» (утв.- постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 554-п).В ходе
реализации данной государственной программы были получены следующие
результаты:
 уровень безработицы в Ставропольском крае по данным Росстата, за 2015
год составил 5,60% (плановое значение– 5,90%);
 коэффициент напряженности на рынке труда на конец года составил 1,1
незанятых граждан на одну вакансию (плановое значение показателя на 2015
год – 1,4 незанятого гражданина на 1 вакансию);
 уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2015 года в
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Ставропольском крае составил 1,10% (плановое значение показателя на 2015
год – 1,50%).
 доля граждан, получивших государственную услугу по содействию в
поиске подходящей работы составило 98,70%.
 фактическое значение по показателю реальной среднемесячной
начисленной заработной платы работников организаций Ставропольского края
за 2015 год составило 89,70% (плановое значение 106,00%), показатель не
достигнут по причине высокого роста индекса потребительских цен;
 доля высококвалифицированных работников в общей численности
квалифицированных работников в 2015 году по сравнению с 2014 годом
увеличилась на 1,70% и составила 34,00%.
Объем финансового обеспечения даннойпрограммы составил 3130443,06
тыс. рублей [4].
Заключение
Из проведенного анализа видно, что реализуемая программа занятости
становится эффективной только в том случае, когда в структуре расходов
средств Государственного фонда занятости населения преобладает
финансирование затрат на создание дополнительных и сохранение уже
имеющихся рабочих мест, предоставление субсидий малому бизнесу, покрытие
бюджетными
средствами
затратна
профессиональное
обучение
и
переподготовку [3]. Снижению уровня безработицы на Ставрополье может
содействовать более эффективная координация деятельности государственных
органов службы занятости и негосударственных организаций края, которые
также оказывают услуги по содействию занятости населения.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость теоретических
исследований относительно определения понятия «регион» и формирования
стратегических направлений новой современной региональной политики
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Abstract. In the article the necessity of theoretical studies regarding the
definition of "region" and the formation of strategic directions of the new modern
regional policy of Ukraine.
Key words: region, regional Economics, regional development, regional policy,
state management of regional development.
Вступление.
Вопросы, связанные с обеспечением устойчивого социальноэкономического развития регионов Украины, относятся к наиболее
востребованным современной наукой и практикой государственного
управления.
Стратегическое планирование регионального развития Украины находится
на этапе переосмысления и обновления. Длительное нерешение системных
проблем развития регионов, отсутствие взаимовыгодных связей государства и
регионов, неэффективность применяемых методов государственного
регулирования регионального развития и нарушение экономических связей
между регионами подготовили почву для поиска новейших современных
инновационных методов управления региональной экономикой с целью
предоставления регионам стимулов к активному саморазвитию и
рациональному использованию имеющегося у них потенциала.
Именно на уровне регионов решаются вопросы воспроизводства
производительных сил и удовлетворяются ключевые социальные потребности
населения, а показатель развития региональной экономики является критерием
определения уровня экономического развития страны в целом. Поэтому
обоснование теоретико-методологических основ формирования современной
эффективной государственной региональной политики Украины становится
чрезвычайно важной научно-практической задачей.
Обзор литературы.
Методологическим аспектам управления региональным развитием
посвящены труды многих известных представителей зарубежных научных
школ. В частности, основные теоретические подходы к исследованию
механизмов и инструментов управления региональным социальноэкономическим развитием рассмотрены в трудах Дж. Кейнса, А. Маршалла,
К. Менгера, Дж.Ст. Милля, Д. Норта, А. Пигу, М. Портера, П. Самуэльсона.
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Весомый вклад в развитие науки о размещении производительных сил
сделали К.Г. Вобла, Ф.Д. Залоговый, Н.И. Фащевский, С.И. Дорогунцов,
Я.И. Жупанський, П.Т. Ващенко, М.И. Долишний, М.М. Паламарчук и др.
Изучением вопросов региональной политики и дифференциации
регионального развития, посвящены труды отечественных и зарубежных
ученых, среди которых следует выделить разработки А. Березы, З. Варналия,
Б. Данилишина, В. Гейца, В. Поповкина, А. Гранберга, З. Герасимчук,
П. Алампиева, В. Коломийчука, А. Михайличенко, В. Павленко, А. Епифанова,
В. Беседы, Н. Чумаченко, Е. Коваленко, И. Школы, В. Керецмана.
В данных трудах сформированы фундаментальные и прикладные основы
изучения особенностей регионального развития, разработки и реализации
региональной политики государства. Однако значительное количество
публикаций относительно территориальных различий в социальноэкономическом развитии регионов Украины подтверждает актуальность и
необходимость дальнейшего исследования этого вопроса.
Следовательно, целью данной статьи является обоснование необходимости
теоретико-методологических
исследований
относительно
определения
стратегических направлений новой региональной политики Украины.
Основной текст.
Несмотря на ряд исследований относительно формирования современной
теории регионального развития, все же необходимо рассмотреть основные
теоретические положения относительно определения категории «регион»,
потому что в регионалистике отсутствует единое общепринятое определение и
существует множество трактовок данной категории.
Наиболее распространенным подходом трактовки региона является
освещение этой категории как народнохозяйственного комплекса страны,
отличающегося природными условиями и хозяйственной специализацией, или
как административно-территориальной единицы разделения страны [1].
Основной критерий выделения региона – общность народнохозяйственных
задач – основан на совокупности природных богатств, которые используются
или будут использоваться, исторической структуре хозяйственной
деятельности, а также ситуации или плановой структуре экономического
развития. Разделяя подобные взгляды, А. Гранберг определяет регион как
территорию, отличающуюся от других территорий по ряду признаков, и
характеризуемую
определенной
целостностью,
взаимосвязанностью
составляющих ее элементов [2]. Аналогичную точку зрения разделяет и
Е. Коваленко [3]. Как сложную территориальную систему или комплекс,
имеющую ограниченные ресурсы, свою структуру производства и
определенные связи с внешней средой, определяет регион И. Школа [4].
В. Керецман выделяет составные элементы региона, которые состоят из
социального, природно-ресурсного и других потенциалов государства,
пространственно совпадающих [5]. А. Береза особое внимание уделяет
выделению пяти основных функций региона: институциональной,
экономической, социальной, экологической и этнопсихологической [6].
Следует также отметить точку зрения А. Михайличенко, который определил
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регион
сложной
многокомпонентной
динамической,
многомерной,
функциональной, комплексной системой «район–область» с разноуровневыми
горизонтальными и вертикальными связями, внешними и внутренними
воздействиями на систему, отражающей единство производственной и
непроизводственной сфер, территориальное единство, разнообразие объектов
управления различных форм собственности и региональный уровень в
структуре власти государства [7].
Таким образом, в настоящее время основной методологической проблемой
исследования регионального развития считается отсутствие общепризнанной
трактовки понятия «регион» и его миссии с точки зрения экономической
теории. Так, большинство современных экономистов — регіоналістів
(А. Пробст, П. Алампиев, В. Павленко, В. Поповкин, Н. Чумаченко и др.)
склонны определять «регион» как особый субъект территориальной социальноэкономической системы со следующими задачами: а) согласование решений,
принимающих предприятиями по критериям их индивидуальной работы (чтобы
учесть их влияние на общее состояние региона); б) регулирование уровня и
динамики издержек всей совокупности предприятий путем развития
региональной инфраструктуры. Однако, исследуя регионы, необходимо также
учесть их двойственную природу. С одной стороны, это многомерные экологосоциально-экономические
структуры,
подвергающиеся
только
междисциплинарному изучению, с другой – это звенья пространственной
структуры экономики, то есть особый тип территориальных социальноэкономических систем, возникающих на основе взаимосвязанного развития
производства, населения и ресурсной сферы (основных факторов производства)
плюс предпринимательский талант органов регионального управления. Как
многомерные структуры, регионы объединяют разнокачественные подсистемы
на основе взаимодействия природных, производственных и социальных
процессов; экономических, демографических, экологических, культурных и
политических факторов. При этом территория служит ареной взаимодействия
определенных факторов, а сформированные на ее основе системы
рассматриваются как носители материальных условий жизнедеятельности.
Следовательно, регион – это территориальная социально-экономическая
система с сочетанием подсистем и отдельных элементов, характеризующаяся
специализацией, единством, целостностью воспроизводственного процесса [8].
Результаты.
Обосновывая приведенные подходы к определению понятия «регион»,
можно предложить рассматривать его как сложную, многосоставную,
целостную систему, которая динамически адаптируется к изменениям во
внутренней и внешней среде, и структурные элементы которой влияют на него
с целью обеспечения устойчивого развития территорий и государства.
Необходимость исследования социально-экономического развития
регионов Украины аргументируется следующими современными проблемами и
противоречиями: ряд взаимосвязанных проблем регионального социальноэкономического развития, которые возникают между производительными
силами и устаревшими формами организации производства и потребления;
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противоречия между неэффективным размещением производительных сил и их
формированием в современных условиях (в пределах административнотерриториальной
реформы);
между
процессами
централизации
и
децентрализации (необходимость «новой регионализации»); между уровнями
развития регионов, о чем свидетельствуют колебания значений ВРП; между
тенденциями глобализации и трансграничного сотрудничества. Все это
определяет необходимость перестройки и совершенствования хозяйственного
комплекса каждого региона в условиях социальной и экономической
направленности их развития.
В общем региональная политика включает следующие направления:
выравнивание региональных социально-экономических и других диспропорций
развития;
достижение
политической
и
социальной
стабильности;
экономическая эффективность; рациональное и эффективное использование
ресурсов регионов; инвестиционная, демографическая, инновационная,
экологическая, информационная и другие политики. Современная региональная
политика является важнейшим инструментом согласования государственных и
местных интересов, достижения оптимального соотношения между
экономической эффективностью и социальной справедливостью.
В настоящее время Украина сталкивается с рядом новых препятствий на
пути своего регионального экономического развития: необходимость
экономического роста на новой качественной ступени; включение регионов
Украины в мировые хозяйственные связи, следствием чего является
усиливающаяся зависимость регионов от состояния мировой экономики;
процесс перехода к постиндустриальному и информационному обществу, в
котором каждый регион реализует свои функции; изменения образа жизни и
связанные с этим требования к развитию социальной сферы регионов;
ужесточение экологических требований с переходом мирового сообщества на
парадигму устойчивого развития.
Диспропорции уровня развития регионов предопределяют необходимость
использования дифференцированного подхода к реализации региональной
государственной политики и стимулированию развития регионов. Также
возникает потребность в осуществлении быстрой административнотерриториальной реформы путем реформирования государственной власти
(децентрализации) и местного самоуправления, что должно повысить
эффективность управления региональным развитием Украины.
Основными
направлениями
трансформации
отношений
между
центральными и региональными органами власти в сфере управления
социально-экономическим развитием регионов можно считать следующие:
обеспечение доступа местных властей к финансовым рынкам и кредитным
ресурсам; установление новых критериев административной ответственности
руководителей органов местного самоуправления и распорядителей
бюджетных средств; внедрение новых принципов и механизмов отношений
«власть – общественность» в формировании региональных программ,
механизмов подотчетности и общественного контроля; изменение денежного
обеспечения региональных программ в соответствии с изменениями функций
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по обеспечению надлежащего развития социальной сферы регионов и
предоставления населению социальных услуг надлежащего качества.
Для того чтобы политика стимулирования регионального развития стала
эффективным рычагом территориального развития следует перейти к
европейской практике стимулирования пространственного развития. Этому
должны способствовать принятые Закон Украины «Об основах
государственной региональной политики» и Постановление КМУ
«Государственная стратегия регионального развития на период до 2020 года»,
реализация которых является одной из актуальных задач в части разработки
новых и усовершенствования существующих методов, приемов, механизмов и
инструментов, направленных на активизацию модернизации производительных
сил и региональной экономики в целом.
Заключение и выводы.
Сегодня в Украине уже сформировано в основном все необходимое
законодательство для эффективного регионального развития, которое отвечает
лучшим европейским стандартам. Исходя из опыта Европейского Союза
экономическое регулирование регионального развития требует задействования
мотивационных рычагов для полного использования имеющегося потенциала
регионов, путем формирования и реализации стратегий субъективнообъективного подхода и совершенствования регионального менеджмента в
направлении их реализации. Однако современная практика регионального
развития отмечается непостоянством и несогласованностью при использовании
способов и методов экономического регулирования.
Так, на современном этапе системной модернизации Украины реальной
основой эффективного хозяйствования становится обеспечение стабильного и
сбалансированного развития регионов путем внедрения новой эффективной
региональной политики. Неотъемлемой составляющей этого процесса является
реформирование системы государственного управления региональным
развитием,
то
есть
налаживание
эффективного,
дееспособного
государственного управления региональным развитием занимает ключевое
место в системе новой региональной политики. Его цель – создать условия для
стимулирования экономической активности на местном уровне, предоставить
регионам больше свободы в сфере хозяйственного выбора, задействовать
эффективные
механизмы
и
инструменты
стимулирования
предпринимательства, местной экономической инициативы и добиться на этой
основе сбалансированности регионального развития. При этом сложность
реформирования государственного управления региональным развитием
Украины заключается в необходимости соблюдения системности,
комплексности, учета всех аспектов этого процесса, поскольку каждая из
составляющих играет важную роль в реализации стратегических задач новой
государственной региональной политики.
Стратегическими целями региональной политики Украины на данном
этапе
развития
страны
являются:
обеспечение
глобальной
конкурентоспособности Украины и ее регионов; стимулирование процесса
новой «регионализации» – консолидация ресурсов регионов для ускоренного
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экономического роста и изменения структуры украинской экономики; развитие
человеческого капитала, повышение пространственной и квалификационной
мобильности населения; улучшение экологической ситуации в регионах для
сбалансированности
экономического
развития;
повышение
качества
управления и использования местных финансов на региональном уровне.
Таким образом, разработка новой модели региональной политики в
Украине предполагает оптимальное сочетание самостоятельности регионов,
прежде всего в сфере решения повседневных вопросов местного развития и
координирующей и стимулирующей роли центра как представителя интересов
общества и страны в целом. Синергия этих двух составных формирует основу
успешного
реформирования
системы
государственного
управления
региональным развитием как залог конкурентоспособности регионов Украины.
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Аннотация. В данной статье сформулированы принципиальные
положения моделирования процесса капитализации региональной экономики в
современных условиях экономической турбулентности. Выявлены проблемы
использования различных подходов к моделированию капитализации
региональной
экономики
и
предложен
принцип
стратегического
маневрирования в качестве смысловой составляющей структурных,
векторных, системно-динамических моделей.
Ключевые слова: региональная экономика, капитализация, моделирование.
Abstract. This article presents the fundamental provisions of the modeling
process of capitalization of the regional economy in the current context of economic
turbulence. The problems of the use of different approaches to modeling the
capitalization of the regional economy are identified. The principle of strategic
maneuvering as a semantic element of structural, vector, system-dynamic models is
proposed.
Key words: regional economy, capitalization, modeling.
Вступление.
Проблема капитализации территории как систематической деятельности
по превращению всех без исключения ее ресурсов, фондов и активов в
работающий капитал, приносящий добавленную стоимость, особенно в
развивающихся странах, была сформулирована в начале ХХ в. В настоящее
время одним из актуальных направлений анализа данной проблематики
выступает моделирование капитализации территории в контексте поиска
долгосрочных стратегий позиционирования стран и регионов.
Моделирование процессов капитализации в рамках достижения
экономикой региона необходимого социально-экономического уровня развития
предопределяет исследование его как целостной, объективно обусловленной
воспроизводственной системы, поскольку воспроизводственные процессы
функционируют и развиваются не только во времени, но и в пространстве, а
своеобразие территориальных структур формирует многообразие проявлений
типологически однородных отношений воспроизводства применительно к
различным региональным условиям. Воспроизводственный подход позволяет
рассматривать в единстве всю систему процесса расширенного
воспроизводства капитала на региональном уровне и предполагает учет
экономико-географических особенностей совместно со спецификой положения
региона в общей системе территориальных и административнотерриториальных образований. При этом традиционная объектно-субъектная
система социально-экономических отношений дополняется целеполагающей
системой субъектно-объектных отношений, системой объектно-объектных (или
структурно-воспроизводственных) отношений и системой субъектносубъектных отношений (социально-экономических субъектов в границах
единства региональной экономики в социально-политическом и историкокультурном контексте).
Обзор литературы.
Вопросы моделирования отдельных аспектов процесса капитализации
региональной
экономики
(модели
размещения
промышленности,
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инвестиционные функции, экономико-математическое моделирование ренты,
модели человеческого капитала, экономического роста и цикла, модели
межотраслевого баланса и пространственного взаимодействия экономических
систем) представлены в работах М. Власова и П. Шимко [1], Ю. Попкова [5],
В. Сарченко [6].
Основной текст.
В целях моделирования процесса капитализации региональной социальноэкономической системы необходимо учесть ряд принципиальных положений.
Во-первых, современные условия предопределяют динамический характер
развития процесса капитализации ресурсного потенциала региона. Его
структура изменчива и зависит не только от структуры потребностей субъектов
региональной экономики, но и от результатов инновационного и
интеллектуального развития [4]. Также на структуру капитализации влияют
внешние вызовы и угрозы, продуцируемые национальной и мировой
экономикой. В процессе капитализации региональной экономики достигаются
результаты, которые впоследствии могут корректироваться в зависимости от
степени достижения целей регионального развития.
Во-вторых, практическая реализация целей регионального развития
осуществляется в соответствии с принципом целевой мобильности, т.е. следует
иметь в виду динамический характер не только процессов их ресурсного и
технологического наполнения, но и целей развития. Региональное
экономическое пространство может изменяться не только под воздействием
объективных факторов, но и в результате воздействия субъективных факторов
(воли власти, принципов и норм морали, содержания целей, выдвигаемых
общественными организациями и лидерами развития и др.). Факторный синтез
позволяет объединить их на базовом уровне абстракции в категорию
экономических интересов, консенсус которых в конечном счете и дает
возможность придать целевому пространству относительную стабильность,
позволяя в режиме неустойчивого равновесия фокусировать деятельность
субъектов региональной экономики.
В-третьих, цели и задачи развития предлагается исследовать в контексте
параметров капитализации региональных активов, выступающих как
совокупность материальных и нематериальных активов. Трактовка активов как
субъектно локализованных в пространстве и времени ресурсов региона,
способных приносить доход, в равной мере относится к интеллектуальным
ресурсам. Последние являются разновидностью капитала, а также объектом
собственности. Они могут и должны приносить доход, но, в отличие от
материальных активов, не имеют физической формы, обладая при этом
возможностью использования в хозяйственной деятельности. Таким образом,
капитализации подлежат ресурсы, факторы, процессы, проекты, активы и
результаты регионального развития [3].
В-четвертых, как каждая динамически развивающаяся социальноэкономическая система, регион имеет множество критических состояний. Для
них характерны ослабление свойства развития, следующая за этим деградация,
возникающие вследствие этого потери в темпах капитализации региональных
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активов, а также увеличивающиеся отклонения достигнутых результатов от
поставленных целей. В таких случаях необходимо фиксировать возникновение
критического состояния развития региональной социально-экономической
системы.
В-пятых, возникновение критических состояний сопровождается потерями
потенциала развития капитализации региональной экономики. Причем чем
выше востребованная динамика изменения компонент потенциала,
учитываемая в процессе целеполагания, тем сложнее задачи развития
региональной экономики.
В-шестых,
потенциал
капитализации
региональной
экономики,
изменяющийся в зависимости от внешних обстоятельств и результативности
функционирования экономики региона, необходимо характеризовать некой
областью допустимых значений, которые задают допустимые пределы падения
темпов капитализации региональных активов. Предел допустимости снижения
темпа и уровня капитализации, их экономическая сущность определяются
возможностью и готовностью отложить удовлетворение ряда потребностей, что
означает отсрочку в получении ряда результатов. Это высвобождает ресурсы и
позволяет осуществлять целевую рефокусировку.
В-седьмых, характеризуя результирующие показатели капитализации
региональной экономики, необходимо иметь в виду, что фактические значения
результатов капитализации ресурсного потенциала региона в силу объективных
и субъективных причин представляют собой случайные величины, которые
отражают имеющие высокий уровень неопределенности процессы
регионального развития и требуют использования методов теории вероятностей
и ситуационных подходов.
В-восьмых, предотвращение потерь в темпах капитализации региональных
активов влечет за собой либо реструктуризацию ресурсного потенциала, либо
необходимость привлечения дополнительных ресурсов. До настоящего времени
региональные социально-экономические системы в основном обходились
расширением ресурсной базы. Современный этап развития характеризуется
изменением значения ресурсов развития. Нематериальные активы, как
информационно-интеллектуальные ресурсы, предопределяющие уникальные
конкурентные преимущества, занимают все более весомое место в системе
ресурсного обеспечения регионального развития [2]. При этом максимум
эффекта дает использование объектов интеллектуальной собственности на всех
фазах цикла регионального развития. Важная роль принадлежит и
лицензионным авторским договорам и передаче прав на «ноу-хау».
Анализ подходов к моделированию процессов развития капитализации
региональной экономики показал, что они охватывают использование аналогов,
экспертных оценок, динамическое моделирование, вероятностные методы и
статистические испытания [1, 5]. Последние применяются только для
функционирующих социально-экономических систем, а также в условиях уже
реализованных решений и опираются на свершившиеся факты. Статистические
методы невозможно использовать на этапе подготовки решений, также без
огромного объема исходных данных невозможно оценить влияние отдельных
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факторов капитализации. Вероятностные методы в рамках математических
моделей процессов капитализации способны разделить и декомпозировать
факторное воздействие, их также можно использовать на стадии принятия
решения и прогноза результатов, но охватить все связи в рамках динамически
развивающегося регионального хозяйства практически невозможно. Если
ограничиваться самыми существенными связями и факторами, то высок риск
абстрагироваться от малоизученных связей, которые, тем не менее, способны
исказить результаты развития.
Важно также понимать, что даже самые идеальные модели развития
(модели кластерного типа, нейросетевые, веерные, логико-морфологические и
др.) с достаточной точностью отражают штатные режимы функционирования
региональной экономики. А современное развитие в условиях экономической
турбулентности, усиливающихся политических вызовов, коренным образом
корректируя приоритеты и существенно изменяя ресурсную базу развития,
объективно не способно поддерживать штатный (нормативный) режим. Такая
ситуация актуализирует модели, имеющие в основе допустимые границы
стратегического маневрирования – принципа, предлагаемого в качестве
смысловой составляющей структурных, векторных, системно-динамических
моделей [6].
Заключение и выводы.
Итак, для моделирования процесса капитализации в сложных,
многоуровневых, иерархических, циклически развивающихся социальноэкономических системах, к классу которых следует отнести регион,
необходимо учесть следующие особенности.
Учитывая разнообразие и имманентно присущую противоречивость
экономических интересов субъектов капитализации региональной экономики,
абсолютно неизбежно, что решение ряда задач региональной капитализации
будет противоречить друг другу, а в некоторых случаях и основной цели.
Неопределенность и целевая мобильность как внутри, так и вне
исследуемой региональной социально-экономической системы обусловливает
неопределенность и вероятностный характер развития процесса капитализации.
Применительно к решению проблем капитализации экономики региона
роль субъективного фактора должна быть не только учтена, но в ряде случаев
играть главную роль. Точки консенсуса экономических интересов, как
стартового механизма роста деловой активности, чтобы предупреждать
конфликты интересов, должны обязательно рассчитываться с учетом
допустимых пределов колебаний темпов капитализации, задающих границы
стратегического маневра.
Процессы развития капитализации региональной экономики следует
рассматривать в циклической динамике, управляя фазами спада и деградации,
роста и развития, стагнации и аккумуляции ресурсов развития.
Моделирование капитализации должно обеспечивать обратную связь
между достигнутыми результатами, целями и ресурсной базой развития
региона. Структурно-функциональные возможности региона, его потенциал
могут снижаться, что необходимо учитывать в процессе коррекции мер
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управленческого воздействия.
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Аннотация. В работе рассматриваются причины возникновения
краткосрочных обязательств, необходимость анализа и контроля за
краткосрочными обязательствами, показатели анализа и этапы управления
краткосрочными обязательствами предприятия.
Ключевые слова: краткосрочные обязательства, методы анализа и этапы
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управления краткосрочными обязательствами по расчетам предприятия.
Annotation. The paper discusses the causes of short-term liabilities, the need for
analysis and control of short-term obligations, performance analysis and short-term
obligations of the enterprise management stages.
Keywords: short-term liabilities, methods of analysis and management stages of
short-term obligations of the enterprise estimates.
Вступление.
Основной причиной возникновения краткосрочных обязательств является
обеспечение потребностей предприятия в денежных средствах в течение
операционного цикла. Операционный цикл можно представить как процесс
превращения денежных средств в покупки, продажи, счета к получению и
обратно в денежные средства. Неспособность оплачивать краткосрочные
обязательства в течение продолжительного периода времени может привести к
банкротству предприятия.
Обзор литературы.
Теоретическим и методическим вопросам учета, анализа и контроля за
краткосрочными обязательствами учеными, экономистами уделялось много
внимания. Значительный вклад в теорию и практику внесли: В.Я. Узун, Н.И.
Шагайда, Г.И. Будылкин, И.Н. Буздалов, В.А. Боровик, В.А. Добрынин, и
другие. Вместе с тем многие аспекты организации управления в условиях
современной экономики оказались недостаточно исследованными, особенно
это касается организации управления краткосрочными обязательствами
предприятий.
Основной текст.
Управление краткосрочными обязательствами по расчетам предприятия
строится по следующим основным этапам.
1. Анализ краткосрочных обязательств по расчетам предприятия в
предшествующем периоде. В ходе анализа исследуется динамика общей суммы
и состав краткосрочных обязательств, их оборачиваемость, длительность
финансового цикла, рассчитывается коэффициент их эластичности от объема
реализации продукции. Расчет коэффициентов эластичности осуществляется по
следующей формуле:
КЭЗ = [ (IЗ - 1) / (IОР - 1)] / 100
(1)
где КЭЗ - коэффициент эластичности конкретного вида краткосрочных
обязательств по расчетам от объема реализации продукции, в %;
IЗ - индекс изменения суммы краткосрочных обязательств по расчетам
конкретного вида в анализируемом периоде, выраженный десятичной дробью;
IОР - индекс изменения объема реализации продукции предприятия в
анализируемом периоде, выраженный десятичной дробью.
2.Определение состава краткосрочных обязательств по расчетам
предприятия в предстоящем периоде. В процессе этого этапа устанавливается
перечень конкретных видов краткосрочных обязательств по расчетам
предприятия с учетом новых видов хозяйственных операций, новых видов
деятельности, новых внутренних (дочерних) структур предприятия, новых
видов обязательных платежей и т.п.
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3.Установление периодичности выплат по отдельным видам краткосрочных
обязательств по расчетам. На этом этапе по каждому виду внутренней
кредиторской задолженности устанавливается средний период начисления
средств от момента начала этих начислений до осуществления их выплат.
4.Прогнозирование средней суммы начисляемых платежей по отдельным
видам краткосрочных обязательств по расчетам. Такое прогнозирование
осуществляется двумя основными методами:
а) методом прямого расчета. Этот метод используется в тех случаях, когда
по отдельным видам краткосрочных обязательств по расчетам заранее известны
строки и суммы выплат. В этом случае расчет осуществляется по следующей
формуле:
Стор = СВМ / (КП * 2)
(2)
где Стор - прогнозируемая средняя сумма краткосрочных обязательств по
расчетам конкретного вида; СВМ - месячная сумма платежей по конкретному
виду обязательств; КП - предусмотренное количество выплат по конкретному
виду обязательств в течение месяца.
б) статистическим методом на основе коэффициентов эластичности. Этот
метод используется в тех случаях, когда сумма выплат по конкретному виду
краткосрочных обязательств по расчетам заранее четко не определена. В этом
случае расчет осуществляется по следующей формуле:
Стор = ТОРВ + (∆ОР * КЭВ * ТОРВ) /100
(3)
где Стор - прогнозируемая средняя сумма краткосрочных обязательств по
расчетам конкретного вида;
ТОРВ - средняя сумма краткосрочных обязательств по расчетам
конкретного вида в предшествующем периоде;
∆ОР - прогнозируемый темп прироста объема реализации продукции в
предстоящем периоде, в %;
КЭВ - коэффициент эластичности конкретного вида краткосрочных
обязательств по расчетам от объема реализации продукции, в %.
5.Прогнозирование средней суммы и размера прироста краткосрочных
обязательств по расчетам по предприятию в целом:
ТОРП = ∑ТОРВ,
(4)
где ТОРП - прогнозируемая средняя сумма краткосрочных обязательств по
расчетам по предприятию в целом;
ТОРВ - прогнозируемая средняя сумма краткосрочных обязательств по
расчетам по конкретным их видам.
Прирост краткосрочных обязательств по расчетам в предстоящем периоде
по предприятию в целом определяется по следующей формуле:
∆ТОРП = ТОРП - ТОРФ
(5)
где ∆ТОРП - прогнозируемый прирост средней суммы краткосрочных
обязательств по расчетам по предприятию в целом в предстоящем периоде;
ТОРП - прогнозируемая средняя сумма краткосрочных обязательств по
расчетам по предприятию в целом;
ТОРФ - средняя сумма краткосрочных обязательств по расчетам
предприятия в аналогичном предшествующем периоде.
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6.Оценка эффекта краткосрочных обязательств расчетам предприятия
предстоящем периоде. Эффект заключается в сокращении потребности в
привлечении расходов. Расчет осуществляется по формуле:
ЭТОР = (∆ТОРП * ПКБ) / 100
(6)
где ЭТОР - эффект от прироста средней суммы краткосрочных
обязательств по расчетам предприятия в предстоящем периоде;
∆ТОРП - прогнозируемый прирост средней суммы краткосрочных
обязательств по расчетам по предприятию в целом;
ПКБ - среднегодовая ставка процента за краткосрочный кредит,
привлекаемый предприятием.
7.Обеспечение контроля за начисления и выплаты в разрезе отдельных
краткосрочных обязательств по расчетам. Начисление этих средств бухгалтерия
производит по результатам отдельных хозяйственных операций. Выплата этих
средств происходит в разрабатываемый платежный период и контролируется
мониторингом текущей деятельности предприятия.
Заключение и выводы.
Таким образом, для правильного определения и управления
краткосрочными обязательствами необходимо понимать, как они возникают,
оцениваются, классифицируются и раскрываются.
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ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT
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Kyiv, 90-a Vasylkivska str., 03022

Анотація. У статті здійснено спробу структурування системи
управління та досліджено проблему місця стратегічного фінансового аналізу в
її ієрархії.
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Ключові слова: стратегічний фінансовий аналіз, стратегічне управління,
управління фінансовою діяльністю.
Abstract. The article discusses management system structuring and allocation of
the place of strategic financial analysis in its hierarchy.
Key words: strategic financial analysis, strategic management, financial activity
management.
Вступ. Сучасний стан розвитку господарських відносин в Україні та світі
взагалі, посилення конкуренції, стрімкий розвиток технологій та мінливість
зовнішнього та внутрішнього середовищ діяльності підприємств обумовлюють
високу актуальність використання стратегічного фінансового аналізу в системі
управління підприємством. Проте ефективність його здійснення залежить від
ефективності його організації, що в свою чергу, є неможливим без чіткого
визначення його місця в системі управління підприємством.
Метою статті є дослідження структури системи управління підприємством
та з’ясування місця стратегічного фінансового аналізу в ній, виявлення
особливостей його підпорядкування в ієрархії управління підприємством.
Огляд літератури. Теоретичні та практичні аспекти стратегічного
фінансового аналізу знайшли своє відображення у працях таких українських та
зарубіжних вчених: Бланк І. О., Гаркуша Н. М., Головко О. Г., Пономаренко В.
О. та інші. Проте, проблема місця стратегічного фінансового аналізу у
загальній системі управління потребує більш детального дослідження, оскільки
є передумовою для ефективної його організації на підприємстві.
Основний текст. Дослідження структури системи управління
підприємством з метою з’ясування місця стратегічного фінансового аналізу в
ній показали, що вона має досить великий обсяг структурних елементів.
Власне під управлінням підприємством слід розуміти цілеспрямовану
діяльність, яка представляє собою сукупність методів, засобів і форм
ефективної ко- ординації роботи людей (трудових колективів) для досягнення
поставлених завдань або визначеної мети (підвищення результативності
виробництва, зростання прибутку тощо) [1]. До функцій управління
підприємством відносять: планування, організацію, мотивацію, контроль та
координацію. Поєднання та успішна реалізація яких має на меті підвищення
ефективності діяльності підприємства. Управління підприємством здійснюється
за окремими ланками – об’єктами управління – що є стадіями або частинами
стадій процесу господарської діяльності.
Залежно від виду та характеру діяльності, об’єкти управління можуть
різнитись між собою на різних підприємствах, проте основні з них, як правило,
залишаються незмінними. До таких напрямів стратегічного управління,
залежно від об’єктів управління можна віднести: а) управління постачанням; б)
управління виробництвом; в) управління збутом продукції; г) управління
персоналом; д) управління фінансами; є) управління маркетинговою діяльністю
тощо.
Залежно від спрямованості заходів з реалізації управління діяльністю
підприємства, його можна розділити на поточне та перспективне. Поточне – є
управлінням операційною діяльністю, прийняття невідкладних рішень та
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Особливої уваги заслуговує дослідження інформаційної бази стратегічного
фінансового аналізу – фінансової звітності, складеної відповідно до вимог
МСФЗ. Суттєві зміни, які відбуваються у процесах формування та розкриття
обліково-аналітичної інформації, що міститься у фінансовій звітності, у тому
числі і у глобалізованій фінансовій звітності, вимагає вивчати світовий досвід
методичного забезпечення стратегічного фінансового аналізу в умовах
застосування МСФЗ [6], що є подальшим напрямом дослідження [7].
Оцінка чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища, які впливають на діяльність
підприємства з метою оцінки сильних та слабких
сторін його діяльності

І етап:
Стратегічний фінансовий
аналіз

Визначення довгострокових фінансових цілей та
обрання найкращого шляху їх досягнення.
Результат – підготовка фінансової стратегії

ІІ Етап:
Стратегічне фінансове
планування

Узгодження структури та системи управління з
обраною стратегією фінансового розвитку;
координація дій менеджерів з формування та
реалізації обраної стратегії

ІІІ Етап:
Організація виконання
стратегічних фінансових планів

IV Етап:
Реалізація фінансової
стратегії

Створення умов для здійснення передбаченої
підтримки його базової стратегії та успішного
досягнення кінцевих стратегічних цілей
фінансового розвитку

V Етап:

Забезпечення стійкого зворотного зв’язку між
реалізацією стратегії та цілями організації

Оцінка та контроль реалізації
фінансової стратегії

Рис. 2 Основні етапи процесу стратегічного управління фінансовою
діяльністю підприємства
Джерело: складено автором за [5]
Висновки. Стратегічний фінансовий аналіз поєднує в собі характерні риси
фінансового аналізу та стратегічного аналізу. Стратегічний фінансовий аналіз –
це процес дослідження середовища фінансових показників діяльності
підприємства під впливом середовища його функціонування, з метою
забезпечення обґрунтованої оцінки поточного та перспективного станів та
забезпечення прийняття перспективних управлінських рішень. Стратегічний
фінансовий аналіз є основою стратегічного управління фінансовою діяльністю
підприємства, яке, в свою чергу, є провідним напрямком у перспективному
управлінні підприємством в цілому.
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Анотація. Розмірковуючи над своїм життям Михайло Сергійович
написав: «Я сам прийшов до політики через історію, і сей шлях вважаю
нормальним — тільки він мусить бути проведений відповідно широко».
Ключові слова: Грушеський М. С., Українська Народна Республіка,
Центральна Рада, універсал, Товариство українських поступовців.
Abstract. Reflecting on his life Mikhail wrote: " I myself came to politics
through history and consider this the normal way - only it must be conducted under
widely ."
Key words: Hrusheskyy M. S., Ukrainian People's Republic , the Central
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Council , Universal Society of Ukrainian progressives.
Вступ. Визначне місце в історії української науки і культури кінця XIX —
першої третини XX ст. посідав М. Грушевський, історик і патріот свого народу.
Як політик М. Грушевський був засновником Національно-демократичної
партії Галичини і Товариства українських поступовців у Києві, творцем засад
Української незалежної держави, першим президентом УНР. У науковій
творчості і політичній діяльності М. Грушевський вважав вищим мірилом
любов до свого народу і до історичної істини.
Огляд літератури. Перше десятиріччя нового, XX століття внесло
корективи в творче життя М.С. Грушевського. Певна демократизація всіх сфер
життя в країні під впливом буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр.
відкрила вченому можливість відвідувати багато міст і розширити науковоорганізаційну діяльність. Початок першої світової війни захопив родину
Грушевських у Карпатах. Шлях додому виявився складним і небезпечним. Та
місцева влада зустріла історика холодно, і недовірою. На підставі
наклепницького звинувачення в «симпатіях до Австрії» його було
заарештовано і посаджено в Лук'янівську в'язницю. Щоправда, під тиском
масових протестів у Києві, Петрограді і навіть в Нью-Йорку власті зрештою
звільняють видатного вченого, але депортують разом з родиною до Симбірська.
Основний текст. До 1916 року професор викладає в Казанському
університеті — цьому своєрідному притулку багатьох опальних петербурзьких,
московських та українських вчених-дисидентів. Лютнева революція 1917 року
звільнила Грушевського з-під нагляду царської охорони. Він негайно
повертається в Україну і поринає в політичне життя. Ще під час перебування
видатного вченого в Москві його заочно обирають лідером Товариства
українських поступовців. Виконавчий орган Товариства дуже швидко
трансформується в Центральну раду, яка діє як громадська організація,
об’єднуючи навколо себе широке коло людей найрізноманітніших класових,
ідеологічних і політичних переконань. Грушевський обіймає провід
Центральної Ради, стає першим президентом Української держави. Керував він
на цій посаді від 4 березня 1917 р. по 28 квітня 1918 р.
Дані дослідження. Оцінюючи сьогодні політичну діяльність Михайла
Грушевського як Голови Української Центральної Ради, ми можемо сказати, що
в тих бурхливих подіях 1917-1918 рр., коли Україна відроджувала свою
державність, керувати визначному вченому було нелегко, бо й не мав такого
досвіду політичного організатора, однак на хвилі визвольних змагань йому
довірили цей пост і він, як міг, брався до роботи. Окрім того, серед усіх діячів
Центральної ради й усього українського відродження періоду визвольних
змагань він, мабуть, найкраще знав політичне життя Заходу, чимало років
провівши за кордоном. Очевидно також і те, що він був найвищим авторитетом
серед усіх тих патріотів українства, що присяглися на вірність українській
незалежній державі. 27 березня 1917 року Грушевський прибув до Києва і, як
свідчить Дмитро Дорошенко, з його прибуттям український рух у Києві зразу
відчув досвідчену руку свого керівника.
І дійсно, вже у першій статті («Велика хвиля») Михайло Грушевський
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влучно оцінив ситуацію і ясно поставив перед українством нові завдання.
Голова Центральної Ради писав, що нема нічого більш помилкового, як
«витягти тепер старі українські петиції й подавати їх наново правительству, як
наші домагання... Те, чого ми добивались п'ять, чотири, три, навіть рік тому,
коли б дане було тоді, було б прийнято українським громадянством з щирою
подякою... але воно ніяк не може вважатись задоволенням українських потреб,
«розв'язанням українського питання» для даного моменту! Українського
питання вже нема. Є вільний український народ, який будує свою долю в нових
умовах свободи...».
З самого початку свого перебування на чолі Центральної ради
Грушевський
зайняв
позицію
гострої
критики
екстремістських
націоналістичних елементів, послідовно і аргументовано проводив лінію на
забезпечення української автономії в межах федеративної республіки, що мала
бути створена на руїнах імперії Романових. У своїй промові перед 100
тисячами маніфестантів 1 квітня 1917 р. в м. Києві, а також в інших зверненнях
він послідовно проголошував, що масові виступи українців «не полишають
ніякого сумніву щодо тої політичної платформи, на якій об'єднуються всі
активні елементи української людності. Се старе наше домагання широкої
національно-територіальної автономії України в російській федеративній
республіці, на демократичних підвалинах, з міцним забезпеченням
національних меншостей нашої землі». Підтримуючи свого загальновизнаного
всеукраїнського політичного лідера на засадах автономії и федерації стояли
майже всі демократичні і ліберальні партії.
Результати. За свій понад річний період головування Центральною Радою
Грушевський всюди встигав бути і діяти в інтересах державного керівництва.
25-26 березня на з'їзді Товариства Українських Поступовців, де зібралися
делегати з усієї України, Михайло Грушевський головував, а 19 квітня 1917
року він відкрив Український Національний Конгрес, де також зібралися 900
делегатів з усієї України, і де були прийняті відповідні резолюції і проведено
перевибори Центральної Ради та затверджено програму дальшої діяльності
організованого українського громадянства. І взагалі багато вклав труду
Грушевський в організацію роботи Центральної Ради у перших її кроках.
Михайло Грушевський був ініціатором славнозвісних чотирьох Універсалів
Центральної Ради. Це він 19 листопада 1917 року урочисто виголосив ІІІ
Універсал, за яким проголошено Українську Народну Республіку - акт великої
історичної ваги.
Але найбільшу славу здобув IV Універсал, за яким Українська Народна
Республіка проголошувалась самостійною і незалежною державою. Очевидці
згадували потім, що засідання Малої Ради, на якій проголошувалась
самостійність Української Народної Республіки, розпочалося 22 січня 1918
року, а закінчилося 25 січня о 12 год. 20 хвилин. У ніч з 24 на 25 січня 1918
року відбулося прилюдне засідання Малої Ради. Збори відкрив Михайло
Грушевський вступною промовою, а потім взяв в руки текст IV Універсалу і
урочистим голосом до всіх присутніх, що встали, звернувся словами: «Народе
України! Твоєю силою, волею, словом утворились Українські землі, Вільна
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Українська Народна Республіка. Здійснилась давня мрія твоїх батьків, борців за
волю й права робочого люду... Віднині Українська Народна Республіка стає
самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною Державою
Українського народу». Ці слова були зустріти шквалом оплесків і вигуків
«Слава», кілька разів читання припинялось оваціями. Так вітало Універсал
свідоме українське громадянство, що заповнило цієї пам'ятної ночі залу
Педагогічного музею у Києві - столиці незалежної України.
Щирий патріотизм Михайла Грушевського виявився і в тому, як він радив
делегатам, що вирушали на брестські переговори. Тоді він поставив питання
про майбутні кордони УНР. За його інструкцією українські делегати мали
вимагати в Бресті включення в склад Української Народної Республіки всіх
територій, Східної Галичини, Буковини, Закарпаття, Холмщини і Підляшшя,
щоб ні одного клаптика української землі не залишилося під чужим
пануванням. З особливою докладністю з'ясовував Грушевський делегатам
прикордонну лінію на північному сході, дбаючи за кожне містечко, за кожне
соло з українським населенням. Тільки передбачливий політик міг так ставити
питання.
Але сил для захисту суверенітету республіки у Центральної ради не було, а
ідея соціалістичного федералізму ставала все більше і більше ілюзорною;
стомлені війною, розгублені, політично дезорієнтовані і введені в оману
селянські маси України фактично стояли осторонь тієї героїчної боротьби, яку
вела обеззброєна Центральна рада проти більшовицького наступу на Україну.
Коли з Петрограду надійшов ультиматум, делегати Всеукраїнського з’їзду Рад
виявили майже монолітну твердість і прийняли ухвалу, що у відповідь на
погрозу війною УНР проголошує свій нейтралітет і готовність захищати свої
інтереси, якщо буде допущено пряме втручання в українські справи.
Водночас почався наступ Червоної армії та інших військових угрупувань, на
Київ. Сил у Центральної ради протистояти цьому наступові не було. 25 січня (7
лютого) війська, депутати Центральної ради, уряд УНР залишили зруйнований і
палаючий Київ і відступили на Волинь.
Висновки. Грушевський відстоював такі принципи:
• визнання народу рушійною силою історичного процесу;
• розуміння українського народу як окремої культурної одиниці;
• обґрунтування ідей народоправства у вигляді народно-демократичної
республіки;
• федеративний устрій України;
• відстоювання
автономії України в складі федеративних чи
конфедеративних союзів;
• надання
переваги колективним формам власності як історично
традиційним.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правового
регулирования отстранения работника от работы. Исследуются основания
отстранения от работы в рамках российского законодательства. Показано,
что временное отстранение от работы не ведет к прекращению трудового
договора.
Ключевые слова: Трудовой кодекс, работник, работодатель, отстранение
работника от работы
Abstract. In this paper we discuss the problem of legal regulation of discharge
from work. The article investigates the reasons for the suspension of work in the
framework of Russian legislation. It is shown that the suspension from work does not
terminate the employment relationship.
Key words: Labor code , worker, employer, discharge from work
Вступление.
Роль трудового законодательства в новых экономических условиях,
получивших развитие в 90-ые годы XX в., определяется эффективным
регулированием трудовых отношений.
Целями
трудового
законодательства
являются
установление
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей.[1]
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Особое значение приобретает проблема обеспечения прав работника как
государством, так и конкретным работодателем.
Отстранение от работы – нетипичное действие, с которым работодатели
сталкиваются не часто. Практика отстранения работника от работы не
изобилует примерами. Однако не исключена возможность совершения ошибок
в реализации трудового законодательства по данному действию.
Обзор литературы.
Вопросы правового регулирования отстранения работника от работы,
теоретические основы реализации указанного подинститута рассмотрены в
трудах как советских, так и российских ученых, например, Н.Г. Александрова,
И.С. Войтинского, Л.С. Таля, В.Л. Гейхмана, К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой,
А.М. Куренного, Э.Н. Бондаренко, В.И. Миронова, В.Н. Толкуновой, Э.Г.
Тучковой, Е.Б. Хохлова.
Нормативно-правовую основу исследования составляют Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные
законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты.
Проблема отстранения от работы представлена в статьях В. Белова, Т.
Бляшко, Ю. Каримова, Н. Пластинина и др.
Основной текст.
Под отстранением от работы понимается временное недопущение
работодателем работника к выполнению им работы по трудовой функции,
обусловленной трудовым договором.[2]
Особенности отстранения от работы:
а) отстранение от работы осуществляется при наличии основания,
предусмотренного федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами;
б) работодатель обязан отстранить лицо от работы при наличии основания,
указанного в законодательстве;
в) отстранение от работы осуществляется на весь период до устранения
обстоятельств, послуживших основанием для отстранения;
г) отстранение от работы приостанавливает выполнение сторонами
обязанностей по трудовому договору.
Работник освобождается от обязанности выполнять работу по
обусловленной трудовой функции, выходить на работу, подчиняться правилам
внутреннего трудового распорядка и от ряда других обязанностей, вытекающих
из законодательства о труде, условий коллективного договора (соглашения),
локальных правовых актов работодателя и соглашения сторон. Работодатель, в
свою очередь, освобождается от выполнения своих обязанностей перед
работником.
Отстранение от работы производится либо по инициативе работодателя,
либо по инициативе (по требованию) органов и должностных лиц,
уполномоченными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.[1]
В соответствии с ч. 1 ст.76 ТК РФ работодатель обязан не допускать
работника к исполнению трудовых обязанностей, а если он уже приступил к
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ним, то отстранить его от работы. Одним из оснований отстранения работника
является появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения. Факт нетрезвого состояния работника либо
наркотического или иного токсического опьянения может быть подтвержден
как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, например
свидетельскими показаниями.
Порядок медицинского освидетельствования для установления факта
употребления алкоголя и состояния опьянения установлен Временной
инструкцией, утвержденной Минздравом СССР.[3] Свидетельские показания
должны быть оформлены актом, составленным с участием представителя
профсоюза, если работник, отстраненный от выполнения трудовых
обязанностей, является его членом. [2]
Другим основанием отстранения работника является ситуация, если он не
прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда. Обязанность работника проходить обучение безопасным
методам и приемам выполнения работы, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда
прямо закреплена в ст. 214. [1] Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организации регулируется
Постановлением №1/29.[4]
Если работник не прошел в установленном порядке обязательный осмотр,
а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, то данные
обстоятельства входят в круг оснований отстранения от работы. Порядок
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений по
заявлениям граждан установлен Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития России.[5]
Правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н.
Правила
прохождения
обязательного
психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в т.ч. деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности,
утверждены Постановлением Правительства РФ. [6]
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержден
Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 N 377
(см. ст. 69). В отношении отдельных категорий работников установлены
специальные правила проведения медицинских осмотров (обследований).
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Если при медицинском обследовании у работника выявлены
противопоказания для выполнения порученной ему работы и наличие этих
противопоказаний подтверждено медицинским заключением, такое положение
входит в перечень оснований отстранения от работы. [1]
Приостановление действия специального права работника является
основанием для отстранения работника от работы только при наличии
следующих условий:
- если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору;
- если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. [1]
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. [2]
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором
(ст. 74).[2] Следует иметь в виду, что работодатель вправе отстранить
работника от работы в связи с приостановлением действия специального права
работника только в том случае, если это право приостановлено на срок до двух
месяцев. Если же этот срок превышает два месяца или работник вообще лишен
соответствующего права, то трудовой договор с ним подлежит прекращению в
соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83[1]
Работодатель обязан отстранять работников от работы по требованию
органов и должностных лиц только в том случае, если эти органы и
должностные лица уполномочены на это федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. К таким органам и
должностным лицам относятся, в частности, органы и должностные лица
федеральной инспекции труда.
Требование об отстранении от работы может быть предъявлено в
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления. К отстранению от должности как мере процессуального
принуждения по своему правовому значению примыкают такие меры
пресечения, как домашний арест и содержание под стражей. Применение
указанных мер пресечения, как и в случае отстранения от должности, влечет
приостановление действия трудового правоотношения.
Во всех перечисленных случаях отстранение работника от работы
является обязанностью работодателя. При этом следует отметить, что
законодатель обязанность отстранять работников от выполнения работы не
ставит в зависимость от уважительности или неуважительности причины, по
которой работник не прошел обучение, проверку знаний или медицинский
осмотр. В этих случаях работник должен быть отстранен от работы при любых
обстоятельствах.[7]
Отстранение работника от работы в случаях предусмотренных ТК,
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допускается только на период до устранения причин, послуживших основанием
для отстранения.[2] Так, если работник появился на работе в нетрезвом
состоянии, в состоянии наркотического или иного токсического опьянения, то
он должен быть отстранен от работы только на тот день, в который находился в
указанном состоянии. Неправомерным в связи с этим будет являться
отстранение такого работника от работы в последующие дни, в т.ч., например,
до решения вопроса о применении к нему дисциплинарного взыскания.
Если работник отстранен от работы в связи с тем, что не прошел проверку
знаний и навыков в области охраны труда, то после прохождения такой
проверки при положительных ее результатах он должен быть допущен к
выполнению трудовых обязанностей. Работники, отстраненные от работы по
требованию уполномоченных органов или должностных лиц, должны быть
допущены к работе после отмены в установленном порядке предъявленных
требований.
Перечень оснований отстранения работника от выполнения работы не
является исчерпывающим. Помимо указанных в ст. 76 случаев, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
могут быть предусмотрены и другие обстоятельства, при которых работодатель
обязан отстранить работника от выполнения им своих трудовых
обязанностей.[7]
Приостановление выполнения обязанностей в рамках трудового
правоотношения при отстранении от работы по общему правилу выражается в
том, что работнику не начисляется заработная плата. Вместе с тем
законодательство предусматривает ряд исключений из общего правила.
Если работник был отстранен от работы потому, что не прошел обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине
(например, в связи с болезнью), оплата за время отстранения от работы
производится в этом случае как за простой. [2]
Заключение и выводы.
Подводя итог рассмотрению поставленном проблемы считаем, что в
российском обществе существует законодательная основа регулирования
отстранения от работы, которая позволяет при соблюдении как работником, так
и работодателем трудового законодательства избегать неблагоприятных
последствий.
Полагаем,
в
целях
совершенствования
трудового
законодательства в вопросе отстранения от работы изучить международный
опыт, в частности трудовой закон государств как «ближнего», так и «дальнего»
зарубежья.
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Анотація. Аналізується роль громадських організацій і партій в
політичному житті держави. Акцентується увага на функціях і ролі в
політиці інститутів громадянського суспільства.
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Abstract. The role civil society organizations and political parties in political
life. The attention is focused on the functions and role in politics of civil society.
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Вступ
Проблема громадянського суспільства в теперішній час є як ніколи
актуальною, оскільки без існування громадських рухів, організацій, профспілок
суспільство залишається один на один з буденною реальністю. Значущість
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громадянських інститутів впливу на владу можна пояснити тим, що вони є
засобом самоорганізації громадян для вирішення громадських проблем, які
чинять противагу державним владним структурам з метою не допустити
узурпацію влади і привласнення суспільних інтересів певними структурами.
Інститути громадянського суспільства є також якісним засобом соціалізації
індивідів, інтеграції їх у суспільно корисні справи. Але найголовнішим, в плані
політичної діяльності, є сприяння обізнаності суспільного середовища для
формування демократичного типу політичної культури, демократизації
політичного процесу вцілому. Існування активного громадянського
суспільства, яке боронить дотримання Конституції в суспільно важливих
сферах є ознакою здорової громадськості, яка орієнтується в своїх життєвих
правах і вміє вести нагляд за політичним процесом в своїх державі.
Громадянське суспільство є своєрідним індикатором рівня демократії в державі
і рушійною силою подальшого розвитку цивілізації справедливості.
Мета даної статті полягає у дослідженні суті поняття громадянського
суспільства, головних інститутів, шляхів їх функціонування і сфер впливу на
політичне життя.
Для реалізації мети потрібно розв’язати кілька завдань. Перше завдання –
розкрити суть і роль елементів громадянського суспільства. Друге – дізнатися
про невід`ємність в сучасному світі понять держава і громадянське суспільство.
Огляд літератури
Актуальними проблемами громадянського суспільства висвітлено у працях
В. Баркова, Ю. Баумана, В. Беха, А. Білоуса, Ю. Васильчука, А. Волкова, В.
Гаєця, О. Горпинич, А. Дергачова, В. Ігратьєффа, В. Ільїна, Б. Замбровського,
М. Томенка, М. Ткаченка, В. Шамрай та інших авторів [1, C. 17].
Основний текст
Громадянське суспільство - суспільство з високорозвиненого системою
взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян, їх об'єднань, з
реальним забезпеченням державою їх рівних можливостей вільно і безпечно
розпоряджатися своїми силами, здібностями, майном, спираючись на право і
власну правосвідомість. [2, С. 58]
Концепція громадянського суспільства, розуміння його як сфери людської
свободи поза межами державного регламента, вистраждана в процесі
історичного розвитку суспільства та є породженням ліберального світогляду.
Взагалі у європейській ранній традиції (Макіавеллі, Монтеск’є, Гегель) було
прийнято вважати, що суспільство має бути предметом впливу держави, що
остання може діяти цілком самостійно, ці мислителі започаткували властиве й
сучасними концепціям громадянського суспільства протиставлення держави та
суспільства, взаємопов’язані та взаємообумовлені, проте відмінні автономні
сфери. [3, C. 50]
На нашу думку, головною ознакою громадянського суспільства є
добровільне формування інститутів - громадських об'єднань, рухів, політичних
партій, що служать бар'єром для встановлення монопольної влади держави над
усіма сферами життя, зокрема політичними.
У громадянському суспільстві діють органи держави - тією мірою, якою
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вони
забезпечують
інтереси
суспільства
(адміністративні,
судові,
правоохоронні та ін.). Громадянське суспільство є способом організації
політичної влади, що якісно відрізняється від державного способу організації
влади. [2, С. 59]
Громадянське суспільство реалізує механізм самоорганізації громадян для
вирішення громадських проблем, чинить противагу державним владним
структурам з метою не допустити узурпацію влади, соціалізує індивідів,
орієнтацує їх на суспільно-корисні справи, демократизує політичний процес. [4,
С. 200]
На думку проф. Кудряченка еволюційний шлях розвитку громадянського
суспільства в Україні передбачає використання наявних передумов, свого роду
ресурсів, спрямованих на утвердження громадянського суспільства.
Йдеться насамперед про Основний Закон держави. Конституція України
законодавчо закріпляє права і свободи, якими володіє кожен громадянин
держави і які держава йому гарантує. «Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави». [5, C. 38-39]
Основними інститутами громадянського суспільства, які грають вагому
роль у політичній життєдіяльності є громадські рухи, організації та політичні
партії.
Громадські рухи і організації утворюють те соціальне середовище, в
якому діють політичні партії. Вони доповнюють дії партій або перешкоджають
розповсюдженню їх впливу на суспільство, виступають базою для перебудови
існуючих партій або появи нових. Приклади тому: "Солідарність" у Польщі,
Народний Рух України на початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні, Національний
фронт у Чехословаччині, тощо.
Характерною особливістю сучасних масових громадських рухів і
організацій в умовах демократії є те, що вони, як правило, пов'язані
безпосередньо з політикою, або побічно впливають на якість діяльності
політичних інститутів. Вони доповнюють раціональний плюралізм, посилюють
ефективність багатопартійності, конкуренцію в середовищі різних політичних
сил. Для досягення мети вони здійснюють тиск на центри влади. В західній
політології їх так і називають - групи тиску або групи інтересів. [7, C. 158-160]
Політичні партії разом із державою є центральними елементами політичної
системи, які виростають із громадських рухів і організацій. Взаємовідносини
органів державної влади з політичними партіями є одним з основних і
визначальних чинників розвитку та функціонування політичної системи. Через
ефективність управлінської роботи державних органів вони суттєво впливають
на розбудову та розвиток громадянського суспільства. Партії як окремі
інститути громадянського суспільства створюють реальну можливість для
участі громадян у вирішенні державних питань загального та місцевого
значення.[5, C. 52-53]
Висновок
Отже, головним суб'єктом громадянського суспільства є автономна особа,
або група осіб, що усвідомлюють себе вільними членами суспільства згідно з
розумінням прав і свобод, прийнятими в цьому суспільстві, а також мають
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конкретну мету і завдання.
Оцінюючи діяльність структур громадянського суспільства, можна
стверджувати, що у них є достатній потенціал, який дозволяє громадянам брати
участь у процесі обговорень, прийняття політичних рішень з життєво важливих
питань і здійснювати контроль за їх реалізацією. Проте, на жаль, реальний
вплив громадських організацій на політичний арені все ще незначний, а їх
можливості обмежені. Проте ці обмеженості умовні, бо усе залежить від вміння
відстояти своє спираючись на правові інструменти впливу і акти не тільки своєї
країни, але й на міжнародні.
Таким чином, громадянське суспільство є основою формування правової і
соціальної держави, що ставиться на порядку денному на перший план. Його
інститути створюють системи груп тиску, під впливом яких формується
державна політика.
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Анотація. У статті розкрито питання зміни політичної культури
студентства до і після подій Революції Гідності. Було розкрито основні
фактори, які вплинули на молодь України. Проведено характеристику
студентства стосовно його впливу на різні сфери суспільного життя.
Основною думкою статті є те, що студентська молодь стала
відповідальнішою і активнішою після подій на Майдані Незалежності.
Ключові слова: політична культура, студентська молодь, держава,
революція, українці, політика.
Abstract. This article describes the issue of changing the political culture of the
students before and after the events of the Revolution of Dignity. It reveals the main
factors that influenced the youth of Ukraine. The article also gives the description of
the student in relation to their impact on different spheres of public life. The main
idea of the article is that students have become more responsible and active after the
events on Independence Square.
Key words: political culture, students, state, revolution, Ukrainians, politics.
Вступ
Ще О. Конт говорив, що якщо молодь починає бастувати та виходити на
протест, то це суспільство дуже хворе. І справді, ми день від дня все більше
переконувались, що про нас ніхто не збирається піклуватись та працювати
задля достатку і процвітання. Як результат, народ не стерпів і вийшов на
Майдан.
Огляд літератури
У вітчизняній літературі ми маємо широкий спектр джерел, присвячених
ролі політичної культури українського студентства. Дослідженням даної теми
займалися Чернецький О., Ярош Я., Білоус І., Головатий М. та інші. Зокрема я у
своїй роботі використовувала матеріали таких авторів як Доцяк І., Карнаух А.,
Каретна О.
Доцяк І., аналізуючи роль студентства у виборчому процесі, розглядає
вплив соціально-економічних та політичних чинників на виборчу поведінку
студентської молоді.
Карнаух Л. досліджує, наскільки сучасна молодь підготовлена до участі в
державотворчих процесах, зокрема, що необхідно зробити у сфері молодіжної
державної політики, щоб забезпечити належні умови для реалізації потенційних
можливостей студентства.
Каретна О. у своїй статті зосереджує увагу на формуванні та реалізації
державної молодіжної політики в Україні, де на тлі загальних тенденцій
демократизації суспільства відбувається підвищення ролі молоді та розширення
їх можливостей.
Аналіз літератури з проблеми ролі політичної культури у сучасному
студентському житті засвідчує, що дана тема є досить актуальною на даний час.
Більшість авторів переконані, що сучасне студентство стало активніше,
свідоміше, політично культурніше.
Основний текст
Революція Гідності розпочалася мирними акціями протесту, в яких
спочатку брали участь переважно студенти. Саме студентству відводиться
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велика роль у суспільно-політичних змінах в державі. Тому варто розглянути
питання, що ж було раніше і що ми маємо тепер після революції.
На мою думку, саме події, що відбулися на Майдані, стали рушієм змін
сучасної політичної культури України. Поза сумнівом є те, що українському
народу не вистачає спроможності самостійно, ефективно створювати свою
політику, економіку, соціальне життя населення. З цього випливає, що ми
виробляємо лише звичку до масового громадянського супротиву проти нашої
влади, формуємо політичну культуру.
Що ж собою являє політична культура? Це галузь ціннісно-смислової
детермінації поведінки людей по відношенню до певних політичних явищ і
розглядається як певний комплекс знань (істинних чи хибних) про політику та
її суб’єкти, а також, це сукупність соціально – психологічних настанов, зразків
поведінки соціальних верств, громадян, які стосуються їх взаємодії з
політичною владою і визначають відношення до політичної сфери та
направленість політичної активності. Підвищення рівня політичної культури
можливе шляхом безпосереднього впливу на знання, емоції та оцінки її носіїв
[1].
Сучасне студентство має приймати на себе роль активного діяча у всіх
сферах суспільного життя. Адже вони складають те покоління, котре
народилося і отримало освіту в Україні як незалежній державі. Саме до
революції кожному представнику молоді були притаманні певні демократичні
цінності, але практично всі відстоювали позицію невтручання до будь- яких
процесів в країні.
У часи до революції можна було спостерігати низьку активність
студентства в політиці, у висловленні власних доцільних думок, віднесенні себе
до тих чи інших політичних поглядів. Простежувався аспект недовіри до
політичних інститутів. Звичайно, кожен мав свою власну думку, але мало хто
намагався об’єднатися та висловити її. Молодь є однією з найменш активних на
виборах соціальних груп в Україні, хоча, перш за все, результати виборів
впливають саме на її майбутнє. Можливо, це було пов’язано з пасивністю, з
навіюванням старших поколінь того, що змінити щось досить складно, або
практично не можливо.
Після революції та всіх трагічних наслідків, складно говорити про реальні
кардинальні зміни та наміри студентства України, зокрема його можна
охарактеризувати не байдужим. В перший рік після подій на Майдані
студентство досить активно себе проявляло. Помітним стало те, що в них
збільшився рівень знань та уявлень про політику, ставлення до влади, відбулося
переосмислення цінностей, зразків поведінки пов’язаних з взаємодією з
владними структурами.
На сьогоднішній день постає завдання для українського народу розкрити
потенціал студентства до соціальних, культурних та політичних змін. Адже
саме вони мають в цьому плані найвищий потенціал. Але наразі в студентства
прослідковується більше орієнтація на зміни пов’язані з особистим, прагнення
бути поінформованим про основні події української політики. Тобто, на даному
етапі після революції студентство прагне більше насичити себе теоретичними
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знаннями, відомостями про державу та події, що в ній відбуваються. Про те,
щоб практично використати свою позицію, силу, мова не йде.
Після подій на Майдані, на мою думку, у студентства виробилась стала
недовіра до політичних лідерів. Склалася ситуація неможливості вибору тої чи
іншої політичної сили в силу всіх подій, котрі відбувались протягом всього
існування незалежної України. Навіть ті партії, лідери котрих переобрали, не
мають сталої підтримки. Студентство представляє себе досить активною,
імпульсивною, іноді різкою спільнотою, котра швидко та з вибуховим
характером реагує на будь- які зміни.
Якщо сьогодні в Україні владні структури висунуть питання, чи затвердять
певну угоду, що не співпадатиме з інтересами українського народу, то саме
студентство буде тою групою, котра першою заявить про своє невдоволення.
На мою думку, саме після революції молодь відчула свою значущість та свою
силу, котра все ж таки може чогось досягти. Тим паче, студентство таким
чином будує своє майбутнє. Я вважаю, що після революції, в молоді настільки
переосмислились цінності, що вони нарешті збагнули, що саме вони є творцями
свого життя і свого майбутнього.
Якщо до подій на Майдані Незалежності бажання українців були дещо
розмитими та неясними, то вже після кожен міг чітко сформулювати вимоги і
аргументовано пояснити, чому стоїть на Майдані, за які ідеї і якого
майбутнього хоче для своєї держави. Період після революції можна назвати так
званим дорослішанням українського народу.
Спостерігається досить суперечлива ситуація. З одного боку, високий
інтерес до політичних подій та явищ у суспільстві. З іншого – дуже низькі
показники реальної політичної участі та представленості політичного
ціннісного рівня в структурі свідомості сучасної молоді. По-перше, таке
становище можна пояснити недосконалістю процесу політичної соціалізації в
сучасних умовах, коли спостерігається відірваність молодого покоління від
політичного життя держави, бракує механізмів їх реальної взаємодії.
Студентство зневірене у власних силах, не відчуває достатніх можливостей для
впливу на перебіг політичних подій. По-друге, студентство все менше
долучається до політики з причин недовіри і замінює це іншими сферами, де є
можливість самореалізуватись [2].
До подій на Майдані, студентство не було повноцінно усвідомлене в тому,
що відбувається навколо, що взагалі вони собою представляють і що можуть
зробити, змінити. В період, коли революція дійшла до радикальних дій з боку
влади та застосувала силу проти мітингувальників, саме студентство в більшій
кількості прийняло на себе удар. Можливо, ця ситуація, коли влада рідної
держави використовує зброю проти ж свого народу, пробудило в студентстві
усвідомлення того, що все потрібно змінювати.
Це стало великим поштовхом для майбутніх змін, котрі нас чекають. Тому
після революції, на мою думку, студентство починає усвідомлювати набагато
більше і ширше, аніж це було раніше. Навіть якщо говорити не про політику, а
інші сфери суспільного життя, студенти більш активно почали себе проявляти.
Відтепер з відчуттям справедливості і своєї значущості, на всі питання та
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проблеми чи то в сфері освіти, чи то в медицині, чи то в дозвіллі вони з
впевненістю можуть справитись, відстоявши свої права.
Студентство на сьогоднішній день може похвалитися великою тягою до
інформування. Тобто зросла зацікавленість в справах не лише масштабного
рівня, хто на чолі держави, а й до дій урядових установ кожного міста, селища
тощо. Студентство усвідомлює значимість перевірки та змін не лише керівника
держави, а й всіх, хто є в ланцюгу від президента до звичайного держслужбовця
з маленького села.
Важливим чинником є й те, що сучасні політичні партії лише декларативно
відстоюють інтереси студентства, і найчастіше згадують про нагальні проблеми
лише в період передвиборчої кампанії. Проте й молодь не контролює
політичних обіцянок, а це вимога до плекання культу політичної культури –
бути соціально відповідальним перед громадянами.
Політична культура української молоді після революції набула нових рис.
Загалом студенти стурбовані станом суспільно-політичного життя в Україні,
цікавляться проблемами політики, але простежується поверховість,
епізодичність звернення до політичних проблем, недооцінювання політичного
чинника, як чинника виникнення і розв’язання соціально-політичних
конфліктів [3].
Висновок
Отже, до революції українські громадяни мали певну відсталість у
політичній культурі, безпосередньо студентство, у зв’язку з історичними
процесами на більшості території нашої держави. Тому це значно сповільнює
процес розвитку України в демократичній площині. Період після революції
можна охарактеризувати помітними позитивними змінами в політичній
культурі студентського життя, хоча ці зміни є не на досить високому рівні.
Тобто, насправді революція не повністю відкрила потенціал у студентства.
Активним чинником демократизації політичного процесу є свідоме
студентство, яке знає свої права і вміє їх відстоювати, як показали події
Революції Гідності. Я вважаю, що політична освіта і виховання відіграли
важливу роль у формуванні політичної культури молоді. Освіта – це головне
підгрунтя політичного та духовного формування молодої людини, її
світобачення, а також вона є показником рівня суспільно-політичного розвитку
держави.
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Анотація. У статті досліджено характер становлення, проблеми та
етапи еволюції українсько-грузинських відносин в умовах системних
трансформацій в Європі і сутнісних змін всієї архітектури сучасних
міжнародних відносин.
Ключові слова: україно-грузинські взаємовідносини, партнерство,
Республіка Грузія, політичні зв’язки.
Abstract. In the article the character formation, problems and stages of the
evolution of Ukrainian-Georgian relations in system transformation in Europe and
all the essential changes in the architecture of international relations.
Keywords: Ukraine-Georgian relationship, partnership, Republic of Georgia,
political ties.
Вступ.
Формування українсько-грузинських відносин нового типу стало
можливим завдяки докорінним змінам в пострадянських державах наприкінці
XX ст. Розпад Радянського Союзу, поява незалежної України, демократизація
незалежних держав на початку 90-х років, економічні зв'язки й взаємний
інтерес створили сприятливі передумови для того, щоб відносини між
Україною та Грузією набули якісно нового виміру. Слід відзначити, що
протягом періоду 1991-2016 рр. розвиток українсько-грузинських відносин в
дипломатичній сфері характеризується постійною активністю. Це доводить про
досить тісне партнерство між двома державами в усі періоди зовнішньо
політичної діяльності України.
Огляд літератури.
Дипломатичні відносини України з Грузією були розглянуті в роботах А.
О. Фурса «Ретроспектива українсько-грузинських відносин у міжнародному
контексті» та А. Аджапарідзе «Формування сучасної договірно-правової бази
українсько-грузинських відносин: успіхи й труднощі» де аналізуються
українсько-грузинські відносини в контексті взаємодії двох держав на
міжнародній арені, а саме в рамках міжнародних організацій та спільної
зовнішньополітичної мети - інтеграції до Європейського Союзу.
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Основна частина.
З історичних джерел відомо, що уже в 1918 році були встановлені перші
дипломатичні відносини між Україною та Грузією. 4 липня 1918 року прем'єрміністр Грузії Ное Жорданія звернувся до Міністра закордонних справ
Української Народної Республіки Дмитра Дорошенка з листом, в якому
призначив уповноважених представників Грузинської Демократичної
Республіки в Україні. В результаті українські чиновники разом з грузинськими
упродовж вересня-грудня 1918 року спільно розробляли українсько-грузинську
міждержавну угоду в торговельно-економічній та політичній галузях.
В кінці ХХ ст., після здобуття державами незалежності, першим серйозним
кроком на шляху встановлення сучасних українсько-грузинських відносин
стало фактичне визнання 12 грудня 1991 р. Республікою Грузія державного
суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, наслідком чого
стало офіційне встановлення дипломатичних відносин між державами. Взаємні
візити президентів обох держав зміцнили й розширили договірно-правову базу
двосторонніх відносин підписанням угоди 1993 року «Договір про дружбу,
співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія від
13 квітня 1993 р» [3, c. 20].
Вже на початок 2005 року, Україна і Грузія уклали понад 130 угод і
протоколів більшість з яких функціонують і сьогодні (88 було підписано
впродовж 1991-1999 років). Зазначені угоди охоплюють всі сфери
двосторонньої взаємодії між Україною та Грузією, зокрема політичну, торговоекономічну, соціально-економічну, гуманітарно-культурну, науково-технічну,
військово-технічну тощо. Одним з основних документів, укладених в згаданий
часовий проміжок була «Декларація про розвиток відносин стратегічного
характеру між Україною і Грузією від 25 березня 2005 р»., в якій зазначається,
що «між двома державами розбудовуються відносини стратегічного
характеру»[1,c. 23].
Щодо більш сучасного етапу розвитку дипломатичних відносин між
Україною та Грузією, то особлива увага обома державами була приділена
перспективам реалізації в чорноморсько-каспійському регіоні масштабних
енергетичних проектів, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки як
України і Грузії, так і європейського континенту в цілому, а також розвитку
регіональних транспортних коридорів. Глави зовнішньополітичних відомств
двох країн підтвердили спільну зацікавленість Києва та Тбілісі у поглибленні
взаємодії на євроінтеграційному напрямі, у рамках міжнародних організацій та
регіональних ініціатив на переговорах у 2012 році.
Важливо згадати, що рівень взаємодовіри та партнерських стосунків до
2013 року досяг великої межі. Це проявлялося в особливому форматі роботи,
що включає в себе взаємні консультації між державами з приводу нормативноправової бази, позицій країн на міжнародній арені та їх участі в міжнародних
організаціях. Відповідно до плану консультацій між Міністерствами
закордонних справ України та Грузії на 2013-2014 рр., у квітні 2013 року та
листопаді 2014 року були проведені політичні консультації на рівні заступників
Міністрів закордонних справ двох держав. Близькість позицій України та Грузії
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щодо інтеграції в європейські структури обумовлює й їхнє тісне
співробітництво в міжнародних європейських та регіональних організаціях:
ООН, Раді Європи, ОБСЄ, ОЧЕС. Україна та Грузія беруть активну участь у
підготовці та проведенні засідань головних органів ГУАМ – Рад, що
збираються на чотирьох рівнях: глав держав, міністрів закордонних справ,
національних координаторів та постійних представників.
Сучасна ситуація взаємовідносин України та Грузії є позитивною для обох
держав, уряди задоволені рівнем двосторонніх відносин та прагнуть і надалі
розширювати політичні та економічні зв’язки. Про це йдеться у заяві міністрів
закордонних справ України та Грузії Костянтина Грищенка та Грігола Вашадзе:
«Беручи до уваги тісні історичні та людські зв’язки і висловлюючи задоволення
нинішнім рівнем двосторонніх відносин, ми підтверджуємо наше взаємне
прагнення до подальшого розширення політичних і економічних зв’язків,
розвитку та процвітання на благо обох народів» [5, c. 14]. Міністри погодились,
що взаємне співробітництво принесло відчутні та помітні для кожної зі сторін
переваги, – «Україна і Грузія підтримують європейські прагнення і
європейський вибір одна одної та підтверджують зобов’язання щодо побудови
міцної та стабільної демократії та подальшого здійснення реформ, прискорення
політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом» [7, c. 45].
Висновок.
Отже, сьогодні українсько-грузинські відносини розвиваються відповідно
до потреб і можливостей двох держав. Обмін візитами на високому рівні
протягом останнього часу та зустрічі керівництва України і Грузії в рамках
багатосторонніх заходів засвідчили зацікавленість у підтримці активного
політичного діалогу між офіційними Києвом та Тбілісі, які в умовах протидії
зовнішній загрозі та окупації частини території залишаються один для одного
важливими регіональними партнерами. На сучасному етапі ці держави
зацікавлені у подальшому поглибленні взаємовигідної співпраці на
євроінтеграційному та євроатлантичному напрямі, наповненні торговельноекономічного співробітництва конкретним прагматичним змістом, розширенні
взаємодії на гуманітарній ниві.
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Анотація. Стаття присвячена дoслідженню політико-дипломатичних
аспектів двосторонніх міждержавних взаємин Франції та України. Aвтор
визначає основні проблеми франко-українських віднoсин. У висновках
зазначається, що українсько-французькі взаємини пoки що не відповідають
потенціалу oбох країн.
Ключові слова: українсько-французькі відносини, співрoбітництво,
проблеми, парламент, політичні зв’язки.
Abstract. The article іs devoted to investigation of political and diplomatic
aspects of the bilateral intergovernmental relations between France and Ukraine.
The author trіes to define the main problems оf the Franco-Ukrainian relations and
comes to the conclusion that there relations do not correspond to the potentials of the
two countrіes.
Key words: franko-ukranіan relations, problems, cooperatіon, Parliament,
political tіes.
Огляд літератури.
Аналізуючи відомості, що є в літературі, розвиток культурних,
еконoмічних та політичних відносин України з Францією, відбувається досить
не стабільно, проте держави все більше намагаються дійти до
перспективнішого співробітництва у політиці.
Вступ.
Одним із найперспективніших шляхів реалізації стратегії інтеграції
України до Європейського Союзу є системне поглиблення двостороннього
співробітництва з провідними країнами ЄС, яке стає неодмінною передумовою
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її конкурентоспроможності на світовому ринку та каталізатором інтеграційного
процесу. Відтак актуальною проблемою є дослідження еволюції, сучасного
стану й перспектив розвитку двосторонніх політичних, економічних і
культурно-освітніх відносин України з Францією впродовж останнього
десятиріччя, виходячи з обраного офіційним Києвом зовнішнього курсу
євроінтеграції.
Сучасні українсько-французькі відносини – це рeзультат багатовiкової
iсторії їхнього рoзвиткy. Перші зв'язки цих держав, як свідчать історичні
джерела, дaтуються ХІ стoліттям, коли корoль Генріх І у 1051 році oдружився з
Анною, дочкою київського князя Ярослава Мудрого. Після смeрті короля в
1060 р. королева Aнна була реґенткoю за правління свого неповнолітнього сина
Фiліппа. Згодом вона стала контесою де Валуа-Крепі та збудувала за власні
кошти монастир поблизу Парижа. Проте із занепадом Київської держави її
зв'язки з Заходом послабились [1, с. 79].
З історичних джерел відомо, що дипломатичні відносини між Україною та
Францією набували оберту з початком національно-визвольного руху в Україні
в середині ХVІI ст. Так, наприклад, у жовтні 1644 року майбутній гетьман
України, чигиринський сoтник Богдан Хмельницький, провів у Варшаві
переговори з представником Франції графoм де Брежі прo умoви служби
українських кoзаків французькoму корoлю.
Українськo-французькі віднoсини з мoменту прoголошення незалежнoсті
нашoї дeржави 24 серпня 1991 рoку стали одним із пріoритeтних напрямів її
зовнішньої політики. Однaк, як чинний суб’єкт міжнaродного прaва, як
гeополітичну реaльність, як суверенну й незалежну держaву, Укрaїну почала
сприймaти лишe після рaтифікації Угоди Білорусії, Росії та Укрaїни про
Співдружність Незaлежних Держав тa з розпадом СРСР. Тaким чином, Фрaнція
частково визнала Укрaїну незалежною 21 грудня 1991 року, а 24 січня 1992-го
між державами було встановлено дипломатичні відносини в повному обсязі.
Декларація Франції від 5 грудня 1994 р. про гарантії безпеки України відіграли
велику роль у розвитку сучасних українсько-французьких відносин, у
посиленні міжнaродних позицій і aвторитету України [3].
Розвиток культурних, еконoмічних та політичних відносин з Францією,
відбувається досить не стабільно. Навіть незважаючи на те, що Україна
осoбливо зацікавлена у них і що Міністерство закордонних справ традиційно
скеровує у посольство до Парижа свої кращі дипломатичні кадри. Тут
проглядаються традиційно добрі відносини Франції з Рoсією, бо у відносинах з
Україною Париж притримувався позиції Москви.
Співробітництво між Україною і Францією матиме, зокрема, на меті
підтримку Францією реформ в Україні, спрямованих на засвоєння
європейських стандартів y рамках виконання Плану дій Україна – ЄС, який
підписаний в 2005 р. з метою наближення реформаційних процесів в Україні до
євростандартів. Було задекларовано, що двосторонній політичний діалог буде
інтенсифіковано на всіх рівнях, зокрема,
шляхом обміну візитами
представників, а саме міністрів закордонних справ, контактів у рамках
важливих міжнародних форумів (ОБСЄ, НАТО, ООН, РЄ тощо), консультацій
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на рівні керівництва міністерств закордонних справ, а також на рівні керівників
департаментів із стратегічних питань і питань безпеки, європейського
співробітництва, консульських питань, історико-архівних підрозділів, аналізу і
планування [4].
Політичний контакт українського уряду з новою представленою
французькою адміністрацією був встановлений під час візиту В. Ющенка до
Парижа 5 жовтня 2007 року, в рамках якого українська сторона відзначила
питання про включення положення про європейську перспективу України в
текст майбутньої Нової посиленої угоди між ЄС та Україною. У відповідь
французький уряд виступив з ініціативою запровадження концептуально
нового статусу України – «асоційованого партнера» ЄС.
Французькі прагматичні політики останнім часом все більше розуміють,
що Україна стає невід’ємним партнером у розвитку надійної системи
колективної безпеки в Європі. І це стає вагомим чинником євроінтеграційних
прагнень України [5, с. 21]. З моменту проголошення української незалежності
Франція підтримує з нашою державою інтенсивний рівень відносин у
військовому та оборонному співробітництві.
Зараз співпраця України з Францією розвивається вже в контексті Світової
економічної кризи, що вкрай негативно впливає на конкурентоспроможність
українських підприємств. Україна не лише розглядає Францію як партнера, а
вона шукає в неї фінансової допомоги для подолання кризових явищ в
економічному секторі. На даному етапі можна стверджувати, що обидві
держави більше приділяють уваги власному внутрішньодержавному
збагаченню, а не зовнішньому співробітництву. Політичні кризи України вже
не дивують Францію, але і не заохочують до поглибленої співпраці, знижують
міжнародний імідж нашої держави, формують думку про нестабільність життя
та некомпетентність політичного керівництва.
Отже, з нашої точки зору, Франція з урахуванням внутрішньополітичної
невизначеності в Україні утримуватиметься від реалізації перспективних
проектів у нашій країні до стабілізації соціально-економічної та політичної
ситуації.
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