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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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ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
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Orlova A.V., Nikulina E.V.
PROBLEMS OF FOOD SECURITY OF THE REGION
Belgorod State University (NIU «BSU»)
Russia, Belgorod, Pobedy 85, 308015

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы
продовольственной
безопасности
территорий.
Проанализированы
особенности ее обеспечения и исчисления. На основе проведенного
исследования авторами предлагаются основные факторы, оказывающие
влияние на обеспечение продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая
безопасность, социально-экономическое развитие, регион.
Abstract. This article considers the main problem of food security areas. The
features of its software and calculus. Based on the authors of the study include the
main factors affecting food security.
Keywords: food security, economic security, social and economic development,
the region.
Вступление.
Продовольственная безопасность - состояние экономики, при котором
населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется
обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым
продуктам в качестве, ассортименте и объемах необходимых и достаточных для
физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и
расширенного воспроизводства населения страны.
Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие
является базовым показателем жизнедеятельности человека. В настоящее время
в РФ активно проводятся работы, направленные на рост уровня
продовольственной безопасности страны.
В целях реализации государственной экономической политики в области
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации,
направленной на надежное обеспечение населения страны продуктами питания,
развитие отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы
стабильности
продовольственного
рынка,
эффективное
участие
в
международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности была
утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
В соответствии с принятой доктриной продовольственная безопасность
Научные труды SWorld
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Российской Федерации - одно из главных направлений обеспечения
национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, она является
фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации
стратегического национального приоритета — повышение качества жизни
российских
граждан
путем
гарантирования
высоких
стандартов
жизнеобеспечения.
Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности
независимо от изменения внешних и внутренних условий являются:
- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация
их негативных последствий за счет постоянной готовности системы
обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических
запасов пищевых продуктов;
- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и
сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны;
- достижение и поддержание физической и экономической доступности
для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и
ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового
образа жизни;
- обеспечение безопасности пищевых продуктов.
Оценка состояния продовольственной безопасности России приведена на
основе перечня показателей, содержащихся в проекте Доктрины.
Обзор литературы.
Термин «продовольственная безопасность» был введен в научный оборот в
первой половине 70-х гг. XX в. Существующие в мировой экономической
мысли подходы к определению термина «продовольственная безопасность»
рассматривают поддержание такого положения, при котором все члены
общества фактически пользуются правом на достаточное питание или
природные ресурсы с тем, чтобы вести здоровую и эффективную жизнь.
Согласно уточненному определению продовольственной безопасности,
приведенному в обновленном исследовании «Право на достаточное питание и
на свободу от голода», под продовольственной безопасностью следует
понимать доступ всех людей в любое время к продовольствию, необходимому
для здоровой и активной жизни. То есть продовольственная безопасность
характеризует такое состояние национальной экономики, при котором
обеспечивается гарантированный доступ каждого человека к продовольствию в
количестве, необходимом для активной здоровой жизни.
Данного взгляда придерживается и ряд российских экономистов. Однако
отдельные из них, в частности А. Зельднер, Б.А. Кумахов, трактуют
продовольственную безопасность как уровень доступности продуктов питания
не для всех людей, а лишь для основной части населения страны.
А.А. Анфиногентова, О.В. Ермолова, Н.А. Киреева уточняют, что
доступность продуктов питания для всех слоев населения включает в себя
Научные труды SWorld
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физическую и экономическую доступность продовольствия.
В РФ словосочетание «продовольственная безопасность» начали активно
внедрять авторы проекта Федерального закона «О продовольственной
безопасности Российской Федерации», утверждая, что продовольственная
безопасность является необходимым условием не только сохранения
государственности, но и физического выживания населения.
Некоторые экономисты уточняют данное понятие следующими
высказываниями:
1.
Вышеуказанная
способность
государства
обеспечивается
соответствующими
продовольственными
ресурсами,
потенциалом
и
гарантиями, что позволяет не снижать государственный продовольственный
резерв.
2. Государство должно быть способным обеспечивать не только текущие,
но и чрезвычайные потребности.
3. Обеспечение потребностей в продовольствии исключительно за счет
собственных ресурсов или преимущественно за счет отечественного
производства продовольствия.
На данный момент продовольственная безопасность является одной из
главных целей аграрной и экономической политики государства. В своём
общем виде она формирует вектор движения любой национальной
продовольственной системы к идеальному состоянию. В этом смысле
стремление к продовольственной безопасности — непрерывный процесс. При
этом для ее достижения зачастую происходит смена приоритетов развития и
механизмов реализации аграрной политики.
Входные данные и методы.
Анализ продовольственной безопасности, как правило, проводится на
уровне государства, в соответствии с показателями и рекомендациями,
установленными в Доктрине продовольственной безопасности Российской
Федерации. Однако формируется продовольственная безопасность прежде
всего на региональном уровне, что позволяет обеспечить в масштабах страны
национальную продовольственную безопасность.
Можно
выделить
два
подхода
к
оценке
эффективности
агропродовольственной политики:
1. Отраслевой (каждой сферы АПК применяются определенные
показатели, характеризующие эффективность их функционирования и
регулирования). С точки зрения данного подхода показатели эффективности
агропродовольственной политики целесообразно выделять в сфере
производства и потребления продовольствия.
2. Ресурсно-потенциальный (позволяет определить абсолютную и
относительную эффективность регулирования АПК посредством мер
агропродовольственной политики).
Абсолютная эффективность определяется соотношением потенциальных
возможностей производства с фактическим объемом их использования.
Относительная эффективность показывает отношение конечного эффекта к
затратам.
Научные труды SWorld
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Несмотря на наличие различных подходов к оценке эффективности
агропродовольственной политики, все они сводятся к общей идее, согласно
которой аграрная сфера экономики будет эффективна в том случае, если она в
полном объеме выполняет свою основную функцию по обеспечению
продовольственной независимости страны.
К базовым показателям продовольственной безопасности, которые
номинируются как её качественные стандарты Римская декларация о
всемирной продовольственной безопасности 1996 года относит:
- физическую доступность достаточной в количественном отношении,
безопасной и питательной пищи;
- экономическую доступность продовольствия должного объёма и качества
для всех социальных групп населения;
- автономность и экономическую самостоятельность национальной
продовольственной системы (продовольственную независимость);
- надёжность, то есть способность национальной продовольственной
системы минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний на
снабжение продовольствием населения всех регионов страны;
- устойчивость, означающую, что национальная продовольственная
система функционирует в режиме, не уступающем темпам изменения
численности населения страны.
Существуют так же различные модели обеспечения продовольственной
безопасности, среди которых можно выделить следующие базовые:
1. Автаркическая модель, связанная с практически полной
продовольственной независимостью и самодостаточностью общества.
2. Этамодель характерна в основном для «азиатского» и феодального
способа производства с подавляющим преобладанием в экономике аграрного
сектора.
3. Имперская модель, связанная с «ножницами» цен на дорогие
промышленные товары и дешевые продовольственные, которые ввозятся на
территорию метрополии из зависимых территорий и колоний.
4. Динамическая модель, связанная с внедрением передовых
агротехнологий на основном массиве сельскохозяйственных площадей.
5. Инновационная модель, связанная с массовым освоением генноинженерных и других биотехнологий.
Интересная система оценок уровня продовольственной безопасности
представлена Оглуздиным Н.С. В своей статье «Продовольственная
безопасность России» он предлагает применять пятибалльную систему оценок.
По его мнению, продовольственная безопасность государства будет достигнута
полностью, если:
- население страны обеспечено экологически чистыми, полезными для
здоровья продуктами питания отечественного производства ;
- созданы стратегические запасы продовольствия на случаи стихийных
бедствий, войны или других чрезвычайных обстоятельств;
- агропромышленный комплекс (АПК), рыбное и лесное хозяйство
развиваются устойчиво и имеют резервы, позволяющие наращивать
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производство продовольствия для увеличения запасов и на случай оказания
продовольственной помощи другим странам, которые постигли стихийные
бедствия или войны;
- наука находится на уровне высших мировых достижений и обеспечивает
все сферы жизнедеятельности новейшими образцами техники, технологиями,
улучшает генофонд животноводства и растениеводства;
- природоохранная и природовосстановительная политика и практика
обеспечивают сохранение и улучшение среды обитания.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации для оценки состояния продовольственной безопасности
используется следующая система показателей:
а) в сфере потребления:
располагаемые
ресурсы
домашних
хозяйств
по
группам
населения;
- потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения;
- объемы адресной помощи населению;
- суточная калорийность питания человека;
б) в сфере производства и национальной конкурентоспособности:
- объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья
и продовольствия;
- импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и
продовольствия;
- бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной
продукции, сырья и продовольствия в расчете на рубль реализованной
продукции;
Результаты. Обсуждение и анализ.
Белгородская область является одним из ведущих аграрных регионов РФ.
Именно поэтому состояние продовольственной безопасности области вызывает
высокий интерес. На данный момент Агропромышленный комплекс
Белгородской области создает более 22% регионального валового продукта.
С точки зрения продовольственной безопасности регион является
территорией, успешно решающей эту проблему. Белгородская область - регион
с высоким уровнем самообеспечения базовыми сельскохозяйственными
продуктами, которые лежат в основе обеспечения продовольственной
безопасности. Уровень потребления основных продуктов питания представлен
в таблице 1.
Сверхсамообеспеченность региона связана с производством мяса и
мясопродуктов и составляет величину, в 6 раз превышающую потребность
внутреннего регионального рынка. Это связано с тем, что Богородская область
является крупнейшим производителем мяса свинины и птицы, на долю
которого приходится 12,5% общего поголовья страны. Также за счет
внутреннего производства область обеспечена молоком, картофелем, яйцами.
Проблемы существуют только в сфере потребления фруктов, овощей, рыбы и
молока.
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Таблица 1
Соответствие потребления основных продуктов питания на территории
Белгородской области требованиям здорового питания за 2013-2015гг.

Продукция

Мясо
Молоко
Яйца
Рыба
Сахар
Масло раст.
Картофель
Овощи
Фрукты
Хлебная продукция

Потребление в БО кг/год/чел
2013
2014
2015
95
92
93
258
258,6
259
320
321
326
10
11
12,7
49
50
50
13
12
13
112
110,9
114
103
100
104
60
59
62
139
134
136

норма

примечание

70-75
320-340
260
18-22
24-28
10-12
95-100
120-140
90-100
95-105

избыток
недостаток
избыток
недостаток
избыток
избыток
избыток
недостаток
недостаток
избыток

Таблица 2
Анализ динамики потребления основных продуктов питания на
территории Белгородской области требованиям здорового питания за 20132015гг.
Продукция

Мясо
Молоко
Яйца
Рыба
Сахар
Масло раст.
Картофель
Овощи
Фрукты
Хлебная
продукция

Потребление
кг/год/чел
2013
2014
95
92
258
258,6
320
321
10
11
49
50
13
12
112
110,9
103
100
60
59
139
134

в

БО изменение абс.

2015
93
259
326
12,7
50
13
114
104
62
136

14/13
-3
0,6
1
1
1
-1
-1,1
-3
-1
-5

15/14
1
0,4
5
1,7
0
1
3,1
4
3
2

Тпр (%)

15/13
-2
1
6
2,7
1
0
2
1
2
-3

14/13
-3,16
0,23
0,31
10,00
2,04
-7,69
-0,98
-2,91
-1,67
-3,60

15/14
1,09
0,15
1,56
15,45
0,00
8,33
2,80
4,00
5,08
1,49

15/13
-2,11
0,39
1,88
27,00
2,04
0,00
1,79
0,97
3,33
-2,16

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что на территории
Белгородской области уровень потребления постоянно растет, приближая и
превышая нормы. Так, в 2015 году относительно 2013 года выросло
потребление рыбы на 27%; относительно 2014 года - на 15,45%.
Следует отметить, что на процессы обеспечения продовольственной
безопасности оказывают влияние следующие факторы:
1. Макроэкономические сопряжены с сохранением кризисной ситуации и
ее последствиями для экономики страны в целом, недостаточностью
финансовой поддержки АПК.
2. Природные - в 2015 г. засуха в 15 субъектах Российской Федерации
привела к снижению валового сбора зерна примерно на 13 млн. т и в целом
валовой продукции сельского хозяйства (за январь-сентябрь - снижение на 0,8%
по отношению к аналогичному периоду 2014 г. против роста в 2008 г. к 2007 г.
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за соответствующий период на 9,6%). По оценке за продолжительный период
крайне неблагоприятные по погодным условиям годы повторяются в среднем
через 7-8 лет.
3. Технологические вызваны состоянием материально-технической базы
сельского хозяйства, слабой обновляемостью фондов, отставанием в техникотехнологической модернизации производства по сравнению с развитыми
странами мира. В настоящее время от 50 до 80% отдельных видов техники в
сельском хозяйстве выработали срок амортизации. Сельскохозяйственное
машиностроение находится в упадке.
4. Агроэкологические вызваны деградацией качественного состояния
сельскохозяйственных земель и сложившимися размерами неиспользованных
угодий. В настоящее время, по оценке ученых Россельхозакадемии,
наибольшую опасность представляет эрозия почв сельскохозяйственных
земель: доля эрозийно опасных сельскохозяйственных угодий составляет более
58% их общей площади, в том числе пахотных - 41%. Удельный вес земель,
имеющих отрицательный баланс гумуса, превышает 97%, 56 млн. га пашни
характеризуются его низким содержанием. Почти 70 млн. га имеют
повышенную кислотность, из них сильно- и среднекислых земель -свыше 36
млн. га. Около одной четверти кормовых угодий переувлажнено и заболочено,
почти 25% смыто и дефлировано, более 15% засолено. В ариадном поясе
России особую опасность представляет опустынивание. Этот процесс, по
оценкам, в той или иной степени охватывает свыше 80% засушливой
территории страны. За последние два десятилетия площадь брошенных земель,
зарастающих сорняками, кустарником, мелколесьем, достигла, согласно
оценкам, примерно 40 млн. га. Большую озабоченность вызывает состояние
мелиорированных земель. Из имевшихся к началу 90-х годов 11,3 млн. га
мелиорированных земель за последние годы выбыло 2 млн. га, оставшиеся
земли используются недостаточно эффективно. Площадь неполиваемых земель
возросла до 2,1 млн. га, что привело не только к существенному недобору
урожая сельскохозяйственной продукции, но и развитию на них
деградационных процессов. Основными причинами такого положения
являются
низкий
уровень
экономики
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, недостаточное финансирование мероприятий по
повышению плодородия земель, предупреждению деградационных процессов,
восстановлению и охране сельскохозяйственных угодий и окружающей среды.
5. Социальные определяются в значительной степени дефицитом
квалифицированных кадров из-за самой низкой оплаты труда в сельском
хозяйстве среди всех других сфер деятельности в экономике страны,
возрастающим отставанием социальной инфраструктуры на селе по сравнению
с городом, падением престижности сельскохозяйственного труда. В 2014 г.
среднемесячная заработная плата занятых в сельском хозяйстве составила 8200
руб. при среднем по экономике страны 17226 руб. или в 2,1 раза меньше, в
январе-августе 2015 г. - соответственно 9074 руб. и 18087 руб. или в 2 раза.
6.Торгово-экономические связаны с продолжающейся монополизацией
агропродовольственного рынка и, как следствие, высокими потребительскими
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ценами, низкой доступностью сельскохозяйственных товаропроизводителей к
нему. В этих условиях снижается заинтересованность сельскохозяйственных
товаропроизводителей в наращивании производства продукции. Убыточность,
например, мяса крупного рогатого скота стало основной причиной сокращения
его поголовья.
7. Политические вызваны возможностью усиления давления на политику
государства в зависимости от складывающейся ситуации как путем требований
по дальнейшей либерализации рынка и увеличению доступа на него импортной
продукции, так и в определенных условиях - ограничения импорта, повышения
цен на ввозимое продовольствие, что может привести к разбалансированности
внутреннего рынка.
Заключение и выводы
Исходя из вышеизложенных аспектов исторического и текущего состояния
продовольственной безопасности России становится не только необходимой, но
и возможной разработка своего рода «дорожной карты» обеспечения
продовольственной безопасности России на период 2017-2020 годов.
Стратегией
эффективного
развития
сельского
хозяйства
предусматриваются формирование развитой конкурентной среды, укрепление
конкурентных преимуществ отечественных производителей как неотъемлемого
условия для эффективного функционирования рынка продовольствия.
На федеральном уровне необходимо разработать концепцию создания
единого аграрного рынка России, основанную на эффективной специализации
регионов и устранении административных барьеров, препятствующих
перемещению продовольствия.
Развитие интеграционных и кооперационных связей на межотраслевом
уровне и поддержка институциональных преобразований, направленных на
создание межотраслевых хозяйственных и управленческих структур (ФПГ,
отраслевые и региональные союзы и ассоциации производителей), будут
способствовать установлению ценового паритета между сельским хозяйством и
смежными отраслями.
Наконец, важными составляющими эффективной стратегии предстоящего
развития сельского хозяйства и полноценного обеспечения продовольственной
безопасности России в нашей стране являются социальные приоритеты,
правильное их определение, обоснованное ранжирование и распределение в
пространстве и времени.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ"
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імені Семена Кузнеця
Palyanichka Evgen N.
DEFINITION OF THE CATEGORY "COMPETITIVENESS OF THE
ENTERPRISE"
Simon Kuznets National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

У
даній
статті
розкривається
сутність
терміна
'конкурентоспроможність підприємства'. Була представлена основна
концепція.
Ключеві слова: конкурентоспроможність, підприємство, менеджмент,
концепція.
This article reveals the essence of the term ' competitiveness of the enterprise '.
The basic key concept has been presented .
Key words: competitiveness , enterprize, management, concept.
Transformation processes in the modern domestic and international economies
are reflected in the activity of business entities. The industrial complex enterprises are
under the most powerful influence. Instability of political and economic external
environments as well as low level of adaptation to rapid changes result in the
attempts of company’s management to boost competitive performance and use the
latest as well as already tested management methods. Nowadays the problem of
enterprise competitiveness management is urgent for enterprises of any ownership
form.
In economic literature there is no uniform terminological approach to definition
of economic essence of competitiveness of the enterprise. The variety of the existing
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approaches to interpretation of this concept is defined by not rather accurate
definition of a subject, object of research of problems of competitiveness, and also
scale of competitiveness of the enterprise (regional, national, world level).
The basic aspects of problems of competitiveness were studied by foreign
scientists and practices: Scott Bruce R. and George C. Lodge (1985), Buckley P.J.,
Pass C.L., Prescott K. (1988), Porter M. E. (1990), Krugman P. (1994), Chao-Hung
W. and Li-Chang H. (2010), Altomonte C., Aquilante T., Ottaviano G.I.P. (2012).
Concepts and theories of competitiveness widely represented in the works of Tomasz
Siudek and Aldona Zawojska where authors identify the main ideas of Classical and
Neoclassical concepts and theories of competitiveness, Austrian and institutional
concepts and theories of competitiveness, paid attention to Contemporary concepts
and theories of competitiveness. Exactly works of foreign scientists underlay theories
of management the competitiveness of domestic economists such as Yu. Ivanov, A.
Trided, M. Starovoytov, Z. Vasilyeva, R. Fatkhutdinov, I. Zulkarnayev, L. Ilyasova,
A. Tishchenko, N. Kizim, H. Faskhiyevsoon [8-14].
Thus, from existence of great number of separate approaches both to the concept
"competitiveness" and to the management the competitiveness of enterprise,
organization of control system and perfection of her instruments is needed. We`ll
define basic key concepts, necessary for the further study of the system to the
management a competitiveness. Table 1 presents the current definition of the
company's competitiveness.
Table 1
Definition of the category “competitiveness of the enterprise”
Author
OECD (1994) [15]

Andrea Nemethne [16]
Skawińska E., Zalewski R.I. [17]

Katarzyna Sieradzka , Radosław Luft
[18]
Department of Trade and Industry
[19]
Lucia Murínová [20]
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Definition
the capability of companies, industries, regions, nations and
supranational regions to create a relatively high income factor and
relatively high employment levels on a sustainable basis, while
permanently being exposed to international competition
a sum of properties and activities of a given production unit, by means
of which it can increase its market share and / or its profit on a given
market, during a given period
a process whereby market players attempting to pursue their interests
try to offer better price, quality, after-sales support or other
characteristics determining decisions to close transactions than those
offered by others, – Capacity of an enterprise for sustainable
development in the long term and the tendency to maintain and expand
its market share, – Relative ability to enforce its own system of
objectives, intentions or values, – Ability of an enterprise to improve
its internal operational effectiveness by reinforcing and improving its
market standing, – Ability to design, manufacture and sell products
whose price, quality and other strengths are more attractive than the
corresponding characteristics of goods offered by competitors, –
Ability to win and/or maintain competitive advantage.
a microeconomic category emphasises dynamism, entrepreneurship
and the ability to create and absorb modern technologies,
administrative efficiency, quality of production and the environment
the ability to produce the right goods and services, at the right price, at
the right time. It means meeting customers' needs more efficiently and
more effectively than other firms
composed from the ability to gain a profit on a sustainable basis and
from the ability to sell and supply goods and/or services at the local or
world markets
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In sum, we can represent three dimensions of a firm’s competitiveness
(potential, process, performance) in addition to four attributes (long-term orientation,
controllability, relativity, dynamism). The process dimension includes entrepreneurial
competencies while the potential dimension involves a firm’s competitive scope and
organizational capabilities. The model suggests that in order to achieve long-term
competitiveness of SMEs, decision-makers should focus on building entrepreneurial
competencies referring to managerial skills and abilities to gather resources and to
exploit opportunities.
So, under a competition it is necessary to understand the process of co-operation
of producers and suppliers, using the competitive edges for realization of products,
and also, rivalry between separate producers or suppliers of commodity (services) for
the choice of customer. For the enterprise of sphere of trade and services a
competition is a process of co-operation of all chain let from a production to eventual
realization of commodity and rivalry directly of trade enterprises (service businesses)
inter se for a choice a consumer exactly of his enterprise.
Competitiveness is interpreted traditionally, as "ability to sustain competition".
It is a capacity of enterprise for the effective functioning at the market with providing
of timely reaction on the change of tastes and necessities of consumers now to time as
compared to enterprises-competitors, operating at this market. Actually it is such state
of enterprise at which the results of his activity and resource base allow effectively to
carry out economic processes in future.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы о необходимости
повышения конкурентоспособности продукции машиностроительной отрасли
с целью повышения конкурентоспособности самого машиностроения и
соответственно повышения деловой активности в стране в целом.
В работе представлена сущность и показатели конкурентоспособности
продукции промышленного предприятия, предложены мероприятия по
повышению конкурентоспособности продукции на примере конкретного
предприятия.
Ключевые слова: продукция, конкурентоспособность, предприятие,
машиностроение.
Abstract. This paper discusses the issues of the need to improve the
competitiveness of the engineering industry products in order to increase the
competitiveness of the engineering industry and, accordingly, increasing business
activity in the country as a whole.
The paper presents the essence and indicators of competitiveness of production
of industrial enterprises, proposed measures to improve the competitiveness of
products on the example of a particular company.
Key words: production, competitiveness, enterprise, engineering.
Переход к рыночной экономике наиболее тяжело сказался на
машиностроительном комплексе, что было обусловлено отсутствием
системного подхода к реформированию отрасли на макроуровне, грубым
несоответствием между целями проводимых реформ и ее ресурсными
возможностями.
Машиностроительная отрасль не была готова к высоким темпам
реструктуризации, ее производственный потенциал не соответствовал
структуре спроса, программа конверсии проводилась без учета реальных
возможностей переориентации предприятий машиностроения на новый
потребительский рынок, новую систему платежных отношений и положения
России в мировом хозяйстве [4].
Сокращение экспорта машиностроительной (прежде всего военнотехнической) продукции в страны третьего мира, и всеобщая либерализация
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импорта вызвала снижение финансовых поступлений в отрасль, что
способствовало ослаблению ее научно-технической базы, сокращению
возможностей по модернизации основных фондов предприятий и выпуску
наукоемкой продукции, оттока и потери высококвалифицированных кадров, их
воспроизводства.
За годы реформ Россия как страна лишилась своей машиностроительной
мощи. В основном это произошло из-за того что машиностроительная
продукция потеряла свою конкурентоспособность на отечественном и
зарубежных рынках.
Конкурентоспособность продукции – это характеристика товара (услуги),
отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия
конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение [2].
Основными
показателями
конкурентоспособности
продукции
промышленного предприятия являются следующие: потребительские свойства;
цена; показатели качества продукции (показатели надежности, эстетические
показатели, патентно-правовые показатели, экологические показатели,
показатели безопасности, нормативные показатели, показатели назначения);
показатели уровня сервиса (уровень предпродажного обслуживания, уровень
послепродажного обслуживания); маркетинговые показатели (известность
поставщиков, известность и привлекательность торговой марки производителя,
известность и привлекательность торговой марки продукции, осуществление
рекламной деятельности); время выполнения заказа (время комплектации
заказа, время непосредственного процесса производства, время освоения
производства); экономические показатели (эксплуатационные расходы, затраты
на приобретение продукции).
Управлять конкурентоспособностью – это значит обеспечивать
оптимальное соотношение названных составляющих, направлять основные
усилия на решение следующих задач: повышение качества продукции,
снижение издержек производства, повышение экономичности и уровня
обслуживания.
Проведем анализ конкурентоспособности продукции промышленного
предприятия ОАО «Волжский абразивный завод», которое относится к
машиностроительной отрасли и производит следующие виды продукции:
абразивный инструмент на керамической связке; абразивный инструмент на
бакелитовой связке; материалы из карбида кремния черного и зеленого по
стандартам FEPA; огнеупорные и износостойкие изделия из карбида кремния
на алюмосиликатной и муллитокремнеземистой связке [1, с.24].
Промышленная продукция и товары для населения сертифицированы в
соответствии с требованиями безопасности по российским стандартам.
Волжский абразивный завод награжден почетным дипломом Министерства
торговли Российской Федерации как лучший российский экспортер [3].
В таблице 1 представлены основные показатели деятельности ОАО «ВАЗ»
за 2012 – 2014 гг. Выручка в 2014 году увеличилась по сравнению с 2012 годом
на 140 820 тыс. руб., или на 4,51 %. Также увеличилась и чистая прибыль (на 39
562 тыс. руб., или на 12,52 %). Однако валовая прибыль сократилась на 31 283
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тыс. руб. или 4,48%, что объясняется ростом себестоимости продукции на
172 103 тыс. руб. или на 7,10%.
Таблица 1
Анализ основных производственно - экономических показателей
Показатель

Годы

Объем реализованной продукции,
тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Абс.
изменение,
2014/2012 гг.

2012

2013

2014

3 121 930

3 131 563

3 262 750

140 820

2 423 513
698 417
315 963

2 461 057
670 506
320 781

2 595 616
667 134
355 525

172 103
- 31 283
39 562

При анализе производственно-экономических показателей необходимо
рассмотреть структуру товарной продукции представленной в таблице 2 [3].

Рынок
Россия
Россия
экспорт
экспорт
Всего

Таблица 2
Объём отгруженных товаров собственного производства
Годы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Изменение
2014/2012 гг.

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.

1 497 848
47,98
1 624 082,0
52,02
3 121 930

1 602 470
51,17
1 529 093,0
48,83
3 131 563

2 152 323,1
65,97
1 110 426,9
34,03
3 262 750

654 475,1
17,99
-513 655,1
-17,99
140 820

Основными рынками экспорта продукции ВАЗ в 2014 году являлись
Украина, Беларусь, Британские Виргинские острова, Германия, Индия,
Норвегия, США, Чешская Республика [3]. При этом в 2014 году 7,83%
экспортной продукции реализовано в странах СНГ и 92,17% - в странах
дальнего зарубежья.
Таким образом, продукция ОАО «ВАЗ» конкурентоспособна как на
отечественном, так и на зарубежных рынках. Так за 2014 год поступило
выручки от экспорта продукции ОАО «ВАЗ» 1 110 426,9 тыс. руб. – 34,03% от
общей суммы выручки. Можно увидеть, что за 2 анализируемых года
происходит сокращение экспорта на 17,99 % и соответственное увеличение
поставок на внутренний рынок.
Государство должно поддерживать машиностроительные предприятия
через развитие внутреннего рынка, способствовать продвижению продукции
машиностроения на внешние рынки, также гарантировать условия
эффективного инвестирования в данную отрасль, обеспечивать правовую
защиту инвесторов, что позволит увеличить объем капиталовложений в
перспективные наукоемкие проекты, что, в свою очередь, является залогом
развития и повышения конкурентоспособности всей отрасли.
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Аннотация: Для обеспечения производства семян масличных культур в
объеме, достаточном для производства биодизеля, требуется интенсивное
ведение хозяйства, повышение производительности труда и уровня
рентабельности. Одним из направлений достижения указанных целей является
прогнозирование себестоимости производства семян масличных культур,
которая состоит из затрат на закупку семян, минеральных и органических
удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, на
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заработную плату, услуги сторонних предприятий, организацию производства
и управления, государственное пенсионное и социальное страхование, арендную
плату за землю, амортизационные отчисления и другие затраты.
Ключевые слова: себестоимость, расход топлива, норма высева, затраты
Abstract: In order to ensure the production of oilseeds in the amount sufficient
for the production of biodiesel requires intensive farming, increasing productivity
and profitability. One of the ways to achieve these goals is to predict the cost of
production of oilseeds, which consists of the cost of seed procurement, mineral and
organic fertilizers, plant protection products, fuels and lubricants, payroll, thirdparty enterprise services, the organization of production and management, public
pension and social insurance, land rent, depreciation and other costs.
Keywords: cost price, fuel consumption, seeding rate, expenses
Введение. Основным сырьем для производства биодизеля в Украине
остается семян масличных культур. Для обеспечения его производства в
необходимом объеме требуется интенсивное ведение хозяйства, повышения
производительности труда и уровня рентабельности, снижение себестоимости
единицы продукции. Одним из направлений достижения указанных целей
является прогнозирование себестоимости производства семян масличных
культур. В работе [1] нами проведено определение себестоимости выращивания
озимого рапса, сои и подсолнечника в зависимости от их урожайности, однако
методика расчета не была приведена.
Поэтому целью данной работы является анализ методологических основ
определения себестоимости выращивания масличных культур.
Результаты. Обсуждение и анализ. Себестоимость выращивания
масличных культур состоит из затрат на закупку семян, минеральных и
органических удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных
материалов, на заработную плату, услуги сторонних предприятий, организацию
производства и управления, государственное пенсионное и социальное
страхование, арендную плату за землю, амортизационные отчисления и другие
затраты, которые можно представить в виде формулы:
С = Зс + З уд + З зр + З ГСМ + З зп + За + Зсп + З у + Зс + Заз + ДЗ
,
(1)
где С – себестоимость, грн.; Зс – затраты на закупку семян, грн.; Зуд –
затраты на закупку органических и минеральных удобрений, грн.; ЗЗР – затраты
на закупку средств защиты растений, грн.; ЗГСМ – затраты на горюче-смазочные
материалы, грн.; Ззп – затраты на заработную плату, грн.; За – затраты на
амортизацию, капитальный ремонт и техническое обслуживание, грн.; ЗСП –
затраты на услуги сторонних предприятий, грн.; Зу – затраты на организацию
производства и управления, грн.; Зс – затраты на государственное пенсионное и
социальное страхование, грн.; Заз – затраты на аренду земли, грн.; ДЗ – другие
затраты, грн.
Затраты на закупку семян Зс зависят от нормы высева семян, их стоимости
и площади посева, что выражается формулой [2]:
Зcн = S ⋅ НВc ⋅ Ц c ,
(2)
где S – площадь, га; НВс – норма высева семян, кг/га; ЦС – цена семян,
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грн./кг.
Затраты на органические и минеральные удобрения Зуд зависят от цен на
азот-, фосфор- и калийсодержащие минеральные удобрения, стоимости навоза
и навозной жижи и затрат на их доставку, а также от нормы внесения
удобрений, и площади, на которой они будут вносится, и определяются по
формуле [2]:
Зд = S ⋅ (НВN ⋅ Ц N + НВP ⋅ Ц P + НВK ⋅ Ц K + НВO ⋅ Ц O ) ,
(3)

где НВN, НВP, НВK, НВO – норма внесения азот, фосфоро- и
калийсодержащих минеральных удобрений и органических удобрений
соответственно, кг/га; ЦN, ЦP, ЦK, ЦO – стоимость азот, фосфоро- и
калийсодержащих минеральных удобрений и органических удобрений
соответственно, грн./кг.
Затраты на средства защиты растений ЗЗР зависят от нормы внесения
пестицидов, их стоимости и площади внесения, что определяется формулой [2]:
З зр = S ⋅ ∑ НВзр ⋅ Ц зр
,
(4)
где НЗР – норма внесения пестицидов, кг/га; ЦЗР – цена на пестициды,
грн./кг.
Затраты на горюче-смазочные материалы определяются как сумма
произведения расхода топлива по видам работ на стоимость горюче-смазочных
материалов [2]:
З ГСМ = ∑ (НРТ ⋅ ОР ⋅ Ц ГСМ ) ,
(5)
где НРТ – норма расхода топлива на единицу объема работы, л/га, л/ц; ОР
– объем работы, га, ц; ЦГСМ – цена горюче-смазочных материалов, грн.

Затраты на заработную плату рабочих, которые были задействованы при
выращивании масличных культур, определяется по формуле [2]:
З зп = ЧТС м ⋅ КНС м ⋅ Кнар м + ЧТС р ⋅ КНС р ⋅ Кнар р
,
(6)
где ЧТСм и ЧТСр – часовая тарифная ставка механизатора и рабочего
ручного труда соответственно, грн./час; КНСм и КНСр – количество
отработанных нормосмен механизатором и рабочим ручного труда
соответственно; Кнарм и Кнарр – коэффициент начислений на заработную плату
механизатора и рабочего ручного труда соответственно.
Затраты на амортизацию, капитальный ремонт и техническое
обслуживание За определяются по формуле [2]:
∑ БCт ⋅ n ⋅ Ат ⋅ КРт ⋅ ТОт + ∑ БCсм ⋅ n ⋅ Асм ⋅ КРсм ⋅ ТОсм
За =
100
100
,
(7)
где БСт и БСсм − балансовая стоимость трактора и сельхозмашины
соответственно, грн.; n − количество тракторов или сельхозмашин, шт .; Ат и
Асм − отчисления на амортизацию трактора и сельхозмашины соответственно,
%; КРт и КРсм − отчисления на капитальный ремонт трактора и сельхозмашины
соответственно, %; ТОт и ТОсм − отчисления на техническое обслуживание
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трактора и сельхозмашины соответственно, %.
В статье затрат на услуги сторонних предприятий (ЗСП) учитывают затраты
на работы и услуги собственных вспомогательных производств,
обеспечивающих
производственные
нужды,
и
стоимость
услуг
производственного характера, предоставленных сторонними предприятиями.
К затратам на организацию производства и управления (Зу) относятся
расходы на управление производством, амортизация необоротных активов
общепроизводственного назначения, на содержание, эксплуатацию и ремонт,
страхование, операционную аренду основных средств, других необоротных
активов общепроизводственного назначения, расходы на совершенствование
технологии и организации производства, на отопление, освещение,
водоснабжение, водоотведение и другое содержание общих помещений
производственного назначения, на обслуживание производственного процесса,
на охрану труда и окружающей среды, производственную санитарию, потери от
брака, оплату простоев, плату за аренду земли и имущества производственного
назначения. Указанные расходы распределяются по объектам планирования
пропорционально площади выращивания масличных культур.
Ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование,
которое входит в затраты на государственное пенсионное и социальное
страхование (Зс), установлено согласно инструкции, утвержденной
постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 3 июня 1999 г № 46, разработанной в соответствии с Закон Украины "О сборе на обязательное
государственное пенсионное страхование" от 26 июня 1997 № 400/97-ВР с
изменениями и дополнениями.
К другим материальным затратам относятся расходы, связанные с
производством определенной продукции и которые не предусмотрены одной из
вышеприведенных статей расходов [2].
Заключение и выводы
Себестоимость выращивания масличных культур состоит из затрат на
закупку семян, минеральных и органических удобрений, средств защиты
растений, горюче-смазочных материалов, на заработную плату, услуги
сторонних предприятий, организацию производства и управления,
государственное пенсионное и социальное страхование, арендную плату за
землю, амортизационные отчисления и другие затраты.
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Анотація: Реалізація потенціалу енергозбереження повинна базуватися на
комплексному підході, що являє собою систему ієрархічних, підпорядкованих
задач, вирішення яких забезпечить досягнення координуючої мети та
урахування багатьох факторів і параметрів енергозберігаючих підприємств.
Ключові
слова:
енергетичні
ресурси,
інвестиційний
попит,
енергоефективність,
енергозбереження,
енергоємність,
енергетична
стратегія.
Abstract. The implementation of the energy saving potential should be based on
an integrated approach, which is a hierarchical system, subordinate tasks which will
ensure the achievement of the coordination objectives and consideration of many
factors and parameters of energy-saving enterprises.
Keywords: energy resources, investment demand, energy efficiency, energy
saving, energy consumption, energy strategy.
Вступ.
У сучасних умовах для успішного функціонування енергетичного сектору
країни дуже важливим є підвищення ефективності роботи як енергетичної
галузі в цілому так і ефективності використання палива та енергії. Усі науковці
вказують на необхідність зниження енергоємності, вдосконалення системи
керування енергоресурсами та підвищення енергоефективності як на головні
стратегічні задачі економіки України.
Огляд літератури.
У ринковій економіці цільовою настановою, стимулом підприємницької
діяльності є отримання прибутку, прагнення до досягнення його максимальної
величини в конкретних умовах виробництва та реалізації.
Визначення поняття енергозбереження таких видатних вчених України як
В. Данілов - Данільян, В. Жиркова, Л. Зубова та ін. трактується як раціональне
використання, тобто через засіб, хоча ефективність сама по собі не є засобом.
Як відомо, засобом може виступати, наприклад, ефективне використання, але
не ефективність: рентабельність, як форма ефективності, не є засобом, а
рентабельна реалізація товарів означає засіб задоволення попиту населення у
споживчих товарах шляхом обміну товару на гроші, що приносять прибуток
ринковому торговцю.
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Енергоефективність - це галузь знань, що знаходиться на стику інженерії,
економіки, юриспруденції та соціології та означає раціональне використання
енергетичних ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності
використання існуючих енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку
техніки і технології та дотримання вимог до навколишнього середовища [5].
Енергозбереження містить у собі зміни в поведінці людей, наприклад
відключення електроприладів замість залишення їх в режимі очікування.
Ефективне використання енергії призводить до її економії, скороченню виплат
за рахунками за комунальні послуги та до захисту навколишнього середовища.
Як наслідок, зменшується споживання енергоресурсів та викиди парникових
газів [5]. Ефективне використання енергетичних ресурсів це досягнення
економічно виправданої ефективності використовування енергетичних ресурсів
при існуючому рівні розвитку техніки і технології та дотриманні вимог до
охорони навколишнього середовища.
Отже енергозбереження розглядається як спосіб реалізації комплексу
заходів зі скорочення споживання енергоресурсів, що забезпечує як мінімум
збереження колишніх можливостей виробництва та реалізації товарів (робіт,
послуг) необхідної якості, обсягу та асортименту, а енергоефективність як
ступінь відповідності ефекту (кінцевого результату) конкретного виду
діяльності застосованим чи споживаним енергоресурсам з урахуванням їх
енергозбереження на момент часу або за певний період. На думку В. Єфремова,
Д. Лазаренка Г. Маркмана, та ін. критерії енергоефективності можуть бути
сформульовані як досягнення або певного результату діяльності при
найменших витратах енергоресурсів, або найбільшого результату діяльності
при певних витратах енергоресурсів без їх перевитрати.
Практична реалізація поставлених перед нашою країною задач підвищення
ефективного використання енергетичних ресурсів та впровадження
енергозберігаючого способу життя дозволить значно поліпшити екологічну
обстановку в густонаселених територіальних утвореннях, а також підвищити
якість життя населення, підняти рейтинг економічного розвитку країни.
Енергоефективність, вимірювана на макрорівні (енергоємність економіки
країни), є ключовим індикатором, що характеризує стійкість розвитку
енергетичного сектору та держави в цілому [2].
За даними Міністерства енергетики питома енергоємність економіки
України в 2-3 рази вище, ніж у розвинених країнах світу, відзначимо, що доволі
холодний клімат і велика територія країни не є нездоланними перешкодами для
суттєвого зниження енергоємності ВВП. За оцінками фахівців, кліматичний
фактор може бути причиною не більше ніж 25% -го перевищення
енергоємності українського ВВП порівняно із західноєвропейським.
Такий високий показник енергоємності економіки в поєднанні із
зростаючим негативним впливом паливно-енергетичного комплексу на всі
елементи біосфери, характеризується в роботі як «енергоекологічного
неблагополуччя», причини якого полягають не тільки в видимості достатку
енергетичних ресурсів і менталітеті народу, що проживає на великій території,
але і в сприятливій кон'юнктурі світових паливних ринків, внутрішніх цінах на
Научные труды SWorld

24

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 3 (44)

Экономика

енергоносії, фактичній відсутності довгострокових екологічних інтересів.
Ситуація,
що
склалася,
дозволяє
характеризувати
потенціал
енергозбереження як перспективний еколого-економічний ресурс, освоєння
якого екологічно необхідно і економічно доцільно. Попередні оцінки
економічної ефективності освоєння даного ресурсу дозволяють припустити, що
кожен відсоток економії енергоресурсів збільшить національний дохід на 0,30,4%. Досягнення цього результату, однак, можливо лише у випадку здійснення
комплексу заходів, охоплюючих всі рівні життєдіяльності країни, оскільки
проблема енергозбереження є багатоцільовою та довготривалою. Рівень
національної економіки передбачає зміну галузевої структури та розвиток
низькоенергоємних галузей, на галузевому рівні необхідно провести
переорієнтацію виробництва на випуск низькоенергоємних товарів, на рівні
підприємств - впровадження енергоекономного обладнання.
Основними стимулами до проведення заходів з енергозбереження можуть
служити:
поліпшення
макроекономічних
показників,
зниження
екодеструктивного впливу на елементи біосфери, зростання престижу країни в
результаті підвищення енергоефективності (для держави); оптимізація
ключових результатів господарської діяльності підприємств; підвищення якості
життя (для населення і суспільства в цілому).
Одним з недостатньо реалізованих до теперішнього часу стимулів є
можливість отримання доходу від продажу квот на викиди парникових газів.
Перелічимо основні заходи, які дозволять реалізувати зазначений
потенціал підвищення енергоефективності в ПЕК, на наш погляд, наступні:
• зниження рівня споживання природного газу на власні;
• підвищення ККД генеруючого обладнання (зараз не перевищує 30-35%);
• зниження втрат в електричних мережах (середній рівень становить 10%).
Але підвищення ефективності використання енергії має на увазі не тільки
енергозбереження, а й освоєння ресурсів відновлюваної енергетики, освоєння
яких для нашої країни базується на економічному потенціалі, реальному навіть
при сучасному рівні технологічного розвитку.
У даний час в Україні складається сприятлива ситуація для реалізації
потенціалу підвищення енергоефективності, зниження викидів парникових
газів, впровадження відновлювальних джерел енергії, оскільки сформовано
державний інтерес до проблеми і є політична воля для її вирішення, а також
розроблені державна програма енергозбереження та система інформаційноаналітичного забезпечення процесів енергозбереження та підвищення
енергетичної ефективності.
Ініціатива держави підтримується більшістю членів суспільства, як
населенням, так і бізнесом оскільки за даними соціологічних опитувань 80%
жителів країни і керівництво 85% компаній вважають проблему
енергоефективності важливою і актуальною для бізнесу.
У той же час, реалізації енергоефективної політики перешкоджає цілий ряд
серйозних бар'єрів, обумовлених як об'єктивними факторами, так і причинами
організаційного характеру (В. Кравченко, О. Коробова, Д. Лазаренко, Я. Співак
та ін.). Серед них слід виділити недостатній приплив інвестицій у проекти і
Научные труды SWorld

25

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 3 (44)

Экономика

програми з енергозбереження. Більшість вітчизняних енергоспоживачів не
володіє засобами, необхідними для впровадження енергозберігаючих заходів у
необхідному обсязі. У підприємств енергоємних галузей промисловості,
об'єктів бюджетної сфери існують проблеми з формуванням внутрішнього
інвестиційного потенціалу, зумовлені як загальноекономічними причинами, так
і недосконалістю нормативно-правової бази.
Очевидно, що для стимулювання енергозбереження необхідна зміна
внутрішніх цін на енергоносії економічно виправданими і прийнятними для
споживачів темпами.
Разом з тим ефективне цінове регулювання є необхідним, але явно
недостатньою умовою інтенсифікації енергозбереження, особливо стосовно
монопольних галузей промисловості та транспорту, а також житлово комунального сектору, який характеризується низькою еластичністю попиту на
енергоресурси. Створення економічної зацікавленості в підвищенні
ефективності енерговикористання як у споживачів, так і у виробників енергії, а
також стимулювання вітчизняних виробників енергоспоживаючого обладнання
з найкращими показниками енергоефективності є важливим державним
завданням.
Заключення та висновки.
Отже, до числа успішно використовуючих у світовій практиці і
рекомендованих для впровадження в нашій країні механізмів стимулювання
енергозбереження можна віднести: податкові пільги; митні пільги для
підвищення частки на ринку імпортного енергоефективного обладнання;
надання з боку державних органів, регіонального та муніципального рівнів
гарантій повернення коштів, що залучаються для здійснення проектів з
енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії, а також участь
держави у створенні гарантійного фонду підтримки зазначених проектів;
тарифне стимулювання; пряма фінансова підтримка енергозберігаючих
проектів, підкріплена наявністю відповідних коштів у бюджеті.
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Аннотация. Рассчитаны удельные показатели выбросов загрязняющих
веществ к валовому региональному продукту для субъектов Приволжского
ФО. На этой основе выделены субъекты с высокой и низкой экологоэкономической эффективностью функционирования природно-социальнопроизводственных систем.
Ключевые слова: природоемкость, выбросы загрязняющих веществ,
эколого-экономическая эффективность, устойчивое развитие.
Abstract. Calculate the specific indicators of pollutant emissions to the gross
regional product for the subjects of the Volga Federal District. On this basis, the
subjects are marked with high and low environmental and economic efficiency of
functioning of the natural and socio-production systems.
Keywords: environmental capacity, pollutant emissions, ecological and
economic efficiency, sustainable development.
Вступление.
Анализ
эколого-экономической
эффективности
функционирования природно-социально-производственных систем (ПСПС)
различного ранга в работе выполнен на основе расчета показателей
природоемкости [1].
Обзор литературы. Эта задача решается путем системного анализа
ПСПС, подробная методология и практика которого описаны в разных работах
авторов [3-5, 9-11, 13].
Входные данные и методы. В качестве исходных данных используются
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 [17, 1]. Важными являются методы междисциплинарных
исследований [2, 19]. Также на данной основе возможно наметить механизмы
оптимизации развития ПСПС разного уровня [6-8, 11, 12, 16, 18].
Результаты. Обсуждение и анализ. Ранее нами были рассчитаны
удельные показатели выбросов, приведенные к единице территории [14] и в
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расчете на душу населения [15]. Однако непосредственная оценка экологоэкономической эффективности функционирования ПСПС субъектов ПФО
требует также и расчета выбросов относительно производства конечной
продукции. Такие оценки в целом могут быть получены путем расчета
отношения выбросов загрязняющих веществ к ВРП (валовому региональному
продукту). Чем меньше данное отношение, тем более эффективно работает
природно-продуктовая цепочка в ПСПС, и наоборот.
В результате произведенных расчетов нами были получены следующие
результаты (табл. 1). Из таблицы следует, что наиболее «экологичной» является
экономика в Республике Татарстан, Пензенской области, Нижегородской
области, Чувашской республике. Наибольшие значения природоемкости имеют
такие регионы как Республика Мордовия, Кировская область, и особенно
Оренбургская область.
Таблица 1
Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
субъектами ПФО, тонн/ млн. руб. ВРП в год
Субъекты ПФО

Выбросы,
Ранг по
Валовой Удельный Ранг регионов
тыс.тонн в
величине региональный выбросы,
по
год
выбросов (по продукт, млн. т/ млн. природоемкости
возрастанию)
руб.
руб.
Кировская область
204,4605
6
212 370,5
0,96
13
Пензенская область
109,496
3
240 334,9
0,46
2
Пермский край
558,514
10
897 597,6
0,62
8
Саратовская
360,4752
8
477 352,4
0,76
10
область
Ульяновская
135,097
5
244 229,8
0,55
5
область
Республика Марий
84,9069
1
117 598,1
0,72
9
Эл
Республика
108,0552
2
132 474,0
0,82
12
Мордовия
Республика
706,614
13
1 154 056,1
0,61
7
Башкортостан
Нижегородская
427,674
9
838 598,9
0,51
3
область
Чувашская
110,6626
4
217 034,1
0,51
3
Республика
Удмуртская область 284,3324
7
371 498,0
0,77
11
Оренбургская
947,567
14
629 369,8
1,51
14
область
Республика
569,478
12
1 436 932,6
0,40
1
Татарстан
Самарская область
565,5408
11
941 611,3
0,60
6
ПФО
5172,8736
7 911 058,1
0,65

Заключение и выводы. Проведенный анализ показал существенные
различия в эколого-экономической эффективности функционирования ПСПС
ПФО. Это свидетельствует о существенных диспропорциях в развитии
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субъектов и требует принятия неотложных мер по их сбалансированному
развитию.
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Анотація. У статті розглянуто зміст категорії "екологобезпечне
сільськогосподарське землекористування", проаналізовано існуючи підходи до
визначення цього поняття.
Ключові слова: екологобезпечне землекористування,
екологобезпечне
сільськогосподарське землекористування, раціональне землекористування,
сталий розвиток.
Abstract. The article reviews the meaning of the category «environmentally land
use». Analysis the existing approaches to describe of environmentally land use.
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Вступ.
Розвиток науково-технічного прогресу в сільському гoсподарствi,
посилення його iнтeнсифiкaцiї, забезпечуючи підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва, зумовлюють негaтивнi екологiчнi явища,
деградацію i забруднення ґрунтів. Це свідчить про невідповідність сучасного
використання
земельних
ресурсів
вимогам
екологобезпечного
землекористування. У світлі вказаної проблеми актуальним стає визначення
сутності
поняття
екологобезпечного
сільськогосподарського
землекористування.
Огляд літератури.
Сутність екологобезпечного сільськогосподарського землекористування
було розглянуто у роботах таких авторів, як Будзяк В.М., Горлачук В.В.,
Гунько Л.А., Котикова О.І., Курильців Р.М., Петренко О.Я., Сохнич А.Я.,
Степчин М.В., Шкарупа О.В.
Результати. Обговорення та аналіз.
Аналіз останніх досліджень щодо визначення поняття екологічно
безпечного землекористування свідчить про те, що серед науковців відсутній
єдиний підхід до його визначення.
На думку Сохнича А.Я. [7, с.9-10] раціональне використання землі
повинно відповідати її цільовому призначенню, забезпечувати високу
ефективність землекористування, охорону землі, яка забезпечує захист від
антропогенного
впливу,
необґрунтованого
вилучення
земель
сільськогосподарського призначення, сприяє відтворенню та підвищенню
родючості ґрунтів, а також забезпечує особливий режим використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення. Організація раціонального використання повинна здійснюватися
на основі землевпорядкування, що включає в себе вирішення широкого кола
питань економічного і екологобезпечного землекористування.
Степчин М.В. [8, с.7] зазначає, що аграрне природокористування є
складовою частиною господарського природокористування. Систему аграрного
природокористування він розглядає, як взаємодію двох підсистем:
матеріального
виробництва
та
екологічної
сфери,
яка
включає
природоохоронну діяльність. Але матеріальна підсистема виступає
визначальною і головною.
Ми вважаємо, що у системі аграрного природокористування слід виділити
третю підсистему – соціальну, яка характеризуватиме вплив матеріальної та
екологічної сфери на людину.
Основою раціонального і екологобезпечного землекористування Гунько
Л.А. [3, с.7-8] вважає землеустрій, що здатен забезпечити високу ефективність
виробничої діяльності, враховуючи господарську придатність території,
властивості й особливості землі та ландшафту.
На
думку
Будзяка
В.М.
ефективне
сільськогосподарське
землекористування повинне поєднувати економічно вигідні та екологічно
збалансовані
напрями
використання
земель
сільськогосподарського
призначення за допомогою економічних, екологічних, правових, організаційних
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та соціальних механізмів. При цьому ключове місце займає екологічна безпека
землекористування, що базується на підвищенні родючості земель
сільськогосподарського
призначення
та
покращенні
умов
сільськогосподарського землекористування. Будзяк В.М. наголошує на
необхідності врахування всіх екологічних й соціально-економічних чинників та
компонентів навколишнього середовища і ресурсів, які використовуються у
процесі сільськогосподарського землекористування [1, с.9-11].
Отже, досліджуючи це питання, науковці дійшли висновку, що організація
сільськогосподарського землекористування повинна якомога глибше
враховувати не лише економічні, але й екологічні вимоги.
Петренко О.Я. [6, с.9-10] вважає, що першоосновою розвитку суспільства є
екологобезпечне
використання
сільськогосподарських
земель.
Таке
використання земель можливе, якщо виробничий процес функціонує у
відповідності із чотирма законами екології Коммонера: в природі все пов’язано
зі всім; в природі все повинно кудись діватися; природа знає краще; в природі
ніщо не дається даром, що означає, все добуте з природного середовища
повинно бути йому повернуто.
У дослідженнях Горлачука В.В. обґрунтована необхідність впровадження
системи управління земельними ресурсами, яка б забезпечувала збереження і
відтворення родючості ґрунтів, відновлення продуктивності деградованих
земель, тобто впровадження екологобезпечного землекористування. Існуюча
недосконала система управління земельними ресурсами характеризується
відсутністю стабілізаційного та координуючого впливу на стихійну
господарську діяльність землевласників та землекористувачів, диспропорціями
та дисбалансами у землекористуванні, а також зруйнованим співвідношенням
«землевласники та землекористувачі — держава (право) — земельні ресурси —
екологія». На думку Горлачука В.В., цю проблему можна усунути тільки
шляхом створення умов для раціонального використання та охорони земель, а
саме: захисту від антропогенного впливу, збереження та відтворення родючості
ґрунтів, покращення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення
особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення [2].
Екологізацію
землекористування Горлачук В.В. розглядає як «цілеспрямований процес
перетворення
в
землекористуванні,
спрямований
на
зменшення
екодеструктивного (забруднення; порушення ландшафтів; вплив на організм
людини, тварин і рослин та ін.) впливу процесів виробництва на земельні
ресурси та створення безпечних умов для якісного життя людини».
Більшість науковців [5, 9] зазначають, що основою екологобезпечного
землекористування є концепція сталого розвитку, а також забезпечення
продовольчої безпеки.
Концепція сталого розвитку землевпорядкування була проголошена на
кoнференцiї Органiзацiї Об'єднаних Нaцiй з навколишнього середовища i
розвитку у Рiо-де-Жанейро в 1992 poцi. На ній була прийнята декларaцiя, яка
проголосила двадцять сім принципів сталого розвитку. У декларації зазначено,
що у мiжнародномy масштабі має працювати система сталого розвитку
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землевпорядкування, в основу якої покладено інтереси людини, її прагнення
жити, творити в гармонії з природою. Головною метою цього документу є
розвиток шляхом задоволення потреб сучасності без загрози життєдіяльності
майбутнім поколінням. Сталий розвиток людства передбачає врахування
екологічних, економічних та соціальних чинників розвитку.
Котикова О.І. визначає стійкий розвиток землекористування як «модель
функціонування системи землекористування із обмеженими параметрами, що
забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої
соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часу» [4,
с.23].
Шкарупа О.В. [9, с.5-6] наголошує на тому, що екологічно сталий
розвиток регіону – це динамічний, гомеостатичний процес, спрямований на
збереження та відтворення екологічних та соціально-економічних систем
регіону з метою забезпечення сталого розвитку держави. Таким чином,
концепція сталого розвитку повинна бути реалізована, в першу чергу, на
регіональному рівні, тому що кожному з регіонів притаманні природні,
історичні та соціально-економічні особливості.
Курильців Р.М. [5, с.7] вважає, що стале землекористування визначається
екологобезпечним та економічно ефективне землекористування та включає такі
складові: структурно-галузеву, ресурсно-екологічну, соціально-економічну.
Основою екологобезпечного землекористування виступає ресурсно-екологічна
підсистема, а соціально-економічна підсистема впливає на процес формування
економічно ефективного землекористування.
Отже, проаналізувавши існуючі підходи, можна зробити висновок, що
екологобезпечне сільськогосподарське землекористування – це господарське
використання землі сільськогосподарського призначення, що базується на
врахуванні екологічних, економічних та соціальних умов навколишнього
середовища та забезпечує екологічну рівновагу, покращення стану
сільськогосподарських угідь, економічний добробут, зростання рівня та якості
життя сільського населення і задоволення його матеріальних та духовних
потреб.
Висновки.
Були проаналізовані існуючі підходи до визначення поняття
"екологобезпечне
землекористування"
та
розкрита
його
сутність.
Сформульовано
власне
визначення
поняття
"екологобезпечне
сільськогосподарське землекористування".
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исторического опыта для проведения инновационной модернизации
старопромышленных территорий Дальнего Востока.
Ключевые слова: старопромышленные территории, исторический опыт,
инновационная модернизация.
Abstract: This article examines the use of the historical experience for
innovative modernization of old industrial territories of the Far East.
Key words: old industrial territories, historical experience, innovative
modernization.
Вступление.
Необходимость
модернизации
старопромышленных
территорий является общемировой проблемой. Наиболее характерна данная
проблема для стран первичной индустриальной модернизации (период
промышленных революций конца XVIII в. – XIX в.) – Англия, Франция, США,
Германия, Россия. В данных странах под влиянием технологий первой
технической революции сформировались первичные и частично вторичные
отраслевые
промышленные
комплексы:
угольная
и
железорудная
промышленность; углехимия; чёрная металлургия; железнодорожный
комплекс;
тяжёлое
металлоёмкое
машиностроение;
текстильная
промышленность.
В период использования постиндустриальных инновационных технологий
возникла объективная необходимость проведения активной политики
реструктуризации старопромышленных регионов данных стран. Поэтому
актуальной является проблема изучения и анализа исторического опыта
проведения политики экономической «санации» старопромышленных
территорий для возможного использования данного опыта в региональной
экономике Дальнего Востока.
Обзор литературы. Перспективы и основные направления инновационной
модернизации старопромышленных территорий Дальневосточного региона
активно освещаются в работах учёных и экспертов региона: например,
Быстрицкий С. П. Дальний Восток : становление новой экономики / С. П.
Быстрицкий [и др.] – Хабаровск : ДВАГС, 2008. Однако необходимо на основе
учёта исторического опыта и учёта мнений и оценок экспертов дать системный
анализ основных сценариев и ключевых проектов реструктуризации
старопромышленных и депрессивных территорий региона.
Основной текст. Под влиянием комплекса внешних и внутренних
факторов в России сложилась сложная и противоречивая макроэкономическая
ситуация. Возникла объективная необходимость перехода от «классической»
для России и её старопромышленных регионов экстенсивной модели
экономического роста, основанной на ресурсопользовании и традиционных
отраслях тяжёлой промышленности, к модели инновационной экономической
модернизации. По терминологии нобелевского лауреата по экономике П.
Кругмана, Россия должна переходить от использования конкурентных
преимуществ первой природы (сырьё) к преимуществам второй природы
(агломерационный эффект, человеческий капитал и институты). Конечно, для
макроэкономической реализации новой модели экономического роста
необходимо активное использование возможностей и потенциала системной
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трансформации региональных старопромышленных рынков страны. Особое
внимание необходимо уделить проблемам повышения внутренней и внешней
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности
Дальневосточного региона: во-первых, регион имеет серьёзные экономикогеографические конкурентные преимущества и факторы развития и, во-вторых,
регион обеспечивает реализацию предлагаемой в условиях режима
экономических санкций со стороны США и ЕС стратегии геоэкономического
«сдвига на Восток» для более активного выхода на рынки Северо-Восточной
Азии.
В истории мировой экономики классическим примером «реанимации»
стагнирующего
старопромышленного
региона
является
Рурский
промышленный район в Германии. В период 1970-80-х годов основные отрасли
промышленности Рура (угледобыча, чёрная металлургия, металлоёмкое
машиностроение) оказались в ситуации структурного кризиса, поэтому
федеральные власти и правительство земли Северный Рейн – Вестфалия
разработали программу реструктуризации экономики района. Основные
направления политики «оздоровления» региона: модернизация угольной
промышленности и связанных с ней отраслей (тепловая энергетика и
углехимия);
использование
современных
технологий
производства
качественной стали и сложного проката; формирование комплекса наукоёмких
отраслей
машиностроения
и
химической
промышленности
(автомобилестроение, приборостроение, электротехника и электроника,
нефтепереработка и нефтехимия); создание инновационной инфраструктуры
(университеты, научная база, технопарки, сфера услуг); реализация
экологических проектов и создание селитебных зон. Эффективная реализация
стратегии реструктуризации не только вывела Рурскую область из
депрессивного состояния, но и сделала район одним из инновационных
региональных рынков ФРГ. Аналогичные способы и технологии преодоления
социально-экономических последствий стагнации старопромышленных
регионов использовали и другие страны первичной индустриализации:
Франция (Северный район, Эльзас и Лотарингия); Великобритания (районы
Мидленд, Южный Уэльс, Северо-Восточный); США (Северо-Аппалачский,
Приозёрный и Приатлантический районы).
В экономической истории России можно вспомнить период проведения
после реформы 1861 года первичной индустриальной модернизации страны,
когда возникла необходимость формирования новых промышленных районов
(Прибалтийский, Донецко-Приднепровский, Бакинский) и одновременно
проводить реструктуризацию старопромышленных районов – Московского,
Санкт-Петербургского, Уральского. Первые два района диверсифицировали
структуру экономики за счёт развития железнодорожной логистики (особенно
Московский регион) и отраслей машиностроительного комплекса. Уральский
регион из лидера российской чёрной металлургии превратился в депрессивный
район вследствие отсутствия месторождений коксующегося угля для новых
технологий производства чёрных металлов и технологического отставания.
Процесс экономической санации Уральского района начался в период
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советской индустриальной модернизации благодаря поставкам кузнецкого и
карагандинского коксующих углей и развитию отраслей гражданского и
военного машиностроения.
Анализ отечественного и зарубежного опыта реструктуризации «старых»
регионов и анализ мнений и оценок дальневосточных учёных и экспертов [1]
позволяет выделить основные направления и ключевые группы проектов
инновационной модернизации старопромышленных территорий региона:
1. Использование инноваций в традиционных сырьевых отраслях региона
(горнодобывающая, лесная, рыбная) для создания
в них современных
комплексов технологической переработки природных ресурсов и предлагать на
внутренний рынок и рынки стран АТР продукцию конечного спроса с
добавленной стоимостью. Данные комплексы вместе с комплексами
инновационного машиностроения и портово-промышленными комплексами
могут быть точками экономического роста в регионе.
2. Ускоренная реструктуризация экономики региона на основе активного
привлечения инвестиций в новые отрасли: инновационное машиностроение;
металлургические комбинаты полного цикла; газо- и гидроэнергетика;
трубопроводный транспорт; портово-промышленные комплексы. Российские
концерны «Газпром» и «Роснефть» разрабатывают проекты формирования в
регионе современных нефтехимических и газохимических комплексов на
основе уже действующего магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий Океан» и строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири».
3. Использование современных форм и типов организации экономического
пространства региона: особые экономические зоны; зоны свободного
предпринимательства; региональные технопарки и технополисы; «территории
опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Необходимо
активно переходить от очагового и рассеянного типа пространственной
организации хозяйства к агломерационно-узловой модели и использовать
возможности максимальной экономии затрат за счёт агломерационного
эффекта.
4. Использование потенциала кластеризации экономики региона. Создание
системы региональных кластеров имеет серьёзный экономический эффект:
возможность производства продукции высокой потребительской ценности и
низкой себестоимости; активизация инновационной деятельности и развитие
наукоёмких производств и производств с высокой добавленной стоимостью
для выхода на внешние рынки; создание и поддержка конкурентной среды и
предпринимательства. Важно отметить, что кластеры появляются на
территории научно-производственных комплексов с развитой инфраструктурой
сферы обслуживания.
5. Необходимость
реструктуризации
хозяйственных
комплексов
моногородов на старопромышленных территориях региона. Кстати, моногорода
как явление типичны для периода первичной индустриализации многих стран
мировой экономики. В России создание градообразующих предприятий и
моногородов при них было главным направлением освоения территории
страны в течение нескольких волн социалистической индустриализации.
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Государственная программа поддержки монопрофильных населений в России и
в регионе включает следующие направления: модернизация производств,
имеющих конкурентоспособный потенциал; диверсификация городской
экономики и модернизация коммунальной инфраструктуры; развитие малого и
среднего бизнеса; создание на базе предприятий крупных рыночно
ориентированных кластеров.
6. Развитие отраслей инновационного военного и гражданского
машиностроения в Хабаровском и Приморском краях. Наиболее значимые
инновационно-активные отрасли региона – военное и гражданское
судостроение и авиастроение. Лидером является Комсомольск-на-Амуре как
модель промышленно-инновационного развития.
Заключение и выводы. Конечно, в рамках одной статьи невозможно
рассмотреть все основные проекты инновационной модернизации
старопромышленных территорий региона. Однако можно сделать однозначный
вывод, что реализация данных проектов требует оптимального сочетания
необходимых макроэкономических условий: эффективность институтов
регионального экономического менеджмента; использование инструментов
государственной поддержки; ёмкость инвестиционного рынка; качество
производственной
и
транспортной
инфраструктуры;
современные
инновационные технологии.
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические аспекты,
актуальные региональные тенденции и существующие бюджетные
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ограничения процесса капитализации доходов домашних хозяйств в разрезе
федеральных округов Российской Федерации.
Ключевые слова: капитализация, федеральный округ, региональная
экономика, финансовые активы, социальный капитал.
Abstract. In this paper theoretical aspects, urgent regional tendencies and the
existing budget restrictions of process of earnings capitalization of households by
federal districts of the Russian Federation are considered.
Key words: capitalization, federal district, regional economy, financial assets,
social capital.
Вступление.
Капитализация доходов домашних хозяйств и превращение их в
приносящие дополнительный доход активы – такое же важное условие
экономического роста, как и инвестиционная активность предприятий,
регионов и государства в целом. Рынки потребительских товаров и широкого
спектра услуг, рынки сбережений и частных банковских услуг (включая
ипотеку), массовые фондовые рынки – это рынки социального капитала, где
происходит капитализация личных доходов домашних хозяйств. Эти рынки
тесно взаимодействуют с рынками производительного регионального капитала,
денежного капитала и, в конечном счете, с рынком программных
стратегических инвестиций [2, с. 90].
Главная особенность развития рынков социального капитала – тенденция к
максимальной индивидуализации, то есть втягиванию в рынок среднего и
малого бизнеса, всех слоев населения. Индивидуализация (диверсификация)
рынка, сопровождаемая увеличением доходов и банковских депозитов
населения, а также приобретением им ценных бумаг, увеличивает денежный
капитал, являющийся основой кругооборота производительного регионального
капитала в процессе капитализации.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Что касается экономики России, то здесь рынок социального капитала пока
далек от развитых стран, поскольку идет формирование его первичного базиса
– капитализации доходов населения. В качестве показателей развития процесса
капитализации доходов населения были проанализированы доля расходов
домашних хозяйств на приобретение объектов недвижимости и прирост
финансовых активов в разрезе федеральных округов и по России в целом за
период с 2010 по 2014 гг. (табл. 1 и 2).
Данные в таблицах свидетельствуют о том, что в структуре капитализации
домашних хозяйств большую, но при этом неуклонно снижающуюся долю
занимают вложения в прирост финансовых активов, что отражает тенденцию
снижения реальных располагаемых доходов населения. Лидером по приросту
финансовых активов на протяжении всего периода исследования является
Северо-Кавказский федеральный округ. Доля расходов на приобретение
недвижимости в СКФО минимальна и демонстрирует тенденцию к снижению.
При этом по всем федеральным округам показатель не превышает 6,8 % (в 2012
году в лидирующем по данному показателю регионе - ЦФО). Соотношение
данных таблиц 1 и 2 отражает снижение и структурные диспропорции
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капитализации домашних хозяйств в 2010-2014 гг. в разрезе федеральных
округов и по России в целом.
Таблица 1
Доля расходов домашних хозяйств на приобретение недвижимости в
2010-2014 гг., %
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2010
3,4
6,2
3,9
1,2
0,5
1,4
1,8
1,8
2

2011
4
6,8
5,5
1,6
0,5
1,8
3
2,3
2,5

2012
4,3
6,8
5,9
1,8
0,5
2,1
3,6
2,8
2,5

2013
3,9
6,1
5,3
2
0,4
2,1
3,4
2,8
2,7

2014
4,5
6,7
6,1
2,6
0,4
2,7
4
3,1
3,3

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2010
17,3
15
15,9
11,8
25
19,2
19
19,8
21,8

2011
12,2
9,8
9,2
7
22
13,8
13,8
14,9
18,1

2012
10,4
8,4
6,6
5,2
20,4
13,3
11,2
11,8
16,2

2013
10,8
9,4
8,7
8
18,8
12
10,4
11,8
16,5

2014
8,4
4
7,9
7
18
11,1
9,1
10,5
15,6

Таблица 2
Доля расходов домашних хозяйств на прирост финансовых активов в
2010-2014 гг., %

Капитализированный доход населения – феномен не только
экономический, поскольку замыкает кругооборот финансового капитала в
процессе капитализации, но и политический (бюджетный), поскольку
предопределяет переход от разрешения социальных проблем в рамках
бюджетных социальных программ, где государство играет роль «мецената», к
реализации принципа «государство-инвестор».
Основные параметры современной бюджетной концепции в России в
условиях обострения геополитического кризиса, нестабильной экономической
конъюнктуры и финансовой макроэкономической ситуации продолжают
формироваться по инерционному, ограничительному сценарию предыдущих
финансовых периодов. В рамках федерального бюджета на 2016 год
предусматривается сокращение его расходной части в значительной степени за
счет социальных обязательств.
В качестве основных источников сокращения бюджетных расходов (на
общую сумму более чем 330 млрд. руб.) рассматриваются:
− снижение уровня индексации пенсионных выплат до 4%, то есть ниже
уровня прогнозируемой инфляции в 6,4%, что обеспечит экономию в 157 млрд.
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руб.;
− отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам и работникам
бюджетной сферы (экономия более 225 млрд. руб. за счет изменения Росстатом
методики расчета средней зарплаты по стране);
− сокращение расходов федерального бюджета в 2016 г. за счет отказа от
индексации оплаты труда государственных служащих и военнослужащих;
− продление моратория на накопительные пенсионные взносы граждан до
конца 2016 г. Замораживание накопительных взносов, по расчетам Минфина, в
2016 г. даст бюджету 344 млрд. руб. (в 2017 г. – 412 млрд., в 2018 г. – 471 млрд.
руб.) за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду (ПФР) [3, с. 21].
Данная ситуация могла бы рассматриваться как положительная, при
условии рационального использования бюджетных расходов, а именно:
ориентации их на обеспечение повышения совокупного спроса в экономике, в
том числе при осуществлении бюджетных инвестиций в ее модернизацию;
развитие человеческого капитала, обеспечение роста рабочих мест в регионах,
ориентацию их развития на инновационную траекторию.
Однако существует риск получить противоположный результат, так как
базовые направления сокращения расходов в федеральном бюджете
формируют условия для снижения инвестиционной составляющей как в
реальный сектор отечественный экономики, так и в человеческий капитал.
К факторам снижения эффективности инвестиционной составляющей
экономического роста следует отнести снижение уровня индексации
пенсионных выплат, отказ от индексации оплаты труда государственных
служащих и военнослужащих, продление моратория на пенсионные
накопления с одновременным увеличением программы государственных
заимствований до 1 трлн. руб. (из которых чистые займы составят 500 млрд.
руб. против 30 млрд. в 2015 г.). Приведенные меры существенно снизят
потребительский спрос населения, способствуя тем самым и фактическому
снижению инвестиционной активности в реальном секторе российской
экономики. Кроме того, данная ситуация полностью противоречит заявленной в
основных направлениях бюджетной политики цели увеличения внутренних
инвестиций в структуре ВВП и восстановлению в полном объеме с 2016 г. прав
застрахованных лиц на формирование накопительной пенсии в соответствии с
их выбором. В результате, при минимальном финансовом эффекте, такая
реструктуризация бюджетных расходов существенно ограничивает вложения в
развитие человеческого капитала, снижает эффективность диверсификации
структуры экономики, сдерживает ее экономический рост.
Заключение и выводы.
Современная ситуация со всей очевидностью демонстрирует острейшую
для отечественной экономики проблему необходимости запуска финансовых,
организационных, юридических и иных механизмов развития внутреннего
рынка России в качестве расширяющейся экономической системы. Импульс
экономического роста в условиях сложившихся ограничений развития внешних
сырьевых рынков способен возникнуть, прежде всего, за счет капитализации
доходов и роста потребительского спроса широких слоев населения. Сейчас же,
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приходится с сожалением констатировать, что в рамках сложившегося в
российских регионах экономического положения и принятой бюджетной
концепции так и остались не решенными базовые задачи стимулирования
капитализации доходов, как для хозяйствующих субъектов, так и для домашних
хозяйств.
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Abstract. Aspects of assessment in financial accounting of agricultural
organizations of biological assets and results of their biotransformation are
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analysed, need of implementation in accounting practice of such economic actors of
provisions IFRS (IAS) 41 "Agricultural industries" is proved, the directions of
enhancement of assessment in financial accounting of the considered objects are
determined.
Key words: accounting, international financial reporting standards, accounting
policies, biological asset, valuation.
Аннотация. Проанализированы аспекты оценки в бухгалтерском учете
сельскохозяйственных организаций биологических активов и результатов их
биотрансформации, обоснована необходимость внедрения в учетную практику
таких экономических субъектов положений МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство», определены направления совершенствования оценки в
бухгалтерском учете рассматриваемых объектов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты
финансовой отчетности, учетная политика, биологические активы, оценка.
Introduction. Value of methodology of conducting financial accounting using
the international accounting standards (IAS) which are considered to be the set of
rules of forming of reliable information about a property and financial condition of
the economic actor and financial results of his activities considerably increases in
these conditions of managing. The developed today not simple situation in national
economy became serious testing for many economic actors. No exceptions are
agricultural and producers. So today, the question of the creation of an effective
accounting system, which allows to form and disclose accurate, relevant information
on agricultural activities of the organization is, more than ever relevant. Building an
effective accounting system within the framework of individual agricultural
producers will ensure its financial sustainability and contribute to the comprehensive
development of agro-industrial complex of Stavropol Territory as a whole.
As you know, agriculture has a specific, peculiar only to him characteristics that
must be considered in the construction of the accounting system. Features are
expressed, including in the presence of such objects of accounting as plants, animals,
finished products of crop / livestock at the time of harvest, feed and seeds of own
production. The internationally accepted terminology such accounting objects are
called biological assets and the results of their biotransformation. In the structure of
the total value of assets Agriculture Organization of the objects, usually listed above,
a significant share and, therefore, are able to influence the formation of opinion
statement users about the investment attractiveness of the business entity. Thus, the
question of the application of accounting methods in accordance with the
requirements of International Financial Reporting Standards (IFRS), including the
industry standard IAS 41 - «Agriculture», is becoming increasingly important.
Issues of development of biological assets valuation techniques for fair value are
consecrated in the writings of such scholars as Horuzhy L.I., L.I. Pronyaeva, R.A.
Alborova, V.G. Shirobokova, S.V. Kharchenko and etc. The authors [1, 3, 4, 5] are
united in the view that assessment of biological assets and the results of
biotransformation on a fair value basis allows objectively reflect everything going on
with the assets changes and costs at every stage of biotransformation, thus ensuring
the reliability, comparability, transparency, the relevance and clarity of the formed
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and presented in the financial information reporting.
For the purpose of effective organization of accounting of biological assets is
advisable to classify them, because it is the correct classification of all types of assets,
biological, not the exception, is the methodological basis for their recognition and
reflection in accounting and financial reporting. Thus, IAS 41 - «Agriculture»
highlights the group of biological assets, such as non-current and current; mature and
immature; consumables and fruiting. In addition, it seems appropriate in respect of
the assets to allocate their individual groups and types (e.g., perennial plants, basic
herd animals, animals in growing and fattening, work in progress, etc.).
Biological assets are recognized in the accounting for homogeneous groups or
subgroups, such as certain breeds of animals, of the same age, the use of direction;
plant groups and subgroups of crops; agricultural products into homogeneous groups,
classes and quality. Similarly, it is possible to classify the group of biological and
other assets.
One of the main aspects of the organization of accounting of biological assets
and the results of their biotransformation is their initial and subsequent measurement.
IAS 41 - «Agriculture» requires to evaluate these assets at fair value less
estimated costs to sell. An important aspect of the organization of accounting of
biological assets is their initial and subsequent measurement. IAS 41 - «Agriculture»
[2] prescribes recognize registered biological asset or agricultural produce, only when
the following conditions are mandatory: 1) the organization gains control of the asset
as a result of past events; 2) it is probable that future economic benefits associated
with the asset (obtaining agricultural products from the asset, receipt of additional
assets (offspring), receipt of proceeds from the sale of an asset or a product obtained);
3) the fair value or the actual value of the asset can be measured reliably.
However, it should be recognized that in the domestic practice of accounting fair
value of assets is calculated and practically in the accounting and financial reporting
is not reflected. In accordance with the regulations, in particular PBU 5/01
"Accounting of inventories", agricultural organizations are biological assets are
initially measured at actual cost.
Evaluation of biological assets and agricultural produce at fair value allows
more objectively assess the performance of agricultural organizations. However, the
absence of an active market difficult to determine the fair value of biological assets
and agricultural produce. Therefore, alternative methods may be used for calculating
the fair value (for example, the price of the last of such a transaction, the price of
similar assets, the average unit cost of production, at cost less accumulated
amortization and impairment losses of the asset, etc..).
Procedure for assessment of biological assets and the results of their
biotransformation to be part of the accounting policy of agricultural organizations
formed on the basis of the judgment of the professional accountant.
Conclusions. So, we can conclude that for the formation of accounting
information on biological assets and results of biotransformation in the agricultural
organizations require the proper organization of their synthetic and analytical account
to separate inventory accounts, providing a generalization of the necessary
information about the presence, movement and biotransformation of biological assets
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in their individual species.
It should be borne in mind that for assets recorded at cost necessary to study the
issue of disclosing the procedure for calculating and documenting of depreciation (for
certain types of biological assets). IAS 41 - «Agriculture» preferred option valuation
of biological assets at fair value without incurring depreciation. In this embodiment,
the evaluation of the agricultural organization must re-evaluate biological assets at
each reporting date. In this connection, it is advisable to consider the option of
selection of the groups of non-current biological assets from the fixed assets, which
will take them into account separately at fair value on a separate synthetic account,
such as "non-current biological assets."
The use of additional accounts, taking into account the facts of economic life on
account of non-current biological assets make it possible to separate records of such
facilities and to provide information about their value as a separate line in the
statement of financial position / balance sheet Agriculture Organization.
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Аннотация. В работе рассматриваются роль персонала, как одного из
основных стратегических ресурсов предприятия. Отмечено влияние кадрового
потенциала предприятия на его конкурентоспособность на рынке. Указана
необходимость развития кадрового потенциала проектной команды.
Представлены основные этапы развития команды проекта. Обусловлена роль
лидера команды на каждом этапе развития команды проекта. Отмечено
влияние развития кадрового потенциала команды проекта на её
эффективность.
Ключевые слова: управление проектом, команда проекта, лидер команды,
проект-менеджер, кадровый потенциал, развитие команды проекта.
Abstract. In-process examined role of personnel, as one of basic strategic
resources of enterprise. Influence of skilled potential of enterprise is marked on his
competitiveness at the market. The necessity of development of skilled potential of
project command is indicated. The basic stages of development of command of
project are presented. The role of command leader is conditioned on every stage of
development of command of project. Influence of development of skilled potential of
command of project is marked on her efficiency.
Key words: management by a project, command of project, command leader,
project-manager, skilled potential, development of command of project.
Вступление.
В современных условиях функционирования предприятия сотрудник
становится одним из основных его ресурсов. Достижение определенного
результата деятельности предприятия зависит от многих факторов.
Объективные социально-экономические процессы вынуждают предприятия
ориентироваться на инновационное развитие, и особую роль в этом играет
кадровый потенциал его сотрудников, своевременная их оценка, развитие и
управление, с помощью которых могут быть расширены возможности
предприятия, обеспечено устойчивое развитие и конкурентоспособность на
рынке.
Персонал предприятия – это движущая сила и стратегический ресурс
любого предприятия. В последние десятилетия, наметилась тенденция ещё
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большего увеличения ценности этого ресурса. Управление персоналом при
этом выступает как одно из важнейших направлений стратегического
управления современного предприятия, так как в условиях роста
инновационной составляющей в экономике роль сотрудника возрастает, а к его
способностям, уровню знаний и компетенций предъявляются все более высокие
требования.
Уровень
развития
персонала
непосредственно
влияет
на
конкурентоспособность предприятия и ее стратегические преимущества.
Конкурентоспособное предприятие стремится максимально эффективно
использовать возможности своих сотрудников, при этом создавая условия для
наиболее интенсивного развития их потенциала. Добиться оптимального
взаимодействия сотрудника и предприятия, а также их взаимоотношения с
внешней средой позволяет стратегическое управление. В нашей стране в
условиях конкурентной борьбы и быстро меняющейся экономической ситуации
предприятия должны не только концентрировать внимание на внутреннем
состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволяла
бы им поспевать за изменениями, происходящими в их внешней среде.
Одним из важных составляющих управлением персонала в меняющихся
экономических условиях, является кадровый потенциал, оценка которого
позволит установить знания, навыки и умения, необходимые для выполнения
конкретного задания на данном рабочем месте.
Обзор литературы.
В современной экономической литературе недостаточно внимания
уделяется анализу кадровой ситуации и использованию кадрового потенциала
предприятия. Проблему исследования кадрового потенциала описывали в своих
работах В.Я.Афанасьев [1], Б.М.Генкин, М.В. Грачев, А.Я. Кибанов [3],
И.К.Корнев [2], И.Л.Литвинов и др.
Под кадровым потенциалом понимается весь численный состав
постоянных
работников
предприятия,
обладающих
необходимыми
профессиональной подготовкой и квалификацией, а также личностными
особенностями для возможного участия в операционном процессе.
Термин "потенциал" в своем этимологическом значении происходит от
латинского слова potentia, что означает скрытые возможность, мощность, силу.
Понятие потенциала в данном случае употребляется в смысле скрытой
возможности, способности, силы, которая может проявиться при определенных
условиях.
Определением «потенциал» большинство экономистов обозначают
средства, ресурсы, запасы, источники, которые могут быть использованы в
производственных, операционных процессах или бизнес-процессах, а также
различного рода возможности сотрудника, коллектива или общества
материализовать свои знания и умения с целью обеспечения
конкурентоспособности и развития предприятия в определённой ситуации.
В.Я. Афанасьев [1] и И.К.Корнев [2] определяют кадровый потенциал как
совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации
и решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях,
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которые он сотрудник исполняет как профессионал в силу своих способностей,
знаний и опыта.
По мнению С.В. Андреева, кадровый потенциал предприятия – это
обобщающая характеристика совокупных способностей и возможностей
постоянных работников предприятия, имеющих определенную квалификацию,
прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих
специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в
определенной сфере деятельности эффективно выполнять функциональные
обязанности и давать определенные экономические результаты в соответствии
с текущими и перспективными целями предприятия.
Следовательно, понятие «кадровый потенциал» следует рассматривать в
контексте с понятием «потенциал» в целом. Тогда кадровый потенциал - это
возможности определенной категории сотрудников, которые могут быть
приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с
должностными обязанностями и поставленными целями на определенном этапе
развития предприятия. Такой подход к определению кадрового потенциала дает
возможность всестороннего анализа любой категории кадров на основе
объективных экономических законов в соответствии с выбранным объектом,
предметом исследования, а также его целями и задачами.
Особенно актуальна подобная задача, когда речь идёт о
функционировании проектной команды.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Командой называют небольшое количество сотрудников, которые
разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной
деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; принимают на себя
ответственность за конечные результаты, способны исполнять любые
внутригрупповые роли. Мнения специалистов о количестве человек в составе
команды расходятся. Одни считают, что количество человек в команде должно
быть 5-7, другие - 15-20. Наиболее оптимальным, по мнению специалистов,
количеством человек в команде может быть 5-7, так как у 15-20 человек
возникает большее количество разногласий. Однако, в большинстве случаев все
зависит от конкретной ситуации, поставленых целей и желаемых результатов.
По мнению специалистов, суть команды заключается, в общем, для всех
обязательстве ее членов, которое требует наличия некоего назначения, в
которое верят все члены команды - ее миссии. Миссия команды должна
включать элемент, связанный с выигрышем, первенством, продвижением
вперед. Существует отличие целей команды от ее миссии: цели команды
позволяют следить за своим продвижением по пути к успеху, а миссия как
более глобальное по своей сути придает всем конкретным целям смысл и
энергию. Также ни одна из групп не становится командой до тех пор, пока она
не признает себя подотчетной как команда. Взаимная отчетность не может
возникнуть по принуждению, но когда команда разделяет общее назначение,
цели и подход, взаимная отчетность возникает как естественная составляющая.
Процесс формирования команды - задание, требующее высокой
управленческой компетенции. При его осуществлении требуется не только
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которым команда собирается работать, окупится позже с большими
дивидендами. Мастерство построения команды на этом этапе состоит в
углублении процесса сплочения и в согласовании стремлений каждого члена с
общими целью и ценностями.
На стадии “функционирования” команда объединена и эффективно
работает для достижения своих целей, нацелена на продуктивность и раскрытие
потенциальных возможностей. Важно доверять членам группы, оценивать
работу команды как результат ее усилий в целом.
На стадии “перемена или расставание” лидер команды должен по
возможности уменьшать напряженность, связанную с изменениями и
переходами. Члены команды могут испытывать некоторое сожаление по
окончании работы, если их знания и опыт, полученные за время работы
команды, принесли им особое удовлетворение. В случае необходимости лидеру
команды следует поощрять членов к тому, чтобы те не теряли связи друг с
другом, поддерживали отношения, занимаясь новой работой и проектами.
Как видно из рис. 1, каждому этапу формирования соответствует свой этап
развития, и кривая указывает влияние развития команды на ее эффективность и
производительность. Если рассматривать только процесс формирования без
подготовки к нему, дальнейшей поддержки и развития, то данная трактовка
наиболее широко описывает этот процесс.
Управление кадровым потенциалом команды проекта должно базироваться
на следующих принципах:
• соответствие кадрового потенциала характеру, объему и сложности
выполняемых функций и видов работ;
• обусловленность
структуры кадрового потенциала материальновещественными факторами производства;
• эффективное использование кадрового потенциала;
• создание условий для профессионально-квалификационного развития
персонала, служебного продвижения и расширения профиля, умений и навыков
сотрудников.
Сущность
рационального
использования
кадрового
потенциала
предприятия заключается в более полном выявлении и реализации
способностей каждого работника, усилении творческого и содержательного
характера труда, поднятии профессионально-квалификационного уровня
работников с учетом его всестороннего стимулирования и соответствующей
оценки вклада каждого работника в конечные результаты деятельности. С
точки зрения современного менеджмента развитие кадрового потенциала
рассматривается как главный резерв повышения эффективности работы
команды проекта и предприятия в целом. При этом инвестирование в развитие
команды играет часто большую роль, чем инвестиции, направляемые на
модернизацию оборудования или на увеличение производственных мощностей.
Заключение и выводы.
Была рассмотрена роль и место кадрового потенциала в развитии и
конкурентоспособности предприятия. При оценке потенциала персонала
затрагивается вопрос эффективности работы всего предприятия, то есть она
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является основанием для принятия решений по развитию как персонала, так и
всего предприятия в целом.
Были рассмотрены этапы развития команды проекта. Отмечены основные
направления работы и особенности развития на каждом этапе.
Важной, но до конца не решенной остается проблема оценки кадрового
потенциала, с помощью которой можно измерять и интенсивно использовать
как личностный кадровый потенциал, так и предприятия в целом. Процесс
оценки индивидуальной деятельности персонала и его прозрачность повышают
мотивацию и авторитет руководителя.
Таким образом, оценка и развитие кадрового потенциала команды проекта
осуществляется на основе ряда показателей и требует изучения с целью
совершенствования организации труда и производства в условиях ужесточения
конкурентной среды предприятия.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ МАКАРОННИХ
ВИРОБІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ ISO 14024:2002
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ, Героїв оборони, 15, 03041
Sych Y.R., Sliva Y.V.
FORMATION OF THE ECOLOGICAL CRITERIA FOR PASTA IN
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF DSTU ISO 14024:2002
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Heroyiv Oborony st., 15, Kyiv - 03041

Анотація. У статті розглянуто нормативну базу в сфері екологічного
маркування в Україні, описано вимоги до формування екологічних критеріїв.
Відповідно до вимог ДСТУ ISO 14024:2002 сформовано екологічні критерії для
макаронних виробів.
Ключові слова: екологічні критерії, екологічне маркування, життєвий цикл
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продукції, макаронні вироби.
Abstract. The article discusses the regulatory framework in the field of
ecological labeling in Ukraine, describes the requirements for the formation of
ecological criteria. According to the requirements of DSTU ISO 14024: 2002 was
formed ecological criteria for pasta.
Key words: ecological criteria, ecological labeling, life cycle of products, pasta.
Вступ. Світова практика довела, що якість життя – це не тільки рівень
економічного зростання, а й рівень стану навколишнього природного
середовища, в якій ці економічні результати досягаються. Тому підтримка
виробництва екологічно чистої («зеленої») продукції для вітчизняних
виробників не тільки показник професіоналізму, а й отримання переваг у
бізнесі.
Поява екологічного маркування на різноманітних товарах – це індикатор
того, що суспільство осмислює масштаби негативного антропогенного впливу
на довкілля. У той же час екологічність – це також і гарантована маркетингова
перевага в гострій конкурентній боротьбі на ринку споживчих товарів. У
результаті, виробники, що правильно обрали тренд, вже почали формувати
стійко зростаючий споживчий попит на «зелені» товари. Екологічні параметри
процесів виробництва, продукції та послуг перетворилися на значущий, а часом
і основний чинник конкурентної боротьби. Україна є одним з найбільших у
Європі потенційно зростаючих ринків «зеленої» продукцію. За останні роки в
країні сформувався сегмент споживачів такого роду товарів, готових платити за
екотовари більше, ніж за традиційні товари. У країнах ЄС з кожним роком
попит на «зелені» товари збільшується на 10-15%, аналогічні тенденції можна
очікувати і в Україні.
Виклад основного матеріалу. Екологічне маркування носить
добровільний характер та базується на добровільних екологічних інструментах
споживчого ринку. Вимоги щодо присвоєння і застосування екологічного
маркування в Україні, процедури розроблення та перегляду екологічних
критеріїв встановлені Технічним регламентом з екологічного маркування
№ 529, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011.
Нормативну базу в сфері екологічного маркування в Україні формують
такі національні стандарти: ДСТУ ISO 14020:2003, ДСТУ ISO 14021:2002,
ДСТУ ISO 14025:2008 та ДСТУ ISO 14024:2002. І. Якщо стандарт ДСТУ ISO
14020:2003 встановлює основні принципи розробки і застосування екологічних
маркувань, як інструменту екологічного управління, то стандарт ДСТУ ISO
14024:2002 вже конкретизує ці основні принципи і є керівництвом для органу з
екологічного маркування з метою здійснення сертифікації продукції
зацікавлених організацій і підприємств.
Розглянемо вимоги ДСТУ ISO 14024:2002 до екологічного маркування
типу Екологічні критерії, розроблені згідно ДСТУ ISO 14024:2002,
упроваджуються, як правило, у форматі стандарту організації сертифікаційного
органу, і визначають показники екологічних переваг продукції стосовно її
впливів на стан довкілля та здоров’я людини.
Екологічні критерії розробляються відповідно до вимог законодавчих актів
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у сфері охорони навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічних
норм, переліків і класифікаторів найбільш поширених небезпечних
забруднюючих речовин і відходів.
Екологічні
критерії
продукції
ґрунтуються
на
екологічних
характеристиках, визначених окремо для конкретної продукції, та додаткових
вимогах до відповідної категорії продукції, які визначають вплив такої
продукції протягом життєвого циклу на навколишнє природне середовище та
здоров'я людини [1].
Ретельне вивчення стадій життєвого циклу дозволяє визначити критерії,
які враховують вимоги до ряду факторів, що виявляються екологічно
небезпечними.
Екологічні критерії слід установлювати в реально досяжних рівнях,
враховуючи значення найбільш впливових екологічних аспектів, а також
можливості та точності якісних та кількісних вимірювань таких впливів [5].
Вагомими аспектами життєвого циклу, які впливають на екологічні
характеристики макаронних виробів, вважаються процеси пов’язані з
вирощуванням та переробкою зернових культур, споживанням ресурсів під час
виробництва та якістю питної води. Обсяги використання синтетичних добрив
та пестицидів значно впливають на якість сировини [6].
Для макаронних виробів були сформовані наступні екологічні критерії:
заборона застосування сировини, яка є або містить ГМО, вміст токсичних
елементів, мікотоксинів, радіонуклідів та пестицидів. У табл. 1, 2, 3, 4
представлені показники та екологічні критерії для макаронних виробів.
Максимальні рівні вмісту токсичних елементів
Токсичний
елемент

Група макаронів

свинець (Pb)
кадмій (Cd)
арсен (As)
ртуть (Hg)
мідь (Сu)
цинк (Zn)

Групи А, Б, В
Групи А, Б, В
Групи А, Б, В
Групи А, Б, В
Групи А, Б, В
Групи А, Б, В

Таблиця 1

Максимальні рівні вмісту, мг/кг
екологічні критерії,
державні норми [2,3]
фактичне значення*)
0,5
0,18
0,1
0,024
0,2
0,08
0,02
0,006
10,0
2,27
50,0
8,54

*) Визначають заявник або користувач екологічного сертифікату.

Максимальні рівні вмісту мікотоксинів

Таблиця 2

Максимальні рівні вмісту, мг/кг
екологічні критерії,
державні норми [2,3]
фактичне значення*)
афлатоксин В1
Групи А, Б, В
0,005
0,001
зеараленон
Групи А, Б, В
1,0
0,04
Т-2 токсин
Групи А, Б, В
0,1
0,1
дезоксиниваленон
Групи А, Б, В
0,5
0,2
*) Визначають заявник або користувач екологічного сертифікату.
Мікотоксин
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Максимальні рівні вмісту радіонуклідів

Таблиця 3

Максимальні рівні вмісту, мг/кг
Радіонуклід
Група макаронів
екологічні критерії,
державні норми [2,3,4]
фактичне значення*)
цезій-137 (Cs137)
Групи А, Б, В
20,0
2,67
90
стронцій-90 (Sr )
Групи А, Б, В
5,0
2,54
*) Визначають заявник або користувач екологічного сертифікату.

Максимальні рівні вмісту пестицидів
Пестицид

Таблиця 4

Максимальні рівні вмісту, мг/кг
екологічні критерії,
державні норми [2,3]
фактичне значення*)
10,0
7,6
0,05
0,04
5,0
3,8
1,0
0,8
0,3
0,21
1,0
0,8

Група макаронів

бромистий метил
Групи А, Б, В
дихлорпроп
Групи А, Б, В
дихлоретан
Групи А, Б, В
карбофос
Групи А, Б, В
метатіон
Групи А, Б, В
сірко вуглеводні емульсії
Групи А, Б, В
чотирьох хлористий
Групи А, Б, В
10,0
вуглевод
*) Визначають заявник або користувач екологічного сертифікату.

7,8

Висновки. Визначенні екологічні критерії та їх кількісне і якісне значення
будуть внесені в СОУ «Продукція макаронна. Екологічні критерії оцінювання
життєвого циклу» та будуть використовуватися для проведення оцінки
відповідності. У разі позитивних результатів такої оцінки виробнику буде
надаватись право маркувати свою продукцію знаком екологічного маркування.
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Анотація. У статті здійснено аналіз методів розроблення та
впровадження нормативної документації щодо промислової продукції,
ознайомлення з підходами розроблення стандартів, спрямованих на зменшення
і регулювання ризику під час застосування промислової продукції, визначення
ролі стандартів під час їх розроблення та виробництва.
Автор приходить до висновку, що з розвитком науково-технічного
прогресу проблема якості не спрощується, а навпаки, ускладнюється. Тому
вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю за
якістю готової продукції практично не можливо. Для того щоб опорядкувати
та контролювати за всіма етапами виробництва промислової продукції
необхідна міцна законодавча база в галузі стандартизації та управління
якістю. В таких умовах об’єктивно зросте інтерес до вивчення проблеми
розробки стратегії зниження рівня ризиків для реформування сучасного стану
стандартизації безпечності в Україні.
Ключові слова: аспекти безпеки, безпека, ризик, шкода, небезпека,
безпечність промислових продуктів, управління ризиком, оцінка ризику,
проектування, стандарт, екологічна безпека, аналіз ризику, законодавча база.
Abstract. The article presents the analysis of methods of development and
implementation of regulatory documents on industrial products, to familiarize with
approaches of developing standards aimed at risk reduction and management during
the application of industrial products, defining the role of the standards during their
development and production.
The author comes to the conclusion that the development of scientific and
technological progress, the quality problem is not simplified but rather complicated.
Therefore, to solve the traditional methods, that is, only by controlling the quality of
the finished product is almost impossible. In order to bring order and control over all
phases of industrial production require a strong legal framework in the field of
standardization and quality management. In such circumstances, objectively will
increase the interest in the study of problems of development of strategy of risk
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reduction to reform the current state of standardization of safety in Ukraine.
Keywords: security, safety, risk, harm, danger, safety industrial products, risk
management, risk assessment, design, standard, environmental safety, risk analysis,
legislation.
Вступ. З запитами громадян України в сфері проблем зв’язаних із
захистом споживачів, їх здоров’я, безпеки, а також захисту навколишнього
середовища, держава зобов’язана рахуватися. Це означає, що держава повинна
бути критичною в цьому питанні та вимагати, щоб перед споживанням, або
експлуатацією продукція була перевірена на відповідність визначеним вимогам.
Очевидним є твердження, що якість готової продукції , процесів та послуг
великою мірою визначається оптимальністю та узгодженістю нормативної
документації, на основі якої вони виготовляються.
У сучасних умовах спостерігається зниження якості промислових
продуктів під час їх експлуатації. Вірогідність потенційної загрози техногенних
аварій, загибелі, травмування та отруєння людей, нанесення значних
матеріальних збитків на сьогоднішній день пояснюється як зростанням ведення
в експлуатацію виробничих об’єктів, в тому числі підвищеної небезпеки, так і
значною зношеністю основаних фондів, відсутністю засобів контролю за їх
технічним станом та безпечністю технологій, порушенням вимог промислової
безпеки та охорони праці при проектуванні, будівництві та експлуатації
об’єктів і т.д.
Проблема підвищення промислової безпеки та зведення до мінімуму
вірогідності техногенних катастроф може бути вирішена шляхом проведення
досліджень, аналізів та оцінки серед проектних та інших матеріалів чи об’єктів,
реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан промислової
безпеки та охорони праці.
Актуальність теми обумовлюється тим, що організація, розроблення та
функціонування нормативної бази у сфері безпеки, впливу
продукції
промисловості на навколишнє середовище та забезпечення безпеки людини є
досить важливою темою на даний час в Україні, а запозичення новітніх
досягнень у цій сфері дозволяє вирішити найнагальніші питання в короткі
терміни та з мінімізацією затрат ресурсів.
Метою роботи є: аналіз
методів розроблення та впровадження
нормативної документації щодо промислової продукції, ознайомлення з
підходами розроблення стандартів, спрямованих на зменшення і регулювання
ризику під час застосування промислової продукції, визначення ролі стандартів
під час їх розроблення та виробництва.
Виклад основного матеріалу. Успішність діяльності різних підприємств
та галузей економіки на внутрішньому і зовнішньому ринках цілком залежить
від того, якою мірою їх продукція або послуги відповідають стандартам якості.
Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх
країн і підприємств і від її вирішення значною мірою залежать ефективність
діяльності і національної економіки.
Законодавство в галузі стандартизації, метрології та управління якістю
продукції має наступні задачі:
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- регулювання діяльності державних органів, підприємств, організацій
різних форм власності та громадян по розробці, виробництву, реалізації і
використанню продукції;
- встановлення прав, обов’язків і відповідальності усіх учасників
суспільного виробництва з метою найбільш повного задоволення потреб людей,
трудових колективів і усього суспільства в продукції високої якості, яка
відповідає вимогам безпеки життя і здоров’я людей та збереженню
навколишнього середовища [1, c. 44].
Основні законодавчо-правовими документами, щодо безпеки продукції
промисловості є:
- Закон України «Про стандартизацію»
- Закон України "Про захист прав споживачів“
- Закон «Про підтвердження відповідності»
- Закон „Про розроблення та застосування стандартів, технічних
регламентів та процедур оцінки відповідності”.
- Закон про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення
- Технічний Регламент, щодо безпеки продукції
- Технічний Регламент, щодо безпеки іграшок
- Технічний Регламент, щодо безпеки засобів індивідуального захисту
- Технічний Регламент, щодо маркування продукції
- СанПін № 42-125-4390-87 “Вложение химических волокон в материалы
для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими
показателями”
- «Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» [8].
Для нейтралізування та зменшення факторів небезпеки проявлених з боку
людини до мінімального рівня, потрібні глибокі різнобічні дослідження
причинно-наслідкових залежностей, поліпшення соціальних умов, підвищення
рівня загально-організаційного управління професійними навиками. Саме
людський чинник є одним із основних, який грає важливу роль в уникненні
травматизму та шкоди на виробництві.
Для того щоб привернути увагу людини на налагодження безпеки і
зменшити халатність і безвідповідальність потрібно ввести систему покарань за
безвідповідальність потрібно встановити обов’язково, бо обов’язково при
небезпеці будуть травми, певні збитки, а хто ж відповідальний за це, хто буде
відшкодовувати ці збитки - начальник, працівник чи держава.
Вірогідність потенційної загрози аварій, загибелі, травмування та отруєння
людей, нанесення значних матеріальних збитків на сьогоднішній день
пояснюється як зростанням ведення в експлуатацію виробничих об’єктів, в
тому числі підвищеної небезпеки, так і значною зношеністю основних фондів,
відсутністю засобів контролю за їх технічних станом та безпечністю
технологій, порушенням вимог промислової безпеки та охорони праці при
проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів і т.д. [2, c. 38]
Проблема підвищення промислової безпеки та зведення до мінімуму
вірогідність техногенних катастроф може бути вирішальним шляхом подолання
чинників які в пливають на стан промислової безпеки.
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Якщо безпека залежить якоюсь мірою від правильного встановлення,
використання, технічного обслуговування, демонтажу чи утилізації, а правильні
методи не є очевидними, то стандарт на безпечність продукції повинен містити
щонайменше – попереджувальне маркування, щоб привернути увагу
користувачів до відповідної інформації, які містять вказівки.
Враховуючи і аналізуючи ризик, ми збільшуємо безпеку того чи іншого
промислового продукту. Отже саме термін ризик невід’ємно пов'язаний з
безпекою. Ризик є складовою частиною безпеки, які не функціонують в
роздільності і допомагають один одному досягати максимуму при анулюванні
небезпеки і запобігати ушкоджень, травм і непередбачуваних моментів.
Розроблення стандартів треба базувати на визначенні небезпеки і, таким
чином, створювати стандарти, які містять рекомендації щодо дій і застережень,
необхідних для забезпечення не перевищення допустимого ризику. Цей аналіз
беруть до уваги, оскільки розробник стандартів визначає ті вимоги, які
потрібно включити у стандарт.
Тісна співпраця в комітеті та між комітетами (технічні комітети,
підкомітети, робочі групи як ISO, так і IEC), відповідальними за готування
стандартів на різну продукцію, процеси та послуги, є необхідна для досягнення
узгодженого наближення до підвищення безпеки [7, c. 57].
Якщо безпека залежить якоюсь мірою від правильного встановлення,
використання, технічного обслуговування, демонтажу чи утилізації, а правильні
методи не є очевидними, то стандарт на безпечність продукції повинен містити
щонайменше – попереджувальне маркування, щоб привернути увагу
користувачів до відповідної інформації, яку містять вказівки.
У стандартах зазначені правила, як будувати, викладати положення та
оформлювати національні стандарти, а також вимоги до їхнього змісту та
рекомендації щодо внесення змін до них . цих правил треба дотримуватися,
розробляючи інші нормативні документи національного рівня прийняття
(кодексів усталеної практики, настанов, технічних умов тощо).
Основне – це безпека дітей щодо взаємозв’язку їх із продукцією, але при
цьому не слід забувати про те, що з дітьми трапляються нещасні випадки і
тілесні ушкодження різного виду, залежно від стадії їхнього розвитку, а також
від того, що найважливіше середовище самої домівки не проектується з самого
початку відповідно до потреб дітей, проектувальники та будівельники повинні
завжди пам’ятати, що будинки призначені для мешкання в них сімей і що в
сім’ях є діти, потреби яких відмінні від потреб дорослих.
Безпека дітей є особливою турботою багатьох урядів, існує багато
законних вимог, що стосуються безпеки дитини. Отже, є тісний взаємозв’язок
між безпекою дитини та стандартами, що її регулюють.
Під час оцінювання безпеки медичних приладів необхідно враховувати
їхні способи функціонування чи обставини використання, а також залишковий
ризик, який не можливо ліквідувати без зниження ефективності цих приладів.
Висновки. Отже, як висновок можемо запропонувати заходи, які
необхідно створити людині для покращення та удосконалення безпеки
промислової продукції:
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1. Виробники повинні пропонувати та надавати лише такі послуги, або
застосовувати такі процеси чи вводити в обіг таку продукцію вітчизняного або
іноземного походження, які є безпечними для життя та здоров’я людини,
тварин, рослин, забезпечують захист національної безпеки, охорону довкілля та
природних ресурсів, запобігання недобросовісної практики. Виробники та
постачальники повинні забезпечити виконання всіх вимог відповідних
технічних регламентів перед введенням в обіг об’єктів технічних регламентів.
2. Виробники повинні турбуватися про екологічні наслідки від
виготовлення та експлуатації продукції. А це буде сприяти розвитку
Економічного процесу оновлення елементів основних виробничих фондів,
засобів виробництва (машин, обладнання, інструменту), що вибувають
внаслідок фізичного (матеріального) спрацьовування та техніко-економічного
старіння за рахунок коштів амортизаційного фонду (Відновлення структури і
вигляду пошкоджених історичних містобудівних споруд, фасадів та інтер'єрів
морально і матеріально застарілих будівель.). Останнє вимагає в десятки разів
менше природних ресурсів порівняно з первинним виробництвом, що й
визначає зниження в такому ж обсязі рівня забруднення навколишнього
середовища.
3. Вказівки викладені в стандарті щодо використання повинні враховувати
і сприяти правильному застосуванню товару, допомагати уникати
неправильного використання, яке може виявитись небезпечним. Вказівки щодо
використання не можуть і не повинні компенсувати недоліки розробки.
4. Аналіз вітчизняних і зарубіжних нормативних документів, що
стосуються характеристики еколого-гігієнічних вимог до матеріалу для
виготовлення промислової продукції, еко-нормативів і еко-критеріїв
оцінювання рівня їх екологічної безпечності з позицій сучасного ринку
свідчить про наявність в нашій країні необхідної нормативної бази для
формування і функціонування окремого сегменту вітчизняного ринку
екологобезпечного продукції промисловості.
5. Обґрунтована доцільність суттєвого доповнення еко-нормативів і екокритеріїв, необхідних для оцінювання екологічної безпечності текстильних
матеріалів і виробів і подальшого вдосконалення всієї системи вітчизняної
екологічної стандартизації.
6. Пакування з шкідливою для дітей продукцією які призначені для
домашнього господарства та садівництва, слід розміщувати в недоступних для
дітей контейнерах. Стандарти повинні вимагати, щоб на всіх шкідливих
продуктах були застережені етикетки. Продукцію, яка є небезпечною для дітей
певного віку, не слід проектувати, декорувати або продавати у такий спосіб,
щоб це зробило її особисто привабливою для дітей цього віку. Продукція,
змодельована під безпечне обладнання, не повинна продаватися на ринку, щоб
її не вважати за таке безпечне обладнання. Продукція повинна мати таке
застереження як «не передбачено захисту від нещасного випадку». Не на всіх
продуктах особливо шкідливих проводять достатньо точне маркування і
етикетування і це потрібно вводити строго-настрого. Часом по дуже барвистій
упаковці не розбереш кому (для кого і чого призначений цей продукт (чи для
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дитячого чи дорослого вжитку) тому слід мати на увазі що головне не
приваблювати обгорткою покупців, а уберегти їх від недоречного і
нерозбірливого використання (не призначенням).
7. Створення умов та впровадження заходів для взаємного визнання
результатів підтвердження відповідності на міжнародному та європейському
рівні
8. Досягнення відповідності показників та характеристик безпеки та
довіри до результатів послуг у сфері промислової безпеки та охорони праці
вимогам законодавства України та Європейському Союзу
9. Під час вибудовування працеохоронної політики необхідно виходити з
реалій і вживати таких заходів і дій, які б протидіяли факторам небезпеки і
зменшували їх вплив до мінімального рівня, нейтралізували їх. Потрібні
глибокі різнобічні дослідження причинно-наслідкових залежностей. Але тільки
поліпшення соціальних умов, підвищення рівня загально організаційного
управління професійною, промисловою та екологічною безпекою, якістю
процесів створюють передумови для позитивного, оптимістичного бачення і
вирішення проблем безпеки.
Перспективним залишається робота в цьому напрямку.
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У
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та
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енергоефективності за допомогою введення та вдосконалення вітчизняними
підприємствами систем енергетичного менеджменту (СЕнМ), яка відповідає
вимогам стандартів ISO серії 50 000.
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Abstract. The article deals with ways of solving energy problems through the
introduction and improvement of domestic enterprises energy management systems
(EnMS) that meets the requirements of ISO 50000 series.
Keywords: energy management, energy management system, energy saving.
Вступ.
Проблема енергозбереження є однією з найважливіших проблем усіх
країн, у тому числі і України, так як наші енергоресурси використовуються
вкрай неефективно. Енергозбереження є високоефективним і відносно швидко
реалізованим методом покриття потреб економіки в енергоресурсах. Тому
енергозбереження є найважливішим напрямком енергетичної політики в нових
економічних умовах [1].
Виклад основного матеріалу.
Україна є енергозалежною країною і задовільняє свої паливноенергетичні потреби за рахунок власних ресурсів менш ніж на 50%.
Енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2 рази перевищує
енергоємність ВВП розвинутих країн світу і продовжує зростати. В зв`язку з
цим важливою стратегічною лінією державної політики розвитку економіки є
енергозбереження,
що
реалізується
шляхом
розроблення
нових
енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій, ефективних
систем, засобів контролю за енерговикористанням і захистом довкілля від
забруднення та впровадження інтегрованого енергетичного і економічного
менеджменту.
Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС , тим самим взяла на себе
зобов’язання щадо енергетичної реформи відповідно до угоди та Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства. Також повинні буди ринкові
механізми впровадження СЕнМ та заходів з ЕЕД, проте, щоб вони
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запрацювали потрібна регулятивна база за методом «ББ» (бублика та батога).
Національна нормативно-правова база знаходиться в розробці. Нині
національне законодавство знаходиться
в стадії гармонізації щодо
запровадження ЕЕ та СЕнМ. На сьогодні чинним є Закон про
енергоефективність будівель (Директива 2010\31\ЄС), Закон України про
енергоефективність (Директива 2010\27\ЄС), пов’язані закони: Про ринок
природного газу (прийнято), Про ринок електроенергії (у Парламенті), про
засади Енергосервісу (коригування), Публічні закупівлі (у розробці), Закон
України з енергетичної ефективності. Однією з вимог
ЗУ України з
енергоефективності є іпрровадження СЕнМ на великих підприємствах.
Прийняття закону заплановано на кінець (листопад) 2016 року.
Впровадження СЕнМ на підприємстві є широко поширеною світовою
практикою. Так у 2011 році Міжнародна організація зі стандартизації ввела в
дію стандарт ISO 50001:2011 Системи енергетичного менеджменту. В Україні
цей стандарт був гармонізований в 2014 р. Модель СЕнМ представлена для
розгляду на рис. 1.

Рис. 1 . Модель системи енергетичного менеджменту
ISO 50001 надає основи, які дозволяють організаціям:
• розробити політику в сфері енергозбереження;
• встановити цілі і завдання для досягнення мети політики в сфері
енергозбереження;
• використати дані для кращого розуміння енергоспоживання та прийняття
рішень з цих питань;
• вимірювати результати підвищення рівня енергоефективності;
• проводити аналіз ефективності впровадження політики в сфері
енергозбереження;
• постійно поліпшувати роботу системи енергетичного менеджменту на
підприємстві.
Енергетичний менеджмент включає в себе організацію оптимального
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щодня, щотижня або щомісяця залежно від рівня споживання енергії [5].
Необхідно проводити збір даних за обсягом виробництва та з
використання сировини. Якщо споживання енергії повністю залежить від
певних параметрів, наприклад, від якості вихідних матеріалів або температури
повітря, то ці параметри повинні бути прийняті до уваги або навіть змінені там, де це можливо.
Наступним кроком є аналіз даних. На даному етапі слід провести
розрахунок ключових даних (у тому числі питоме споживання енергії на
одиницю виробленої продукції) на підприємстві в цілому і для окремих
особливо енергоємних споживачів. Ці дані можуть бути використані для
порівняльного аналізу з метою вивчення впливу заходів з енергозбереження на
вищезгадані параметри і обсяг виробництва.
Енергетичний менеджер повинен користуватися розрахунковими даними в
якості «індикатора» для швидкого реагування в разі раптового зростання рівня
споживання енергії. Для цього доцільно розробити математичну модель
споживання енергії, що враховує обсяг виробництва та інші важливі параметри
із застосуванням методу регресійного аналізу. Використовуючи дану модель,
можна досить просто зробити порівняння розрахункового і дійсного рівня
споживання енергії.
Завершуючим етапом є планування енергозбереження. Великі проекти з
раціонального використання енергії повинні бути проаналізовані з урахуванням
пріоритетності виконання заходів та складено план діяльності на рік .Дуже
важливо, щоб заходи з енергетичного менеджменту не стали одноразової
кампанією [3].
Висновки.
СЕнМ стає невід'ємною частиною системи модернізації підприємства.
Необхідно розуміти, що впровадження СЕнМ у вже недалекому майбутньому
України стане обов’язковою законодавчою вимогою та дозволить вивести
підприємство на більш високий енергоефективний рівень, підвищити
продуктивність, зменшивши при цьому обсяг споживаних ресурсів.
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Аннотация. В статье раскрыты условия формирования экологических
критериев для воды питьевой фасованной в соответствии с требованиями
ДСТУ ISO 14024: 2002, даны определения понятий «экологическая
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Abstract. The article deals with the conditions of formation of ecological criteria
for drinking water packaged in accordance with the requirements of State Standard
ISO 14024: 2002 gives definitions of "environmental labeling", "eco-label",
"environmental criteria", "production life cycle."
Keywords: environmental criteria for eco-labeling, product life cycle, packaged
drinking water.
Вступление.
Современные потребности сознательных потребителей с каждым годом
становятся все выше; ориентируясь на «чистую» продукцию, общество
выбирает именно такую, которая несет меньшую угрозу для здоровья людей и
благополучия окружающей среды. Наибольшие требования к качеству и
безопасности продукции среди потребителей сосредоточены на продукции
ежедневного потребления и продукции быта. В словаре С. И. Ожегова
«чистый» определяется как «такой, который не содержит ничего постороннего,
без примесей», а значит, экологически чистый продукт – это продукт без
содержания посторонних примесей, в данном случае – веществ, которые могли
бы проникнуть в этот продукт из загрязненной среды, из упаковки или попасть
в продукт в процессе его производства [1].
Изложение основного материала.
Большинство товаропроизводителей стремятся подчеркнуть качество
своей продукции, используя обозначения «экологический», «натуральный»,
«экологически чистый», «органический», «био» и другие. Как правило, эти
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утверждения являются ложными. Только оценка соответствия и сертификация
свидетельствует о соответствии продукции, товаров, услуг требованиям
экологических критериев.
В соответствии с требованиями Закона Украины «Об основных принципах
(стратегии) государственной экологической политики Украины на период до
2020 года» № 2818-VI от 21 декабря 2010 одной из стратегических целей
национальной экологической политики является введение до 2020 года системы
экологической маркировки товаров и продуктов питания [2].
Требования о присвоении и применения экологической маркировки в
Украине, процедуры разработки и пересмотра экологических критериев
установлены Техническим регламентом по экологической маркировке (далее –
Технический регламент), утвержденного постановлением Кабинета Министров
Украины № 529 от 18.05.2011 [3].
Под экологической маркировкой следует понимать один из видов
экологической декларации, характеризующий влияние продукции или услуги
на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла. Маркировка может
иметь форму знака, графического изображения на изделии или таре, быть
представлена в виде текстового документа, технического бюллетеня,
рекламного объявления и т. п. Экологическая маркировка является
добровольной для всех производителей и несет в себе значительное
преимущество в выборе потребителей. В Украине требования к экологической
маркировке типа I содержатся в стандарте ДСТУ ISO 14024: 2002. Задачей
программы экологической маркировки является содействие уменьшению
воздействия на окружающую среду, связанного с продукцией, путем
идентификации продукции, соответствующей конкретным критериям программ
экологической маркировки типа I по общему экологическому преимуществу
[4].
Главной целью экологической маркировки является выделение среди
группы однородной продукции той продукции, которая на всех стадиях
жизненного цикла имеет меньшее влияние на окружающую среду, с
присвоением ей соответствующего знака.
Экологический знак присваивается продукции, которой свойственны
определенные экологические преимущества среди аналогов группы
однородной продукции. Такая экологическая маркировка является
добровольной и может выполняться государственными или частными
учреждениями, а также иметь национальный, региональный или
корпоративный масштаб.
В мировой практике экологическая маркировка выступает в качестве
инструмента экологической политики, ориентированной на развитие рынка и
направленной на поощрение разработки товаров с улучшенными
экологическими параметрами. Не секрет, что одним из существенных
источников загрязнения окружающей среды является различная продукция на
отдельных этапах своего жизненного цикла. Поэтому в ряде стран активно
внедряются различные законодательные и природоохранные акты,
препятствующие появлению на внутреннем рынке продукции, потенциально
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загрязняющей среду обитания. Здесь следует подчеркнуть тот факт, что
продукция подобного рода не обязательно плохая, но она может нанести вред
экологии.
Таблица 1
Данные о максимальных уровнях содержания токсичных элементов в
воде питьевой.
Наименование
Экологические
Требования НД
показателя
критерии, фактические
значения
Алюминий, мг / дм3
≤ 0,05
≤ 0,1
3
Кадмий, мг/дм
≤ 0,001
≤ 0,001
3
Кремний, мг/дм
≤2
≤ 10
3
Арсен, мг/дм
≤ 0,01
≤ 0,01
3
Молибден, мг/дм
≤ 0,035
≤ 0,07
3
Натрий, мг/дм
40
≤ 200
3
Нитриты, мг/дм
≤ 0,1
≤ 0,5
(≤ 0,1 согласно ТУ)
3
Ртуть, мг/дм
≤ 0,0005
≤ 0,0005
3
Свинец, мг/дм
≤ 0,01
≤ 0,010
3
Серебро, мг/дм
≤ 0,005
≤ 0,025
3
Фториди, мг/дм
≤ 1,5
≤ 1,5
(в искусственно0,5 – 1,5
фторированной воде)
Полиакриламид
≤ 0,04
< 0,2
3
остаточный, мг/дм
Формальдегид, мг/дм3
≤ 0,01
≤ 0,05
3
Кобальт, мг/дм
≤ 0,02
≤ 0,1
3
Селен, мг/дм
≤ 0,006
≤ 0,01
3
Бензапирен, мкг/дм
≤ 0,001
< 0,002
Дибромхлорметан,
≤ 0,2
≤1
3
мкг/дм
Нефтепродукты, мг/дм3
≤ 0,002
< 0,01
Поверхностно активные
вещества анионные,
≤ 0,01
< 0,05
3
мг/дм
Альдрин, мг/л
Не допуск.
3
Гептахлор, мг/дм
0,0005
3
Сумицидин, мг/дм
0,0001
Удельная активность
≤2
≤ 1,6
137
Cs, Бк/кг
Удельная активность
≤2
≤ 1,6
90
Sr, Бк/кг
Экологические
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устанавливаются и внедряются по стандарту организации сертификационного
органа для продукции. Они базируются на показателях, полученных в
результате определения аспектов жизненного цикла. Следует устанавливать
реально достижимые экологические критерии с учетом относительных
воздействий на окружающую среду, возможности и точности измерений [5].
Рассмотрим процедуру формирования и определения экологических
критериев для воды питьевой фасованной. Среди критериев, которые
нормируют экологическую безопасность производства воды, определяющими
являются показатели санитарно-гигиенических, радиогигиеничних и предельно
допустимых норм содержания токсичных элементов. Экологические критерии
разрабатывают согласно установленных национальных требований в области
охраны окружающей природной среды. Этот процесс предполагает учет
соответствующих локальных, региональных и глобальных экологических
факторов, имеющихся технологий и экономических аспектов деятельности.
При разработке критериев следует учитывать соответствие воды питьевой
своему назначению [6].
Жизненный цикл производства воды питьевой фасованной определяет
экологические факторы, которые могут влиять на продукцию и окружающую
среду. Начиная с этапа забора воды до реализации готового продукта, важными
считаются процессы, связанные с добычей воды, ее фильтрацией и разливом.
Такая цепь предусматривает значительное потребление электроэнергии и
истощение природных ресурсов, в данном случае – снижение уровня воды в
местах ее добычи [7].
Для воды, предназначенной для потребления человеком, были определены
следующие экологические критерии: содержание токсичных элементов,
радионуклидов и пестицидов [8].
Выводы: Описывая экологические критерии для воды питьевой
фасованной, можем сделать выводы, что каждый этап ее производства несет
определенные ресурсные затраты. Используя данные стандарта ДСТУ ISO
14024: 2002, мы обнаружили экологические требования к воде,
предназначенной для потребления человеком. Определили преимущества воды
питьевой сертифицированной по данному стандарту, для производства которой
используют методы энерго- и ресурсосбережения. Установили четкие нормы
токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов для воды питьевой
фасованной, что позволяет наглядно убедиться в уровне экологичности воды
питьевой.
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Аннотация. В работе рассматривается модель влияния в компьютерной
социальной сети приближенная к реальной жизни.
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Abstract. The paper deals with the influence of the model on a computer social
network close to real life.
Key words: social network, influence, computer social network.
Введение. Компьютерные социальные сети на сегодняшний день стали
неотъемлемой частью нашей жизни, почти у каждого современного человека
есть аккаунт в компьютерных социальных сетях. Под компьютерной
социальной сетью будем подразумевать структуру, которая состоит из
множества агентов (пользователей) и определенного на ней множества
отношений (связей между агентами). Формально компьютерную социальную
сеть можно представить как граф G(N, E), в котором N = {1, ..., n} – множество
вершин (агентов), а E – множество ребер, которые отражают взаимодействие
агентов.
Особое внимание нужно заострить на способах влияния в компьютерных
социальных сетях. Под влиянием в компьютерной социальной сети будем
понимать процесс и результат изменения одним субъектом (пользователем)
поведения другого субъекта. На данный момент составлено множество моделей
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влияния в социальных сетях такие как:
1. Модели с порогами (например, в [2], [3]).
2. Модели независимых каскадов (например, в [4], [5]).
3. Модели заражения и просачивания (например, в [6]).
4. Модели Изинга (например, в [7]).
5. Модели на основе клеточных автоматов (например, в [8]).
6. Модели на основе цепей Маркова (например, в [9]).
А также теоретико-игровые модели:
1. Модели взаимной информированности;
2. Модели информационного влияния и управления;
3. Модели стабильности сети;
4. Модели коммуникаций и задачи поиска минимально достаточной сети;
5. Модели согласованных коллективных действий;
6. Модели информационного противоборства.
Компьютерные социальные сети оказывают на людей огромное влияние.
Взаимодействуя в них, одни агенты влияют на мнения других агентов, тем
самым побуждая последних к определенным действиям. В последнее время
стала актуальной проблема построения модели компьютерной социальной
сети, наиболее приближенной к жизни. В данной работе построена модель,
которая послужит основой для дальнейших исследований.
Математическая модель. За основу математической модели была взята
модель, предложенная в работе [1], в которой рассматривается
информационное влияние агентов в социальных сетях на формирование мнений
друг друга. При этом вводится нововведение, которое агенты могут принять
или отвергнуть.
Пусть N={1,…,n} – множество агентов, которые входят в компьютерную
социальную сеть. Каждый агент в начальный момент времени имеет свое
мнение относительно нововведения. Мнение всех агентов в сети мы обозначим,
как вектор-столбец неотрицательных начальных мнений b размерности n.
Будем считать, что
.
. Таким образом, если в какой-то момент
Обозначим порог
, то агент активируется, если же
, то
времени τ выполняется:
агент остается не активированным.
Агенты внутри сети влияют друг на друга, степень их влияния зададим
матрицей размерности n на n с компонентами
, где
≥ 0 будут обозначать
степень влияния j-го агента на i-го агента (или степень доверия i-го агента jму).
Введём вектор определяющий влияние одних агентов на других
размерности 1x7, компонентами которого будут являться:
- количество
– общие группы i-го и j-го агентов,
сообщений между i-ым и j-ым агентами,
- общие аудиозаписи i-го и j-го агентов,
- общие друзья у i-го и j-го
– множество общих диалогов i-го и j-го агентов,
- статус i-го
агентов,
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агента для j-го ( друзья, родственные связи) (если указаны),
- количество
подписчиков у i-го агента. Введём вектор коэффициентов с компонентами , l
= {1..7}, компоненты которого соответствуют компонентам вектора,
определяющим влияние. Степень влияние j-го агента на i-го будет вычисляться
по формуле:
(2.1)
Тогда будут выполняться следующие условия:
(2.2)
При этом выполняется свойство транзитивности: если агент с номером j
влияет на агента с номером i, и агент i влияет на агента с номером k, то это
означает, что агент j косвенно влияет на агента k и т.д. Таким образом,
возможно образование цепочки косвенных влияний.
В сети агенты взаимодействуют, то есть происходит обмен мнений. Это
взаимодействие приводит к изменению мнения одних агентов под влиянием
других агентов.
Будем, считать, что мнение i-го агента в момент времени τ равно:
(2.3)
то агент принимает нововведение, если
то
При этом если
отвергает.
Тогда, как показано в [1], в конечном итоге мнения агентов сходятся к
. Тогда можно записать
результирующему вектору мнений
соотношение:
(2.4)
где
,
.
Заключение. В настоящей работе была получена новая модель
моделирования влияния в социальных сетях, приближенная к реальной жизни,
которая послужит в дальнейшем основой для многочисленных исследований.
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Анотація: Для вітчизняних підприємств підтримання конкурентних
позицій має велике значення. В умовах зростаючої конкуренції та кризової
ситуації в державі будь-який господарюючий суб'єкт для нормального
функціонування і оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен керувати своєю
конкурентоспроможністю. В статті представлений аналіз визначень
конкурентоспроможності підприємства запропонованими різними авторами.
Виділяються
основні
підходи
до
визначення
сутності
конкурентоспроможності підприємства. Дана характеристика складовим
конкурентоспроможність роздрібних торгових мереж. Сформульовано
авторське визначення конкурентоспроможності підприємства.
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Ключові слова: конкурентоспроможність; ринок; роздрібна торгівля;
переваги; торгівельні мережі.
Abstract: For domestic enterprises to maintain the competitive position of great
importance. With growing competition and the crisis in the state of any entity to
function normally and assess its prospects for the future must manage its
competitiveness. The article analyzes the competitiveness of enterprises definitions
proposed by various authors. There are the basic approaches to defining the essence
of competitiveness. The characteristic components of competitive retailers. Author 's
definition of competitiveness.
Keywords: competitiveness; market; retail; advantages; retail chains.
Вступ. Успіх компанії на ринку залежить від її конкурентоспроможності,
яку визначають такі фактори, як наявна система прогнозування та планування,
орієнтація на маркетингову концепцію, використання інновацій, ступінь
задоволення потреб споживача, якість продукції. Для вітчизняних підприємств
підтримання конкурентних позицій має велике значення тому, що здійснення
ефективної економічної діяльності в умовах зростаючої конкуренції та кризової
ситуації в державі можливе лише за умови цілеспрямованого управління
конкурентоспроможністю підприємства.
Огляд літератури. Проблеми управління конкурентоспроможністю
розглянуто в роботах таких вітчизняних і закордонних авторів, як М. С.
Богданов, Р. Е. Байхайтжієв, Х. А. Фасхієв, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Ж. Жоко
та ін. Цими авторами докладно вивчено процеси формування конкурентних
переваг та укріплення конкурентних позицій, надано визначення
конкурентоспроможності підприємства, визначено систему управління
конкурентоспроможністю підприємств. Разом з тим, необхідно більше уваги
приділити галузевим особливостям управління конкурентоспроможністю
підприємств.
Основний матеріал дослідження. Роздрібна торгівля є одним з найбільш
складних видів бізнесу, який включає виробництво, закупівлю, управління
ланцюгами постачання, розподільчими центрами, внутрішню логістику,
торгівлю, взаємовідносини зі споживачами та ін. Такий широкий спектр бізнеспроцесів призводить до трудомісткості управління, де мінімальний збій в
роботі торговельного підприємства загрожує не тільки втратою прибутку, а
втратою покупця, що негативно впливає на доходи в найближчий час.
Зважаючи на високий рівень інформованості споживача про товари, їх якість і
ціни в різних торговельних мережах, підвищення конкурентоспроможності є
об’єктивною необхідністю для підприємств роздрібної торгівлі.
Конкурентоспроможність підприємства – це його властивість, що
характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним
конкретної потреби у порівнянні з аналогічними об'єктами, представленими на
даному ринку [3]. На думку Ф. Котлера, конкурентоспроможність визначає
здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними об'єктами на
даному ринку [2].
Аналіз динаміки показників розвитку мереж роздрібної торгівлі в Україні
та Харківській області, дав автору змогу зробити наступний висновок: в останні
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три роки спостерігається тенденція до зменшення кількості точок роздрібної
торгівлі (табл. 1). Це пов’язано з кризовою ситуацією в державі, за якої багато
підприємств виявилися не конкурентоспроможні.
Таблиця 1
Динаміка показників розвитку мережі роздрібної торгівлі [5]
Україна (роки)
Харківська область
Показник
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Кількість об’єктів, тис. од.
55,1
51,8
51,7
3,7
3,5
3,5
Магазини, тис. од.
40,5
38,6
38,5
2,4
2,3
2,4
Кіоски та палатки, тис. од.
12,3
11,0
11,1
1,0
0,9
0,8
Ринки з продажу споживчих
2309 2177 2134
285
276
266
товарів, од.
Для того щоб зрозуміти як управляти конкурентоспроможністю, в першу
чергу, необхідно проаналізувати різні підходи до визначення сутності
конкурентоспроможності. Міжнародна організація «Європейський форум з
проблем управління» запропонувала вважати конкурентоспроможністю фірми
реальну і потенційну здатність компанії проектувати, виробляти і збувати
товари, які за «ціновим» і «неціновим» характеристикам в комплексі більш
привабливі для споживача, ніж товари конкурентів в звичайних умовах [1]. Цієї
ж точки зору дотримуються в своїх працях Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Ж. Жоко
та ін. [3]. Інший підхід пов'язує поняття конкурентоспроможності фірми з
якісними і кількісними характеристиками її діяльності, до числа яких відносять
частку ринку,ефективність функціонування, ефективність управління і т. п. [4].
З точки зору автора, між наведеними підходами до визначення сутності
конкурентоспроможності фірми немає принципових відмінностей, вони
доповнюють один одного. Фірма може мати конкурентоспроможний товар за
багатьма якісними показниками, котрі приваблюють споживачів. Однак
доведення такого товару до клієнтів може бути поставлено недостатньо добре.
Тому підприємству необхідно не тільки виробляти конкурентоспроможний
товар, а і забезпечувати його ефективне просування на ринку. А це можливо
лише в тому випадку, якщо фірма забезпечує не тільки наявність необхідних
характеристик даного товару, але і має ефективний менеджмент і канали та
ланцюги його поставок споживачам. Таким чином, конкурентоспроможність
фірми базується на реалізації конкретних конкурентних переваг, які вигідно
відрізняють її товар від товарів-конкурентів і дають їй можливість просувати
товар на ринку з максимальною вигодою.
Богданов М. С. [1] під конкурентоспроможністю роздрібної торговельної
мережі розуміє характеристику, засновану на здатності підприємства торгівлі
вести ефективну фінансово-господарську діяльність, що дозволяє закуповувати,
виробляти і продавати товари (послуги) за найбільш вигідними для себе цінами,
задовольняючи споживчий попит населення, утримуючи і розширюючи частку
ринку з прийнятним ризиком на основі ефективного використання
комерційного потенціалу мережі. В даному визначенні автор робить акцент
лише на забезпеченні ефективності фінансово-господарської діяльності, що є не
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зовсім вірним. Фінансова стабільність дає можливість для формування
конкурентних переваг і повинна бути нерозривно пов'язана з ефективністю
маркетингової діяльності.
Фасхієв Х. А. [4], під конкурентоспроможністю роздрібного торгового
підприємства розуміє здатність підприємства займати лідируюче становище на
ринку в порівнянні з іншими аналогічними торговими підприємствами за
рахунок забезпечення покупця необхідними товарами високої якості,
необхідного асортименту, у зручний для нього час, створюючи найбільш
привабливі умови в процесі купівлі-продажу товарів.
Таким чином
конкурентоспроможність підприємства формується на підставі задоволення
потреб споживача. Байхайтжієв Р. А. [2] доповнює розуміння
конкурентоспроможності і крім задоволення потреб споживача враховує
адаптацію підприємства до умов кон'юнктури споживчого ринку та його
здатність до соціально-економічного розвитку на основі реалізації
конкурентних переваг.
Аналіз запропонованих визначень, дозволяє виділити основні підходи до
визначення сутності конкурентоспроможності роздрібного торгового
підприємства. Суть зазначених підходів можна охарактеризувати наступним
чином [2]:
1. Конкурентоспроможність підприємства є конкурентоспроможністю його
продукції, яка відповідає умовам продажу. Торговельним мережам необхідно
пропонувати товари, які, перш за все, користуються попитом тому, що
конкурентоспроможність
підприємства
має
тісний
зв'язок
з
конкурентоспроможністю самих товарів. При цьому необхідно приділяти
велику увагу параметрам комфортності: температурному режиму, плануванню
магазину, використанню аромамаркетингу і т. д. Як показують дослідження,
80% споживачів вибирають для здійснення своїх покупок магазини з більш
високою якістю обслуговування і тільки 20% готові відвідувати дискаунтери з
метою економії коштів [2].
2. Конкурентоспроможність підприємства – це здатність конкурувати з
іншими підприємствами.
3. Конкурентоспроможність підприємства – це міра ефективності його
фінансово-господарської діяльності. Фінансова діяльність є складовим
елементом
на
основі,
якої
формуються
зовнішні
параметри
конкурентоспроможності, тобто параметри, які залучають споживача
(популярність, реклама, інноваційні технології, дизайн). Підприємство може
бути конкурентоспроможним тільки в тому випадку, якщо так думає сам
споживач.
4. Конкурентоспроможність підприємства вимагає використання
інновацій, що змушує споживача думати і сприймати товар як щось нове,
цікаве і ще не вивчене. З плином часу до будь-якого підприємства інтерес
споживачів починає згасати, а до нових гравців, які тільки прийшли на ринок
інтерес навпаки має тенденцію до зростання.
5. Конкурентоспроможність підприємства – це здатність адаптації до умов
ринку. Проведений аналіз літературних джерел [4] дозволяє зробити висновок,
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про те, що загальноприйнятого поняття конкурентоспроможності роздрібного
торгового підприємства, яке могло б задовольнити всіх учасників ринкових
відносин, немає.
Виходячи з розглянутих визначень, конкурентоспроможність роздрібних
торгових мереж має характеризуватися наступними складовими [1]:
1. Ефективністю фінансово-господарської діяльності.
2. Ефективністю маркетингової діяльності, спрямованої на формування
лояльності споживачів (надання товарів високої якості, що користуються
попитом в комфортних умовах для його придбання). Забезпечує формування
зовнішньої конкурентоспроможності підприємства очима споживачів.
3. Безперервним накопиченням конкурентних переваг з адаптацією
підприємства до умов кон'юнктури споживчого ринку на даний момент часу.
4. Безперервним впровадженням інноваційних розробок.
Таким чином, авторське розуміння конкурентоспроможності роздрібних
торговельних
мереж
можна
сформулювати
наступним
чином:
конкурентоспроможність роздрібних торгових мереж відображає ефективність
фінансово-господарської та маркетингової діяльності підприємства на певному
сегменті ринку і в певний момент часу, за умов безперервного впровадження
інноваційних розробок, формування лояльності споживачів і накопичення
конкурентних переваг, які дозволяють досягти переваги над конкурентами без
шкоди для оточуючих.
Висновки: По-перше, в спеціальній літературі існує багато підходів до
визначення сутності конкурентоспроможності підприємства. Вони враховують
показники економічної ефективності підприємства, використання інновацій та
концепції маркетингу. Більшість з них доповнюють один одного та дають змогу
вивчати конкурентоспроможність з урахуванням її різних специфічних рис. Подруге, автором запропоновано визначення конкурентоспроможність роздрібних
торгових мереж розглядати з урахуванням ефективності фінансовогосподарської та маркетингової діяльності підприємства на певному сегменті
ринку і в певний момент часу, за умов безперервного впровадження
інноваційних розробок, формування лояльності споживачів і накопичення
конкурентних переваг, які дозволяють досягти переваги над конкурентами без
шкоди для оточуючих. Такий підхід дає можливість враховувати всі аспекти
конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы эффективного
использования спичрайтинга в управлении поведением потребителей.
Разработаны рекомендации использования различных аргументов для
активизации потребительского поведения при подготовке спичрайтинговых
текстов с учетом моделей и правил принятия потребительских решений.
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Abstract. The paper discusses the effective use of speechwriting in consumer
behavior management. The recommendations of use of various arguments for
enhancing of consumer behavior are developed by preparation the PR texts taking
into account models and rules of adoption of consumer decisions.
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Вступление. Высокая насыщенность товарных рынков, глобализация
экономического пространства, непрерывная интенсификация информационного
обмена приводят к ужесточению рыночной конкуренции, что проявляется в
борьбе компаний за каждого покупателя и потребителя. В таких условиях
изучение социальных, психологических, поведенческих характеристик
потребителей приобретает особое значение для коммерческих компаний, так
как позволяет выявить особенности целевой аудитории и ее реальные
предпочтения, составить точный портрет клиента, что даст возможность
разрабатывать действенные способы управления поведением потребителей.
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Одним из способов воздействия на целевую аудиторию является коммерческий
пиар [1, 2, 7], с помощью которого формируется определенное восприятие
компании и ее продуктов, транслируется информация, привлекаются деловые
партнеры и клиенты, активизируются потребители. Пиар технологией, которая
получила широкое распространение в современной практике маркетинговой
деятельности, является спичрайтинг, представляющий собой подготовку и
написание пиар-текста, предназначенного для устного выступления, консалтинг
оратора по вопросам организации публичного выступления и его исполнения
[5]. Так как реализация любой пиар-деятельности связана с затратами ресурсов,
для компаний актуализируется проблема обеспечения эффективности пиара в
целом и спичрайтинга в частности.
Обзор литературы. Изучение специальной литературы [3, 4, 7, 8]
позволило сделать вывод о том, что в теории и практике маркетинга уделяется
много внимания вопросам эффективного использования пиара, его организации
и кадрового обеспечения [4, 7], теоретическим и практическим аспектам
управления поведением потребителей [3, 8]. Вместе с тем, дополнительного
изучения требуют вопросы, связанные с использованием спичрайтинга для
достижения конкретных целей управления поведением потребителей и
обеспечением наиболее эффективного использования ресурсов компании.
Цель работы. Целью статьи является разработка рекомендаций,
направленных на повышение эффективности использования спичрайтинга в
управлении поведением потребителей.
Исходные данные и основные результаты исследования. Изучение
источников [1, 2, 4, 7, 9] позволило выявить большое количество определений
сущности пиара. Одним из наиболее цитируемых является определение
британского социолога С. Блэка, в соответствии с которым пиар – это
искусство и наука достижения гармоний посредством взаимопонимания,
основанного на правде и полной информированности [1, с.17]. Известный
российский исследователь Г. Почепцов определяет пиар как науку,
занимающуюся организацией коммуникативного пространства современного
общества [7, с. 447]. Американский специалист в области маркетинга и связей с
общественностью С. Катлип определяет пиар как функцию менеджмента,
которая устанавливает и поддерживает взаимовыгодные отношения между
организацией и публикой, от которой зависит успех или неудача [4]. Ф.
Джефкинс рассматривает пиар как все формы планируемой коммуникации,
вовне и внутри компании, между организацией и ее общественностью для
реализации
специфических
целей,
направленных
на
достижение
взаимопонимания [9]. Данная работа основана на понимании коммерческого
пиара как формы маркетинговых коммуникаций, которая может
осуществляться внутри компании и вовне ее, является планируемой
управленческой деятельностью, имеет целью формирование и поддержание
гармоничных и доброжелательных отношений с общественностью, основана на
правдивой информации.
Цели пиара достигаются за счет эффективной организации пиардеятельности компании и использования различных технологий, среди которых
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особое место принадлежит спичрайтингу. Так как спичрайтинг используется
при подготовке и реализации устных коммуникаций компании, одной из
первостепенных задач спичрайтера является создание такого обращения,
которое не только привлечет внимание аудитории, но и позволит установить с
ней эмоциональный контакт. С целью обеспечения высокой эффективности
публичного выступления, с точки зрения автора, при написании речи и
подготовке оратора следует учитывать модели и правила потребительских
решений, виды совершаемых покупок. Это позволит использовать актуальные
для аудитории аргументы в пользу сотрудничества с компанией.
В теории поведения потребителей [3, 8] выделяют несколько групп
моделей принятия решений потребителями – прескриптивные и
дескриптивные, компенсаторные и некомпенсаторные. Прескриптивные модели
принятия потребительских решений предписывают определенный алгоритм
принятия решений, они основаны на теории рациональных решений и
учитывают принципы формальной логики и максимизации полезности. Такие
модели
потребительского
поведения
присущи
организованным
и
рациональным покупателям, заранее планирующим покупки. Кроме того, они
часто используется при совершении экстенсивных и ограниченных покупок [8].
Для экстенсивной покупки характерна высокая степень вовлеченности
покупателя, поиск информации о компании и продукте, повышенное внимание
к полученной информации, так как в этом случае приобретаются
дорогостоящие товары длительного пользования. Ограниченная покупка
предполагает, что у потребителя есть покупательский опыт как таковой, однако
опыт покупки конкретного товара отсутствует, что активизирует использование
покупательских эвристик – аргументов покупки, рациональных доводов.
Многие исследователи [3, 8] считают, что реальные потребительские
решения являются упрощенными, противоречат принципам рациональности,
максимизации полезности и логики, поэтому не соответствуют
прескрептивным моделям. Фактические механизмы принятия потребительских
решений и потребительские практики рассматриваются в рамках
дескриптивной теории принятия решений. Дескриптивная модель характерна
для неорганизованных и иррациональных индивидов; для импульсивных
(совершаемых под воздействием настроения покупателя, рекламы в местах
продаж) и привычных (происходит в случае приобретения привычного
продукта и не подразумевает серьезного обоснования) покупок.
Кроме рассмотренных моделей, в практике управления поведением
потребителей значение имеют правила принятия потребительских решений.
Последние могут быть основаны на использовании компенсаторных правил,
которые предполагают компромисс при выборе продукта (компенсация
недостатка одного признака другим), или некомпенсаторных правилах
(покупатель не идет на компромиссные решения при покупке, так как
существует недостаток основного преимущества или атрибута товара) [8].
Модель и правила принятия потребительских решений, используемые
конкретным покупателем, зависят от таких факторов [8]: личностные
характеристики индивида; тип приобретаемого продукта и его стоимость;
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временные и когнитивные ресурсы, которые потребитель готов потратить на
покупку; вид покупки (экстенсивная, импульсивная, ограниченная, привычная).
Таким образом, при подготовке текста для устного выступления
рекомендуется изучить особенности целевой аудитории, выявить используемые
модели и правила потребительских решений, проанализировать факторы,
которые их определяют. Это позволит использовать действенные аргументы и
актуальные мотивы в процессе коммуникации для активизации
потребительского поведения. Так, если покупательское поведение основано на
прескриптивной модели, то эффективным будет использование рациональных
доводов в пользу товара, бренда, сотрудничества с компанией, то есть
логическое обоснование покупки либо иного взаимодействия с компанией.
Если же покупателями используется дескриптивная модель, то повышается
значение эмоциональности выступления, формирования у аудитории чувства
сопричастности и вовлеченности, то есть необходимо стимулирование
покупателей.
Использование
компенсаторных
правил
принятия
потребительских решений позволяет акцентировать внимание покупателей на
функциях и характеристиках товара, так как этом случае недостаток какоголибо признака будет компенсирован наличием другого. В случае использования
некомпенсаторных правил, целесообразно апеллировать к выгодам
определенного бренда или сотрудничества с компанией, что создаст
дополнительные преимущества для покупателей. Рекомендации использования
различных аргументов для активизации потребительского поведения при
подготовке спичрайтинговых текстов, с учетом моделей и правил принятия
потребительских решений, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Особенности активизации потребительского поведения при
подготовке спичрайтингового текста, разработано автором
Модель принятия
потребительского
решения

Правило принятия
потребительского
решения
Компенсаторная

Прескриптивная

Некомпенсаторная

Компенсаторная
Дескриптивная
Некомпенсаторная

Аргументация, используемая для активизации
потребительского поведения

Обоснование
приобретения
продукта
с
использованием рациональных аргументов
Обоснование приобретения продукта определенного
бренда,
установления
и
поддержания
взаимоотношений с компанией с использованием
рациональных аргументов
Стимулирование приобретения продукта на основе
апелляции к эмоциям потребителей и формирования
у них чувства сопричастности и вовлеченности в
бренд
Стимулирование
приобретения
продукта
определенного бренда, установления и поддержания
взаимоотношений с компанией на основе апелляции
к эмоциям потребителей и формирования у них
чувства сопричастности и вовлеченности в бренд

Использование предложенных рекомендаций позволит компаниям
повысить эффективность пиар-деятельности в целом и спичрайтинга в
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частности за счет повышения доверия к компании и ее продуктам со стороны
целевой аудитории и активизации потребителей.
Заключение и выводы. Проведенное исследование позволило сделать
следующие выводы. Во-первых, одним из способов управления поведением
потребителей является спичрайтинг, обеспечивающий непосредственный
контакт представителя компании с целевой аудиторией. Во-вторых,
эффективность выступления во многом зависит от установления
эмоциональной связи между оратором и аудиторией и используемых
аргументов. Выявление особенностей аудитории, используемых моделей и
правил потребительского поведения дают возможность влиять на поведение
потребителей и, в конечном итоге, повышать эффективность хозяйствования.
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Анотація У статті розглядається одна з вузьких, але важливих проблем
– проблема антиномічності українського суспільства як невід’ємна внутрішня
його ознака. Доводиться, що антиномія – це логічний смисловий парадокс,
смислова суперечність, змістовна презентативність протилежностей, коли
два протилежні об’єкти (взаємовиключні висловлювання, положення) є
однаково істинними, однаково переконливо доказовими логічним шляхом.
Приділено увагу ментальним особливостям і архетипам, які формують
особливі риси соціально-правового буття та самого українського суспільства.
Виокремлено найважливіші правові складники, які не піддаються
антиномічному розведенню чи видозміні з огляду на сталість і завершену
сформованість української нації.
Summary The author of this article considers the problem about antinomy of
Ukrainian society. It is an integral feature of the inner. Antinomy is the logical
semantic paradox, semantic contradiction. The content prezentatyvnist opposites
when two opposing objects (conflicting statements, positions) are the equally true, the
equally convincing evidential logical way. Antinomy feature is a phenomenon and
social development. It is rooted in the depths of intelligence. It expresses
dyhotomichnist construction of the universe, and the duality of legal reality,
cardinality perception. The researcher guide attention to the mental characteristics
and archetypes that form the special features of social and legal life of Ukrainian
society. The article singles out the most important legal elements that can not be
antinomic breeding in different sides considering the complete formation of the
Ukrainian nation.
Ключові слова: українське суспільство, влада, державно-правове буття,
правова реальність, суспільні протиріччя, трансформація суспільства, якісний
стрибок суспільства, антиномія, ментальні чинники суспільного розвитку
Key words: Ukrainian society, authorities, public-legal existence, the legal
reality, social contradictions, the transformation of society, a qualitative leap society
antinomy, mental factors of social development
Вступ
Проблема антиномії в українському суспільстві не може не викликати не
тільки науковий, але й практичний інтерес, особливо протягом останніх двохтрьох років, коли в державі та соціумі відбулися неочікувані знакові зміни
соціально-правового характеру, розпочалися нові загальнозначущі соціальнополітичні процеси, яким надаються протилежні, проте логічно обгрунтовані
пояснення.
Огляд літератури
Однак тематика антиномії та антиномізму в сучасній українській науковоюридичній літературі не є вельми популярною, а з позицій лібертарного
юридизму та філософсько-правового антропологізму протягом останніх років
окремо (предметно) та грунтовно не розглядалася. Однак слід визнати, що цими
питаннями переймалися науковці інших соціогуманітарних наук, зокрема
мовознавства, психології, соціології, політичних наук та ін, а також окремі
російські дослідники в галузі права – щодо антиномій, відповідно, російського
суспільства, висновки яких, на наш погляд, для нас не є прийнятними та не
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потребують нашого спростування, а тому ми на них й не спиратимемося.
Антиномічність же сучасного українського суспільства, особливо в нових
умовах, з позицій теорії права та філософії права залишається темою
неопрацьованою.
Постановка завдання
Тільки частково погоджуючись із тим, що «травмованість і антиномічність
свідомості стали характерними рисами суспільної свідомості всього населення
пострадянської Росії»[3, с. 29], ми візьмемо на себе сміливість і спробуємо
з’ясувати внутрішні причини й особливості антиномічності українського
суспільства, її межі як невід’ємної ознаки останього.
Результати
Філософська проблематика антиномії [2, c. 89] бере свій початок ще з часів
давньогрецьких філософів, детально ж проблему антиномії розроблено
німецькими філософами нового часу. А з філософії як пранауки та метанауки її
було запозичено мовознавцями, соціологами, психологами та науковцями
інших галузей знання. Не стояли осторонь і представники юридичної науки. І
нині шукають її розв’язання практично всі наукові школи романо-германського
права.
Антиномія є явищем та ознакою суспільного розвитку, а корінням сягає
глибин інтелекту і виражає дихотомічність побудови Всесвіту, а в нашому
випадку – дуальність правової реальності та кардинальність її сприйняття.
Антиномія – це логічний смисловий парадокс, смислова суперечність,
змістовна презентативність протилежностей, коли два протилежні об’єкти
(взаємовиключні висловлювання, положення) є однаково істинними, однаково
переконливо доказовими логічним шляхом. Брак досвіду та вихід розуму за
межі раціонального не завжди можуть пояснити наявність соціальних, в т.ч.
правових антиномій.
Можна припустити, що соціальні та, в т.ч., правові антиномії є чорними
дірами у зітканій із фрагментів буття суспільній, цивілізованій дійсності. Чим
більше догми, чим більше схоластики, чим більше формалізму, тим менше
місця залишається для антиномій. Та реальний світ перебуває в постійному
розвитку, видозмінюється, різноманіття проявів сіспільного життя важко
описати, точно та максимально раціонально пояснити, підвести під дію
соціальних законів, а тим більш спрогнозувати. Якщо світ, усе, що в ньому
існує, все буття можна спрощено пояснити, поза зламом крізь призму
людського сприйняття, тільки молекулами (елементарними частинками) та
відстанями й зв’язками між ними, то, звичайно, це не поширюється на його
соціально-правову картину, якій апріорі притаманна діалектична суперечність
як один із можливих рушіїв розвитку останньої. Отож, соціально-правові
антиномії, а так швидше і є, – не слабкість чи обмеженість людського розуму, а
віддзеркалення в мисленні людини діалектичної суперчності буття та
видозміни соціуму, який складають ті самі носії людського розуму й інтелекту,
з особливостями психіки.
Антиномії живуть власним життям, як егрегори, допоки мислення не
зробить якісний стрибок, інколи внаслідок соціального парадоксу, конфлікту.
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Будь-які форми соціально-правового буття – від закону до правовідносин –
можуть містити антиномії. Антиномії можуть міститися в одній правовій нормі
і в кількох, в одному нормативно-правовому акті і в кількох, а так само в
правовідносинах тощо.
Соціально-правові антиномії, можливо, – один із засобів врівноваження,
упорядкування, структуризації соціального хаосу. Правові важелі наведення
ладу в суспільстві, якими б позитивними вони не були, здебільшого
сприймаються його членами як вимушений тиск. Норма завжди обмежує.
Правило поведінки завжди встановлює рамки, межі поведінки (в цьому разі –
правової), відмежовує її від протиправної поведінки, а тому, крім державної
волі (і волі єдиного джерела влади – народу), містить і сваволю, що
сприймається як така адресатами норми, які таким чином опиняються на
іншому боці управлінсько-правової ініціативи. Загальна теорія права сама
охоплює суперечності між позитивним і природним правом, пов’язані,
відповідно, з примусом держави або з веліннями природного права.
Суспільство структурно складається з людей, які своїми ідеалами,
думками, почуттями, емоціями, намірами, цілями, діями безпосередньо
впливають на природно-соціальні процеси та їх результати.
Суспільна система, суспільний лад, національна ідея, культурні надбання
та нацональні особливості народу, а так само його знакові постаті, в т.ч.
соціальні та державні менеджери зумовлюють напрям і стан суспільного
розвитку, вносять до партитури правового буття правові дескриптори,
визначальні чинники розпізнавання.
Україна з моменту вирізнення її як цілісної держави завжди
характеризувалася високою духовністю та ніколи духовно не хворіла,
незважаючи на те, що неодноразово переживала різні зовнішні обмеження своєї
культури, зовнішній економічний тиск і політичне насильство над собою.
Україна і нині перебуває у скрутному політичному становищі, але позитивних
очікувань не втрачає.
За великим рахунком, саме наша Конституція (конституція Пилипа Орлика
1710 року) - «Пакти та конституції законів та вольностей Війська Запорозького
між ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між старшиною,
полковниками, а також названим Військом Запорозьким» [1, с. 209] – є
найпершою конституцією у світі. Саме наша Конституція незалежної України
1996 року належить до найкращих світових зразків конституційно-правового
письма, а наша чинна українська зовнішня форма права містить сталі механізми
захисту прав людини від будь-яких протиправних посягань і сваволі
чиновництва. Натомість, як загальновідомо, значна кількість показників, що
характеризують соціально-правове здоров’я нації, сам стан реалізації права,
реальний захист прав і свобод людини та громадянина, діяльність державних
органів, юридичних інституцій акумулюють негативні висновки щодо них.
Антиномія починає сприйматися як оновлена ознака суспільної свідомості.
Суб’єктивні фактори суспільної свідомості урухомлюють врівноважені
протиріччя в ній. У соціумі та державі порушуються питання, лапідарні
відповіді на які містять однаково прийнятні суперечності. Тут досить згадати
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питання війни та антитерористичної операції; проведення як ознаку демократії
чи неможливість проведення виборів на окремих територіях Донецької та
Луганської областей, які мають спеціальний статус і фактично нині не є
підконтрольними України; оновлену та посилену систему засобів
антикорупційної протидії і небачений супротив корупції їй навіть у вищих
ешелонах влади; значні надбання правової культури і тут же законотворчий
анархізм і спонтанність; передвиборні обіцянки кандидадів і отимістичні
сподівання населення та, з іншого боку, післявиборні песимістичні реалії. Цей
перелік можна продовжувати довго. Проте слушність аргументів на пояснення
суперечних кардинальностей часто важко спростувати. Тому можна говорити
про певні закономірності наявності таких антиномій. Однак не слід забувати,
що протилежності не завжди можуть становити єдність у цілому. За тими
самими законами логіки, протилежності можуть спричиняти суспільне
напруження, колізії, вступати в конфлікти, перебувати в протиборстві та самі
породжувати парадокси та конфлікти. Незважаючи на те, що нині на перший
план виходять турботи, що стосуються повсякденного життя – дорожнеча,
підвищення тарифів за комунальні послуги, підвищення пенсійного віку,
недоступність нового житла, безробіття, загалом низький рівень добробуту
населення, – зазначені антиномічні пари суспільство ніби тримає в умі,
напоготові...
Тож, загалом дихотомія, бінарність і антиномії стають ознакою часу,
нового суспільства, соціуму, що робить якісний стрибок чи готується до нього,
що здійснює сходження до глобального культурного простору в найширшому
значенні.
Ми кардинально змінили напрям свого розвитку – з радянськототалітарного на лібертарно-юридичний. Хоча очікування цього можна назвати
історичними, епохальними, ми надто різко розвернулися на 180 градусів – зі
сходу на захід. І не тільки ці зовнішні моменти правової дійсності спричиняють
певні антиномії в українському суспільстві. Маркером соціальної української
антиномії, до слова, так само дихотомічним, може слугувати наша інтелігенція,
відмінна від інтелігенції західної, оскільки має переважно сільські, народні
корені. Ніби методом експертних оцінок завдяки її поглядам, рисам,
просуванню соціальною драбиною, її формальному виразу можна зробити певні
припущення саме про ментальні особливості української дихотомічності. Бо аж
ніяк неприпустимо відкидати наші власні національно-історичні, звичаєвоправові та ментальні риси й особливості.
Дійсно, особливості буття українського народу, як і будь-якого іншого
народу, його історії, природних і соціальних умов, в яких він живе, зумовили
формування самобутніх, особливих рис української культури. Особливі,
унікальні риси української культури визначаються й менталітетом народу,
нації. Тільки врахування специфіки менталітету українців як нації дозволяє
сформулювати оптимальну стратегію подальшого розвитку культури та права
як його безумовної складової.
Якщо менталітет – то «...доведений до автоматизму тип мислення, який
втілюється в системі пануючих цінностей, що визначають та регулюють буття
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народу та окремої людини.. має дуальну природу: є психічним, безсвідомим,
біологічним, природним та водночас соціальним, сформованим завдяки
засвоєнню соціального досвіду, вихованню, тому суспільному життю, яким
живе народ» [4, с. 16], то характеристики менталітету українського народу як
раз і можуть пояснити внутрішню дихотомічність українського суспільства. На
нашу думку, абсолютно справедливо включати до числа його архетипів такі, як
архетипи: матері, рівності, свободи; долі; самоствердження, родючості;
нерепресивності і, разом із тим, архетипи: незавершеності; спільної
некомунікативності. Якщо до них додати такі риси, як: індивідуалізм,
емоційність, інтровертність і виконавство (замість кермаництва), то стане
зрозумілим внутрішній антиномізм сучасного стану українського суспільства,
долати який слід поволі, а радше – вивчати й поправляти, але не купирувати, бо
він, крім іншого, є ще й спонукальним суспільним рушієм і самою особливістю.
Висновки
Соціально-правова дихотомічність українського суспільства, однак, аж
ніяк не стосується оформлення його самостійної і незалежної державності, його
(нашого) вибору державно-правового (політичного) режиму – демократії,
республіканської форми правління та навіть державно-територіального
унітарного устрою. Ці висхідні, засадничі питання є питаннями виживання
Української держави як рівноправного (з такими ж) суб’єкта міжнародного
права та вищого політичного інституту, що представляє український народ і
виражає та офіційно, усіма можливими засобами захищає його інтереси й
інтереси та права кожної людини та громадянина. На щастя, і кардинального
розриву в розумінні правової правди та правової істини в Українському
суспільстві немає, не повинно бути і бути не може. У нас немає і потреби
шукати якийсь свій, новий та особливий, шлях розвитку.
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Аннотация. В работе рассматривается актуальная проблема теории
права современного общества. В рамках этого анализируются направления и
угрозы, определяющие его развитие.
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Abstract. In work the actual problem of the theory of the right of modern society
is considered. Within it the actual directions defining his development are analyzed.
Keywords: information, information society, information sphere, threats
Вступление. Систематизированный автором комплекс проблем,
положений и тенденций в теоретической и практической областях
информационной сферы и ее информационной безопасности, а также
теоретических и практических аспектов правового регулирования
информационной сферы, ее ИКТ, обуславливающих актуальность развития
теории права, позволяет выделить ряд конкретных исходных посылок и
закономерностей, необходимых и достаточных для решения задачи развития
концепции правового регулирования информационной сферы. Вместе с тем,
необходимо учитывать, что состояние всей информационной сферы, в первую
очередь, не может не зависеть от угроз современному обществу. Их
своевременный прогноз и адекватное реагирование позволят не только
развивать искомую сферу, но и задавать темп современным направлениям их
противодействия:
1) несмотря на имеющиеся проблемы теоретико-методологического
характера, в настоящее время существуют объективные предпосылки и
закономерности, позволяющие не только сформулировать, но и решить в
обозримом
масштабе
времени
проблему эффективного
правового
регулирования информационной сферы и сферы обеспечения ее
информационной безопасности;
2) исторически сложившийся продолжительный опыт правового
регулирования информационной сферы, достаточно представленный
формальными
знаниями
в
различных
предметных
областях,
характеризующимися обширным накопленным опытом теоретического и
практического решения задач правового регулирования искомой сферы,
позволяет обосновано, в рамках поставленной проблемы повышения
эффективности правового регулирования информационной сферы, включить в
Научные труды SWorld

87

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 3 (44)

Юридические и политические науки

качестве составной, научная проблему обеспечения ее информационной
безопасности искомой сферы;
3) существует
достаточно
стройная
государственная
система,
функционально
ориентированная
на
решение
проблем
правового
регулирования информационной сферы и сферы обеспечения ее
информационной
безопасности,
включающая
федеральные
органы
государственной власти и органы государственной власти субъектов
Федерации, органы местного самоуправления, а также негосударственные, в
том числе различные международные, правозащитные и иные организации;
4) несмотря на сложившуюся указанную выше систему, включающую в
частности и достаточно стройную подсистему подготовки специалистов
различной квалификации для искомой сферы, в том числе и высшей (кандидаты
и доктора наук), в силу высокой динамики изменении состояния
информационной сферы, в стране еще ощущается недостаток специалистов, в
том числе инженеров в области прикладных разработок и эксплуатации ИКТ и
сфере информационной безопасности;
5) на протяжении нескольких последних десятилетий существует
достаточно устойчивая тенденция активности в деятельности высших учебных
заведений в области подготовки специалистов в информационной сфере,
информационной безопасности социотехнических систем;
6) в теории и практике искомой сферы существует объективная
возможность декомпозиции сложной комплексной исследуемой проблемы на
совокупность частных задач, представляющих определенную структуру
порядка их решения, применения методов, формализации известного
методического аппарата с целью получения решений актуальных по времени и
важности задач развития информационной сферы и обеспечения ее
информационной безопасности, что подтверждается, например решением
актуальных проблем связанных с компьютерной безопасностью, развитием и
использованием глобальной сети Интернет и их правовым регулированием;
7) нашла фактическое подтверждение практическая и теоретическая
ценность результатов решения проблем правового регулирования
информационной сферы, ее ИКТ и сферы обеспечения их информационной
безопасности в рамках решаемых задач и видов деятельности по
информационному обеспечению органов государственной власти и местного
самоуправления;
8) сформировавшийся в рассматриваемой предметной области
определенный понятийный аппарат, в определенной степени обеспечивает
возможность решения поставленных проблем и задач искомой сферы и
приемлемость результатов их решения.
Заключение и выводы. Таким образом, проведенный автором анализ
результатов в области фундаментальных и прикладных системных
исследований информатики, информационных систем, управления и права
позволил сформулировать вариант направлений, определяющих пути развития
содержания теории права современного общества, с учетом современных угроз
информационному миру:
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1) исследование существующих, перспективных направлений и видов
деятельности личности, общества, государства и его органов управления в
информационной сфере и в области обеспечения ее информационной
безопасности;
2) систематизация существующих и наиболее значимых факторов,
определяющих необходимость изменения и развития подходов в области
правового регулирования информационной сферы и сферы обеспечения ее
информационной безопасности;
3) анализ существующих, обоснование выбора и разработка адекватной,
для решения проблем практики правового регулирования искомой сферы
концепции информационного прав, учитывающей действующие и
перспективные сферы, виды и особенности деятельности личности, общества и
государства;
4) обоснование и доказательство необходимости видоизменения и
уточнения существующих постановок задач правового регулирования
информационной сферы;
5) формирование теоретических принципов и подходов к решению
проблем, связанных с концепцией развития правового регулирования
информационной сферы и сферы обеспечения ее информационной
безопасности;
6) развитие существующей правовой базы в информационной сфере;
7) разработка принципов и подходов решения проблем выбора системы
развития образования, ее информатизации, изменения, корректировки
направлений деятельности учебных заведений по подготовке специалистов в
рассматриваемой области.
Дальнейшее решение проблемы развития искомой теории, как
эффективного инструментария, обеспечивающего процессы создания,
применения, поддержания в актуальном состоянии, модернизации и
совершенствования информационной сферы в общем виде включает
необходимость постановки и решения следующих, первоочередных задач:
– уточнение, формирование содержания термина, понятия и структуры
теории, как основы эффективного регулирования и развития информационной
сферы, ее ИКТ, широко используемых во всех сферах и видах деятельности
современном обществе;
– уточнение, формирование обобщенного содержания понятийного базиса
теории и последующее определение содержания центрального понятия искомой
теории;
– обоснование подхода в формировании содержания объекта, предмета и
концепции теории права современного общества.
Решение этих первоочередных задач, основанное на учете развития
современных ИКТ и их безусловного практического интегрирования во все
сферы и виды деятельности современного общества, позволит выявить
особенности, уточнить и осмыслить роль и место теории права современного
общества как в системе юридических наук, так и в системе информационных
наук, в том числе теоретической, прикладной информатике, информационноНаучные труды SWorld
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коммуникационных технологиях, являющихся важнейшим инструментарием,
основой информационного обеспечения, эффективного регулирования и
развития практически всех материально-энергетических сфер и видов
деятельности личности, общества, государства, информационной сферы.
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Анотація. В даній роботі розглядається проблема незалежності і
соборності України. Охарактеризовано державотворчу діяльність Михайла
Грушевського. Йому вдалося створити прототип української держави УНР.
Він стає автором Конституції УНР, у якій проголошує перелік свобод для
громадян. В статті наголошено, що Михайлу Грушевському вдалося
пробудити в українцях національну свідомість та наштовхнути їх на шлях
виборювання волі. Будуючи державу Грушевський керується принципами
законності і моральності. Розглядається мета створення Української
Народної Республіки, зміст Конституції УНР та наслідки. Дослідженням
доведеено, що Михайло Грушевський відіграв важливу роль у побудові
української держави на демократичних засадах.
Ключові слова: демократична держава, УНР, Михайло Грушевський,
незалежність,соборність.
Annotation. In this paper we consider the problem of the independence and
unity of Ukraine. Characterized by state-the work of Mykhailo Hrushevsky. He
managed to create a prototype of the Ukrainian state UPR. Figure becomes the
author of the Constitution of the UPR, which declares a list of freedoms for citizens.
He understands that the driving force of Ukraine is the peasantry, therefore, it is
necessary to intensively develop. Mykhailo Hrushevsky was able to awaken
Ukrainian national consciousness and to push them on the path of conquest of
freedom. Building state Hrushevsky is guided by the principles of legality and
morality. Discusses the purpose of creation of Ukrainian people's Republic, the
Constitution of the UPR and the consequences. Came to the conclusion that
Hrushevsky played an important role in building the Ukrainian state on a democratic
basis.
Key words: a democratic state, UPR, Michael Hrushevsky, independence,
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collegiality.
Вступ.
У період розбудови незалежної української держави помітно посилюється
інтерес до істинної історії українського народу, а не сплюндрованої на вигоду
тим чи іншим політичним доктринам. Тому на наш погляд, особливо серйозних
досліджень чекає літопис українського народу. Ще у травні 1918 року прем’єр
міністр УНР Володимир Винниченко писав, що «українська історія - це одна із
нещасних, безруких, безпорадних історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно
перечитувати, як нещасна, зацькована, застрашена нація тільки те й робила, що
одгризалася на всі боки: од поляків, руських, татар, шведів. Уся історія –
безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду, військових переворотів,
інтриг, сварок, підкопування» [1, с.1] . Однією з таких сумних сторінок нашої
історії є боротьба українців (кін. XIX – поч. XX ст.) за соборність та
незалежність. З нашої точки зору, саме у встановленні істини, історичної
правдивості подій та процесів – запорука морального оздоровлення нашого
суспільства, джерело духовного відродження нації.
Мета нашої наукової роботи – дослідити один із самих суперечливих
періодів історії та неупереджено подивитись на видатного політичного та
державного діяча Михайла Сергійовича Грушевського.
Основна частина
На сьогодні, на наш погляд, вкрай актуально досліджувати сторінки життя
та діяльності державотворця М. Грушевського, який в ті складні часи для
України творив її історію і будував державу, як форму організації суспільства.
У нашій державі протягом 2016 року проходять заходи вшанування пам’яті
видатного вченого Михайла Грушевського, присвячених до його ювілею – 150річчя від дня народження. Один із таких заходів було проведено Національним
університетом біоресурсів і природокористування України, зокрема кафедрою
історії і політології гуманітарно-педагогічного факультету, а саме міжнародна
науково-практична конференція «Феномен Михайла Грушевського як
державного діяча, науковця, громадянина». Конференція відбулася на високому
науковому рівні, була представлена велика кількість наукових доповідей.
Конференція розпочалась з пленарного засідання, де багато вчених
«грушевськознавців» таких як: Томенко М. В. – доктор політичних наук,
професор НУБІПУ; Панькова С. М. – директор історично-меморіального музею
Михайла Грушевського; Баран В. Д. – доктор історичних нкук, професор, член
кореспондент НАН України та інші.
Отже, М. Грушевський народився 17 вересня 1866 року у місті Холмі в
родині педагога-славіста зі старого духівництва. У 1890 році закінчив історикофілологічний факультет Київського університету. Наукову працю розпочав під
керівництвом В. Антоновича. Після захисту магістерської дисертації (1894 рік)
очолив кафедру історії Східної Європи Львівського університету. З 1897 р. —
голова Наукового товариства імені Т. Шевченка, редактор «Записок НТШ». У
1898 pоці M. Грушевський став одним з редакторів заснованого ним спільно з
І. Франком «Літературно-Наукового Вісника», який згуртував найкращі
українські літературні сили. Публікації М. Грушевського стосувалися різних
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актуальних проблем української політики: виховання людини з національною
свідомістю, парламентська діяльність української фракції в російській
Державній Думі, проекти федеративного облаштування Російської імперії
тощо.
На наш погляд, в цій роботі доречно представити таблицю порівняльної
характеристики політичних публікацій М. Грушевського, зокрема:
Таблиця 1
Назва статей, журналу
Рік
Тема та актуальні висвітлені питання в даному
вид.
виданні
«Українсько-руське
Народницька концепція дій українського руху,
літературне
теоретичне
обґрунтування
національного
відродження в
1898 відродження модерного часу. Ця публікація
історичнім розвої
може розглядатися як ідеологічний дороговказ
українсько-руського
діяльності Національно-демократичної партії
народу»
Галичини на майбутнє [4].
«Конституційне
питання і українство в
Росії, «Єдність чи
1905
Федералістичні погляди та ідеї автора [4].
розпад», «Національне
питання й автономія»
1917- Відтворення образу М. Грушевського – політика«На порозі нової
1918 державотворця, людини, яка остаточно поривала
України»
з московською орієнтацією.
«За український маслак
(В справі Холмщини)»,
Проблема соборності України. Галичина, як
«Український
1918 каталізатор всеукраїнської суспільно-політичної
П’ємонт», «Галичина і
думки й практичного її втілення.
Україна»
«Велика хвиля»,
Головне гасло національно-визвольного руху на
«Повороту нема», «Від
цьому етапі – побудована на демократичних
слова до діла», «Чи
1917 підвалинах національно-територіальної автономії
Україна тільки для
України в Російській федеративній республіці.
українців?», «Вільна
Визначено актуальні завдання українського
Україна»
національного руху [4].
«Що воно»
1917 I Універсал, автором якого був В.Винниченко,
повторює чимало думок зі статті, її рішучу,
тверду тональність [4].
«Важка хвиля»
1917 Присвячена
майбутнім
Всеросійським
Установчим зборам. На Українських Установчих
зборах була затверджена Конституція України,
автономний статут України, що розробляється
Українською Центральною Радою [5].
З нашої точки зору, важливо дослідити саме політичну діяльність
М. Грушевського, яка розпочалася в Галичині, де він був одним із засновників
національно-демократичної партії, її діяльність широко розгорнулась у
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центральній Україні під час революції 1905-1907 рр. Головною її метою було
здобуття Україною автономії у складі Росії. У своїй статті «Українство і
питання дня в Росії», М. Грушевський робить висновок, що «розвал російського
бюрократично-політичного самодержавства може створити сприятливі умови
для того, щоб українство стало політичною та економічною силою, вийшло за
межі етнографічної народності» [2, с. 16-17].
Аналізом доведено, що М. Грушевський спочатку домагався перебудови
Російської імперії з метою збереження і розвитку усіх народів, що населяли її, а
засобом досягнення цієї мети він вважав національно-територіальну
децентралізацію Російської імперії й утворення культурно-національних
автономій.
Діяльність Михайла Сергійовича не обмежувалася лише постановкою
теоретичних проблем. Приїхавши 1906 року до Петербурга, М. Грушевський за
участі місцевої громади, на чолі якої стояли видатні українські діячі і патріоти
О. Лотоцький і П. Стебницький, активно включається в роботу з організації
Української парламентської громади у складі першого російського парламенту
– Державної Думи. Політичною платформою Української парламентської
громади була автономія України. Відстоюючи її на практиці, М. Грушевський
підготував Декларацію про автономію України, яка від імені громади мала бути
виголошена з трибуни I Державної Думи. Але, напередодні, 8 липня
1906 року, Думу було розпущено.
Лютнева революція 1917 року в Санкт-Петербурзі пробудила свідомість
української громадкості. По всій Україні пройшли масові маніфестації. У Києві
17 березня розпочинає свою діяльність Центральна Рада, як орган репрезентації
інтересів українського народу. Головою було обрано М. Грушевського.
Центральна Рада, складена переважно з представників різноманітних
політичних партій соціалістичного напрямку, орієнтувалась на ідею автономії
України.
М. Грушевський став одним з творців Конституції УНР 1918 р. Після
проголошення III Універсалу виникає термінова необхідність створення власної
Конституції. М. Грушевський формулює основи документа для членів
Центральної Ради та населення України, які були оприлюднені в пресі. В
подальшому він називає головні частини проекту Конституції:
1) загальнодемократична, де встановлюються державний характер
України, її територія та основні права громадян;
2) визначення відносин з федеративною Російською Республікою, до
складу якої входить Україна;
3) компетенція вищої законодавчої влади;
4) визначення виконавчої влади;
5) визначення організації виконавчої влади.
В Конституції проголошувалась свобода слова, друку, сумління, права на
участь у державному і місцевому управлінні через активне і пасивне виборче
право, починаючи віком з 20 років, за винятком божевільних, тобто всі ті права,
які, на думку вченого, повинні бути забезпечені у будь-якій демократичній
державі.
Научные труды SWorld

93

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 3 (44)

Юридические и политические науки

Також, будуючи соціально-економічне життя Великої України, головною
рушійною силою вчений вважав селянство. Він досить точно підмітив, що
серед українців переважають селяни, тому важливо було створити умови, на
його думку, для підвищення їх життєвого рівня. По-перше, серед завдань, які
ставилися перед державою, М. Грушевський виділяв не лише охорону ладу і
порядку, а й розвиток демократизму і можливе наближення до соціалістичного
ладу, охорону прав, інтересів і впливів економічно слабших, регулювання
економічних і політичних прав на їх користь, створення можливо сприятливих
інтересів для активної праці. По-друге, розглядаючи основні елементи
побудови держави та її подальшого існування, які виділяв М. Грушевський,
слід звернути увагу, насамперед, на державний устрій, який мав базуватися на
засадах самоврядування, коли адміністрації надавалися б повноваження лише
щодо загального контролю, координації й заповнення прогалин, які можуть
виявитися в діяльності органів самоврядування.
Так М. Грушевський прагнув побачити український народ в єдиній сім’ї,
назва якої – Українська Народна Республіка. Питання соборності українських
земель посідало одне з головних місць у його державотворчій діяльності.
Висновки. Підсумовуючи все вище викладене, ми можемо зробити такі
висновки щодо політичної діяльності М. Грушевського. Зокрема, у своїй
державотворчій діяльності вчений керувався принципами законності і
моральності, згуртував тих істинних патріотів держави, котрі заклали
конституційні засади майбутньої української незалежності. М. Грушевському
вдалося пробудити національну свідомість українців, направити їх на
подальший шлях виборювання незалежності України.
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Мета статті – дослідити альтернативний варіант міждержавного
співробітництва у формі об’єднання держав балтійсько-чорноморського
регіону. Таким чином, увага акцентується на перевагах, які отримують
Україна, Польща, Литва та Білорусь від взаємної інтеграції. У складі трьох
країн(Польщі, України, Литви) об’єднання у конфедерацію змінює геополітичне
розташування сил в регіоні та надає значні переваги своїм членам. Основними
перевагами є наступні: 1) країни-учасники з геополітичних центрів
перетворюються на регіональних геополітичних гравців; 2) населення понад 80
млн., великий внутрішній ринок, розвинена логістична система, замкнені
промислові цикли; 3) Вдале географічне розташування створить значні
переваги для вигідної співпраці з глобальними геополітичними гравцями; 4)
Власні ВПК та потужні об’єднані збройні сили стануть гарантією безпеки
проти територіальної експансії РФ.
Ключові слова: геополітика, балтійсько-чорноморський союз, міжнародні
відносини, національні інтереси, зовнішня політика.
Purpose of the article - to explore alternative international cooperation in the
form of association of the Baltic-Black Sea region. Thus, focuses on the benefits that
are Ukraine, Poland, Lithuania and Belarus on mutual integration. In the three
countries (Poland, Ukraine, Lithuania) union confederation changes in geopolitical
distribution of forces in the region and provides significant benefits to its members.
The main advantages are: 1) the participating countries with geopolitical centers are
transformed into regional geopolitical players; 2) more than 80 million people.,
Large domestic market, developed logistics system, closed industrial cycles; 3) Good
geographical location creates considerable advantages for profitable cooperation
with global geopolitical players; 4) Powerful armed forces will guarantee the
security of territorial expansion against Russia.
Key words: geopolitics, the Baltic-Black Sea Union, international relations,
national interests, foreign policy
Вступ. Вдаючись до питання про місце України, Польщі, Литви в
сучасному світі неодмінно постає потреба обговорення зовнішньополітичного
вектору та орієнтирів.
На сьогоднішній день Європейський Союз, що є спадкоємцем трьох
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європейських організацій, є найбільшим наддержавним утворенням в Європі.
Проте, невблаганний прогрес ставить важкі питання країнам і керівництву ЄС,
а ті проблеми, які сьогодні існують в ЄС сприяють пошуку нових можливих
союзів для реалізації національних інтересів України.
Незбалансована фінансова політика ЄС, в якій поєднались економічно
потужні та економічно слабкі держави ставить перед ЄС питання: що буде
далі? Сполучене Королівство Великої Британії оголосило про вихід з ЄС, а
країни Скандинавії обдумують можливість виходу з Шенгенської Угоди, що на
думку експертів може спричинити ланцюгову реакцію і призведе до розпаду
ЄС.
Дивлячись в історію та сучасність ми можемо віднайти такі альтернативи
ЄС як:
Балто-Чорноморський союз (Україна, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія /
гіпотетично: Польща, Фінляндія, Швеція, Норвегія) ідею якого розробляв
М.Грушевський, а пізніше уряд УНР у вигнанні.
Вишеградська четвірка (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина) на
сьогодні є фактичною силою, що задає тон політики Східної Європи.
ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова / спостерігачі: Латвія,
Туреччина), що фактично немає реальної сили в Європі.
Нова Річ Посполита (Польща, Україна, Білорусь, Литва, Латвія) ідея
утворення союзу, конфедерації чи федерації держав, що часто обговорюється
теоретиками з Польщі, України, Білорусі.
Балтійська асамблея (Естонія, Латвія, Литва) потужне об’єднання
балтійських країн, що досягло неабияких успіхів в координації своїх дій при
перемовинах з ЄС та виведенні російських військ з території країн-учасниць.
Мета даної статті – дослідити альтернативний варіант міждержавного
співробітництва у формі об’єднання держав балтійсько-чорноморського
регіону.
Огляд літератури. Питання дійсно є актуальним і обговорюється як
політиками, так і дослідниками. Розглянемо деякі напрацювання в цьому
відношенні.
Яніс Раткевіч (радник міністра навколишнього середовища та
регіонального розвитку Латвії), відповідаючи на питання журналістів у травні
2014 року заявив наступне: «Однак, я вважаю, подібне об'єднання (балтійськочорноморське) неминуче, живучи по сусідству з такою агресивною державою,
як РФ. Можливо, формат буде і ширше, з Грузією і Азербайджаном - країнами,
які так само обрали європейський шлях розвитку. Не можна повторити
помилок 30-40-х років, коли демократичні країни діяли дуже роз'єднано, ми
повинні винести урок з історії».[3]
Віктор Шевчук, Віталій Рождаєв у статті «План "Міжмор'я" - Британія
підтримує, Франція не проти, Україна і Польща зроблять» зазначають: «Якщо
через 10-15 років Польща і Україна зможуть об'єднатися політично і
економічно, створивши також і військовий союз, вони стануть в один ряд з
такими країнами як Німеччина, Британія і Франція, обігнавши Росію. Польща з
населенням близько 39 мільйонів і Україна з населенням понад 43,5 мільйона
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без урахування анексованого Криму, мають важку промисловість і замкнуті
промислові виробничі ланцюжки, можуть скласти гідну конкуренцію
європейським товарам в рамках спільного ринку. Політично ж українопольський союз матиме значну вагу в силу свого географічного положення» [4]
Основний текст. Виходячи із політики Польщі та країн Прибалтики, що
лобіюють інтереси України в ЄС, на часі є проект в якому поєднано так звані
території Речі Посполитої та держав Прибалтики. Цей проект має різні назви
(Балто-Чорноморська унія, союз, конфедерація і т.п.), та включає в себе в
різних варіантах Польщу, Україну, Білорусь, Литву, Латвію та Естонію.
Безпосередньо створення об’єднання пропонується на базі укладення
спільних договорів про економічний, політичний та військовий союз державчленів цього Об’єднання. Утворення єдиної економіко-політичної лінії повинно
убезпечити держави Об’єднання як від загроз економічного так і політичного
характеру. Військовий союз пропонується на класичній схемі спільного
реагування на зовнішню агресію проти будь-якого члена Об’єднання. Для
координації дій пропонується утворити наддержавний орган у вигляді
парламенту (Сейму) але без інституту «президента».
Таке Об’єднання надасть світу новий геополітичний проект історично
знайомих між собою держав. Населення об’єднання досягатиме 90 млн. осіб, а
територія складе 1,298,922 кв.км. Загальний ВВП об’єднання складатиме
1,398,644,000,000$, що майже дорівнює ВВП Російської Федерації, або
половині ВВП Федеративної Республіки Німеччина, що є найбільш потужною
економікою Європи на сьогоднішній день.
Пропонується провести радикальну політику переорієнтації ринків на
тіснішу співпрацю між країнами членами Об’єднання. Прикладом може
слугувати переорієнтація машинобудівельної промисловості Об’єднання на
українську чорну металургію. Питання енергонезалежності частково можна
вирішити за рахунок українських АЕС та ГЕС, тісної співпраці між
Об’єднанням та балто-скандинавським проектом «NordPool». Щодо питання
газопостачання, як варіант, пропонується видобуток сланцевого газу або
будівництво терміналів прийому скрапленого газу і купівля його у держав
конкурентів РФ. Поглиблення застосування альтернативних джерел енергії
також сприятиме енергонезалежності Об’єднання.
Враховуючи розвинений аграрний сектор Польщі, України та Білорусі має
сенс впровадження політики протекціонізму для захисту сільськогосподарської
продукції держав Об’єднання.
Загально відомо, що армії України і Білорусі своїм технічним
забезпеченням та якісним складом кадрів поступаються країнам-членам НАТО.
Українська Армія, після років скорочення фінансування, на сьогодні майже
дорівнює своєю кількістю Польській. Чисельність Збройних Сил Об’єднання
складатиме біля 400000 осіб, для порівняння Німеччина з населенням у 81 млн.
чоловік послуговується армією у 325,000 осіб, а Російська Федерація з
населенням 140 млн. має Збройні Сили чисельністю понад 1 млн.
військовослужбовців.
Варто наголосити, що задля виключення домінуючої позиції будь-якої з
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держав в діловодстві пропонується запозичення практики ЄС із веденням
документації державними мовами, а акти і документи, що стосуються всього
Об’єднання перекладатимуться мовами усіх держав-членів Об’єднання.
Об’єднання матиме в своєму розпорядженні різноманітні галузі
виробництва. Розвинений аграрний сектор Польщі, України та Білорусі буде
здатен забезпечити як потреби Об’єднання так і перетворити Об’єднання, в
цілому на годівницю світу.
У зовнішній політиці Об’єднання продовжуватиме співпрацю з державами
Європи чи то у формі незалежних держав чи то у формі
союзу/конфедерації/федерації.
Об’єднання може виступати миротворцем в регіоні та посередником при
врегулюванні геополітичних конфліктів. Діяльність в цій сфері може включати
формування миротворчих контингентів в межах Європи.
Виконуючи свою історичну місію Об’єднання стане водночас транзитним
мостом між «сходом» і «заходом», а також може взяти на себе роль «щита
Європи». Саме в цьому Об’єднанні Україна, Польща, Литва, Білорусь зможуть
реалізувати свої національні інтереси та знайти собі гідне місце в сучасному
світі.
Висновки. Таким чином окреслено основні перспективи країн балтійськочорноморського регіону. Звісно на даний момент таке об’єднання можливе, але
без Білорусі, що знаходиться у сфері впливу РФ. Проте навіть, на початковій
стадії, у складі трьох країн(Польщі, України, Литви) об’єднання у
конфедерацію змінює геополітичне розташування сил в регіоні та надає значні
переваги своїм членам. Основними перевагами є наступні: 1) країни-учасники з
геополітичних центрів перетворюються на регіональних геополітичних гравців;
2) населення понад 80 млн., великий внутрішній ринок, розвинена логістична
система, замкнені промислові цикли дають змогу економічно протистояти РФ
та ФРН; 3) Вдале географічне розташування (буфер між західною Європою та
Росією) створить значні переваги для вигідної співпраці з глобальними
геополітичними гравцями; 4) Власні ВПК та потужні об’єднані збройні сили
стануть гарантією безпеки проти територіальної експансії РФ.
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У статті розглянуто особливості і складові ділового туризму, його роль у
загальному обороті туристичного бізнесу, підкреслено необхідність створення
сучасної інфраструктури ринку ділового туризму. Запропоновано розширення
спектру ділових послуг на прикладі впровадження business speed dating.
Ключові слова: діловий туризм (MICE), конгрес-готелі, business speed
dating.
The article describes the features and components of business tourism and its
role in the total turnover of the tourism business, stressed the need to create modern
business tourism market infrastructure. Proposed expansion of the range of business
services on an example of the implementation of business speed dating.
Keywords: business tourism (MICE), congress hotels, business speed dating.
Діловий туризм (Business Travel) – один із напрямків сучасного туризму,
що найбільш швидко розвивається останнім часом. Це один із
найперспективніших напрямів сучасного туризму. Він є найбільш прибутковим
і має величезне значення для приймаючої країни з економічної точки зору.
Фахівці замість поняття «діловий туризм» часто використовують англійський
термін-абревіатуру — MICE, яка точно відображає структуру цього виду
туризму: Meetings Incentives Conferences Exibitions — ділові зустрічі. Основа
такого бізнесу –логістичні рішення в діловому туризмі при організації
конференцій, конгресів, корпоративних заходів по всьому світу. Супутній
сервіс – Business Travel, тобто прості послуги із замовлення авіа- і залізничних
квитків, бронювання готелів тощо. При цьому близько 70% доходів генерує
продаж саме MICE-послуг і лише 30% приносить Business Travel.
Попит на високоякісні послуги, пов’язані з діловим туризмом постійно
зростає. Саме тому доцільно впроваджувати нові послуги для категорії бізнес
туристів. Дана цільова аудиторія обирає для своїх подорожей спеціалізовані
бізнес-готелі, обов’язковою складовою якого є диверсифікований бізнес-центр,
що має надавати безліч ділових послуг з обов’язковою розважальноознайомлювальною програмою. [1] Тому вкрай важливо в перспективах
розвитку
враховувати
принципи
створення
сучасної
туристської
інфраструктури, важливі й актуальні концепції для формування єдиного
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У світовому туристичному потоці частка бізнес-туристів становить 23,4%.
У світі зростає інтерес до форумів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів,
виставок, ярмарок. За даними Всесвітньої туристичної організації, кількість
міжнародних туристичних прибуттів на 2015 рік складає 1млрд 135 мільйонів,
лідерами за туристичними доходами являються Європа (584млн – 52%), Азія
(263млн – 23%), Америка(182млн – 16%), Африка(56млн – 5%), Близький та
середній Схід(50млн – 4%) (рис.1). [5]
До основних цілей здійснення ділових подорожей відноситься:
• проведення зустрічей і переговорів з партнерами;
• проведення нарад з керівництвом і колегами, представників філій і
дочірніх структур;
• інспекція роботи представництв і філій;
• встановлення і налагодження ділових контактів;
• відвідини професійних заходів (виставок, конференцій і т. ін.);
• навчання співробітників;
• звернення в державні структури різних країн із метою здобуття
сертифікатів, ліцензій, дозволів і т. ін. [2]
Глобалізація світової економіки та пов'язана з цим процесом
інтенсифікація ділових, наукових кадрів і міждержавних культурних зв'язків
перетворили діловий туризм в одну із провідних галузей світового
господарства, що дозволило визнати його економічним феноменом двадцятого
століття.
Діловий туризм дає можливість знайомства з новою технологією, зустрічі з
інвесторами, партнерами, постачальниками і споживачами товарів чи послуг
фірми. Ділові поїздки забезпечують свіжі ідеї розвитку бізнесу. Діловий туризм
пов'язаний із розвитком зовнішньоекономічних зв'язків, прагненням
використовувати передовий досвід інших країн і народів у створенні духовних і
тих матеріальних цінностей, що сприяють розширенню міжнародних контактів
серед представників наукових кіл різних держав. [3]
В розпорядженні конгрес-готелів знаходяться різні виставкові площі і
приміщення для зустрічей, повний набір бізнес-послуг (проведення
телеконференцій, послуги перекладача і секретаря і т. п.). Конгрес-готелі
потребують попереднього бронювання для бізнес-груп, як правило, за 2 роки до
здійснення заходу (інколи й за 10 років наперед). Це пов'язано з необхідністю
розміщення великої кількості учасників. Конгрес-готелі не завжди мають в
наявності всі необхідні засоби для проведення заходів, в такому випадку він
укладає угоду з місцевим конгрес-центром. Однією з найпопулярніших послуг
є оренда конференц-залів (таб. 1). [8]
В таблиці 1 області розташовано відповідно до кількості готелів, що
надають послуги з оренди конференц-залів за порядком зменшення. Слід
зазначити, аналіз готелів з конференц-залами виявив, що найпривабливішими
саме для бізнесу українськими областями вже багато років підряд являються
Київська, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, Закарпатська
області, вони є центрами постійного (цілорічного) туризму, тому повинні мати
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багато колективних засобів розміщування та відносно не малу частку готелів,
що спеціалізуються на обслуговуванні осіб, які перебувають у ділових поїздках
і відрядженнях – готелів ділового призначення.
Таблиця 1
Кількість українських готелів по областях та готелів, що надають послуги
з оренди конференц-залів
З них, готелі що
% готелів, що
надають послуги
надають
К-сть
Область
оренди
конференц- зали
готелів
конференц-залів
до кількості
готелів у області
м.Київ та Київська обл.
358
101
28,21%
Львівська
340
82
24,11%
Івано-Франківська
243
72
29,60%
Одеська
629
54
8,58%
Херсонська
319
45
14,10%
Закарпатська
287
42
14,63%
Харківська
200
27
13,50%
Аналізуючи ринок конгрес-готелів України можна зробити такі висновки:
- Переважна кількість конгрес-готелів зосереджена у столиці та великих
містах України.
- Всі конгрес-готелі відповідають як найменше 4-х зіркам.
- Конгрес-готелі розташовують у центрі міста, для зручності контингенту,
що обирають цей тип готелів.
- Гості, що обирають даний тип готелю, переважно бізнес-контингент, що
приїхали до міста у справах.
- Перелік послуг, окрім поселення, що надають конгрес-готелі: надання
конференц-залів,
організація
кава-брейків,
обідів/вечерь/бізнес-ланчів,
організація трансферів, надання необхідного обладнання для проведення
конференцій.
Для бізнес-туриста готель, в якому він перебуватиме під час відрядження,
повинен надавати як комфортні умови для перебування, так і умови якісного
виконання службових обов'язків поза офісом. Бізнесмен у діловому відрядженні
має вирішувати завдання поставлені на час ділової поїздки, крім того,
вирішувати повсякденні поточні питання. Це означає, що в номері для такого
туриста має бути облаштована робоча зона: просторий ергономічний робочий
стіл з хорошим освітленням, наявність робочого крісла та письмового
приладдя, комп’ютера із виходом в Інтернет, багатофункціонального телефону
прямого зв’язку- є обов’язковими атрибутами. Також необхідно передбачити
можливість встановлення в номері факсу з індивідуальним номером. В номерах
повинна бути максимальна ізоляція від зовнішнього середовища з метою
забезпечення умов для зосередженої роботи. Дані характеристики притаманні
готелям ділового призначення – це готелі високого рівня комфорту, мають
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розвинений набір приміщень громадського призначення: зали для проведення
конгресів, бізнес-центри, приміщення для нарад, конференцій, симпозіумів.
Бізнес-центр оснащується засобами зв'язку, проекційною апаратурою та різним
устаткуванням для успішного проведення переговорів, конгресів та ділових
зустрічей. [4]
У діловому туризмі не буває дрібниць, логіка тут зрозуміла: чим менше
відбувається несподіваних неприємностей, тим більше часу і уваги буде
витрачено на справу і тим вигідніше витратяться ресурси компаній- учасників.
Тому мають бути передбачені можливості отримання високоякісних напоїв,
здорової їжі у будь-який час доби, чудових можливостей відновлення здоров’я
та працездатності у басейнах, саунах, фітнес- та SPA-центрах, стадіонах та
спортивних тренажерних залах, кегельбанах, боулінг-клубах тощо. [7]
Ефективний економічний розвиток ділового туризму неможливий без
вдосконалення старих та введення нових послуг, які можуть стати
вирішальним чинником при виборі бізнес-готелю. Однією з таких послуг є
business speed dating - це захід для швидкого знайомства і обміну контактами
між підприємцями та бізнесменами. Ця послуга буде абсолютно унікальною,
оскільки жоден з готелів України не пропонує своїм туристам проведення
business speed dating. На даний момент таку послугу можна замовити в
спеціалізованих агентствах, кількість яких на українському ринку є мізерною.
Даний формат зустрічей отримав досить широке поширення в Америці,
Англії , країнах ближнього зарубіжжя . В основі її лежать популярні в усьому
світі так звані « швидкі знайомства » для зайнятих чоловіків і жінок . У нашому
світі час цінується дуже високо , а секрет величезної популярності спіддейтінг
складається в першу чергу в економії часу . Швидкі знайомства speed dating
пропонують унікальний шанс за один вечір зустрітися і поспілкуватися з 10 - ю
і більше людьми .
На сьогоднішній день формат зустрічей Business Speed Dating набуває
неабиякої популярності в Європі. Тому що Business Speed Dating –це
унікальний майданчик для ділових знайомств, платформа для ділового
спілкування та встановлення особистих зв'язків у неформальній обстановці.
Бізнес-експрес знайомства – це бізнес-відгалуження від традиційного спід
дейтінг.
Мета даного заходу - дати можливість кожному учаснику за короткий час
познайомитися з великою кількістю цікавих і корисних для його бізнесу
партнерів. Механізм проекту збудований на основі класичних правил Speed
Dating. Зустрічі організовуються в конференц-залах готелів або бізнес-центрів.
За столиками сидять учасники по двоє навпроти один одного, знайомляться,
спілкуються, обмінюються візитками. Класичний час, відведений на кожне
бізнес-експрес-знайомство, 3 хвилини - по півтори хвилини на самопрезентацію
для кожного учасника, після чого гравці однієї зі сторін пересідають за інший
столик. Кожен учасник отримує органайзер, куди він і записує результати
зустрічі. [6]
Модератор вечора повідомляє про те, що час «знайомства» минув і слід
перейти за новий столик. Кількість учасників 20-30 чоловік. Тобто, кількість
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місць обмежена. Все захід розрахований на 3 години: за 2 години проходить все
коло знайомств, решту часу учасники можуть неформально поспілкуватися
один з одним під час фуршету. Головними цілями проведення та участі у
business speed dating є:
• створення нових ділових відносин і додаткових продаж;
• розробка нових ідей;
• розширення контактів для взаємовигідного партнерства;
• пошук нових клієнтів та постачальників.
Даний вид послуги вже відомий для іноземних бізнес-туристів, проте є
новим для українців. Формат зустрічей є дуже зручним, а його висока
ефективність дає змогу за декілька годин напрацювати чимало корисних
знайомств. Ціни на проведення таких зустрічей від українських агентств
стартують від 450грн до 1500грн. Ціна залежить від кількості учасників та
місця проведення.
Підводячи підсумки даної роботи, можна зазначити, що сучасний туризм із
діловою метою стає найбільш перспективним видом туризму через свою
позасезонність, прогностичність, орієнтацію на клієнта з високим рівнем
доходу. При цьому головним гальмом розвитку ділового туризму є відсутність
належного готельного господарства та достатньої кількості послуг. У
майбутньому, незважаючи на сьогоднішню складну політичну ситуацію,
діловий туризм буде продовжувати відігравати важливу роль у розвитку
національної економіки нашої країни, стимулювати її інтеграцію у світовий
ринок. Україна продовжить свій ріст і, як наслідок, будуть розвиватися ділові,
культурні та наукові зв'язки з іншими країнами. Проведений аналіз дозволяє
стверджувати, що для України важливою є сучасна програма поетапного
розвитку та стимулювання ділового туризму, реалізація якого складе істотну
частку прибутку в позасезонний період та забезпечить необхідну зайнятість
населення. Найважливішим завданням є реорганізація ділового туризму,
розширення спектру готельних послуг та підвищення рівня якості
обслуговуваванн бізнес-туристів.
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Аннотація: У статті розглянуто особливості і складові застосування
енергозберігаючих технологій у готельному господарстві. проведено аналіз
статистичних даних та динаміку розвитку готельного бізнесу у світі та
України з впровадженням енергозберігаючих технологій, підкреслено
необхідність створення сучасних готельних підприємств. Визначено умови
зменшення енерговитрат в будівлях. Запропоновано спектр сучасних
енергозберігаючих технологій для впровадження у готелях.
Ключові слова: енергозберігаючі технології, енергозберігаючі системи,
еко-готелі.
Abstract. The article discusses the features and components of energy saving
measures in the hotel industry. analysis of statistics and dynamics of the hospitality
industry in the world and Ukraine with the introduction of energy saving
technologies, stressed the need to create modern hotel businesses. The terms of
reducing energy consumption in buildings. A range of up-to implementation rates.
Keywords: energy-saving technologies, energy-saving systems, eco-hotel.
Вступ.Сучасне готельне підприємство надає споживачам не тільки
послуги проживання та харчування, але і широкий спектр послуг транспорту,
зв'язку, розваг, екскурсійне обслуговування, медичні, спортивні послуги,
послуги салонів краси та ін. Фактично готельні підприємства в структурі
індустрії туризму та гостинності виконують ключові функції, так як формують і
пропонують споживачам комплексний готельний продукт, у формуванні та
просуванні якого беруть участь всі сектори й елементи індустрії туризму та
гостинності [1].
За наявності великої кількості пропозиції на ринку готельних послуг панує
жорстка конкуренція. У боротьбі за споживача управління готелів змушене
розробляти стратегії своєї діяльності, щоб запропонувати споживачеві такий
продукт, який би найповніше задовольняв його потреби і очікування, був
унікальним та кращим за інші. Наука і техніка не стоять на місці, тому сьогодні
готелі починають використовувати новий метод залучення споживачів —
впровадження енергозберігаючих технологій.
Вхідні дані. На даний час світове готельне господарство нараховує
близько 350 тис. комфортабельних готелів, що мають більш, ніж 14 млн.
Научные труды SWorld

105

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 3 (44)

Туризм и рекреация

номерів (26 млн. місць). При цьому кількість готелів, які запроваджують
енергозберігаючі технології за останні 20 років щорічно в середньому
збільшується на 3–4 %, що свідчить про значну динаміку зростання засобів
розміщення туристів [2]. Окремі показники розвитку готельного господарства з
енергозберігаючими технологіями проаналізовано в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка запровадження енергозберігаючих технологій у світовому
готельному господарстві
Показники розвитку готельного господарства
3,5 млн номерів
1,65 млн. номерів
1 млн. номерів
Потужність готельного
0,5 млн. номерів
фонду
0,3 млн. номерів
0,15 - 0,23 млн номерів
Менше 0,15 млн. номерів
Темпи зростання готельного фонду

Країни
США
Японія
Італія
Франція, Іспанія, Англія, Китай,
Австралія
Австрія, Мексика, Канада, Греція
Таїланд, РФ, Індонезія, Туреччина
Швейцарія, Бразилія, Аргентина
Туреччина, Китай, Малайзія, Сінгапур,
Марокко,
Іспанія,
Німеччина,
Аргентина
Найбільший міжнародний Більше 3 млн. готельних Італія
туристичний обмін
місць
Більше 2 млн. готельних Німеччина, Франція, Іспанія, Англія
місць
900 тис. місць
Австрія, Канада, Мексика
550 тис. місць
Греція, країни колишньої Югославії
Найбільші темпи готельного будівництва
Китай, Туреччина, Марокко, Сінгапур,
Малайзія
Найбільші темпи використання енергозберігаючих Японія, Франція, Австралія, США,
технологій
Швейцарія
Світові показники впровадження енергозберігаючих технологій у готельному господарстві
Кількість готелів, тис. од.
307,7
Кількість номерів у гот елях, млн. од.
11,1
Темпи приросту номерного фонду готелів, %
10-15
Кількість працівників готельного господарства, млн. осіб
11,2
Середній дохід у світі за номер в енергозберігаючому готелі, дол. США
94,2

За 2014 р. готельне господарство України нараховувало 2 644 готелі та
аналогічних засобів розміщення, з яких готелі складали 1 523 одиниці (57,6%).
Номерний фонд готельного господарства за 2014 р. складав 69 237 номерів,
житлова площа якого нараховувала 1 604,8 тис. кв. м, де було розташовано 135
518 місць, в яких було розміщено 3 814 201 особа та отримано доходу від
надання готельних послуг на 3 404 439 тис. грн. [3 - 6]. Динаміка розвитку го
тельного господарства України відображена в таблиці 2.
Виходячи з даних, наведених у таблиці 2, можна стверджувати, що
протягом останніх років відбувається укрупнення готелів та аналогічних
засобів розміщення, а зменшення показників у 2014 р. пов'язано з економікополітичною та фінансовою нестабільністю країни.
Однією з основних тенденцій функціонування сфери готельного
господарства нашої держави є розвиток підприємств готельного господарства із
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впровадженням енергозберігаючих технологій, на основі цих технологій
створення та розвиток еко-готелів (або «зелених» готелів). Найбільш поширені
вони на рекреаційних або туристично привабливих територіях [4].
Таблиця 2
Динаміка розвитку готельного господарства України за 2011 – 2014 рр
Рік

2011
2012
2013
2014

Кількість підприємств
готельного типу, од.
Абсолютне
Темп
значення
зростання
показника,
,%
од.
3162
182,67
3144
99,43
3582
113,93
2644
73,81

Кількість номерів, од.

Абсолютне
значення
показника,
од.
76986
81441
89685
69237

Темп
зростання
,%
96,43
105,79
110,12
77,2

Житлова площа усіх
номерів, тис. м2
Абсолютне
Темп
значення
зростання
показника,
,%
тис. м2
1624,6
95,53
1805,3
111,12
1996,1
110,57
1604,8
80,4

За результатами дослідження, за умовою збереження тенденції, кількість
підприємств готельного господарства України надалі збільшуватиметься і в
2015 р. склало близько 3 884 та в 2016 р. складатиме 4 388 таких підприємств.
Підвищення тарифів призвело до впровадження енергозберігаючих технологій
у будівництво нових готелів. Це підтверджує й інформаційне агентство
«ЛІГАБізнесінформ», яке повідомляє, що лише в Києві до кінця 2016 р.
заплановано відкрити дев’ять комфортабельних готелів з використанням
енергозберігаючих технологій таблиця 3 [5].
Таблиця 3
Заплановані до введення в експлуатацію в 2015 – 2016 рр. готелів із
енергозберігаючими технологіями м. Київ

Назва готелю
Reneissance Kyiv
Park Inn by Radisson
Sofitel
Aloft
Sheraton Olympiysky
Azimuth Hotel
Hotel Indigo

Оператор

Marriott International
The Rezidor Hotel Group
Accor Hotels
Starwood Hotels
Starwood Hotels
Azimuth Hotel
Inter Continental

Зірковість
4-5
3
5
4
4-5
4
4

Кількість
номерів
173
199
285
320
190
235
240

Рік
відкриття
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2016

Результати. Обговорення та аналіз
Фахівці виділяють три основні умови зниження енерговитрат в будівлях:
приладовий облік ресурсів, комплексне використання енергозберігаючого
обладнання та автоматизація управління всіх інженерних систем будівлі,
включаючи опалення, холодопостачання, вентиляцію, кондиціювання,
водопостачання і т.п. Різні системні рішення вже перевірені на практиці за
кордоном, де ще три десятиліття тому зіткнулися з проблемою скорочення
експлуатаційних витрат. Облік енергоресурсів є основоположним умовою їх
економії, хоча самі прилади обліку не можуть розглядатися як енергозберігаючі
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технології.
При впровадженні енергозберігаючих технологій вирішується декілька
задач, насамперед, заощадження енергії, часу та грошей. До таких технологій у
готельному господарстві відносять:
1- встановлення сонячних панелей на даху та фасаді готелю для нагріву
води. На даху - декілька сонячних панелей для нагріву води, щоб знизити
використання не відновлюваних джерел енергії;
2- встановлення вітряних генераторів для вироблення електроенергії. На
території готелю – вітрогенератори, які відрізняються більшою ефективністю
вироблення енергії та абсолютною екологічною нешкідливістю в експлуатації;
3- встановлення системи збору дощової води для використання її у
технічних цілях. Дощова вода буде збиратися в баки на даху і під землею, а
потім використовуватися для змиву в туалетах, для поливу рослин, а також в
посудомийних машинах і миючих пилососах;
4- встановлення енергозбережувальних систем. Завдяки датчику замку,
при виході гостя система автоматично відключить освітлення і електроприлади,
залишені включеними; при виписці гостя система отримує команду на
відключення кондиціювання у незаселеному номері, залежно від стану номера
(заселений, вільний, законсервований і т. д.) а також в залежності від того, хто
увійшов у номер - гість або персонал – буде обрана оптимальна схема
кондиціонування;
5- оптимізація систем кондиціювання, вентиляції та інших за допомогою
інноваційних
технологій.
Оптимізація
роботи
систем
вентиляції,
кондиціонування, кухонного обладнання та обладнання пральні дозволяє
скоротити споживання електроенергії на 18% і теплової енергії на 9%;
6- встановлення локальної операційної системи «розумний номер», за
допомогою якої ведеться керування та контроль над наступними готельноми
підсистемами: контроль доступу й присутності в номері, кондиціювання
номерів, освітлювальні й інші споживаючі електроенергію прилади, сигнал
тривоги, запобігання затоплення, керування шторами,
блокування
водопостачання, прохання про прибирання або виклик персоналу готелю, інші
запити, що надходять із номерів.
Впровадження енергозберігаючих технологій дає змогу зменшити
споживання енергії на 50 – 80% електроенергії, споживання газу на 35 – 50%,
на 20 – 65% використання води.
Технологічні інновації - це і придбання світлодіодних ламп та замінами
ними метало-галогенидних, що значно збільшить життєвий цикл освітлених
зон, скорочуючи витрати на їх обслуговування і гарантуючи надійний сервіс
гостям [4 - 6].
Заключення та висновки
Отже, на кожному підприємстві існує набір стандартних технологій по
здійсненню поточних операцій і обслуговуванню гостей. Але їх наявність не
забезпечує підприємству конкурентних переваг. Тому керівництво кожного
великого готелю намагається знайти нові технологічні розробки для своїх
проектів. Якщо ще кілька років тому такі технологічні нововведення були
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Том 6. Выпуск 3 (44)

Туризм и рекреация

пов’язані з можливими змінами в проведенні операції без втручання
комп’ютерних та енергозберігаючих технологій, то зараз цей процес
неможливий без сучасних новітніх розробок.
Литература:
1. Овчаренко Л.В. Развитие гостиничного бизнеса: современные мирове
тенденции / Л.В. Овчаренко, А.В. Овчаренко // Мир человека. – 2009. – Т. 9. –
№ 1. – С. 120–126.
2. Колективні засоби розміщування [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2014/tur/zr_u.html.
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Бортник Л. В. Інноваційний розвиток підприємств готельного
господарства / Л. В. Бортник // Матеріали VII Міжнародної науковопрактичної конференції (у 2-х томах) [«Соціально-економічні реформи в
контексті інтеграційного вибору України»], (Київ, 19-20 жовтня 2011 р.). – К.Д. : Біла К. О., 2011. – Т. 2. – С. 57-59.
5. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у
2011
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/ksg/sg_u/ksg_u_11.htm.
6. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у
2013
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/fin/osp/ksg/ksg_u/ksg_u_13.htm.
Статья отправлена: 05.10.2016 г.
© Кравчук Н.Н., Красноярцев В.О.

Научные труды SWorld

109

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Авторы
Адреева Дарья Николаевна - студент, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Украина
Базалиева Людмила Витальевна - кандидат экономических наук, доцент, Харьковский торгово-экономический
институт КНТЭУ, Украина
Белевская Юлия Александровна - кандидат юридических наук, доцент, Орловский государственный технический
университет, Россия
Белов Александр Алексеевич - кандидат географических наук, доцент, Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева, Россия
Калин Сергей Александрович - студент, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Кирюшин Владимир Александрович - магистр, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,
Россия
Кирюшин Александр Владимировия - кандидат географических наук, доцент, Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева, Россия
Кольцов Вячеслав Владимирович - кандидат географических наук, доцент, Хабаровский государственный
университет экономики и права, Россия
Комкова Анастасия Валериевна - магистр, Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины, Украина
Кондауров Констянтин Андрійович - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина
Костюк Олександр Васильович - кандидат философских наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина
Кравчук Hадія Mиколаївна - кандидат технических наук, доцент, Національний університет харчових технологій,
Украина
Кравчук Надежда Николаевна - кандидат технических наук, доцент, Национальный университет пищевых
технологий, Украина
Красноярцев Владислав Александрович - Национальный университет пищевых технологий, Украина
Кривонос Алёна Александровна - магистр, Харьковский торгово-экономичный институт КНТЭУ, Украина
Лебедева Инна Юрьевна - кандидат экономических наук, доцент, Одесская национальная академия связи им.
А.С.Попова, Украина
Лыщикова Юлия Владимировна - кандидат экономических наук, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Россия
Никулина Евгения Викторовна - кандидат экономических наук, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Россия
Орлова Анна Викторовна - кандидат экономических наук, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Россия
Паляничка Євген Миколайович - аспирант, Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця, Украина
Пацера Анна Сергіївна - магистр, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Украина
Полищук Виктор Николаевич - кандидат технических наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина
Резаков Гаяз Рафикович - студент, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Россия
Садченко Диана Игоревна - магистр, Украина
Секунова Юлия Владимировна - кандидат исторических наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина
Слива Юлия Владимировна - кандидат технических наук, доцент, Украина
Снегирева Дарья Викторовна - магистр, Украина
Спивак Ярослав Олегович - кандидат педагогических наук, доцент, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний
університет", Украина
Сухенко Вадим Юрьевич - доктор технических наук, профессор, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина
Сытник Ольга Егоровна - кандидат экономических наук, доцент, Ставропольский государственный аграрный
университет, Россия
Сыч Юлия Романовна - магистр, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Украина
Сычева Александра Васильевна - кандидат экономических наук, Волгоградский государственный технический
университет, Волжский Политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, Россия
Филиппова Татьяна Александровна - кандидат экономических наук, Волгоградский государственный технический
университет, Волжский Политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, Россия
Фисун Александр Павлович - доктор технических наук, профессор, Россия
Шепель Алина Сергеевна - студент, Хабаровский государственный университет экономики и права, Россия
Шестопалова Людмила Николаевна - кандидат юридических наук, доцент, Київський національний торговельноекономічний університет, Украина
Якушова Кристина Викторовна - аспирант, Николаевский национальный аграрный университет, Украина

Научные труды SWorld

110

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

СОДЕРЖАНИЕ / Contents
ЭКОНОМИКА /

ECONOMY

Механизм регулирования экономики /
The mechanism of regulation of the economy

ЦИТ: 316-089, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-089

Орлова А.В., Никулина Е.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Orlova A.V., Nikulina E.V. PROBLEMS OF FOOD SECURITY OF THE REGION……………4
Экономика предприятия и управление производством /
Enterprise economics and management
ЦИТ: 316-036, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-036

Паляничка Є. М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ"

Palyanichka Evgen N. DEFINITION OF THE CATEGORY "COMPETITIVENESS OF THE
ENTERPRISE"………………………………………………………………………...12
ЦИТ: 316-099, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-099

Филиппова Т.А., Сычева А.В., Фролова Ю.С.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Philippova T., Sycheva A., Frolova Y. WAYS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF
PRODUCT ENGINEERING…………………………………………………………….16

Экономика отраслей хозяйства /
Economy of the sectors

ЦИТ: 316-051, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-051

Полищук В.Н.
АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ВИРАЩИВАНИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Polishchuk V.N. ANALYSIS METHODOLOGIES TO DETERMINE THE COST OIL
SEEDS………………………………………………………………………………...19

Экономика природопользования и охраны окружающей среды /
Environmental Economics
ЦИТ: 316-060, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-060

Співак Я. О., Баштанар Д. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Spivak Ya. O., Bashtanar D. V. POTENTIAL ISSUES OF ENERGY EFFICIENCY IN
UKRAINE……………………………………………………………………………..23

Научные труды SWorld

111

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

ЦИТ: 316-090, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-090

Кирюшин А. В., Резаков Г. Р., Белов А. А., Кирюшин В. А.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Kiryushin A. V., Rezakov G. R., Belov A. A., Kiryushin V. A.ENVIRONMENTAL AND
ECONOMIC ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF SUBJECTS
VOLGA FEDERAL DISTRICT………………………………………………………….27
ЦИТ: 316-169, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-169

Якушова К.В.
СУТНІСТЬ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Yakushova C.V. ESSENCE OF ENVIRINMENTALLY AGRARIAN LAND USE……………30
Размещение производственных сил и региональная экономика /
Placement of the productive forces and the regional economy
ЦИТ: 316-034, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-034

Кольцов В. В., Шепель А. С.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ :
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА В
ЭКОНОМИКЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Kol’tsov V.V., Shepel A.S. MODERNIZATION OF OLD INDUSTRIAL TERRITORIES:
THE USE OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE IN THE RUSSIAN FAR EAST
ECONOMY……………………………………………………………………………34
ЦИТ: 316-158, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-158

Лыщикова Ю.В.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Lyshchikova J.V. REVENUES’ CAPITALIZATION OF HOUSEHOLDS: REGIONAL
TENDENCIES AND BUDGET RESTRICTIONS…………………………………………38

Бухгалтерский учет и аудит /
Accounting and auditing

ЦИТ: 316-151, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-151

Sytnik O. E.
ASSESSMENT OF BIOLOGICAL ASSETS AND RESULTS OF THEIR
BIOTRANSFORMATION IN AGRICULTURAL ORGANIZTION

Сытник О. Е. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ
БИОТРАНСФОРМАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗЦИЯХ…………...42

Научные труды SWorld

112

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ /
MANAGEMENT AND MARKETING
Управление персоналом /
HR Management

ЦИТ: 316-166, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-166

Лебедева И.Ю., Садченко Д.И.
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Lebedeva I.Y., Sadchenko D.I. GOING NEAR ESTIMATION AND DEVELOPMENT OF
SKILLED POTENTIAL OF COMMAND OF PROJECT….……………………………….46

Управление качеством /
Quality control

ЦИТ: 316-118, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-118

Сич Ю.Р., Слива Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ МАКАРОННИХ
ВИРОБІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ ISO 14024:2002

Sych Y.R., Sliva Y.V. FORMATION OF THE ECOLOGICAL CRITERIA FOR PASTA IN
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF DSTU ISO 14024:2002….…………….51
ЦИТ: 316-119, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-119

Комкова А.В., Сухенко В.Ю.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НД ТА
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ І БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ПРИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННІ

Komkova A.V., Sukhenko V. Y. ANALYSIS OF METHODS OF DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF ND AND IDENTIFY THE RISKS AND SAFETY OF
INDUSTRIAL PRODUCTS IN ITS APPLICATION….…………………………………...55
ЦИТ: 316-120, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-120

Пацера А.С., Слива Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ СИСТЕМ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Patsera A.S., Sliva Y.V. FEATURES OF PROPOSED ENERGY ENTERPRISES IN
UKRAINE. ……………………………………………………………………………61
ЦИТ: 316-121, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-121

Снегирева Д.В., Слива Ю.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
ФАСОВАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДСТУ ISO
14024:2002

Sniegirova D. , Sliva Y.DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL CRITERIA FOR
DRINKING WATER PACKAGED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF
DSTU ISO 14024:2002…………………………………………………………………65

Научные труды SWorld

113

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Информационные технологии в управлении /
Information technology in management

ЦИТ: 316-092, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-092

Калин С.А.
МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Kalin S.A. MODEL OF INFLUENCE OF COMPUTERS SOCIAL NETWORKS….…………69
Политика и практика маркетинга на предприятии /
Policies and practices for marketing in business
ЦИТ: 316-041, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-041

Кривоніс А. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Kryvonis A. О. THEORETICAL ASPECTS OF COMPETITIVENESS RETAILERS………..72
ЦИТ: 316-148, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-148

Базалиева Л.В.
СПИЧРАЙТИНГ КАК ПИАР ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Bazaliieva L.V. SPEECHWRITING AS PR TECHNOLOGY OF MANAGEMENT OF
BEHAVIOR OF CONSUMERS….……………………………………………………..77

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ /
LEGAL AND POLITICAL SCIENCE
Теория и история государства и права /
Theory and history of state and law
ЦИТ: 316-147, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-147

Шестопалова Л. М.
АНТИНОМІЯ ЯК ВНУТРІШНЯ ОЗНАКА УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА

Shestopalova Ludmila M. ANTINOMY AS AN INTERNAL FEATURE OF UKRAINIAN
SOCIETY……………………………………………………………………………...81
ЦИТ: 316-134, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-134

Фисун А.П. Белевская Ю.А.
ТЕОРИЯ ПРАВА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: НАПРАВЛЕНИЯ И
УГРОЗЫ

Fisun A.P. Belevsky Yu.A. THEORY OF THE RIGHT OF MODERN SOCIETY:
DIRECTIONS AND THREATS…………………………………………………………87
ЦИТ: 316-170, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-170

Андреєва Д.М., Сєкунова Ю.В.
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – «КОВАЛЬ» НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Andreyeva D.M., Siekunova I.V. MYKHAJLO HRUSHEVSKY – "BLACKSMITH" OF
UKRAINE'S INDEPENDENCE….……………………………………………………...90

Научные труды SWorld

114

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Политические проблемы международных систем и глобального развития /
Political problems of international systems and global development
ЦИТ: 316-157, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-157

Костюк О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН БАЛТІЙСЬКОЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Kostiuk O.V. PROSPECTS OF COOPERATION BALTIC AND BLACK SEA REGIONS…...95

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ /
TOURISM AND RECREATION
Туристский рынок, его современное состояние и прогноз развития /
The travel market, its current status and development forecast
ЦИТ: 316-057, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-057

Кравчук H.M., Кондауров К.А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОСЛУГИ BUSINESS SPEED DATING ДЛЯ
ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Kravchuk N.N., Kondaurov K.A. PERSPECTIVE ROZVITKU Hotel BUSINESS SPEED
DATING FOR TOURISM DІLOVOGO UKRAINY……………………………………….99
ЦИТ: 316-115, DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-6-115

Кравчук Н.Н., Красноярцев В.О.
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Kravchuk N.N. Krasnoyartsev V.О. ENERGY-SAVING TECHNOLOGY IN THE HOTEL
INDUSTRY…………………………………………………………………………..105

Научные труды SWorld

115

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Научное издание
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ SWORLD
Выпуск 3 (44)
Том 6
Экономика,
Менеджмент и маркетинг
Юридические и политические науки
Туризм и рекреация
На русском, украинском и английском языках
Свидетельство СМИ
ПИ № ФС 77 – 62059
ЭЛ № ФС 77 – 62060
Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции «Научные
исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2016»
(11-18 октября 2016 г.)
на сайте www.sworld.education
Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были
рекомендованы к изданию в журнале (после рецензирования).

Разработка оригинал-макета – ООО «Научный мир»

Формат 60х84/16.
Тираж 500. Заказ №К16-3.
Подписано в печать: 07.11.2016
ООО «НАУЧНЫЙ МИР»
153012, г.Иваново, ул.Садовая 3, 317
e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education
Идентификатор субъекта издательского дела №9906509

Издатель не несет ответственности за
достоверность информации и научные результаты,
представленные в статьях

Научные труды SWorld

116

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

