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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: КОРРУПЦИЯ В ПОЛЬШЕ

Ключевые слова: администрация, коррупция, экономика труда

Целью исследования является оценка уровня коррупции в Польше.
Методы исследования
Основные методы: информационные исследования, анкетирование и ста-

тистическая обработка анкет.
Исследование выполнялось в два этапа в течение 2016-2017  г.г. На первом этапе 

(конец 2016  г.) были проведены информационные исследования, показавшие негативное 
влияние коррупции на системы здоровья, образования, государственного управления и на 
бизнес. На втором этапе (январь 2017 г.) было проведено анкетирование и статистическая 
обработка анкет. В анкетировании приняли участие 82 респондента (см. табл. 1) студенты 
специальностей «Администрация» и «Менеджмент» из Академии Я. Длугоша в Ченстохове.

Методика подготовки и проведения анкетирования, а также статистической 
обработки его результатов опубликованы в источнике [1].

Полученные результаты не могут считаться закономерностью или устойчи-
вой тенденцией. Однако, они являются реальным фактом, который следует учитывать 
в системе государственного управления Польши.

Информационные исследования
Transparency International отметила, что пришла «повальная коррупция» 

(https://www.unian.net/society/1741126-indeks-vospriyatiya-korruptsii-ukraina-zanyala-
131-mesto-vmeste-s-rossiey-i-nepalom-infografika.html), 2016 г.

Таблица 1 
Общая характеристика респондентов, Польша

Специальность
Форма 
обучения

Кол-во Характеристика респондентов

«Администрация» очная 61

Студенты 2 ступени (магистратура), выбравшие 
специальность по призванию (чисто теоретически), 
прошедшие практику в органах государственной 
власти, и имеющие теоретическое представление о 
работе системы управления

«Менеджмент»
очная и 
заочная

21

Работники системы управления в реальном секторе 
экономики, которые работают в реальном секторе 
экономики, имеют реальное представление о работе сис-
теме управления и уже знают основы теории управления
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Место Польши в «соревновании» по уровню коррупции за 15 лет приведено 
в табл. 2. Здесь также приведены данные о соседних странах.

Табл. 2 показывает, что, начиная с 2006 г., место Польши движется вверх, что озна-
чает снижение уровня коррупции. К сожалению, место страны является относительным 
показателем, а не абсолютным. Оно позволяет только сравнивать страны между собой.

Более точным показателем является Индекс восприятия коррупции (ИВК). 
На его основе все страны мира ранжируются по шкале от 0 до 10 баллов. Ноль обо-
значает самый высокий уровень восприятия коррупции, а десять – наименьший. Ин-
декс составляется международной организацией Transparency International на основе 
данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах (http://transparency.
org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog). Опросы проводят независимые экспертные 
организации, которые занимаются анализом госуправления или бизнес-климата.

Значения ИВК для Польши приведены в табл. 3. Здесь также приведены 
данные о соседних странах.

Табл. 3 показывает, что с 2006 г. ИВК в Польше улучшается, а в Германии ИВК 
стабильный. В России и Украине ситуация переменная.

Результаты
Ниже приведены результаты оценки уровня коррупции на основе мнения 

респондентов  – обычных граждан, которые ежедневно ходят на учебу или работу, 
которые пользуются государственными услугами и медициной.

Таблица 2 
Место Польши среди других стран, где имеется коррупция [2-5]

Год Польша Германия Украина Россия
2001 44 20 83 79
2006 61 16 99 121
2011 41 14 152 143
2016 29 10 131 131

Таблица 3 
Индекс восприятия коррупции, в сопоставимых цифрах [2-5]

Год Польша Германия Украина Россия
2001 4,1 7,4 2,1 2,3
2006 3,7 8,0 2,8 2,5
2011 5,5 8,0 2,3 2,4
2016 6,2 8,1 2,9 2,9

Таблица 4 
Оценка уровня коррупции респондентами, включая прогноз, %

Год
Польша Германия Украина Россия

Мх δх-1 Мх δх-1 Мх δх-1 Мх δх-1

2001 38,3 20,6 29,2 16,1 46,0 25,0 56,1 23,0
2006 42,0 18,0 32,5 14,8 50,8 22,7 60,1 20,8
2011 47,6 21,7 34,2 15,9 57,8 19,9 64,8 19,3
2016 47,5 23,9 36,3 20,1 59,6 18,7 69,2 20,0
2021 50,1 29,8 39,2 24,0 63,3 19,0 71,6 22,5
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Результаты статистической обработки анкет для респондентов приведены в 
табл. 4., на рис. 1 и рис. 2.

Табл. 4. и рис. 1  показали, что, согласно ИВК, уровень коррупции в Поль-
ше снижается. Анкетирование (табл. 4 и рис. 2) показало, что уровень коррупции в 
Польше возрастает. Это есть мнение обычных граждан, которые ежедневно ходят на 
учебу или работу, которые пользуются государственными услугами и медициной.

Сравнение Польши с Германией подтверждает полученные результаты.
Заключение
Показано, что оценки уровня коррупции через Индекс восприятия корруп-

ции и анкетирование различаются. Респонденты считают, что уровень коррупции в 
Польше возрастает в течение 15 лет и продолжает расти.

Полученные результаты являются реальным фактом, который следует 
учитывать в системе государственного управления Польши.

0

10

20

30

40

50

60

2001 2006 2011 2016 2021

Польша Германия

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2001 2006 2011 2016

Польша Германия

Рис. 1. Индекс восприятия коррупции в Польше и в Германии

Рис. 2. Оценка уровня коррупции в Польше респондентами, %
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УДК 75. 03.
Петрушевська Наталія Ігорівна

natalipetrushevsky@mail.ru

МИСТЕЦТВО ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ  
В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ «ОСЬОВОГО ЧАСУ»

Розглядаючи образотворче мистецтво в контексті філософських концепцій 
«осьового часу», необхідно відзначити його значення в процесі інтелектуального і ду-
ховного розвитку особистості. У статті розглядаються такі центри як Греція, Індія 
і Китай, де в VI столітті до н. е. виникли «осьові» філософські вчення, спрямовані 
на гармонізацію і еволюцію особистості і суспільства. Домінуючим центром розви-
тку філософії була Індія з її духовною культурою, що проростає з глибокої давнини. 
Домінуючим же центром образотворчого мистецтва «осьового часу» стала Греція, 
суспільно-політичний устрій якої створив сприятливі умови для вільного розвитку 
інтелектуального потенціалу своїх громадян. Представники філософських шкіл дав-
ньої Греції вільно формували свої уявлення, подорожуючи центрами «доосьових» циві-
лізацій і збираючи знання про світ і людину. Поява Будди в Індії, в VI столітті до н. е., 
і прихід з Індії в Китай Лао Цзи створили нову епоху вдосконалення особистості, що 
зробила благотворний вплив на європейську цивілізацію. В образотворчому ж мисте-
цтві вплив на давню Індію і Китай надало «осьове» мистецтво стародавньої Греції. 
Таким чином, в філософських концепціях стародавньої Греції і Китаю проглядаєть-
ся вплив філософії стародавньої Індії, а в образотворчому мистецтві давньої Індії і 
Китаю проглядається вплив мистецтва давньої Греції. У процесі створення твору 
мистецтва художник використовує різні методи наукового пізнання: емпіричні та 
теоретичні. Основою творів живопису, скульптури або рельєфу є малюнок. Процес 
створення малюнка складається з послідовних етапів, кожен з яких виражає певний 
метод наукового пізнання.

Ключові слова: античний станковий живопис, філософія, культура, «осьо-
вий час», методи наукового пізнання, енкаустика, малюнок, композиція, художнє за-
вдання.

Петрушевская Наталия Игоревна

ИСКУССТВО КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ «ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ»

Рассматривая изобразительное искусство в контексте философских концеп-
ций «осевого времени», необходимо отметить его значение в процессе интеллектуаль-
ного и духовного развития личности. В статье рассматриваются такие центры как 
Греция, Индия и Китай, где в VI веке до н. э. возникли «осевые» философские учения, 
направленные на гармонизацию и эволюцию личности и общества. Доминирующим 
центром развития философии была Индия с ее уходящей в необозримую древность ду-
ховной культурой. Доминирующим же центром изобразительного искусства «осевого 
времени» стала Греция, общественно-политическое устройство которой создало бла-
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гоприятные условия для свободного развития интеллектуального потенциала своих 
граждан. Представители философских школ древней Греции свободно формировали 
свои представления, путешествуя по центрам «доосевых» цивилизаций и собирая 
знания о мире и человеке. Появление Будды в Индии, в VI веке до н. э., и приход из Ин-
дии в Китай Лао Цзы создали новую эпоху совершенствования личности, оказавшую 
благотворное влияние на европейскую цивилизацию. В изобразительном же искусстве 
влияние на древнюю Индию и Китай оказало «осевое» искусство древней Греции. Та-
ким образом, в философских концепциях древней Греции и Китая просматривается 
влияние философии древней Индии, а в изобразительном искусстве древней Индии 
и Китая просматривается влияние искусства древней Греции. В процессе создания 
произведения искусства художник использует различные методы научного познания: 
эмпирические и теоретические. Основой произведения живописи, скульптуры или 
рельефа является рисунок. Процесс создания рисунка состоит из последовательных 
этапов, каждый из которых выражает определенный метод научного познания.

Ключевые слова: античная станковая живопись, философия, культура, 
«осевое время», методы научного познания, энкаустика, рисунок, композиция, худо-
жественная задача.

Natalia Petrushevska

ART AS A METHOD OF KNOWLEDGE  
IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHY “AXIAL AGE”

Considering the visual arts in the context of the philosophical concepts of “axial 
age”, it is necessary to note its importance in the process of intellectual and spiritual devel-
opment of the individual. The article investigates such centers as Greece, India and China, 
where in the VI century BC. e. having “axial” philosophies doctrine at harmonization and 
evolution of the individual and society. The dominant center for the development of phi-
losophy was India, with its boundless antiquity dating back to the spiritual culture. The 
dominant center of the fine arts “axial age” was Greece, the socio-political system that created 
favorable conditions for the free development of the intellectual potential of its citizens. Rep-
resentatives of the philosophical schools of ancient Greece freely formed their ideas, traveling 
to centers of “ beforeaxial “ civilizations and collecting knowledge about the world and man. 
The appearance of the Buddha in India, in the VI century BC. e., and the coming from India 
to China Lao Tzu created a new era of perfection of the individual, have a beneficial effect 
on European civilization. In the fine arts the same signification on ancient India and China 
had the “ axial “ art of ancient Greece. Thus, in the philosophical concepts of ancient Greece 
and China viewed the influence of the philosophy of ancient India, and in the fine arts of 
ancient India and China can be seen the influence of the art of ancient Greece. In the process 
of creating a work of art the artist uses various methods of scientific knowledge: empirical 
and theoretical. The basis of creation of paintings, sculptures or relief is drawing (design). 
The process of creating the drawing consists of a sequence of steps, each of which expresses a 
particular method of scientific knowledge.

Keywords: antique easel painting, philosophy, culture, “axial time” methods of 
scientific knowledge, encaustic, drawing, composition, artistic task.
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Рассматривая философию и искусство «осевого времени», необходимо вы-
делить такие центры как Греция, Индия и Китай, где в VI веке до н. э. возникли «осе-
вые» философские учения, направленные на гармонизацию и эволюцию личности 
и общества. Следует отметить, что проблемой эволюции общества наиболее актив-
но занимались философы древней Греции. Так, Сократ и Платон были обеспокоены 
проблемой создания мудрого правительства, которое обеспечило бы благоденствие 
эллинов. Клавдий Элиан в «Пестрых рассказах» пишет: «Философы пеклись о нуж-
дах государства, а не жили отрешенными от подобных забот мудрецами… Я склонен 
считать государственной деятельностью и то, что Персей наставлял Антигона, Ари-
стотель вел философские беседы с юным Александром, сыном Филиппа, а Лисид, зна-
менитый ученик Пифагора, образовал Эпаминонда. Следовательно, полагать, будто 
философы чужды практической деятельности, нелепо и неразумно. Я бы, например, 
с радостью обладал их пресловутыми отрешенностью от жизни и любовью к покою» 
[5]. Философия древней Индии и Китая была направлена не столько на решение 
общественных проблем, сколько на решение духовных проблем личности. Домини-
рующим центром развития философии была Индия с ее уходящей в необозримую 
древность духовной культурой. Доминирующим же центром изобразительного ис-
кусства «осевого времени» стала Греция, общественно-политическое устройство ко-
торой создало благоприятные условия для свободного развития интеллектуального 
потенциала своих граждан. Представители философских школ древней Греции сво-
бодно формировали свои представления, путешествуя по центрам «доосевых» циви-
лизаций и собирая знания о мире и человеке. Появление Будды в Индии, в VI веке до 
н. э., и приход из Индии в Китай Лао Цзы создали новую эпоху совершенствования 
личности, оказавшую благотворное влияние на европейскую цивилизацию. В изо-
бразительном же искусстве влияние на древнюю Индию и Китай оказало «осевое» 
искусство древней Греции. Таким образом, в философских концепциях древней Гре-
ции и Китая просматривается влияние философии древней Индии, а в изобразитель-
ном искусстве древней Индии и Китая просматривается влияние искусства древней 
Греции.

Поскольку характер философской мысли определяет характер искусства 
определенного культурно-исторического региона, живопись древней Греции и Ки-
тая имеет специфические различия. После длительного деспотического правления 
династии Шан Инь, из Индии в Китай пришел замечательный философ Лао Цзы. Он 
принес учение о Дао, принципы которого изложил в трактате «Дао Де Цзин». Опти-
мальный отбор информации, а также простота и ясность изложения делает это про-
изведение, поистине, «осевым» в истории философии. Оно, как «золотая середина», 
находится между двумя крайностями: догматизмом и критицизмом, подтверждая ис-
тину «срединного пути», найденную Буддой. Направленность даосизма на избавление 
от иллюзий, сковывающих индивидуальное сознание, путем обретения внутренней 
тишины и покоя, обусловило декоративный характер китайской живописи, которая 
отказалась от светотеневой моделировки форм как от иллюзорной и отвлекающей 
информации. Искусство же эллинов, напротив, было ориентировано на манипуля-
цию иллюзиями и убедительное их создание. Также как, для решения насущных про-
блем в этом мире, древнегреческие ораторы оттачивали мастерство риторики, также 
и художники изобретали и совершенствовали технологию, методику и формальные 
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приемы для создания в живописи эффектов гиперреализма, иллюзионизма и оп-арта. 
Представители различных школ древнегреческой философии собирали свои знания 
в окружающих Грецию и уходящих в небытие древних цивилизациях. Таким обра-
зом, идеи представителей скептицизма, эпикуреизма, стоицизма и неоплатонизма не 
противоречат принципам, изложенным в «Дао Де Дзин». В отличие от древнегрече-
ской живописи, пришедшей к своему расцвету в IV в. до н. э., китайская живопись во 
II в. до н. э. только начала свое развитие, черпая свое вдохновение в древнегреческой 
вазописи. Найденные археологами, в 1972 – 1974 годах, произведения ранней китай-
ской живописи, выполненной на шелке и датируемой эпохой Западная Хань (206 год 
до н.э. – 24 год н.э.), в восточном пригороде г. Чанша, имеет стилистические особен-
ности коринфской чернофигурной вазописи, явившейся истоком древнегреческой 
живописи. Четыре краски, используемые впоследствии классиками эллинистической 
живописи, демонстрируют четыре цвета коринфской расписной керамики: охра жел-
тая, охра красная, белая и черная. Силуэт рисунка наносился черной краской, женская 
карнация писалась белой, фон композиции был желтым, а некоторые детали прори-
совывались красным и белым цветами. Эллинистическая живопись обогатила, также 
искусство Индии, что отразилось в технологии и колористических принципах. Так, 
знаменитые монументальные росписи Аджанты, созданные в период со II века до н. 
э. по V век н. э., до сих пор демонстрируют яркие и насыщенные цвета, что указывает 
на использование энкаустических красок. Ранние росписи Аджанты отражают моно-
хромный колорит древнегреческой живописи, а поздние – яркость римской. Четыре 
краски, используемые греческими художниками согласуются с четырьмя стихиями 
философии ранних стоиков: землей, водой, огнем и воздухом. Стихию земли можно 
соотнести с охрой желтой, стихию воды – с черной, стихию огня – с охрой красной и 
стихию воздуха – с белой. Система четырех элементов-стихий, очевидно, была заим-
ствована стоиками, после завоевания Индии Александром Македонским, из буддий-
ской концепции пяти скандх, через которые личность воспринимает мир (сансара). 
Первая, материальная скандха (рупа), означающая «форму», состоит из четырёх ком-
понентов (махабхута): земли, ветра, огня и воды. Если греческие мастера соотносили 
цвета своей живописи с четырьмя стихиями стоической философии, то китайские 
художники соотносили с пятью стихиями У-син, также, различные движения кисти, 
выражающие определенный характер движения энергии Ци. Исходя из различной 
идеологической ориентации, греческие и китайские живописцы ставили перед со-
бой различные художественные задачи. Греческие мастера стремились создать в 
своих произведениях максимально убедительную иллюзию объектов этого мира, же-
лая обмануть зрителя, заставив его поверить в реальность, созданную художником. 
Мастер-творец создавал альтернативную реальность, в которой конструировал не 
только формы, но и чувства. Сверхзадачей античных живописцев была передача тон-
чайших эмоционально-психологических состояний изображенных персонажей, а все 
произведение должно было быть исполнено обаянием. Присутствие в живописи дара 
Харит являлось высшим показателем Искусства. Плиний Старший пишет в «Есте-
ственной истории» о знаменитом портретисте Александра Македонского, Апеллесе: 
«В его искусстве особенное было очарование, хотя в это же время были величайшие 
живописцы. И хотя он восхищался их произведениями, но, похвалив все, говорил, 
что нет в них того его обаяния, …что им удается все прочее, но в одном этом нет 
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ему равного» [4]. Увлеченность греческих художников проблемой создания иллюзий 
имела познавательное и практическое значение, а живопись являлась способом по-
знания реальной действительности. Внутренняя свобода и рационализм эллинов об-
условили мощное развитие искусства, как разумной, целесообразной, методически 
организованной и добродетельной деятельности. Сократ, в произведении Платона 
«Федр», пишет: «Божественная философия» заключается в приобщении к тому, от 
чего человек «…всего более мог бы стать разумным…» [3]. Развитие ума и воспи-
тание души являются центральными темами эллинистической философии, что от-
разилось в высочайших достижениях эллинистического искусства. Подробно разра-
ботанные исследования умственной и эмоционально-психологической деятельности 
человека были изложены в трактатах индуизма и буддизма. В сутрах «Раджа-йоги» 
дается определение трех типов «достоверного знания»: прямого восприятия, умоза-
ключения и свидетельства. «Любое знание, получаемое на основе восприятия, умоза-
ключения или свидетельства, которое способствует вайрагье (бесстрастию) и ориен-
тирует ум на наше внутренне Я, называется аклишта, безболезненным, а то, которое 
усиливает привязанность к мирским вещам, называется клишта, болезненным» [2]. 
Платоновский Сократ говорит о воспитании «души, ценнее которого поистине нет 
ничего ни у людей, ни у богов» [3]. Эта мысль согласуется с идеями буддизма, конфу-
цианства и даосизма в философии древней Индии и Китая. В поистине осевом произ-
ведении «Дао Де Цзин», Лао Цзы говорит о процессе воспитания души:

«Дао создаёт существа, Дэ нянчит их, взращивает, помогает совершенство-
ваться, созревать, ухаживая за ними, поддерживая их.

Те существа постепенно растут душами, совершенствуются, достигают Совер-
шенства. Поэтому нет того человека, который не был бы обязан почитать Дао и Дэ» [1].

По Платону, настоящее искусство – занятие государственным благоустрой-
ством и добродетелью, а также справедливость. Как Сократ, так и Платон видели 
решение проблем государства в мудром управлении, мечтая о том времени, когда 
управлять страной будут философы. В связи с этим невозможно не вспомнить би-
блейское предсказание о том, что после Второго Пришествия Христа народами бу-
дут управлять святые. Лао Цзы говорит об этом: «У некоторых людей бывает велико 
стремление управлять всем миром, и они стараются в этом преуспеть. Но я не вижу 
в том никакой возможности.

Ведь мир – это вместилище Дао – прекрасного, неуязвимого! И нельзя управ-
лять Им! Дао – вечно и не имеет человеческого облика. Хотя Дао – Существо нежное, 
но никто в мире не может Его себе подчинить. Если бы знать и правители страны 
стали жить в гармонии с Дао – то все остальные люди сами стали бы спокойными. 
Небо и земля тогда слились бы в гармонии, наступили бы счастье и благополучие, 
народ успокоился бы даже без приказаний!» [1].

Платоновская концепция искусства как логического конструирования сле-
дует рассматривать в контексте его теории трехчастности человеческой души (пси-
хики), состоящей из Разума, Эмоций и Желаний. Философ был убежден в том, что 
гармония этого тризвучия осуществима только под руководством Разума, как глав-
ного координационного центра. В произведении «Федр», Сократ говорит: «Уподобим 
душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони, и 
возничие все благородны и происходят от благородных, а у остальных они смешан-
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ного происхождения» [3]. Платоновское понятие Разума соотносится с понятиями 
«читты» – «ментальной субстанции» и «вритти» – «мысле-волн» буддийской фило-
софии. «Подобно тому, как человек может ясно видеть своё лицо в чистом зеркале, 
он зрит свою истинную природу через очищенное зеркало читты. Тогда он освобож-
дается от иллюзий ума и не попадает более в их сети. Полновластный хозяин свое-
го ума, он действует через него, пока не иссякнет его плодоносящая карма, но даже 
при этом он более не привязан к вещам этого мира. Он становится стхита праджня, 
утвердившемся в мудрости, как об этом повествуется в «Гите» (II: 55-72)» [2].

Разум, Эмоции и Желания платоновской психики соотносятся, также, с тре-
мя Гунами индуистской философии санкхья (Саттва-гуна («гуна благости»), Раджо-
гуна («гуна страсти») и Тамо-гуна («гуна невежества»)), определяющими мышление и 
деятельность души. Три гуны являются тремя видами проявления иллюзорной энер-
гии Майи, приводящей человека к ложным представлениям о существующем мире. 
Единое (санскр. एकम् सत्, «единственное бытие») или Брахман  – Истинная Реаль-
ность, достижение которой возможно только через освобождение от страстей (при-
вязанностей).

«Тот же, кто ещё не способен контролировать ментальные видоизменения 
(вритти), продолжает отождествляться с умонастроением, определяемым тремя гуна-
ми (атрибутами Природы), действующими через читту. Когда доминирует саттва, ум 
спокоен и умиротворён; когда раджас доминирует, ум беспокоен и возбуждён жела-
ниями; когда превалирует тамас, ум вял и пассивен. Но йог, утвердившийся в высшем 
Я, не отождествляется с умонастроением. Он становится гунатита, превзошедшим 
гуны («Гита», XIV: 21-27). Вритти, или мысле-волны, возникающие в моменты преоб-
ладания саттвы, называются шанта, умиротворённые, мирные; вритти, возникающие 
при доминирующем раджасе, называются гхора, возбуждённые; и, наконец, вритти, 
вызванные тамасом, носят название мудха, вялые»[2].

Говоря о ведущей роли Разума, Сократ и Платон касаются основ работы 
художника, практикующего анализ чувственных образов для познания реальной 
природы вещей – эйдосов. Художник – technicos – пользуется научными знаниями 
в процессе создания произведения искусства. Так, творческая деятельность индиви-
да стимулирует мыслительный процесс, базирующийся на «искусстве рассуждения». 
Число, без которого невозможна никакая соразмерность и взаимная согласован-
ность, рассматривается как основа гармонии во всех искусствах. Плиний Старший 
в «Естественной истории» пишет замечательном живописце Памфиле (IV в до н. 
э.), учителе Апеллеса: он «первым в живописи получил образование во всех науках, 
особенно в арифметике и геометрии, и утверждал, что без них искусство не может 
совершенствоваться» [4]. О значении искусства в процессе совершенствования лич-
ности Платон пишет: «наслаждения и страсти побеждаются разумом, действием и 
искусством» [3].

Лао Цзы, также, говорит о вреде страстей для эволюции души:
«Нет большей беды, чем неограниченные «земные» страсти!
И ничто так не губит, как стремление приумножать «земные» богатства!
Кто умеет довольствоваться тем, что есть, – тот всегда счастлив!
Мудрый человек не имеет корыстных побуждений.
Он живёт интересами других людей» [1].
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Элиан в «Пестрых рассказах» пишет: «Эпикур из Гаргетта утверждал: «Кому 
не довольно малого, тому всего мало» – и был готов, по его словам, питаясь одним 
хлебом и водой, поспорить с Зевсом, кто из них счастливее» [5]. Описывая встре-
чу афинского стратега Тимофея и Платона, во время загородной прогулки, Элиан 
передает восклицание Тимофея, услышавшего философские беседы Платона с уче-
никами: ««Вот она настоящая жизнь и подлинное счастье!» Из этих слов видно, 
что Тимофей не чувствовал себя вполне счастливым, ибо был далек от подобных 
мыслей, занятый своей славой и почестями» [5]. Лао Цзы написал в «Дао Дэ Цзин», 
что боится только суеты так как она связана с иллюзиями и страстями. В начале 
своего трактата он говорит: «Дао нельзя познать, лишь говоря о Нём. …Лишь тот, 
кто освободился от «земных» страстей, может увидеть Его. А тот, кто имеет те стра-
сти, – тот может видеть лишь Его Творение. Впрочем, и то, и другое есть по сути 
Одно, но, тем не менее, с разными названиями. Оба они – сокровенны. Причём тот 
переход, который существует между ними, есть дверь ко всему истинно чудесному. 
Когда люди узнают, что такое красивое, – то появляется и представление о без-
образном. Когда узнают, что такое добро, – то возникает и понятие зла. Подобно 
этому бытие и небытие, трудное и лёгкое, длинное и короткое, высокое и низкое 
позволяют взаимно познать друг друга. Разные звуки, сливаясь, создают гармонию. 
Так же и предшествующее и последующее – в гармонии следуют друг за другом» 
[1]. Так, процесс создания произведения искусства, будь то музыка или живопись, 
включает в себя использование трех типов «достоверного знания» и метод сравни-
тельного анализа. Рисунок, являющийся основой живописи, требует от художника 
понимания приоритета идеи (эйдоса) над чувственно воспринимаемой формой, 
убедительное изображение которой невозможно без геометрических построений. 
Если рисовальщик будет ориентироваться только на впечатление от натуры и, 
стремясь создать похожее изображение, будет «срисовывать», а не конструировать 
формы, ему не удастся достичь желаемого результата. Эта проблема освещена в ди-
алоге Сократа и софиста, посвященном «идее лошади». Софист спросил Сократа: – 
Скажи-ка Сократ, ведь я могу видеть эту вот реальную лошадь, почему же я не могу 
видеть ее идею – «лошадь как таковую»? Сократ ответил ему на это так: – Для того, 
чтобы видеть лошадь, нужны глаза, которые у тебя есть. А вот чтобы видеть идею 
лошади, нужен разум, которого у тебя нет. Так, категория Разума становится цен-
тральной в древнегреческой философии и культуре, что определило бурное разви-
тие искусства и науки. В свою очередь, римляне культивировали две последующие 
части платоновской духовной триады: Эмоции и Желания. Пребывая в страстях и 
лени, римляне привели к упадку некогда процветавшее искусство живописи. Пли-
ний Старший в «Естественной истории» пишет об этом: «Портреты Эпикура они 
носят по спальням и повсюду возят с собой. …Да, конечно, – искусства погубила 
праздность, и поскольку нет духовных образов, то и телесными пренебрегают» [4]. 
Гедонизм Эпикура римляне поняли в соответствии с уровнем своего осознания, 
пытаясь оправдать философией эпикурейства собственное невежество.

Лао Цзы пишет о различном понимании Истины людьми, находящимися на 
различном уровне осознания: «Мудрый человек, узнав о Дао, устремляется к само-
реализации в Нём. Но не мудрый, узнав о Дао, – то сохраняет Его в своём уме, то 
теряет. Глупые же, услышав о Дао, подвергают Его насмешкам.
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А Тех, Кто познали Дао, – Тех они называют заблудшими, сумасшедшими… Му-
дрость кажется им безумством…, высшая справедливость – пороком…, праведность – 
развратом…, великая истина – ложью… Да, великий квадрат не имеет углов, великий 
звук нельзя услышать, великий образ необозрим… Да, Дао скрыто от их взглядов.

Оно ведёт к Совершенству лишь достойных!» [1]. Совершенство достигает-
ся освобождением от привязанностей и страстей, то есть контролем мыслительной 
деятельности. Господь Кришна в «Бхагавадгите» говорит Арджуне: «Да, с умом бес-
покойным нелегко совладать; но смирить его всё-таки можно, упражняясь в абхьясе, 
а также в вайрагье» (VI:35) [2].

«Существует два эффективных способа контроля вритти (мыс-
лей)  – абхьяса, систематическая практика, и вайрагья, бесстрастие. 
 Читта (ментальная субстанция) уподобляется реке, текущей в двух направлениях: в 
сторону самсары, мироздания, и в сторону кайвальи, Освобождения. Путь к самсаре 
образовывается привязанностью, безрассудной страстью, невежеством и не способ-
ностью различать истинное от ложного. Путь к кайвалье прокладывается мудростью 
распознавания и непривязанностью. Естественные, направленные на окружающий 
мир, тенденции читты обуздываются вайрагьей. Течение ума вовнутрь, в направле-
нии Бога, обеспечивается абъясой. Как птица летает в небе с помощью двух своих 
крыльев, так и душа летает в небесах свободы, или Освобождения, с помощью вай-
рагьи и абхьясы» [2].

«Чему бы человек не обучался  – чтению, письму, кулинарному искусству, 
торговле, шитью, танцам, музыке,  – во всём успех достигается лишь практикой. 
Силой практики даже звери творят чудеса на аренах цирка. То, что кажется очень 
трудным поначалу, благодаря старанию и прилежности становится лёгким потом. …
Мудрец Патанджали заявляет, что нет никакой нужды отчаиваться, поскольку систе-
матическим усилием можно овладеть даже буйным, непокорным умом» [2]. Занятие 
живописью дает художнику возможность осуществлять систематическую практику 
распознавания истинного от ложного, вырабатывая бесстрастие и отрешенность от 
материального мира. «Вышеупомянутая абхьяса (систематическая практика), осу-
ществляемая должным образом без перерыва, длительное время и с полной верой и 
преданностью, обретает твёрдую устойчивость, стабильность» [2], необходимую для 
контроля над гунами. Лао Цзы пишет: «Человек, утончивший себя до состояния Дэ, – 
становится тождественен Дэ.

Человек, утончивший себя до состояния Дао, – становится тождественен Дао. 
Тот, кто тождественен Дэ, – обретает Блаженство Дэ. Тот, кто тождественен Дао, – 
обретает Блаженство Дао» [1]. Практика искусства позволяет утончить восприятие 
практикующего, и достичь внимательного и утонченного ума. Китайский художник 
Го Си (кит. 郭熙; ок.1020 – ок.1090), в своем трактате по живописи, рассматривая кар-
тину как психологический портрет автора, подчеркивает значение творческой лич-
ности и благородства художника, уровень осознания которого отражается в его ра-
ботах. Из этой предпосылки вытекает необходимость совершенствования личности 
художника. В своем трактате «Записки о высокой сути лесов и потоков» Го Си пишет, 
что созерцание диких источников и скал – обычное наслаждение для совершенного 
человека, что послужило причиной развития пейзажной живописи, гармонизирую-
щей жизнь человека в интерьере своего жилища.
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Китайская культура, после длительного периода упадка, стала формировать-
ся под воздействием двух основных факторов: принесенной Лао Цзы, из Индии, фи-
лософией и принесенным из античного мира искусством. Дальнейшее развитие ки-
тайской живописи, также не избежало древнегреческого влияния. Так, выдающийся 
китайский пейзажист XI века Го Си, изложивший в своем трактате «Записки о высо-
кой сути лесов и потоков» теорию «трех далей», обосновывая поэтичность как важ-
ный аспект живописи, упомянул высказывание «неизвестного автора»: «поэзия – это 
лишенная формы живопись; живопись – это обретшая форму поэзия». Упомянутая 
фраза «неизвестного автора», в действительности, является парафразой изречения 
древнегреческого поэта Симони́да Ке́осского (ок. 557/556 – ок. 468/467 до н. э.): «По-
эзия – это поющая живопись, так же как живопись – молчащая поэзия». Отсутствие 
ссылки на автора цитаты говорит о том, что теоретические разработки китайских 
художников основывались на информации, почерпнутой из переводов, содержащих 
тексты древнегреческих трактатов по живописи. Таким образом, «секреты простран-
ственной организации свитка» Го Си являются осмыслением творческих и научных 
изысканий древнегреческих живописцев, разработавших формальное решение пей-
зажных изображений. Сравнивая древнеримские монументальные пейзажи с китай-
скими пейзажами X – XI веков, можно видеть их формальное единство.

Рассматривая изобразительное искусство в контексте философских концеп-
ций «осевого времени», необходимо отметить его значение в процессе интеллекту-
ального и духовного развития личности. В процессе создания произведения искус-
ства художник использует различные методы научного познания: эмпирические и 
теоретические. Основой произведения живописи, скульптуры или рельефа является 
рисунок. Процесс создания рисунка состоит из последовательных этапов, каждый из 
которых выражает определенный метод научного познания. Так, первым этапом соз-
дания рисунка с натуры является Наблюдение, в процессе которого художник оцени-
вает объект познания с целью получения информации о его форме (конструкции), 
тональных и цветовых отношениях. Следующим этапом создания рисунка является 
Измерение, когда субъект познания (художник) устанавливает количественные от-
ношения между явлениями, то есть пропорции изображаемых объектов. Этап Экс-
перимента позволяет изучить проблемные ситуации формального, технического и 
технологического характера для получения исчерпывающей информации, меняя па-
раметры условий для фиксации всех свойств, связей и отношений. Следующий этап 
Описания фиксирует информацию Наблюдения, Измерения и Эксперимента, выра-
жаясь в создании эскизов-схем, таблиц данных, графиков и эмпирических формул. В 
процессе создания рисунка используются такие методы как Анализ, Синтез, Анало-
гия и Моделирование. Анализируя сложные формы, художник объединят детали в 
так называемые «блоки», которые и составляют форму объекта. В процессе анализа 
изучаемой формы применяются такие теоретические методы познания как Абстра-
гирование, Идеализация и Формализация. Такие элементы рисунка как точка, прямая 
линия, окружность и квадрат являются идеализированными формами. Абстрагиро-
вание от чувственно воспринимаемых форм необходимо для нахождения истинной 
формы, то есть ее эйдоса, «формы как таковой». На этапе Формализации художник 
создает абстрактные модели для исследования реальной формы. Профессиональный 
художник отличается от дилетанта тем, что изображает форму «как таковую», а не 
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кажущиеся иллюзии. Таким образом, обнаруживается важнейшая закономерность 
искусства: для убедительного создания «иллюзии» необходимо изображать «истин-
ную форму». Создание произведения искусства в материале является процессом Мо-
делирования.

Путь художника является одним из путей познания истины, возможно, наи-
более эффективным. Много искусствоведческих публикаций ХХ века были посвяще-
ны проблеме: о чем думает художник в процессе создания произведения искусства. 
При этом авторы исследований уделяют основное внимание поэтическим ассоциа-
циям, как будто анализируют сборник стихов. Ошибка такого подхода заключается 
в том, что поэзия и живопись располагают принципиально различными средствами 
для выражения художественных образов. В изобразительном искусстве существует 
понятие «литературы в живописи», означающее отсутствие формального решения, 
имеющего первостепенное значение для композиции. Говоря о поэзии и живописи, 
Симонид Кеосский имел в виду общие композиционные принципы построения про-
изведений живописи, поэзии, музыки, архитектуры и т. п. Практика искусства имеет 
огромное значение в процессе познания мира и человека, приводя художника к по-
ниманию фундаментальных принципов бытия.
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До складу економічного захисту інтересів господарюючого суб’єкта рекомен-
довано включити лише складові: ресурсну та інноваційну захищеність, які відповіда-
ють за захист якості протікання основних видів діяльності підприємства в розрізі 
операційної, фінансової, інвестиційної та інноваційної діяльності, що забезпечують 
переважну частку його доходу (як у випадку операційної діяльності внаслідок ви-
робничої і збутової діяльності – це виготовлення і збут готової продукції), або ді-
яльності, яка зумовлює зміну величини і складу власного і позиченого капіталів під-
приємства (як у випадку фінансової діяльності), або діяльності, яка цілеспрямована 
на розширення економічного потенціалу підприємства (як у випадку інвестиційної 
та інноваційної діяльності). До того ж у поєднанні інвестиційно-інноваційної діяль-
ності підприємства надамо перевагу оцінюванню інноваційній захищеності, так як 
господарюючі суб’єкти, які зберігають стабільний рівень інноваційного розвитку або 
навіть тільки виходять на шлях інноваційного розвитку, мають більше шансів збе-
регти або досягти допустимий рівень конкурентоспроможності на ринку. У цьому 
випадку складова інвестиційної захищеності також враховується, тому що більшість 
вітчизняних аграрних підприємств, зокрема і переробних, мають застарілі виробничі 
фонди, для оновлення яких потрібні, в першу чергу, додаткові інвестиційні ресурси. 
Також вони використовують не завжди досконалі виробничі процеси, які потребу-
ють оптимізації, і в подальшому тісного взаємозв’язку вже з техніко-технологічною 
складовою захищеності підприємства.

Інші види захищеності також можуть впливати на певний стан економіч-
ного захисту суб’єкта господарювання, будучи повністю самостійними елементами, 
що відповідають за різні категорії захисту підприємства у складі його загальної еко-
номічної безпеки. Це підтверджується у публікаціях багатьох науковців, у яких інші 
види захищеності підприємства трактують як певні функціональні складові еконо-
мічної безпеки [1-4]. Хоча за нашими дослідженнями вони не будуть мати прямого 
впливу на формування доходу аграрного підприємства, не будуть зумовлювати зміну 
величини і складу його власного і позиченого капіталу та не будуть приймати участь 
у розширенні його економічного потенціалу.
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Тому важливе значення нововведеної категорії – «захист економічних інтер-
есів» полягає у всебічному обґрунтуванні розуміння її сутності та виділення вже за 
допомогою неї меж і структури інтегрованого захисту вітчизняних переробних під-
приємств аграрної сфери з погляду основних його економічних позицій: стану інно-
ваційного розвитку (стану інноваційності), стану ресурсного забезпечення діяльнос-
ті переробних підприємств аграрної сфери (рис.1.).

Можна припустити, що у нашому випадку категорія «захист економічних 
інтересів» ґрунтуватиметься на основних структурних властивостях переробного 
підприємства аграрної сфери, таких як: ефективність, надійність, сталість, стійкість, 
дієздатність та гнучкість, які, у свою чергою, залежатимуть від стану проявів ліквід-
ності, платоспроможності, кредитоспроможності та конкурентоспроможності відпо-
відного суб’єкта господарювання і відповідатимуть за його загальну безпеку в спек-
трі відповідності цим властивостям (рис. 2).

«Під економічною ефективністю слід розуміти таку ефективність, що визначає 
суму одержаних позитивних результатів підприємства у процесі використання ресур-
сів і співвідношення суми їх витрат до одержаного економічного ефекту» [3-4], тобто 
обсягів виробництва товарів, реалізації продукції, одержаних прибутків, зростання 
продуктивності праці, підвищення якості продукції, економії матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів, вдосконалення виробництва, технічного прогресу тощо

Загалом ефективність складна і багатоаспектна категорія, і тому її вплив на 
захист економічних інтересів підприємства теж не однозначний, оскільки її можна 
вважати, згідно з [3], категорією, що складається з відношення між витратами ре-
сурсів і обсягом товарів та послуг, які виробляються з цих ресурсів; з максимального 
обсягу виробництва товарів і послуг з використанням мінімальної вартості ресурсів; 
з виробництва товарів певної вартості за найменших витрат ресурсів; з отримання 
максимуму з доступних для людини обмежених ресурсів; з відношення цінності ре-

Рис. 1. Структурні елементи захисту економічних інтересів підприємств
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зультату до цінності витрат тощо.
Можна припустити, що загальний стан захисту економічних інтересів пере-

робних підприємств аграрної сфери є інтегрованою величиною, яка відображає рі-
вень захисту одночасно і стану конкурентоспроможності, і ліквідності, і платоспро-
можності, і кредитоспроможності господарюючого суб’єкта, фіксуючи виконання 
властивостей ефективності, надійності, гнучкості, дієздатності, стабільності та стій-
кості, що корелюються систематичними і несистематичними видами ризиків над-
ходження загроз, сумарна величина яких характеризує кількісний вимір можливих 
відхилень від очікуваного результату – допустимого рівня економічного захисту на 
основі відповідності виконання вищезазначених властивостей з урахуванням контр-
ольованих і неконтрольованих чинників, які діють неперервно з боку основних видів 
діяльності виробничо-господарської структури.
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Металургійна промисловість України розвивається сьогодні не автономно, а 
в тісному взаємозв’язку з зовнішнім середовищем, тобто макросередовищем, факто-
ри якого впливають на галузь та напрями діяльності металургійних підприємств. Су-
купність впливу всіх зовнішніх факторів може проявлятись неоднозначно. За умови 
їх гармонійного взаємозв’язку та направленої взаємодії вони позитивно впливають 
на ефективне функціонування будь-якої галузі. Проте макросередовище характери-
зується і непередбачуваністю, яка може мати руйнівний характер.

Одним з етапів стратегічного менеджменту розвитку металургійної галузі є 
оцінка макросередовища. В роботах вчених-економістів [1-5] пропонується викорис-
товувати при аналізі макросередовища і дослідженні його впливу на галузі економіки 
в цілому та на кожний з суб’єктів господарювання такі моделі: PЕST-аналіз, STЕP-
аналіз, ЕТОМ-аналіз, QVЕST-аналіз, TEM PLES-аналіз, STЕEP-аналіз, PЕSTLE-аналіз, 
STЕEPLE-аналіз.

PEST-аналіз є найбільш поширеними в теорії та практиці оцінки впливу ма-
кросередовища на розвиток галузі. PEST-аналіз використовується для оцінки макро-
середовища в країнах, які мають слабко розвинену економіку, а також в країнах з пе-
рехідною економікою. На першому місці в цій аналітичній системі політичні(Political), 
на другому – економічні(Economics), на третьому – соціальні(Social) і на четверто-
му – технологічні (Technological) фактори [1].

Проведене дослідження щодо впливу макросередовища на розвиток мета-
лургійної промисловості України згідно з PEST-аналізом дозволяє визначити загрози 
і можливості для розвитку металургійної промисловості України через розвиток по-
літичної системи, економіки, соціальної та технологічної сфер (табл. 1).

Найбільш опосередкований вплив з боку макросередовища на металургій-
ну галузь країни здійснює політична та економічна сфери: високий рівень корупції, 
низький рівень свободи бізнесу, відсутність політичної стабільності, низька якість 
законодавства та державного управління, низька інноваційність економіки.
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Таблиця 1 
PESТ-аналіз впливу макросередовища на розвиток металургійної галузі України

Можливості Загрози
Політична сфера

Боротьба з корупцією
Підвищення рівня ефективності роботи уряду
Створення кращих умов в країні для ведення 
бізнесу
Підвищення якості діючого законодавства

Подальше підвищення рівня корупції
Подальше зниження рівня і ефективності робо-
ти уряду
Погіршення умов для ведення бізнесу в країні
Зниження якості діючого законодавства

Економічна сфера
Підвищення інвестиційної привабливості про-
мисловості країни
Підвищення рівня ВВП на одну особу
Зниження рівня дефіциту Державного бюджету
Збільшення обсягу інвестицій в основний 
капітал
Збільшення частки прямих іноземних інвести-
цій в промисловість країни
Оновлення техніко-технологічної бази виробни-
цтва
Зростання обсягів експорту-імпорту

Зниження інвестиційної привабливості промис-
лового сектору економіки країни
Зниження рівня ВВП на 1 особу в країні
Подальше збільшення рівня дефіциту держав-
ного бюджету
Високий рівень інфляції
Зниження обсягів інвестицій в основний капітал
Зменшення частки прямих іноземних інвестицій 
в промисловість країни
Зниження обсягів експорту-імпорту

Можливості Загрози
Соціальна сфера

Підвищення рівня зайнятості економічно актив-
ного населення
Поступове збільшення чисельності населення, 
яке відноситься до середнього класу

Зростання безробіття серед економічно актив-
ного населення
Зменшення чисельності населення, які відно-
сяться до середнього класу

Технологічна сфера
Підвищення техніко-технологічного рівня ви-
робництва
Збільшення кількості інноваційно активних 
суб’єктів господарювання
Підвищення рівня інноваційності виробництва 
та збільшення кількості інноваційної продукції

Низький технологічний рівень виробництва
Незначна частка інноваційно активних суб’єктів 
господарювання
Незначна частка інноваційної продукції
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We live in the era of brain, artificial intelligent (AI), scientific innovations and ex-
tremely development of computer technologies and it occurs in all spheres of our daily life. 
Therefore, we are persuaded that the country, which reacts on these changes immediately, 
will achieve prosperity and be able to compete successfully in the world market. Of course, 
we cannot ignore the fact that for Ukraine it is very important to attract foreign investments 
and export more goods and services than today, but other countries will buy only modern 
products with low cost. In other words, we have to focus on implementation of current 
scientific achievements and be aimed on development of our the most perspectives spheres 
of economy, especially in agriculture, because approximately 7,2 billion people inhabit the 
earth today and their numbers are growing daily. Demographers estimate that the world’s 
population is increasing by between 130 and 150 million people every year) [1]. Accord-
ing to this fact we have a question, on which need to be answered instantly. Now we have 
to answer: How we can provide the whole nation with the adequate amount of food in the 
conditions, were population increases rapidly?

Experts emphasize that timely introduction of innovations contribute to improve-
ment of labor productivity; economy of money resources; reduction of expenses; reduc-
tion the cost of agro-food products; increasing the yield. People need to pay attention on 
the things, which occurs around them. It is a well-known fact that farming is undergoing 
a digital revolution. For example, the achievements of the selection allow maximizing the 
agricultural yield, the use of precision farming technology contribute to minimization of 
extra fertilizers and water.

Precision agriculture (PA) or satellite farming or site specific crop management 
(SSCM) is a farming management concept based on observing, measuring and responding 
to inter and intra-field variability in crops [2].

GPS, drones, indicators and scanners in current agriculture allow to spent fertilizers 
only on those places, which require it (reducing the cost). Nowadays, a variety of technolo-
gies, from tractors equipped with GPS, to remotely controlled or automated irrigation sys-
tems that convert agriculture into a high-tech business. Combine harvesters equipped with 
computers collect data during the harvesting, in order, to create detailed yield maps, which 
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are used for precise requirements for fertilization of those or other areas and other improve-
ments that allow to increase performance in the next season. These innovations make it pos-
sible to get more crops using less water and energy, but we must know clearly how to do it. 
All of these new gadgets require high-caliber staff with necessary level of their qualification, 
mainly because they will allow us to know how to work effectively and how to keep up with 
the innovations. Only in this way we provide truly efficient high-tech business.

On the other hand, we can observe that all of these achievements are mean noth-
ing without one well-based system of data, where all information is well-structured, col-
lected and available for analysis. It will be the system, which allows you to summarize and 
manage all of this field’s information, which you receive from your smart-scanners on your 
machines, drones, etc. Besides, using such well-structured data base allows manufacturers 
of agricultural products track resources and their status in real time, and concentrate on the 
products with greatest demand.

Based on the foregoing, there is a question: What is this technology that allows us 
to do all of these functions in our real life? We are persuaded that the use of Big Data in agri-
culture is one of the most perspective directions; it is a key for solving all of this problems.

Firstly, the creation of one system that based on the use of Big Data can be used to 
control pests, equipment repairs and predict crop yields.

Secondly, on machines or in the soil are placed corresponding sensors, which not 
only collect information, but also sends it to One Big Data based system, in order for its 
future summarizing, analyzing and forecasting making.

Fig. 1 Structure of data Source
Source: [9].
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In this article we want to focus on one kind of Big Data branch, this is Open Data. 
One of the most famous and successful companies that share this idea with others called 
GODAN (Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN) is an initiative that 
seeks to “support global efforts to make agricultural and nutritionally relevant data avail-
able, accessible, and usable for unrestricted use worldwide. The initiative focuses on building 
high-level policy as well as public and private institutional support for open data) [3].

We are persuaded that this one is the most appropriate for the usage in agriculture. 
Let’s consider it deeper. Open data is the idea that some data should be freely available to 
everyone to use and republish as they wish, without restrictions from copyright, patents or 
other mechanisms of control [4]. On the fig.1, you can see others parts from which consists 
data and their short characteristics.

If you are farmers, you struggle to plan your economic activities and make decisions 
regarding when and how much to plant. It provides farmers with more accurate, accessible, 
timely market information – from large agriculture groups to the individual smallholders – 
will help to ensure food commodity markets function well in future [5].

In fact, farmers make nearly 100  important decisions each growing season. One 
should note here how is going the decision-making process using Big Data. Firstly, imagine 
that you are a farmer. Every year you wonder how do I protect my crops from diseases, in-
sects and weeds? Will it be a long, dry season or no? How can I reduce the use of fertilizers? 
In a brief, you need to adapt to these constantly changing weather patterns and make the 
most of their land and water resources. All of these questions are the big farming decisions. 
So, you should sort out problem of this decision making and understanding these unique 
challenges will help farmers make better decisions throughout the entire growing season.

For example, through the usage of big data, companies such as Monsanto continue 
to conquer new heights working with services and solutions, which help owners of agro 
holdings, make right decisions.

How does this process work? First of all you should collect all information from 
the natural surroundings of your field. It includes data about soil health, temperature, plant 
health, rainfall, wind speed, structure of ground, availability of soil nutrients, etc.

For doing this you should use such tolls as: local weather stations, satellites, drones, 
indicators on your machines, radars and indicators. In a brief, they are the data gathering 
tools and make sense of the many interactions happening on the field.

On the next step farmers have instant online access to the field information. The 
can always receive data about their field, crops, diseases, populations, weeds and environ-
ment via online sites, mobile devices and personal consultations.

Therefore, having access to this data in real time leads to saving resources, water, fer-
tilizers and oil. In the same time it allows to produce more yields and maximize our revenue. In 
other words, big data usage in agriculture makes possible better harvest, better crop and weed 
monitoring, more savings ad smart planning of resources and efficient forecasting making.

So, we are persuaded that big data usage provides farmers data and solutions that 
enable agro holdings and farms around the whole word with properly information that helps 
to reduce risks and estimate costs effectively, increase revenue and yield, save money and 
time. But we also should mention that big data usage is efficient and useful only in the 
way, when farms or organizations have proper system of data gathering – satellites, radars, 
plant sensors, and local weather stations, which provide farmers with information about soil 
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health, rainfall, plant health, weeds, temperatures, etc. And of course all of this work should 
be done by people, who have proper level of qualification that allows them to turn the word 
“innovation” into revenue and yield maximizing.

On the figure 2 mentioned some general parts of modern agriculture data and you 
can only imagine how it contribute to improve yield, make forecast and avoid diseases in 
future, increase revenue in general.

For example, if you have problems with crop damage caused by pests or mice, 
GODAN propose usage of The GroenMonitor (GreenMonitor) – tool that shows a current 
vegetation map, based on satellite images and maps made publicly available through the Eu-
ropean Space Agency (ESA) [6]. In 2014, the GroenMonitor helped to identify 12,000 hect-
ares (29,652 acres) of fields affected by mice [7]. The tool is now being exploited for various 
other applications, including plant phenology, crop identification and yield, identification of 
agricultural activities (e.g. mowing, ploughing and harvesting), nature and water manage-
ment- mentioned GODAN.

Also it can solve the problem of weather forecasting, temperature lows and highs, 
humidity and precipitation, especially in areas with low internet access. In this case farmers 
receive weather information via phone messages.

As you know, the plant pests and disease are currently responsible for about 40% of 
global crop production losses [8]. For this problem solving GODAN proposes boosting crop 
yields with a best practice knowledge bank: Plantwise.

Fig. 2 Data of Agriculture. Source
Source: [10].
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Plantwise helps farmers deal with plant health issues. It aims to increase food secu-
rity and improve rural livelihoods by reducing crop losses from pests and diseases. It does 
so by combining global and local open access data from sources such as CABI’s databases, 
research publications and governmental data. It makes the data available and easy to search 
for via an online platform. Reports of disease from plant clinic operations on the ground are 
also used to supplement the knowledge bank and notify local partners of pest issues [5].

In two years the Plantwise knowledge bank has become a vital tool to support plant clinic 
operations in 33 countries. Over 600,000 farmers from 198 countries have visited the knowledge 
bank including over 9,000 factsheets to access critical agricultural data on crop pest prevalence and 
best practices to help manage and prevent potential crop loss from pests and diseases.

To draw the conclusion, we can say that usage of Big Data in agriculture is a great 
power for making forecasts of diseases and weather; it helps to predict crop yields and ex-
pected revenue. All of this work successful only in way, when everyone have free online 
access to well-structured information of previous years and also modern information from 
others holdings. Also, introduction of this new technology may be expensive in the first 
steps, but in long term period it leads to economic growth and increasing of competitiveness 
of country’s goods on world market.
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CRM-system may be considered as a set of technologies, in other words a set of 
apps that are conformed to overall business logic and integrated into IT environment of the 
enterprise, forming a single database. CRM system is widely used by companies in parallel 
with ERP system, or at least CRM module is used as a part of the ERP II system. Customer 
relationship management software enables automation of business processes associated 
with marketing, sales and service. As a result, we get the ability to provide customers with 
personalized offers, making allowances to their favorable time for an agreement or most 
convenient channel of communication. CRM system facilitates coordination among vari-
ous departments, providing them with a platform for interacting with customers. Such 
approach prevents departments of marketing, sales and service from lack of coordination, 
concerting their actions to client’s overall vision. Moreover, like any other information 
system, CRM can significantly speed the stream of data, increasing its reliability, which 
in turn improves the effectiveness of request responses and cash management, and keep 
down expenses [8, p. 176-178].

With the development of market economy in an increasingly competitive environ-
ment companies are forced to seek for competitive advantages. These advantages can be 
provided by either internal production efficiency, or better, compared to peers, focus on the 
market. CRM as an information system helps businesses in development of effective market 
orientation. These systems are designed to create a large base of “loyal” customers that will 
secure the competitive edge for the company.

CRM (Customer Relationship Management) is the current trend in automation 
management, designed to regulate relationship with customers. However, the extent of these 
technologies in Ukraine is limited. According to mentioned definition, CRM creates the 
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ability to unify critical customer data from multiple of sources and integrate them. There-
fore, CRM technologies predominantly determine possibilities for information collecting, 
processing and use.

In recent years, CRM systems have been increasing in popularity. However, the key 
objective of all these technologies is to provide continuous customer feedback, related to 
promotion, sale and support of products and services, i.e. operating activity. Even though 
these activities stay a very important part of CRM technology, they can’t provide the oppor-
tunity to explore the full potential of customer orientation strategy. Instruments, providing 
both operational and strategic analysis, as well as assessment of market situation and sup-
port in decision-making management are no less important for CRM strategy implemen-
tation. The lack of such tools in CRM systems is one of the main reasons for the failure of 
implementation of this kind of projects.

The term CRM traditionally is used to reflect not only information systems that 
contain functions of customer relations management, but also customer-orientation strat-
egy itself. The essence of this strategy is the integration of multiple sources for gaining cus-
tomer data, information about sales, responses to marketing activities, market trends [1].

Modern CRM is aimed at studying the market and specific customer needs. On the 
basis of the data and information gathered, companies develop new products or services, 
and, as a result, improve their financial performance.

Today, the primary focus of CRM systems is managing the operational CRM and 
CRM interactions. IT-solutions for this area provide businesses a means of collecting a com-
plete history of customer relationship, possessing the latest information about sales, prob-
lem solving in customer service, and effectiveness of marketing. The availability of such 
information can be of great benefit in determining the state of the enterprise market and 
identifying strategies. By refusing to use analytical methods businesses limit their own profit 
opportunities.

The market of CRM software supplies products that may or may not contain an 
analytical module. The last ones use analytic tools, provided by original software developers. 
This approach is rather common, but there are two major limitations:

1) Software packages integration complexity. Of course, marketing manager doesn’t 
have to import data from programs manually. However, ensuring of software packages close 
integration on the information system level can be very expensive;

2) The use of each universal program requires profound knowledge in this area.
CRM technologies appear to replace marketing planning, reducing its labor in-

tensity and, as a result, increasing product availability. CRM-technology fit into the overall 
process of marketing planning, in a view of the fact that it may be described as an intensive 
process, taking inputted company and market information and converting it to company 
development strategy.

Marketing planning methodology has two key components: data collection and 
processing of managerial and marketing decisions. However, these processes are specific 
to each company. They depend on its type, technological capabilities and traditions. Well-
structured approach to data collecting process allows getting most customer information 
during daily work of the company departments. What should be understood is that the 
database in itself, without analytical tools that form an integral part of CRM technology, 
gives nothing.
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There are two types of CRM apps: OLAP (online analytical processing – data analy-
sis in real time) and Data Mining (working out of data). The first type includes tools enabling 
a user to easily and selectively extract and view data from required point of view. The second 
type includes graphics, mathematical and statistical tools that help to find certain patterns 
in data arrays.

The next step of marketing planning is to formulate marketing objectives and strategies. 
Marketing strategies have the fundamental goal of sales performance (revenue, profit, market 
share) increasing, identifying the means by which the company is going to achieve these goals. 
The major marketing management decisions can be classified in one of following categories (the 
Four Ps Marketing Mix): product, price, promotion (advertising, merchandising), and place (the 
structure of sales). In the process of defining and agreeing of marketing objectives and strategies 
the following analytical CRM tools are widely used: forecasting, what-if analysis, portfolio analy-
sis, SWOT-analysis and more. These tools solve these types of problems:

• Calculation of target profit and profitability of products, customers, and distri-
bution channels;

• Demands analysis for particular products;
• Sales forecast that take into account various factors affecting demand;
• Optimization of company’s products and services portfolio;
• Selecting effective pricing strategies for specific market segments [6].
The final stage of marketing planning is program developing. Marketing program is 

clearly defined set of marketing activities with strictly prescribed goals and budget. Opera-
tional CRM includes the whole class of systems for marketing tactics development. They are 
particularly effective for marketing activities developing and promotion. These tools help to 
plan appropriate actions and monitor their implementation. Properly organized data collec-
tion with a help of CRM system provides more than enough information for audit conduct-
ing. Therefore, marketing programs developing must take into account the marketing activi-
ties effectiveness for the previous planning period, at the same time not requiring additional 
investments for foreign market research.

However, marketing goes beyond CRM systems. Focusing only on CRM, the com-
pany will lose a lot of market opportunities associated with access to other consumer mar-
kets. Moreover, it’s impossible to win the competitive struggle, basing on a single case study 
with no regard to competitive intelligence. Marketing planning programs, alongside with 
analytical CRM provide this kind of analysis.

The key problem of most planning programs is that they need to combine large 
amounts of data of all business units, such as data production, marketing, external mar-
ket monitoring, for their quality performance. As a result, marketing programs designed 
to plan, can implement only the general marketing planning methodology, demanding to 
input the results of another researches. At best, these programs may offer tools for analysis, 
requiring manual input of large amounts of data, collected by users themselves.

Some marketing modules of corporate information systems provide a number of 
reports within the data, collected by these systems. Typically, enterprise systems keep only 
inner company data, such as sales, shipping, financial flows. Marketing information systems 
may also collect information on potential customers, competitors, and macro-environment. 
In addition, marketing management system should include analytical modules for process-
ing this information and bringing it into a form, suitable for decision-making.
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Today, CRM-system can fully satisfy the growing need for specialized marketing 
software. Features for collecting and processing data in such systems may help marketing 
managers, who are not specializing in programming, statistics and mathematics, to conduct 
a qualitative marketing information analysis, basing on their knowledge of the market, not 
program tools.

In further studies, it is advisable to analyze in detail the marketing intelligence 
channels and marketing observations vectors. Implementation of marketing monitoring 
system will help to generate an optimum program of strategic marketing, coordinate stra-
tegic marketing objectives with other strategic and operational objectives of the company, 
which will provide long-term competitive advantage.

References
1. Albitov, A. (2014), “CRM (Customer Relationship Management)”, available at: http://

www.cfin.ru/itm/crm-review.shtml, (access date June 11, 2016).
2. Greenberg, Paul (2013), CRM so skorostyu sveta. Privlecheniye i uderzhaniye kliyentov 

v realnom vremeni i cherez Internet [CRM at the Speed of Light. Attracting and retain-
ing customers in real time over the Internet], Translated by V. Agapova, Simvol-Plyus, 
St.-Peterburg, Russia, 526 p.

3. Ilicheva, I. V. (2012), Marketingovyye tekhnologii [Marketing technology], tutorial, Ul-
GTU, Ulyanovsk, Russia, 158 p.

4. Payne, Adrian. (2007), Rukovodstvo po CRM. Rukovodstvo po sovershenstvovaniyu 
menedzhmenta kliyentov [Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer Man-
agement], Translated by S. Krivosheine, Grevtsov Pablisher, Minsk, Belarus, 384 p.

5. Sinilo, L. (2006), “Harder than it sounds – the introduction of CRM”, Novyi Margeting, 
no. 3, pp. 87-85.

6. Terrasoft (2014), “Enterprise Management Systems”, available at: http://www.terrasoft.
ua, (access date June 10, 2016).

7. Crmonline (2015), “CRM-system features”, available at: http://www.crmonline.ru/crm/
functions/, (access date June 08, 2016).

8. Sharapa, O.  M. (2009), “Managing customer relationships through the implementa-
tion of CRM-systems as part of effective business”, Aktualni problemy ekonomiky, no. 
7 (97), pp. 175-183.



36

Zbiór artykuóów naukowych.

ПОД- СЕКЦИЯ 9. Управление производством и развитие предприятия.
Білоусько Т.Ю.

кандидат економічних наук, доцент 
Харківський національний  

аграрний університет  
ім. В. В. Докучаєва 

Україна

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ  
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: конкуренція, конкурентний потенціал, конкурентоспро-
можність, людський капітал.

Keywords: competition, competitive potential, competitiveness, human capital.

В конкурентній боротьбі за всієї її гостроти та динамізму виграє той, хто 
здійснює аналіз постійно змінних умов господарської діяльності, створює конку-
рентні переваги та змагається за свої конкурентні позиції. Щоб вижити та перемогти 
у цій боротьбі, кожне підприємство має поставити перед собою завдання підвищу-
вати рівень конкурентоспроможності не лише своєї продукції, а й підприємства в 
цілому та його потенціалу.

Вчені-економісти та управлінці-практики майже одностайно сходяться на 
думці, що важливою передумовою виживання та успішної діяльності організацій у 
конкурентному середовищі є формування прогресивного стилю менеджменту, який 
акумулює досягнення сучасних управлінських підходів, провідним лейтмотивом яких 
є визнання людей, людського капіталу організацій в якості найважливішого ресурсу.

Сучасні дослідження доводять, що стійкість розвитку економіки України зале-
жить від якісного зростання трьох складових сукупного капіталу – фізичного капіталу 
(зароблені активи), природного капіталу та людського капіталу, які разом формують 
основу конкурентоспроможного розвитку економіки країни загалом. За даними Всес-
вітнього банку, на основі дослідження факторів економічного зростання у 192 країнах 
встановлено, що лише на 16% воно зумовлене фізичним (заробленим) капіталом, на 
20% – природним і, в першу чергу (на 64%) – людським капіталом [1, с. 114].

Підходи вчених щодо розуміння сутності людського капіталу мають певні 
відмінності залежно від аспектів, на яких зосереджується увага дослідників. Так, де-
які вчені визначають людський капітал як поєднання чотирьох елементів: знань та 
продуктивних здібностей, здоров’я, мотивації, мобільності [2, с. 21]. Інші вважають 
за доцільне розглядати людський капітал у складі інтелектуального капіталу країни, 
головне призначення якого – створення інновацій [3, с. 192].

Поділяємо думку О. Грішнової, яка трактує людський капітал як «сформо-
ваний і розвинений у результаті інвестицій і нагромаджений людиною певний запас 
здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використо-
вується в певній сфері економічної діяльності, сприяє підвищенню продуктивності 
праці і завдяки цьому впливає на зростання доходів свого власника, прибутку під-
приємства та національного доходу» [4, с. 74].
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Системна криза, виклики і загрози, що нині переживає українське суспіль-
ство, призводять до погіршення якості людського капіталу, зниження його конку-
рентоспроможності, перешкоджають реалізації здібностей населення до праці та 
отримання гідного доходу. Так, сьогодні робоча сила в Україні одна з самих дешевих 
у світі. Наприклад, мінімальна заробітна плата в 2015 р. складала: в Польщі – 409,53, 
Латвії – 360, Румунії – 217,5, Болгарії – 184,07, Молдові – 79,42 дол. США. В Україні ж 
вона на 1 січня 2015 р. складала 77,24 доларів США, а вже на 1.02.15р. внаслідок зне-
цінення гривні склала лише 43,87 долари США [5].

Для України, яка обрала шлях євроінтеграції, проблема підвищення якості 
людського капіталу набуває особливої актуальності з огляду на високі вимоги євро-
пейського ринку праці до рівня освітньо-професійної підготовки, мобільності, тру-
дової та інноваційної активності працівників. Відповідати цим вимогам вкрай склад-
но на тлі хронічного недоінвестування в людський капітал в Україні, відставання 
українських  підприємств у техніко-технологічному розвитку, стимулюванні праці. 
Відповідно, вирішення проблеми підвищення якості людського капіталу в Україні 
повинно бути комплексним, охоплювати економічну та соціальну політику держави.

Таким чином, ми можемо зазначити, що без використання людиною своїх 
здібностей усі види капіталів, якими володіє суспільство, не можуть перетворити-
ся на продуктивні сили. Тільки завдяки людському капіталу потенційні можливості, 
що полягають в складному капіталі, перетворюються на реальні продуктивні сили та 
сприяють підвищенню конкурентоспроможності.
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Серед проблем теорії і практики менеджменту центральне місце відводиться 
комплексу проблем, пов’язаних з індивідуальною діяльністю керівника. В будь-якій 
організації ця складова менеджменту відіграє важливу роль. Можна повністю пого-
дитися з класиками менеджменту, які вважають, що для забезпечення ефективно-
го виконання організацією своїх завдань, необхідно якісно реалізувати всі функції 
управління. Але керівництво, лідерство є тим видом діяльності, який пронизує всю 
систему управління. Неможливо ефективно виконувати функції планування, органі-
зації, мотивації, контролю, якщо немає ефективного керівництва [1, с. 463].

У постіндустріальному суспільстві надійність діяльності виробничих орга-
нізацій значною мірою зумовлюється розвитком менеджменту, який має орієнтува-
тися на нові механізми активізації трудової поведінки колективів, впровадження су-
часних методів керівництва. Управлінська діяльність – специфічна за своїм змістом і 
функціями, забезпечення її ефективності безпосередньо залежить від розуміння тих 
рушійних сил, що створюють передумови її впорядкування та розвитку. На особливу 
увагу в ній заслуговує діяльність керівника – генератора ідей і головного регулятора 
творчої поведінки трудових колективів, забезпечення її відповідності ресурсам і ці-
лям виробничих організацій.

Проблеми керівництва були і є предметом досліджень багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Серед них: М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Дж. В.Ньюстром, 
М. Армстронг, В. Веснин, М. Вудкок, Д. Френсис, В. Доблаев, М. Дороніна, А. Егор-
шин, В. Гриньова, А. Занковский, А. Карпов, В. Кнорринг, А. Леонтьев, В. Машков, Г. 
Одінцова, В. Пугачев, В. Сумин, А. Урбанович [1-4].

Метою даної роботи є виявлення ефективних методів управління персона-
лом та способів підвищення ефективності діяльності керівного персоналу промис-
лового підприємства.

Під ефективністю управління розуміється такий вплив керівника на підле-
глих, при якому персонал виконує надану їм роботу із повною віддачею, спостеріга-
ється висока продуктивність праці. Ефективне управління передбачає раціональне 
використання ресурсів, досягнення максимальних результатів праці при мінімаль-



39

Economy. Zarządzanie. .  

них витратах часу [2, c. 156-158].
В процесі виникнення організації часто виникають проблеми пов’язані з ме-

тодами впливу на процес організації праці. Виникають флуктуаційні коливання, які 
призводять до негативних наслідків у виробничій діяльності. Причиною цього є не-
правильний вплив з боку керівника на трудовий колектив. Отже, щоб уникнути цьо-
го необхідно віднайти ефективні методи впливу на підлеглих. Звичайно, до кожного 
працівника необхідно віднайти індивідуальний підхід, але якщо під опікою керівни-
цтва знаходить велика кількість людей, це зробити неможливо.

Особливість управлінської діяльності порівняно з іншими різновидами люд-
ської діяльності полягає у тому, що вона являє собою синтез індивідуальної та су-
місної діяльності [3, с. 89-91]. Так, управлінська діяльність обов’язково передбачає 
наявність суб’єктів, якими керують, тобто є сумісною, хоча при цьому не втрачає ін-
дивідуальність, тому що вимагає реалізації тих засобів, які характерні для структури 
індивідуальної діяльності. Індивідуальна діяльність керівника орієнтована на вирі-
шення різних завдань управління, є досить складною, не постійною за структурою та 
вимагає високої відповідальності. В той же час сумісна діяльність не є простою коо-
перацією, а формується за типом ієрархічної організованості. Таким чином, в управ-
лінській діяльності відбувається синтез двох різновидів із врахуванням основних рис 
індивідуальної та сумісної. Така синтетична природа управлінської діяльності керів-
ника обумовлює її особливості (рис.1).

Рис. 1. Специфічні особливості управлінської діяльності керівника
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Під час освоєння науки управління дуже важливо уникати помилок. Аналіз 
діяльності керівників різного рівня дозволив фахівцям виявити найбільші помилки, 
що часто допускаються. Характерні помилки і позитивний досвід керівників в управ-
лінні персоналом зазначені на рисунку 1.

Стиль або управління керівництва – найважливіший фактор у менеджменті на 
підприємстві. Правильно визначений і успішно застосовуваний стиль дозволяє най-
більш ефективно використовувати потенціал усіх співробітників підприємства. Саме 
тому в останні роки багато фірм приділяють цьому питанню велику увагу [4, с. 191].

Управлінська діяльність має суттєві психологічні особливості, оскільки є різ-
номанітною, та творчий характер. Завдання, які розв’язує керівник, носять прогнос-
тичний характер, а керівники несуть високе психічне навантаження, яке викликане 
великою відповідальністю за прийняття рішень.

Ні особистісні якості, ні стилі керівництва самі собою не визначають ефек-
тивність управлінської діяльності. Саме узгодження технологій стилю керівництва 
і суттєвих особливостей управлінської ситуації є головною умовою ефективності 
управлінської діяльності.

Рис. 1. Помилки, які часто зустрічаються, і позитивні характеристики керівників в 
управлінні персоналом
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Отже, ефективність роботи керівника залежить від його ділових якостей, 
складності і відповідальності, виконуваних ним управлінських завдань, рівня його 
професійної підготовки (освіти, професійного досвіду, успіхів у роботі), авторитету 
керівника в колективі, результатів роботи підрозділу.

Підвищення ефективності роботи підрозділів і організацій у цілому може 
бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо, з одного боку, кожен керівник буде як-
найкраще використовувати всі можливості, які є в його розпорядженні, а з іншого – 
керівні посади будуть обіймати гідні цього найрозумніші люди.
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Лідерство в освіті визначає соціально-виховний вимір управління освітньою 
системою, її ланками та компонентами, насамперед, соціально-виховною діяльністю 
навчального закладу. Позиція керівника як у колективі, так і поза ним залежить від 
об’єктивних умов, а також від професійного і життєвого досвіду лідера. За напрямом 
діяльності керівника можна визначити як універсального лідера, якому притаманні 
такі риси, як принциповість, ініціативність, колективізм, упевненість у своїх силах, 
здатність виявляти організаторські та науково-технічні здібності, бажання система-
тично підвищувати професійний рівень [1].

Уявлення про сучасні підходи до розвитку освітнього менеджменту та розумін-
ня шкільного лідерства висвітлено в працях зарубіжних дослідників: теорія управління 
освітою (Л. Больман, М. Брундретт, М. Генсон, Т. Грінфілд, Т. Діл, Дж. Марч, Т. Серджі-
ованні); шкільного лідерства в міжнародному освітньому просторі (Т. Буш, С. Сандлер, 
К. Ходжкінсон) тощо.

У зарубіжній науковій літературі підготовку менеджерів для організацій 
економічного та соціального типу завжди вважали чинником розвитку суспіль-
ства й ефективним засобом самореалізації особистості лідера в управлінській ді-
яльності. Представники всіх зарубіжних шкіл управлінської позиції (класичної 
адміністративної школи, школи людських відносин, школи поведінкових наук, 
системно-ситуаційної школи) особистість менеджера розглядали як особливий інте-
лектуальний товар високого ґатунку й суспільної вартості, підготовлений до управ-
лінської діяльності впродовж тривалого часу (після ретельного добору не менше двох 
років на базі університетської освіти). Завданнями менеджера традиційно вважали: 
1) забезпечення ефективної діяльності як усієї установи, так і кожного її працівника; 
2) організацію менеджером конструктивної роботи певної кількості підлеглих йому 
працівників, [4, 7].

Сучасні школи наукового управління (кількісна, системно-ситуаційна, школа 
поведінкових наук) засновані на положенні: досягнуті результати залежать від докла-
дених співробітником зусиль, від властивих йому якостей та усвідомлення ним своєї 
ролі в спільній справі. Модель Портера-Лоурела й теорія Мак-Клеланда вияскравлює 
взаємозалежність між винагородою за працю і результатом праці; концепція А. Ерелі та 
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Ж. Моно розглядає виробничу систему як живу істоту («біологічний підхід»), що ста-
ріє за умови неспроможності інтегрувати нову інформацію, оптимально змінити цілі, 
кадровий склад і керівництво. Саме ці наукові школи вперше виокремлюють проблему 
щодо розвитку комплексу якостей менеджерів (інноваційності, креативності, лідер-
ських здібностей, комунікативності), яка забезпечить надійні можливості функціону-
вання організації в умовах ризику й нестабільності [4]. Окрім того ці школи напра-
цьовують технології підготовки менеджера, застосовуючи психологічні, педагогічні, 
соціологічні та інші знання, започатковують різні напрями підготовки менеджера: 
рефлексивний менеджмент, коуч-менеджмент, концепція «організаційної культури», 
які передбачають не лише глибокі знання менеджером різноманітних аспектів управ-
лінської діяльності, а й моделювання ним неповторної індивідуальної технології са-
моуправління та реалізації владних повноважень [6].

Значна кількість сучасних дослідників економічного та соціального менедж-
менту вважають, що для успішного виконання своїх функцій менеджер має бути ліде-
ром. Під лідерством розуміють можливість впливати на окремих особистостей, трудові 
колективи або соціальні групи, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення цілей орга-
нізації, фірми, підприємства. Лідерство, на думку П. Друкера, Т. Пітера, Р. Уотермена 
та ін., включає такі змінні: 1) характеристику лідера; 2) позицію, потреби та інші ха-
рактеристики його послідовників; 3) характеристику організації – її мету, структуру, 
завдання; 4) соціальне, економічне та політичне середовище. З огляду на таке бачен-
ня Американська асоціація методів управління формулює сучасні вимоги до особис-
тості менеджера: високий професіоналізм; поєднання в одній особі адміністратора і 
лідера; широкий інтелектуальний світогляд; висока моральність; ініціативність, напо-
легливість; комунікативність; уміння бути стратегом, вивчати своє оточення та спра-
ву (бізнес); здібність акумулювати інформацію, вибирати з неї найбільш важливе для 
сьогодення та на перспективу. На думку Асоціації, на яку зважають при розробці на-
вчальних планів підготовки менеджерів в американських університетах, фахівець має 
володіти такими вміннями: застосовувати наявні інформаційні мережі; вилучати ін-
формацію; перетворювати факти в інформацію, а її – у знання; визначати важливість, 
цінність інформації, її різноаспектність; відчувати перспективу; мати інтуїцію; уміти 
переконувати підлеглих у важливості справи; цінувати переваги співробітників і по-
збавлятися від працівників-нефахівців у коректний спосіб; уміти слухати й чути навіть 
невисловлене; прагнути до вивчення різноманітних думок; бути чесним, гнучким, по-
ступливим у морально-етичних межах, доброзичливим, порядним, об’єктивним, не-
упередженим, справедливим, компетентним; мати такі якості, як акуратність, ділови-
тість, скромність, комунікабельність, твердість, рішучість [7; 10].

Упродовж останніх десятиліть структура та функції органів управління осві-
тою багатьох країн зазнали значних змін. США є одним із лідерів у запровадженні та-
ких перетворень. Оскільки на сучасному етапі розвитку системи загальної середньої 
освіти США значне місце належить урахуванню в управлінні закладами та установа-
ми освіти ринкових механізмів, активно розвивається теорія освітнього менеджмен-
ту. Висуваються нові вимоги до загальної освіти загалом і навичок та вмінь учителів, 
спрямовані на виокремлення особливої ролі педагога як шкільного лідера, значен-
ня його особистості у в підвищенні ефективності діяльності кожного навчального 
закладу. У сучасному світі школа перетворилася на сферу надання освітніх послуг, 
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управління якою здійснюється відповідно до норм бізнесового менеджменту. Саме 
тому йдеться про якісно новий рівень компетентності вчителя, іншу якість підготов-
ки до управлінської діяльності, про вимоги до формування управлінської культури 
як складової загальнолюдської та професійної культури.

Американський учений М. Уітлі вважає, що сутність лідерства полягає в усві-
домленні працівниками того, що «організацію створено зсередини, коли люди розу-
міють, що потрібно зробити, і застосовують власний досвід, усвідомлюють проблему 
і творчо її вирішують» [11]. Учені визначають лідерство як взаємозв’язок емоційних, 
інтелектуальних та активних рис лідера з особливими умовами, у яких він діє; перекону-
ють, що лідерство – це складний процес взаємодії, в якому лідер зважаючи на очікуван-
ня, цінності, вміння й можливості тих, кого він спрямовує, прагне залучати підлеглих до 
процесу прийняття рішень, які впливають на ефективність їхньої роботи та зростання 
добробуту. У такий спосіб у послідовників розвивають почуття особистої значущості. 
Лідер послуговується власним впливом аби колективна взаємодія підлеглих сприяла 
продуктивній діяльності, змодельованої за допомогою вільного прийняття відповідаль-
них рішень і вивченні ініціатив [14].

Сучасне лідерство передбачає наявність у фахівця компетентності з освіт-
нього менеджменту, вміння реалізовувати педагогічний моніторинг спираючись на 
рефлексивну діяльність як механізм управління розвитком освіти та саморозвит-
ком. Основною метою американського шкільного лідерства є забезпечення широких 
навчальних можливостей, які сприяють освоєнню знань, формуванню та розвитку 
вмінь і навичок, набуттю досвіду, що може бути використаним у подальшому житті 
учасників навчального процесу, сприяють розвиткові впевненості, талантів, здібнос-
тей особистості. Такий підхід зумовлює створення відповідних умов праці педагогів, 
оволодіння ними різноманітними аспектами методики викладання навчальної дис-
ципліни, усвідомлення відповідальності за результативність власної діяльності та на-
вчальної діяльності учнів [11, 12].

Системне оцінювання інноваційної діяльності вчителя-лідера Англії, Уельсу, 
Шотландії та Північної Ірландії окреслює сферу, яка потребує оновлення та впрова-
дження інновацій: розвиток культури конструктивної критики; регулярну перевірку 
прогресу учнів, моніторинг роботи учнів на уроці; колегіальне дослідження прикладів 
навчальної діяльності учнів; планування діяльності щодо виправлення недоліків [13].

Британську загальноосвітню школу сьогодні розглядають як важливий еле-
мент суспільного розвитку. Вчителі-лідери залучають до навчального процесу громад-
ськість, батьків, представників місцевого самоврядування. Шкільні лідери загальноос-
вітньої школи Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії в пошуках можливості 
налагодження стосунків із представниками бізнесу, які на добровільних засадах мо-
жуть збагатити навчальний процес прикладами з реального життя. Співпраця з бать-
ками, залучення їх до навчального процесу учнів і здійснення управлінських функцій у 
школі – є одним із важливих завдань британського шкільного лідерства [12].

Британські шкільні лідери усвідомлюють, що лідерство в навчанні та викла-
данні спрямоване на розвиток учнів як ефективних і відповідальних членів суспіль-
ства, які власною діяльністю сприятимуть збагаченню його потенціалу. Це формує в 
них бачення місії загальноосвітньої школи, її цілей і завдань, цінностей, які вони спо-
відують, сприяє сприйманню учнів як активних громадян у межах власної загально-
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освітньої школи та місцевої спільноти (доброчинність, надання можливості набуття 
досвіду роботи, можливості тимчасового працевлаштування, участь у громадських 
форумах); моделюванню діяльності навчальної організації, використовуючи різні 
можливості (відрядження, обміни, проекти співпраці, невеликі гранти); організації 
презентацій, майстерень і зустрічей цільових груп, які організовують учні, з метою 
формування основних цінностей школярів і педагогічних працівників, громадськос-
ті тощо; використанню систем і процесів, що демонструють цінності, цілі та завдання 
(делегування повноважень щодо представництва школи на форумах, програми мен-
торства та коучингу, з’їзди, зустрічі з урядовими та громадськими організаціями з 
питань молоді); спільного, регулярного аналізу здійсненого впливу на навчальну ді-
яльність учнів.

Щодо специфіки педагогічної підготовки менеджерів освіти у країнах Євро-
пи вчені вирізняють послідовну, синхронну та інтегративну моделі.

Синхронна модель передбачає при педагогічній підготовці фахівців тривалу 
педагогічну практику в школі. У Німеччині (Vorbereitungsdienst або Referendariat) та 
Австрії (Unterrichtspraktikum) після першого державного іспиту студенти упродовж 
двох років (в Австрії – одного) відвідують навчальні семінари з підготовки виклада-
чів і проводять заняття у школах. Таке навчання закінчується другим державним іс-
питом, після чого випускники отримують кваліфікацію викладача (учителя) і мають 
більше шансів на призначення на посаду менеджера навчального закладу.

Інтегративна модель підготовки педагогічних кадрів (за даними Тематичної ме-
режі підготовки викладачів у Європі (Thematic Network on Teacher Education in Europe – 
TNTEE) [8, 12]) перебуває на етапі становлення. У цій моделі окремі компоненти на-
вчального плану (як предметна й педагогічна сфери) об’єднано в інтеграційні курси, 
при цьому акцентовано на релевантних, із позиції професійної компетентності, темах 
та на зв’язку теоретичних і практичних аспектів навчальних дисциплін. Тенденція до 
структурування навчальних програм педагогічної підготовки фахівців, підґрунтям якої 
є інтегративна модель, притаманна скандинавським країнам та Іспанії.

Попри структурну варіативність європейських систем педагогічної підготов-
ки фахівців, відзначимо наявність спільних тенденцій, що притаманні європейсько-
му розвитку на етапі формування єдиного освітнього простору.

Провідною тенденцією останніх десятиріч є переведення осередку підго-
товки педагогічних кадрів (і менеджерів освіти так само), в університетський сек-
тор. Значна кількість програм послідовної й синхронної моделей передбачає отри-
мання кваліфікації, що відповідає рівню 5А Міжнародної стандартної класифікації 
освіти (ISCED) ЮНЕСКО. Зміст підготовки є одним із найважливіших елементів 
модернізації педагогічної підготовки фахівців у Європі, викладеній у концепції 
«Освіта і навчання 2010» [2]. Велике значення для підвищення якості педагогічної 
підготовки менеджерів освіти має тісний взаємозв’язок усіх складових навчального 
плану, а також створення оптимальних умов для реалізації принципу активного 
навчання у процесі педагогічної підготовки. Європейські країни набули досвіду у 
створенні навчальних планів педагогічної підготовки фахівців, які відповідають су-
часним вимогам щодо професійної компетентності менеджера освіти. Цьому спри-
яють проекти впровадження єдиних європейських принципів, розроблені в межах 
програми SOKRATES.
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Прагнення краще пізнати певний вид професійної діяльності, оволодіти ним 
і вдосконалювати його – підвалина внутрішньо мотивованого ставлення майбутнього 
менеджера освіти до навчання в процесі магістерської підготовки, розвитку комплексу 
його компетентностей як майбутнього педагога та управлінця. Виваженість у виборі 
професії, її стабільність учені М.  Гінзбург та Л.  Копеєл розглядають як два параме-
три «визначеності майбутнього», що є одним із показників майбутнього сенсу студен-
та  – вчорашнього старшокласника. Інша ознака  – «валентність»  – поєднує ціннісну 
насиченість емоційної привабливості та активності майбутнього фахівця. Під час ма-
гістерської підготовки відбувається структуризація, комплектування, систематизація 
педагогічного досвіду завдяки його розширенню, опануванню нової інформації. Окре-
мі здобувачі вищої освіти, уже підготовлені на попередніх етапах як лідери учнівських 
колективів, виявляють готовність до отримання педагогічної професії за власним 
визначенням, відповідної системи ціннісних орієнтацій, фахових інтересів. Їхнє на-
вчання характеризує виважене теоретичне мислення, володіння методами наукового 
пізнання, сформованість умінь самовиховання, у них формується самосвідомість, роз-
вивається особистісна рефлексія, окреслюються життєві перспективи та запити, що 
виступає запорукою ефективної підготовки майбутнього менеджера освіти у вищому 
навчальному закладі.

За результатами досліджень учених, провідною є навчально-професійна ді-
яльність здобувача вищої освіти як суб’єкта подальшої трудової діяльності. Самоцін-
ність навчальної діяльності підпорядковується цілям професійного самовизначення 
та саморозвитку як майбутнього вчителя та менеджера. Набуті в процесі навчання 
знання, вміння та навички визначають не як предмет навчальної діяльності, а як 
засіб професійної педагогічної діяльності. Провідною метою фахової педагогічної 
підготовки є цілісна унікальна особистість студента, який прагне до максимальної 
реалізації свого потенціалу, відкритий до сприйняття нового досвіду, здатний до 
усвідомленого і відповідального вибору в різноманітних життєвих ситуаціях та умо-
вах навчального процесу [3].

Важливим чинником формування професійної компетентності майбутньо-
го менеджера є мікроклімат студентської групи, де формується лідер як майбутній 
менеджер освіти, як осередок педагогічного спілкування, де відбувається навчально-
виховна діяльність і педагогічна підготовка, колективне розв’язання проблем на-
вчання засобами комунікації, налагодження стосунків завдяки співробітництву й 
співтворчості суб’єктів взаємовпливу – студентів і викладачів. Такому мікроклімату 
притаманні активність учасників взаємодії, спрямованої один на одного й на самих 
себе, що виявляється в різноманітності процесів міжособистісного пізнання, само-
пізнання, оцінювання й само оцінювання, формування психологічної єдності учас-
ників взаємодії, досягнення порозуміння між ними, вироблення відповідних правил 
спілкування [5].

Комплексний аналіз матеріалів світового досвіду підготовки менеджерів (зо-
крема й організації освіти) дозволив виявити, що в зарубіжній науковій літерату-
рі підготовку менеджерів для організацій економічного й соціального типу завжди 
вважали чинником розвитку суспільства та ефективним способом самореалізації 
особистості лідера в управлінській діяльності. Представники традиційних зарубіж-
них шкіл управлінської думки (класичної адміністративної школи, школи людських 
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стосунків) особистість менеджера кваліфікують як особливий інтелектуальний то-
вар високого ґатунку та суспільної вартості, призначений до управлінської діяльнос-
ті впродовж тривалого часу (після ретельного добору не менше двох років на базі 
університетської освіти).

Сучасні школи наукового управління (кількісна, системно-ситуаційна, шко-
ла поведінкових наук) засновані на положенні: отримані результати залежать від до-
кладених співробітником зусиль, від властивих йому якостей та усвідомлення ним 
власної ролі в спільній справі.

Розвиваються такі напрями підготовки менеджера, як рефлексивний ме-
неджмент, коуч-менеджмент, концепція «організаційної культури», які передбачають 
не лише глибокі знання менеджером різноманітних аспектів управлінської діяльнос-
ті, а й конструювання ним неповторної індивідуальної технології самоуправління та 
реалізації владних повноважень.

Отже, світова наука та педагогічна практика пропонують важливі значущі 
аспекти досвіду формування вчителя як шкільного лідера і менеджера освіти на різ-
них етапах професійної підготовки. Однак слід зазначити, що на сьогодні цілісного 
дослідження розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у 
процесі магістерської підготовки в педагогічних вищих навчальних закладах до поки 
що немає.
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Малый бизнес является одним из основных секторов в современной эконо-
мике развитых стран. В России разрабатываются различные меры поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства: налоговые каникулы, упрощение отчетности, 
снижение фискальной нагрузки, уменьшение количества проверок. Все эти меры 
должны способствовать росту числа фирм, работающих в сегменте малого предпри-
нимательства, что будет способствовать увеличению валового национального про-
дукта.

В Смоленской области поддержка предпринимателей ведется по многим 
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направлениям. Так, в регионе введены налоговые каникулы (с 1 января 2017 года), 
выдаются различные субсидии, работает фонд поддержки малого предприниматель-
ства, который может содействовать получению заемных средств, ведется пропаганда 
положительного образа предпринимателя.

Однако, несмотря на существующие меры стимулирования у субъектов ма-
лого предпринимательства остается по-прежнему немало проблем (рис. 1).

Первая группа проблем, прежде всего, связана с невысокой юридической 
и финансовой грамотностью предпринимателей. Для ее решения необходимо регу-
лярно проводить обучающие семинары по процедуре регистрации индивидуальных 
предпринимателей (ИП), юридических лиц. Разрабатывать и размещать на сайтах 
заинтересованных госструктур пошаговые инструкции по регистрации ИП и юри-
дических лиц. При этом важной составляющей является сокращение времени на 
регистрацию ИП. В настоящее время в Смоленской области время на регистрацию 
предпринимателей сокращено до 1 дня.

Вторая и третья группа возникающих проблем требует тесного сотрудниче-
ства предпринимателей и органов власти для их успешного решения.

В Смоленской области предусмотрено предпринимателям возмещение части 
затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга (Постановление Ад-
министрации Смоленской области от 25.09.2015 № 610), а также возмещении части 
затрат по приобретению оборудования для бизнеса (Постановление Администрации 
Смоленской области от 25.09.2013 № 609) [2,3].

Работает Евро Инфо Корреспондентский Центр (ЕИКЦ), который может по-
мочь с поиском бизнес-партнеров, а также оказывает различные услуги (многие из 
которых бесплатны).

Четвертая группа – нехватка собственных средств, может быть решена с по-
мощью областных субсидий для МСП, а также активным взаимодействием со Смо-
ленским областным фондом поддержки малого предпринимательства. Возможно 
получение денежных средств под поручительство Федеральной Корпорации МСП. 

Рис. 1. Основные проблемы малого бизнеса
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Так, при помощи Федеральной Корпорации, смоленская компания «Максиформ» по-
лучила кредит в размере 135 млн. рублей в одном из ведущих российских банков.

Необходимо (при партнерстве с банками) собирать и размещать в открытом 
доступе в сети Интернет актуальную информацию по кредитным ставкам для мало-
го и среднего предпринимательства (МСП), а также проходящим акциям и льготным 
условиям кредитования.

Проблемы получения банковских кредитов нужно рассматривать со сторо-
ны банка и со стороны предпринимателя [1].

Пятая проблема в большей мере затрагивает сельскохозяйственные пред-
приятия. Сельхозпродукцию в больших объемах могут закупать госучреждения и се-
тевые магазины. Мелкие магазины проигрывают в объемах и ценовой конкуренции. 
Так, зимой цена за 1кг картофеля значительно выше, чем осенью, но у фермеров нет 
достаточных складских площадей для хранения зимнего картофеля и его продажи 
в зимний сезон. Поэтому они вынуждены терять свою прибыль, реализуя урожай 

Рис. 2. Главные проблемы получения кредитов со стороны кредитной организации 
и предпринимателя
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сразу после его сбора. Возможно, эту проблему решила бы кооперация фермеров, а 
также помощь профильных Департаментов.

Шестая проблема способствует выводу доходов многих мелких предприни-
мателей «в тень». Такие предприятия из-за недостаточной (скрытой) прибыли не могут 
получать кредитные средства (хотя, отражая в отчетности реальное положение дел, 
могли бы получить кредитные ресурсы), а также имеют проблемы с контролирующими 
органами. Данную дилемму могут решить налоговые каникулы, введенные для пред-
принимателей, которые регистрируют свой бизнес с 1 января 2017 года (областной за-
кон № 43-з «Об установлении в Смоленской области налоговой ставки в размере 0 про-
центов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения»). Од-
нако нулевая ставка по налогам не освободит предпринимателей от других платежей. 
Так, ИП должны оплатить за себя фиксированный взнос в Пенсионный фонд России и 
Фонд обязательного медицинского страхования. Также бизнесмены, у которых трудят-
ся наемные работники, должны перечислять во внебюджетные фонды около 30% от их 
заработной платы и удерживать с нее доход на физических лиц. Поэтому существует 
мнение, что не дают развиваться предпринимателям не налоги, а обязательные отчис-
ления в различные фонды. Возможно, что налоговые каникулы помогут вывести из 
теневого сектора некоторых предпринимателей. В тоже время высокие отчисления за 
наемных работников нередко приводят к уменьшению «белой» зарплаты. С этой про-
блемой пытаются бороться, проводя информационную пропаганду в СМИ, которая 
показывает негативную сторону зарплаты «в конверте» для работника, однако указан-
ные меры недостаточно эффективны.

Еще одна проблема малого предпринимательства заключается в нежелании 
(боязни) заниматься данным видом деятельности. Чтобы решить эту проблему, не-
обходимо сформировать положительный портрет предпринимателя. Для этой цели 
необходимо взаимодействовать со СМИ, которые могли бы публиковать «истории 
успеха» земляков-предпринимателей, а также информационные статьи об оказан-
ной поддержке субъектам МСП в Смоленской области. Так, на местном телеканале 
«РенТВ Смоленск» выходит программа «Сделано на Смоленщине».

Дать толчок развитию молодежного предпринимательства может открытие 
бизнес-инкубаторов в ВУЗах Смоленска[4].

Недавно появился очень интересный проект: бизнес-навигатор МСП 
(navigator.smbn.ru), который работает в тестовом режиме и способен помочь в оценке 
целесообразности открытия конкретного бизнеса в выбранном районе.

Для предпринимателей, чья деятельность удовлетворяет структуре 
социально-экономических потребностей Смоленской области, можно было бы пре-
доставлять следующе услуги, необходимые для успешного начала бизнеса:

• бесплатные курсы предпринимательской грамотности;
• оказание консультационной помощи в вопросах налогообложения и бух-

галтерской (финансовой) отчетности,
• бесплатное получение доменного имени и стандартизированной страницы 

в сети Интернет (возможно, на портале муниципального образования);
• льготное и простое подключение к электро-, газо- и теплосетям;
• бесплатная электронная цифровая подпись.
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Таким образом, точечно решая проблемы малого бизнеса, в перспективе 
можно будет ожидать стабильный рост количества предпринимателей. При этом 
важно подчеркнуть и тот факт, что работа должна вестись как по содействию в от-
крытии новых организаций, так и по поддержке уже существующих. Только при 
внимательном отношении органов власти к субъектам малого предпринимательства 
данный вид бизнеса будет успешно развиваться.
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Причинно-следственные связи между экономической деятельностью человека 
и его духовно-нравственными ценностями принадлежат к числу наиболее сложных и 
нерешенных проблем научного познания [1, C. 272; 2, C. 17]. Различные аспекты этих 
взаимодействий коренятся в методологии экономической науки [3, C. 15]. Полемика 
в области этических предпосылок экономической действительности прослеживается 
уже в работах выдающихся философов Античности (Сократа, Платона, Аристотеля, 
Эпикура) и Нового Времени (Дж. Локка, Д. Юма, И. Канта и др.). Моральный дис-
курс присутствует в трудах классиков экономической теории: А. Смита, Ж.-Б. Сэя, Д. 
Рикардо, Т. Мальтуса, Дж. С. Милля. Один из родоначальников этического подхода к 
экономическому анализу Дж.С.Милль подчеркивает, что целеполагание хозяйствен-
ной деятельности включает не только прагматические (материальные) задачи, но и со-
циальную миссию предприятия, которая заключается в формировании «социальной 
ткани», выходящей за рамки обеспечения занятости населения.

Нравственность представляет собой ценностный, а экономика – материаль-
ный базис общества. Нравственность служит универсальным регулятором челове-
ческих отношений во всех сферах жизни и механизмом согласования разнородных, 
разнонаправленных интересов индивидов, поэтому нравственные факторы не явля-
ются категориями одного ряда с экономическими, политическими и другими пред-
посылками. Большое количество экономико-психологических феноменов (потреб-
ности, мотивы, цели, принципы, отношения, стратегии и др.) имеют нравственные 
истоки, поскольку объективируются в отношениях к самому себе, людям и окружаю-
щему миру. Например, нравственно допустимыми или недопустимыми признаются 
разные способы и виды стадий общественного воспроизводства, распределения и 
обмена, уровни благосостояния; экономические феномены такие как собственность, 
богатство, бизнес, кризисы, безработица, маркетинг и т.д. оцениваются в категориях 
добра и зла. Моральными или аморальными могут быть отношения в экономической 
сфере (конкуренция, конфликты, партнерство, кредитные обязательства и др.). Ис-
ходя из этих оценок хозяйствующие субъекты выбирают приемлемые виды деятель-
ности и стратегии поведения [4, С. 4].
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Однако до недавнего времени экономика развивались отдельно от этики вне 
нормативного русла. Апологеты теорий рациональности экономических агентов, 
предельной полезности и максимизации прибыли утвердили представление о безот-
носительности моральных основ природы человека к результатам его хозяйственной 
деятельности. Как справедливо и точно отмечает французский ученый Ж.-П. Гала-
вьель, экономическая теория до сих пор пребывает между двух огней: с одной сто-
роны, нормативная мораль категорического императива Канта, сформулированного 
им в труде «Основы метафизики нравственности» (1785); с другой – позитивистский 
подход, отстаивающий ее нейтральность и даже «аморальность» [5, С. 7]. Позиция 
«этической нейтральности» науки вне законов нравственности предполагает, что 
точный расчет автоматически обеспечивает эффективность производства и рас-
пределения. Цикличность социально-экономического развития и «провалы рынка» 
вызвали обоснованные сомнения в целесообразности такого подхода, и проблема 
нравственности в экономике стала играть важную роль в научных исследованиях: 
протестантская этика М. Вебера, признание духовной направленности экономики 
Дж. М. Кейнсом, этическая мотивация хозяйственных решений А. Сена и др.

Философия критического рационализма оказала значительное влияние на 
развитие экономической мысли в ХХ ст. Ее сторонники предприняли попытку пре-
одолеть недостатки рационалистической концепции и механизма «невидимой руки 
рынка» в чистом виде путем восстановления их связи с социокультурным контекстом 
и духовно-антропологическими основами бытия [6]. По мнению австрийского эко-
номиста Ф. Хайека, тезис неолибералистов о том, что человек владеет полной инфор-
мацией об экономической действительности и способен дать всестороннюю оценку 
последствий альтернативных действий, не только неизмеримо преувеличивает его 
интеллектуальные способности, но и свидетельствует об абсолютно неверной кар-
тине мира. Аргументация Р. Хайнера приводит к выводу о возможности получения 
выгоды «несовершенными» агентами, в отличие от неоклассических рациональных 
субъектов, за счет следования поведенческим нормам, а не правилу максимизации 
[7, C. 612, 622].

Анализ фундаментальных теоретических положений экономической теории 
ХХ в., проведенный М. Макферсоном и Д. Хаусманом (1993), позволил ученым обо-
сновать безусловную роль духовно-нравственных предпосылок как в позитивной, 
так и в нормативной экономической науке. С точки зрения американских исследо-
вателей, моральные нормы и правила следует учитывать не только в процессе раз-
работки и реализации государственной политики, но и в конструировании основ 
самой экономической науки [8, C. 671]. Данное положение авторы концепции аргу-
ментируют следующими причинами: непосредственное влияние уровня нравствен-
ности участников экономических отношений на результаты хозяйственных опера-
ций; моральные основания экономической теории благосостояния; необходимость 
учета нравственных императивов при разработке государственной политики; взаи-
мосвязь нормативной и позитивной экономической теории [8, C. 677].

На основе изучения эволюции теоретических подходов к интерпретации 
человека как хозяйствующего субъекта с момента возникновения концепции homo 
economicus в трудах классиков до настоящего времени, специалисты Школы эко-
номики и бизнеса Экстерского Университета (University of Exeter, Великобритания) 
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пришли к выводу, что для современного этапа развития экономической теории ха-
рактерным является поиск адекватных реальности сущностных характеристик эко-
номического человека, которые проявляются в социальных нормах, познании, со-
трудничестве, доверии и т.д. [9, C. 266, 281].

Близким к данному подходу является трактовка модели экономического 
человека британскими учеными Д. Уилсоном и У. Диксоном, которые считают оши-
бочным восприятие мотивации и экономического потенциала личности безотноси-
тельно к его морали. Они подчеркивают, что, в отличие от неолиберальной модели 
рационального человека, нравственность играет не дополняющую, а основопола-
гающую роль в формировании мотивационного механизма поведения хозяйствую-
щих субъектов [10]. Таким образом, на современном этапе развития экономической 
теории проникновение в суть поведения homo economicus заключается не столько в 
рассмотрении сущности человека как рационально непознаваемой субстанции, а в 
изучении «природы вещей в человеке как духовного субъекта» [11, C. 73].
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To form a coherent image of Ukraine as an attractive tourist state is necessary to 
develop or improve existing image of a given region or territorial entity.

The rapid and effective development of tourism in a particular region is possible if 
effective mechanisms to create a positive image of the area.

In the face of fierce competition between the regions, their image becomes a tool to 
ensure the socio-economic and regional development and a key factor in the process of gain-
ing market advantage. Attractive image area can significantly improve its competitiveness.

For the development of tourism in the region not only economic components and 
the availability of recreational resources, it is also important tourist image quality is formed, 
which will create a positive representation of people of the area.

Nowadays, the number of tourist business increases in comparison with previous 
years, and the income from such activities diminish. Therefore there is a definite need in at-
tracting tourists to the territory of Ukraine.

The image of the region – a set of characteristics that emotional and subconscious 
level is associated in people of our country and foreigners from certain territory. Important 
to note that tourist image may have as a country as a whole and each of its regions.

Image area consists of two main components: cognitive and emotional. The cogni-
tive component includes beliefs and knowledge of material properties in the region, and 
emotional – experiences and emotions associated with the characteristics of the area.

Odesa region – a region that is located on the Black Sea in the far South West of 
Ukraine, the largest in the region of the state. According to its recreational potential of the 
area is a leader among other regions of Ukraine.

The favorable geographical location of the region and the presence on its territory 
of sandy beaches, medical resources, developed infrastructure and rich historical heritage – 
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are contributing to the development of different types of tourism. This follows from the fact 
that over the last few centuries the region has repeatedly changed its political affiliation. 
With this and we can connect such a variety of cultural traditions, customs and ethnicity.

So the theme of improving the image of the region is important in the context of the 
development of tourism in Ukraine.

An important role in improving the image of the region is its regional center – the 
city of Odesa. The image of Odesa today – colorful and multifaceted. “Capital of humor”, 
“Pearl of the Sea”, “South Palmyra” – all these expressions are associated in public with solar 
and friendly Odesa. However, despite these positive developments, the whole image of the 
Odesa region in the context of tourism need quality improvement.

The successful improvement of the image of the Odesa region depends on the har-
monious combination of two components:

1. Objectivity highlighted the qualities of the region
2. The expectations and perceptions of visitors
It should be noted that the formation or improving the image of the region, in any 

event, be associated with risks of way of the proposed measures. Among such risks are:
• Environmental (man-made disaster or accident)
• Political (change of government, the adoption of new legislation)
• Financial (inefficient use of funds granted, a sharp change in exchange rates, lack 

of investment)
• Economic (disorder of the banking system in the country, inflation is too high)
An important factor in improving the planning image of Odesa is that without suf-

ficient funding project activities from the state, their successful implementation is impossible.
The program outsourcing and development of international activities Odesa region 

for 2014-2016 years. was planned to allocate only 529,8 thous. that is twice lower indicator 
than the previous program [1]. It follows that it is appropriate to propose to increase funding 
for this area of activity.

Thus, improved image Odesa region will allow it to expand markets for tourism 
product to attract more investment to the region, to increase the financial revenues to local 
budgets, create jobs and boost the quality of life of local people.

Odesa region has all opportunities and resources for the development of tourism 
in the future.
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АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ 
БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В роботі Л.А.Могиліної запропоновано спосіб оцінки рівня фінансової без-
пеки промислового підприємства з використанням бального методу. Сутність даного 
методу полягає в тому, що на основі переліку показників, що найповніше охоплює всі 
фінансові аспекти функціонування підприємства, виділеного О.Л. Пластуном, про-
водиться бальна оцінка за кожним з параметрів з урахуванням рівня його відповід-
ності нормативним значенням.

Показники поділяються на дві групи: показники захищеності та показни-
ки ефективності діяльності. Першій групі пропонується присвоювати 60 балів зі 
100, другій – 40. На кожний показник у межах групи відводиться рівна кількість 
балів, тобто кожний показник захищеності має максимум 20 балів, а з групи ефек-
тивності – 10.

Л.А.Могиліною пропонується така схема присвоєння балів:
а) якщо показник має значення в межах норми, поправочний коефіцієнт до-

рівнює одиниці, тобто присвоюється максимальна кількість балів;
б) якщо фактичне значення відхиляється від нормативного, але менш ніж на 

100%, присвоюється та частка від максимальної кількості балів, яку становить фак-
тичне значення від нормативного;

в) якщо фактичне значення відхиляється від нормативного більш ніж на 
100%, присвоюється 0.

Нормативні значення показників для промислового підприємства автор 
пропонує такі: загальний коефіцієнт покриття – більше 0,8; коефіцієнт фінансуван-
ня – менше 1,1; коефіцієнт втрати платоспроможності – більше 0,85; коефіцієнт зносу 
основних засобів –менше 0,6; рівень фондовіддачі – більше 1; коефіцієнт оборотності 
активів – більше 0,5; коефіцієнт рентабельності активів – більше 0.

Кількісне значення оцінки фінансової безпеки підприємства визначається 
наступним чином:

   
   (1)

де Кі – значення поправочного коефіцієнта, що відповідає і-му показнику;
Бі – максимально можлива кількість балів, закріплених за і-м показником.
Недоліком описаної Л.А. Могиліною та обраної для проведення аналізу мето-

дики є те, що пункт «б» схеми присвоєння балів показникам, що характеризують рі-
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вень фінансової безпеки підприємства, неможливо застосувати до коефіцієнта зносу 
основних засобів через те, що він є показником-дестимулятором.

З метою усунення даного недоліку пропонуємо замінити в складі оціночних 
показників коефіцієнт зносу основних засобів на коефіцієнт їх придатності, що та-
кож є характеристикою стану основних фондів підприємства.

Ще одним недоліком описаної методики є те, що наведені Л.А.Могиліною 
нормативні значення показників ефективності діяльності є занадто узагальненими 
та заниженими. Так, наприклад, протягом 2006-2015 років всі показники ефектив-
ності діяльності ПАТ «Кредмаш» з наведеного переліку набагато перевищували за-
пропоновані Л.А. Могиліною нормативні значення.

З метою урахування специфіки діяльності підприємства та рівня його еко-
номічного розвитку пропонуємо приймати за еталонний рівень показників ефектив-
ності діяльності підприємства їх середньогалузеві значення або максимально досяг-
нутий рівень показників в ретроспективному періоді (якщо показники ефективності 
діяльності підприємства перевищують середньогалузеві значення).

Використовуючи описану вище методику з урахуванням внесених до неї 
змін, проведемо бальну оцінку рівня фінансової безпеки ПАТ «Кредмаш» у 2006-
2015 роках. Вихідні дані для проведення аналізу наведені в табл. 1.

Першим етапом проведення оцінки є визначення поправочних коефіцієнтів 
для кожного з показників захищеності та ефективності діяльності. Результати про-
ведених розрахунків наведені в табл. 2.

Другим етапом аналізу є бальна оцінка показників. Приймаємо максималь-
ну кількість балів для показників защиності – 20, для показників ефективності ді-
яльності – 10 та корегуємо її на відповідні поправочні коефіцієнти, що враховують 
співвідношення між нормативними або еталонними та фактичними показниками ді-
яльності ПАТ «Кредмаш». Результати проведених розрахунків наведені в табл. 3.

На третьому етапі аналізу визначаємо загальну бальну оцінку та відповідний 
рівень фінансової безпеки підприємства за наступною шкалою:

– 90-100 балів – високий рівень фінансової безпеки;
– 80-89 балів – достатній рівень фінансової безпеки;
– 70-79 балів – задовільний рівень фінансової безпеки;
– 60-69 балів – низький рівень фінансової безпеки;
– 50-59 балів – недостатній рівень фінансової безпеки;
– 25-49 балів – критичний рівень фінансової безпеки;
– 0-24 балів – катастрофічний рівень фінансової безпеки.
Результати оцінки представлені в табл. 3 та проілюстровані на рис. 1.
Адаптована методика оцінки рівня фінансової безпеки промислового під-

приємства з використанням бального методу може бути використана в аналітичній 
діяльності будь-якого промислового підприємства.

Література:
1. Могиліна Л. А. Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпе-

ки промислових підприємств України / Л. А. Могиліна // Актуальні проблеми 
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ПОД- СЕКЦИЯ 13. Экономика отраслей хозяйства.
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PROSPECTS AND COMPETITIVENESS  
OF AGRICULTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Keywords: economy, agriculture, WTO, foreign market, competition, State support.  

At the present stage there is a dynamic development of Agriculture of Ukraine, 
taking into account its national significance that grows. Today, have established the following 
terms concerning the deepening of integration processes, liberalization of the terms of trade 
of agricultural products, focus on foreign markets, as well as attention began to pay attention 
to the quality of products.

It should be noted that the prospects for agriculture from the accession to the WTO 
will be influenced by:

• implementation of the WTO agreements governing the production of and trade 
in the field of agriculture;

• the conditions of accession to the WTO, which are determined during the 
negotiations process;

• current status of agriculture and agro-food markets of Ukraine, the first of the 
competitiveness of national producers.

In accordance with Annex 2  to the agreement on agriculture are all measures 
of State support of Agriculture of Ukraine were divided into three groups, or laid out on 
acolorful search: «green», «blue» and «yellow» (or «amber») (Table 1) [1,2].

On the formation of competition in agriculture the special effects have a relationship 
between farms-growers of agricultural products and enterprises processing [3].

You can highlight the strengths of the competitiveness of agriculture in Ukraine:
First is to overcome the economic downturn in agriculture and step-by-step 

stabilization of agricultural production; Secondly it attempts to expand the capacity of 
theworld market of food; Thirdly it is a favorable climatic conditions; the fourth is the 
availability of land areas that can produce and export of environmentally clean food 
products.

Also it is necessary to highlight the weaknesses of the competitiveness of agriculture 
in Ukraine:

First is the difficult situation, the critical state of resource potential agriculture and 
the difficult financial position of producers; Second low developed market infrastructure 
and agricultural production; Fourth raises the exacerbation of social problems of rural 
areas; Fifth is low and quite often and the inadequate level of State regulation and support of 
agricultural production.

Thus, agriculture is developing quite dynamically, but with some nestabìl′nostâmi. 
The low level of competitiveness of agricultural products to an external food market due to 
low pokazaznikom the State of the resource potential of agriculture and difficult financial 
position tovarovirobnikìvv; gap structure f Ukrainian export demandworldwide for 
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Table 1 
State support of agriculture

 Color box: State support 

«green»

This box belong measures which do not support production volumes and prices, 
therefore, did not violate the principles of fair competition. It was defined two main 
criterion which should correspond to hese events:
• support should be provided through the Government budget, and not at the expense of 

consumers;
• the consequence of support should not be providing price support to producers.
Government spending within this box can be made in the following areas:
• scientific researches, training and improvement of professional skill of personnel, 

information and consulting services;
• veterinary and phytosanitary measures, control of food safety;
• promote the sale of agricultural products, including the collection, processing and 

dissemination of market information;
• improvement of infrastructure (construction of roads, power lines, melioration 

structures) with the exception of operating expenses for its maintenance;
• the maintenance of strategic food supplies, internal food help possible;
• provide a guaranteed income to farmers, improving and use, etc.;
• income support for producers, not associated with the kind and volume of production;
• promoting the restructuring of agricultural production;
• protection of the environment;
• the program of regional development.
State that is a member of the WTO, has the right to finance the activities of «green box» in 
any volume depending on the capabilities of your budget. 

«blue» This box aims to limit overproduction (reducing livestock, rapeseed, etc.). 

«yellow» 
(or 
«amber»).

The most controversial issue in the Ascension to the WTO is a measure of the «yellow box».
Include measures of domestic support that have fix effects on trade and production:
• subsidies on products of livestock and crop production;
• subsidies for breeding livestock;
• grant tivation;
• subsidies on animal feed;
• compensation of a part of expenses on mìndobriva and plant protection;
• compensation of part of the costs of energy resources;
• price support: compensation for the difference between the purchase and the market 

price for agricultural products;
• provision of a producer of goods and services at prices lower than the market;
• purchase with the manufacturer of goods (services) at prices exceeding the market;
• preferential crediting agricultural producers at the expense of budget debts;
• benefits for transportation of agricultural products;
• the cost of leasing the Fund and some others.
With regard to the activities of this mailbox, the State of Ukraine will take the commitment 
of reducing expenditure.



65

Economy. Zarządzanie. .  

agricultural products; failure of the State to target fìnansuannâ the scientific and applied 
developments in Ukraine and other causes.
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