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ПОД- СЕКЦИЯ 4. информационные технологии в управлении.
Хасанова М.Ф.

Магистрант 2 курса, Гбоу вПо «белгородский государственный инсти-
тут искусств и культуры»

научный руководитель – Н.А. Туранина,
доктор филол. н., проф.,

г. белгород, Гбоу вПо «белгородский государственный институт ис-
кусств и культуры»

инФорМационная СоСтавляющая в раБоте СовреМенной 
БиБлиотеКи

Ключевые слова / Keywords: библиотека / library, информация / information, 
образование / education.

интерес к библиотеке как культурному феномену со стороны не только 
библиотековедов и историков, но и культурологов, философов и специалистов дру-
гих научных дисциплин, обусловлен тем, что библиотека как универсальное явле-
ние культуры сопровождает нашу человеческую жизнь. Меняются условия жизни, 
появляются новые технологии в книжном производстве, новые формы и способы 
распространения научного знания.

библиотека как один из элементов общества выполняет в нём определён-
ные функции, которые для неё являются внешними. одновременно она образует 
систему, состоящую из нескольких элементов, со своими функциями, которые по 
отношению к ней выступают в качестве внутренних. одна из важных составляю-
щих всех функций библиотеки – информационная.

информационная составляющая в работе библиотеки, тесно связанная с 
обеспечением доступа к мировым информационно-знаниевым ресурсам, приоб-
ретает ориентирующий, аналитический и оценочный характер. она  – навигатор в 
огромном мире информации и знаний, она помогает пользователю быстро найти и 
получить необходимое знание в традиционной книжной или электронной среде.

уточнение понятия «информационная составляющая библиотеки» заключа-
ется в разграничении понятий «информационное просвещение» и «информационное 
обучение». Под информационным просвещением понимается распространение ин-
формационных (библиотечно-библиографических, компьютерных) знаний с помощью 
воспитательных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 
представлений о библиотеке, её структуре, справочно-библиографическом аппарате, 
правилах пользования ими, продвижение книги и культуры чтения, а также ликви-
дация компьютерной безграмотности пользователей. Под информационным обуче-
нием понимается целенаправленный педагогический процесс организации активной 
учебно-познавательной деятельности обучаемых под руководством библиотекаря (пе-
дагога) по овладению информационными знаниями, умениями, навыками, формиро-
ванию информационного мировоззрения [2, С. 115].
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отличие информационного обучения от информационного просвещения 

состоит в:
– управлении целенаправленным процессом усвоения информационных 

знаний, умений и навыков за счёт использования педагогических технологий, ди-
дактических принципов, педагогических форм и методов обучения;

– наличии обязательного взаимодействия библиотекаря (педагога) и обу-
чаемых;

– обязательности для обучаемых контроля и оценки результатов информа-
ционного обучения.

условиями организации информационного обучения в библиотеке явля-
ются:

1) предварительная оценка информационных ресурсов, справочно-
библиографического аппарата и уровня информатизации библиотеки, а также воз-
можности координации и взаимодействия библиотеки с другими библиотеками, 
в том числе образовательного учреждения, в целях компенсации имеющихся ин-
формационных ресурсов в составе библиотечного фонда и Сба по конкретным 
специальностям обучаемых;

2) обязательная подготовительная организационная работа библиотеки с 
образовательным учреждением;

3) информационно-просветительская работа библиотеки с педагогами, на-
правленная на повышение уровня их личной информационной культуры и форми-
рование их мотивации на необходимость освоения обучаемыми информационных 
знаний, умений и навыков;

4) соблюдение общеметодологических принципов организации информа-
ционного образования (системности, технологичности, интегративности, непре-
рывности и др.), с ориентацией на деятельностный подход и принцип профильной 
направленности информационного обучения;

5) внедрение самостоятельного учебного курса, обеспечивающего инфор-
мационную подготовку пользователей [1, С. 35].

в библиотечном молодёжном центре белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки ежемесячно проводятся различные библиоуро-
ки, библиофакультативы, библиоэкзамены по интересным темам. например, урок 
арт-терапии. участникам было предложено познакомиться с историей создания 
комиксов, самыми популярными героями аниме-фильмов, а с помощью Марины 
Мак, победительницы многих конкурсов, попробовать нарисовать манга, приду-
мать продолжение неоконченному комиксу. Марина показала, как просто нарисо-
вать глаза, губы, лицо в профиль, фас, как отразить на лице эмоции. в зале царила 
непринуждённая атмосфера творчества, ребята работали с желанием, им было ин-
тересно.

Представители направления «Стоп Секта» молодёжного движения «наши» 
познакомили участников с методами противодействия секте «Свидетели иеговы» 
в белгородской области. С помощью видеороликов они рассказали, как создава-
лось их направление, какую опасность для общества несут иеговисты и как можно 
уберечься от таких манипуляторов.

Можно сказать, что на развитие информационной составляющей библио-



8

Badania naukowe naszych czasów 
теки существенное влияние оказывает трансформация информационной среды 
и развитие информационно-коммуникационных технологий (икТ). в результате 
этих изменений библиотеки осуществляют онлайновое информационное обслу-
живание, обеспечивают доступ к различным видам электронных информацион-
ных ресурсов (научных, учебных и др.); ведут электронные каталоги, реализуют 
электронную доставку документов, реализуют избирательное распространение 
информации на основе тематических электронных ресурсов, баз данных, профиль-
ных электронных библиотек, ведут новостные рассылки и прочее.

в настоящее время осознан тот факт, что если пользователи имеют низкий 
уровень информационной грамотности и информационной культуры, то все уси-
лия библиотек по развитию новых форм информационного сервиса теряют смысл. 
именно по этой причине задача информационной подготовки пользователей в 
библиотеке становится безальтернативной. Поэтому необходима специальная под-
готовка кадров как библиотечных, так и педагогических, способных обеспечивать 
обучение основам информационной культуры различных категорий пользовате-
лей.

Список литературы
1. чачко а. С. развивающаяся библиотека в информационном обществе / а. С. 

чачко. – М. : либерея, 2004. – С. 37.
2. берестова Т. Ф. информационное пространство библиотеки / Т. Ф. бересто-

ва. – М. : либерея-бибинформ, 2007. – 208 с.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. отраслевой маркетинг.

Семёнова в.н.
студентка 3 курса филиала федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

«омский государственный педагогический
университет» в г.Таре

Бахмат н.в.
научный руководитель, старший преподаватель

кафедры математики и экономики

К воПроСУ о ПонятияХ МарКетинга и МарКетинга гороДа

Ключевые слова: маркетинг, территориальные маркетинг, маркетинг горо-
да/ marketing, territorial marketing, marketing city

По оценкам специалистов, сегодня существует свыше 2000  определений мар-
кетинга. Маркетинг (англ, market – рынок и -ing – окончание, означающее действие) – 
деятельность, связанная с рынком. однако суть этого понятия гораздо шире. выде-
лим главные характеристики маркетинга: маркетинг – вид человеческой деятельности, 
направленной на удовлетворение нужд и потребностей путем обмена [4, с.14]. Главное 
назначение маркетинга, его цель – формирование и постоянное развитие процесса об-
мена, чтобы сделать этот обмен взаимовыгодным для участвующих в нем партнеров. 
Проанализируем несколько типичных определений маркетинга (см. табл. 1)

Мы видим, что можно выделить три подхода к сути маркетинга. у Ф. кот-
лера и а.М. Година идет речь о человеческой деятельности. у Ж. Ж. ламбена и 
в.и. беляева – что это удовлетворение нужд и потребностей, и только р.б. ноздре-
ва и в.Ю. Гречков говорят, что маркетинг  – это рыночная концепция управления 
производственно-сбытовой и научно-технической деятельности фирм и предпри-
ятий. Таким образом, под маркетингом понимается как особый вид человеческой 
деятельности, так и удовлетворение нужд и потребностей человека, так и особые 
рыночных концепции управления деятельности фирмы.
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одним из направлений маркетинга являются городской маркетинг и мар-
кетинг территорий. Маркетинг города  – это деятельность, предпринимаемая с це-
лью создания, поддержания или изменения мнений, намерений, поведения субъек-
тов, преимущественно внешних по отношению к данному городу [1, с.124].

Маркетинг города призван обеспечивать [1, с.124]:
1) притягательность, улучшение имиджа и престижа города;
2) привлекательность сосредоточенных в городе материально-технических, 

финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов;
3) привлечение в город государственных и иных внешних, по отношению 

к городу, заказов;
4) повышение притягательности вложения, реализации в городе внешних 

по отношению к нему ресурсов (инвестиций).
Главные целевые группы маркетинга города  – это его жители, предста-

вители бизнеса, туристы. именно они выступают потребителями маркетинга 
города.

Таблица 1 
Сравнительный анализ типичных определений маркетинга

№ 
п/п

Автор Определение
Доминанта 
в определении

1
Котлер Ф [5, 
с.16]

Маркетинг – вид человеческой деятельности, 
направленной на удовлетворение нужд и потреб-
ностей посредством обмена

Это вид человече-
ской деятельности

2
Ламбен 
Ж.-Ж [7, 
с.13]

Маркетинг – это одновременно философия 
бизнеса и активный прогресс. Маркетинг – это 
социальный процесс, направленный на удо-
влетворение потребностей и желаний людей 
и организаций путем обеспечения свободного 
конкурентного обмена товарами и услугами, 
представляющими ценность для покупателя

Это социальный 
процесс, направлен-
ный на удовлетво-
рение потребностей 
и желаний

3
Ноздрев Р.Б, 
Гречков В.Ю 
[8, с.13]

Маркетинг – это рыночная концепция управле-
ния производственно – бытовой и научно – тех-
нической деятельностью фирм и предприятий, 
направленная на изучения предпринимательской 
среды, рынка, конкретных запросов и потреби-
телей и ориентацию на производимых тов/усл

Это рыночная кон-
цепция управления

4
Беляев В.И 
[2, с.150]

Маркетинг заключается в наиболее полном 
удовлетворении нужд и потребностей людей 
посредством обеспечения как можно большего 
соответствия потребительских свойств тов/усл 
ожиданием покупателей (как осознанно, так и не 
осознанно), их желанием и устремлением

Это удовлетворение 
нужд и потребно-
стей людей

5
Годин А.М 
[3, с.14]

Маркетинг – это вид человеческой деятельности, 
направлен на удовлетворение нужд и потребно-
стей путем обмена

Это вид человече-
ской деятельности
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определяющими субъектами городского маркетинга являются: [6, c.186]
1) органы управления городом;
2) организации сферы инфраструктуры;
3) организации сферы жизнеобеспечения;
4) организации сферы отдыха, развлечений.
ведущими участниками маркетинговых отношений являются администра-

ции городов, городские агентства по поддержке малого бизнеса, предприниматель-
ства, бизнес-центры, выставочные центры, туристские и гостиничные сети и др.

Территориальный маркетинг — это маркетинг в интересах территории, 
ее внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых 
заинтересована территория. в связи с этим можно выделить [9, с. 10]:

маркетинг территории, объектом внимания которого выступает терри-
тория в целом, — осуществляется как внутри, так и за ее пределами;

маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания 
которого являются отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др., — осу-
ществляется в пределах территории.

в заключение скажем, что маркетинговая стратегия формируется из имид-
жа, бренда и репутации города, которые помогают в продвижении интересов, уни-
кальности города, благодаря чему город становится популярным и конкурентоспо-
собным. для выявления индивидуальности города, было разработано несколько 
направлений его развития, такие как развитие туризма, стимулирование инвести-
ций в город, комплексное благоустройство территории и т.д. Так же маркетинг слу-
жит инструментом повышения конкурентоспособности города на разных аренах. 
Маркетинг  – не просто инструмент городского управления, а идеология, которая, 
если взята на вооружение, видоизменяет все сферы городской жизнедеятельности 
и заставляет их работать на выполнение своих задач.
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БенчМарКІнг яК ІнСтрУМент ПІДвищення 
КонКУрентоСПроМожноСтІ вищиХ навчальниХ заКлаДІв

Серед найефективніших інструментів, за допомогою яких підприємства 
постійно нарощують свою продуктивність, покращують якість роботи та займа-
ють перші позиції поміж конкурентів, є бенчмаркінг.

Поняття «бенчмаркінг» вперше з’явилося в 1972 році в Інституті стратегічного 
планування кембриджу під час дослідницької діяльності консалтингової групи 
piMS. Тоді був сформульований основний принцип бенчмаркінгу: «для того щоб 
знайти ефективне рішення у сфері конкуренції, необхідно знати кращий досвід 
інших підприємств, які досягли успіху у подібних умовах».  Першим практичним за-
стосуванням теорії бенчмаркінгу став проект компанії «ксерокс» щодо порівняння 
якості виробленої нею продукції  із успішнішими на той час японськими аналогами 
(«бенчмаркінг конкурентоздатності») [2, с. 278].

відповідно до класичного визначення бенчмаркінг (benchmarking)  – це 
спосіб оцінки стратегій і цілей роботи організації в порівнянні з першокласни-
ми підприємницькими організаціями для визначення свого місця на конкретно-
му ринку [1, с. 114]. бенчмаркінг, який у деяких наукових школах (наприклад, у 
французькій) називають бенчмаркетінг, представляється як використання методів 
управління, які успішно використовуються підприємницькими організаціями 
після того, як у результаті порівняння з іншими сферами підприємницької 
або діяльності конкурента були виявлені слабкі сторони своєї організації. При 
використанні бенчмаркінгу виробничі і маркетингові функції стають більш ке-
рованими, тому що після досліджень впроваджуються кращі методи і технології 
інших підприємницьких організацій.

Такий інструмент як бенчмаркінг здатний зламати закостенілу структуру 
організації, стиль ведення бізнесу, орієнтуючись, зокрема, на найкращі результати 
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інших підприємств-конкурентів.

бенчмаркінг – це особлива управлінська процедура, яка полягає в тому, 
що в практику роботи організації впроваджуються технології, стандарти і ме-
тоди роботи кращих організацій-аналогів [1, с. 207]. у процесі бенчмаркінгу 
здійснюється пошук організацій ( підприємств), які показують найвищу 
ефективність, навчання їх методам роботи і реалізація передових методів у влас-
них умовах. у процесі бенчмаркінгу аналізується практика кращих організацій, 
шукається відповідь на питання «що, як і чому» роблять лідери в процесі задо-
волення потреб споживачів і клієнтів.

у вітчизняній практиці минулих років бенчмаркінг більш відомий як ви-
користання передового досвіду кращих підприємств у рамках соцзмагання. од-
нак є важливі відмінності бенчмаркінгу, використовуваного в ринкових умовах, 
від впровадження передового досвіду в рамках соцзмагання, використовуваного в 
умовах централізованої економіки [1, с. 207-208].

Перша відмінність: соцзмагання, як правило, нав’язувало кращі зразки 
зверху, а бенчмаркінг проводиться на ініціативній основі.

друге: бенчмаркінг використовує передовий досвід не тільки аналогічних 
підприємств, але і підприємств з інших галузей і сфер.

Третє: бенчмаркінг не шукає найкращих зразків для наслідування, 
йому достатньо використовувати досвід діяльності, який в тих чи інших па-
раметрах виявився кращим, і на цій основі проводити покращення власної 
діяльності.

четверте: бенчмаркінг здійснюється безперервно, щоразу після впровад-
ження тих чи інших нововведень проводиться новий пошук кращих зразків для 
передачі передового досвіду.

Можна виділити два основні завдання, які допомагає вирішувати 
бенчмаркінг. По-перше, порівнювати свої показники з показниками інших 
організацій-конкурентів і лідерів ринку. По-друге, вивчати і застосовувати чужий 
успішний досвід у себе в організації.

відповідно існує два основних типи бенчмаркінгу: порівняльний 
та процесний. Порівняльний бенчмаркінг (performance/competitive 
benchmarking) – це залучення організацій у процес вимірювання результатів, 
оцінки та порівняння показників діяльності організації та рівня її роз-
витку. Процесний бенчмаркінг (process benchmarking) являє собою пошук 
організацій, що мають кращі досягнення в тій чи іншій сфері діяльності, для 
їх подальшого детального дослідження [1, с. 211]. Це глибоке функціональне 
дослідження діяльності як своєї організації, так і організації-партнера.

комплексне використання порівняльного і процесного підходів до 
проведення еталонного зіставлення найефективніше реалізує потенціал 
бенчмаркінгу як інструменту підвищення конкурентоспроможності 
організації і вищого навчального закладу зокрема. Причому, порівняльний 
бенчмаркінг виступає в ролі початкового (ввідного) етапу процесного 
бенчмаркінгу.
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Сегодня мы можем вести разговор о понятии «этнический маркетинг»  – 
маркетинг, направленный на представителей определенного этноса. наиболее важ-
ным признаком формирования этноса является наличие языка как общепризнан-
ного и общедоступного средства общения членов данного этноса. именно язык, 
как универсальное средство общения способен выполнять и кумулятивную функ-
цию, передавая тем самым от поколения к поколению информацию и о специфиче-
ском для каждого народа наборе культурных концептов. например, в республике 
Татарстан (россия) 8 июля 1992 года был принят закон «о государственных языках 
республики Татарстан и других языках республики Татарстан», который уточнял 
положение пункта 1  статьи 8  конституции республики Татарстан, в котором го-
ворится о том, что «государственными языками в республике Татарстан являются 
равноправные татарский и русский языки». для наиболее эффективного продви-
жения товаров и услуг часто используется учет языковых особенностей аудито-
рии. хотя в целом, эксперты в качестве одной из причин неразвитости этнической 
рекламы называют законодательные ограничения на рекламу на иностранных 
языках (они существуют во многих странах). Законом «о рекламе» предписыва-
ется при ее производстве, размещении, распространении соблюдать требования 
законодательства о государственном языке рФ, которым является только русский. 
одной из сфер использования государственного языка в законе недвусмысленно 
обозначена реклама. Правда, закон оговаривает использование и негосударствен-
ных языков рФ: например, языки республик, входящих в состав рФ, разрешено 
использовать в СМи этих республик, также другие языки можно использовать и в 
федеральных СМи, вещающих на этих языках (иностранных или тех же народов 
рФ). в «Положении о порядке размещения средств наружной рекламы и информа-
ции на территории города казани» от 26 ноября 2009 г. n 9-44 содержится указание 
на то, что «информация на средствах наружной рекламы и информации должна 
размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном язы-
ке российской Федерации и государственных языках республики Татарстан. реко-
мендуется использование татарского языка».

Федеральным и транснациональным компаниям приходится учитывать 
эту норму республиканского законодательства – все большее проникновение в ре-
кламных материалах, в самом подходе к маркетинговым коммуникациям приоб-
ретает использование татарского языка.

например, сетевой магазин электроники Медиа Маркт, на биллбордах и 
телероликах использовал как графические символы, ассоциирующиеся с регионом 
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(тюбетейка, сцены из скачек на сабантуе), так и татарские слова как продолжение 
рекламного слогана на русском языке (инноваций кубряк (больше  – тат.) в два 
раза; техника в каждый йорт (дом  – тат.)). как отмечает эксперт из Татарстана и. 
Саетов: «Многие крупные игроки различных рынков уже понимают, что татарский 
акцент  – способ выделиться, “улыбнуть” аудиторию и получить доброжелательно 
настроенных к ним татар-покупателей».

Использование языка отдельных этносов может быть не только особенностью 
рекламной и PR-коммуникации, т.е. стратегии продвижения, но и самой концепцией 
бренда. Например, бренд современной татарской одежды «DRESS AYTAM» . Моло-
дыми дизайнерами создаются различные одежда и аксессуары с авторским дизай-
ном – «100% татар малай(100% татарин)», «Супер эчпочмен»(игра слов от названия 
блюда тат. Кухни эчпочмак (треугольник)), «Татар кореш»(керяш – татарская борьба 
на поясах заменяется на жаргонное «друг, товарищ») . сходная концепция присутству-
ет в элементах татарской одежды от татарского Интернет-магазина tatbrand.ru –над-
писи «Егетем бар»(есть парень) и «Ойлянгян»(женат), сопровождающиеся знаками 
«проезд запрещен», «Чачак апа» (особое обращение к родственнице женского пола) 
с ярким цветком наподобие логотипа IСQ. ООО “Нур Медиа” выпускает продукцию, 
ориентированную на молодых мусульман – футболки с надписями «Улыбайся – это 
сунна»(с арабского араб. — образ действий, поведение), «Мин халяль ашыйм» (Я ем 
халяльную пищу).

в то же время, необходимо, быть предельно осторожными в разработке тех 
или иных продуктов, ориентированных или затрагивающих интересы отдельных 
этносов, либо вопросы межэтнического или межконфессионального взаимодей-
ствия. например, неоднозначно может быть воспринята, созданная на основе сте-
реотипа относительно особенностей характера субэтноса татар  – мишар, футбол-
ка «Сак булыгыз, мишар»(осторожно, мишарин). Явное противодействие вызвать 
может изображение и надпись «Cool sheriff in kul Shari»f, обыгрывающая название 
одной из мечетей казани кул Шариф. несмотря на комментарий разработчиков 
продукта (легкая историческая зарисовка про отношения двух царственных особ, 
всем кто не понял юмора – учить историю или учиться шутить (речь идет об ива-
не Грозном и царице Сююмбике) футболка «Мин иванны яратмыйм» (Я ивана не 
люблю) заставляет задуматься о вопросах политкорректности.

По мере развития бизнеса в россии, возрастания социальной активности 
потребителей усилится значимость этических проблем маркетинга, что наблюдает-
ся во многих зарубежных странах на протяжении последнего десятилетия. неко-
торые считают, что годятся любые действия, допускаемые свободным рынком и не 
запрещенные законодательством. в соответствии с этим мнением компании и их 
менеджеры не обязаны задумываться о моральном аспекте принимаемых решений. 
Существует и другой подход к проблеме, при котором ответственность переклады-
вается с системы на компанию и ее менеджеров. Этот более цивилизованный под-
ход предполагает, что у компании должна быть «общественная сознательность». 
именно такая позиция может быть применима, когда речь идет о вопросах этни-
ческого маркетинга.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. отраслевой маркетинг.

тимошенко а. а.
студентка 4 курса профиля «Экономика» 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«омский государственный педагогический университет» в г. Таре 
научный руководитель: Бахмат Н. В. 

 ст. преподаватель кафедры математики и экономики

инФорМационный ПовоД КаК ЭлеМент СоБытийного 
МарКетинга в ПроДвижении вУза

Событийный маркетинг, информационный повод, продвижение вуза / event 
marketing, information occasion, higher education institution advance.

Сегодня каждая организация, предприятие, учреждение, оказывающие 
разнообразные услуги, стремятся выделиться чем – либо на фоне друг друга, чтобы 
продвинуть производимый продукт на потребительском рынке.

для этого необходимо применять, прежде всего инновационные приёмы и мето-
ды, так как они способствуют эффективному продвижению своих услуг и продукции.

одним из новых видов продвижения различных видов деятельности, явля-
ется событийный маркетинг.

Событийный маркетинг в целом представляет собой комплекс специаль-
ных мероприятий и акций, которые проводятся с целью манипулирования поведе-
нием и мнением специально приглашенной на событие аудитории [1].

Событийный маркетинг использует для продвижения компании, организации 
повод – событие: реальное или вымышленное, плановое или специально организован-
ное, широко известное или созданное специально для конкретной аудитории. Собы-
тийный маркетинг используется не столько в качестве инструмента напоминания о 
себе, сколько при появлении нового предложения товара, услуги, либо проводимого 
мероприятия. При обыгрывании планового события необходимо учитывать тот факт, 
что интерес к новому вызывает больший отклик. Правильно оперируя всеми реклам-
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ными средствами событийного маркетинга в совокупности, можно обеспечить выгоду 
как для тех, кто организует событие, так и для тех, кто в мероприятии участвует. но, 
к сожалению, образовательные учреждения практически не применяют событийный 
маркетинг в качестве инструмента продвижения своей деятельности. чаще всего вузы 
не подозревают, что мероприятия, проводимые в учебных заведениях, становятся ин-
формационными поводами, поэтому образовательным учреждениям так важно овла-
деть знаниями по использованию и применению событийного маркетинга.

Событийный маркетинг позволяет эффективно выстроить тесную эмо-
циональную связь между потребителем и брендом за относительно короткий срок. 
Event-мероприятия условно можно подразделить на несколько групп, которые мы рас-
смотрим как события, вызывающие интерес у представителей СМи г. Тары омской 
области в 2012 году. объектом изучения выступает филиал омГПу в г. Таре. Печатные 
СМи представлены двумя газетами – «Тарское Прииртышье» и «Тарский курьер».

для комплексного изучения материала и полного анализа исследуемых 
источников информационных поводов о филиале омГПу в г. Таре был применён 
метод контент – анализа.

итак, что же привлекло внимание журналистов газеты «Тарское Приирты-
шье» [3] в деятельности филиала омГПу в г. Таре.

оказалось, что с их точки зрения достойным быть представленным в газете 
оказались следующие события, которые мы структурировали следующим образом:

I. внутрифилиальские мероприятия:
1) Рабочие мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• олимпиада «По Гамбургскому счёту» на призы директора филиала омГ-

Пу в г. Таре в.и. Жилина» [№ 7];
• презентация секций Сно в филиале омГПу в г. Таре [№ 42];
• нПк «Традиционная культура Тарского Прииртышья. Перспективы 

развития и изучения. Сравнительный аспект»[№ 45];
• день открытых дверей в филиале омГПу в г. Таре [№ 50];
2) Информативные мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• приём документов на 2012 – 2013 учебный год в филиал омГПу в г. Таре, [№ 24];
3) Досуговые мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• мероприятие «Мисс университет» 2012 «красоты много не бывает» [№ 12];
• новогодний турнир по волейболу в филиале омГПу в г. Таре [№ 52];
II. городские мероприятия:
1) Рабочие мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• конференция филиала омГПу в г.Таре при поддержке российского гуманитар-

ного национального фонда «Традиционная культура Тарского Прииртышья. 
Перспективы развития и изучения. Сравнительный аспект»» [№ 37];

• участие преподавателей филиала омГПу в г. Таре в Международном се-
минаре по созданию «Польского дома в г.Таре» [№ 3].

• 2) информативные мероприятия филиала омГПу в г. Таре:
• ТоП – 5 молодых учёных г. Тары [№ 20];
• директор библиотеки филиала омГПу в г.Таре, Е. н. Живаева занесена 

на районную доску почёта «Славен трудом человек»[№ 18];
3) Досуговые мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
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• участие студентов и преподавателей филиала омГПу в г. Таре, в Xii го-

родском литературно  – художественном конкурсе чтецов «чтобы по-
мнили» [№ 18];

• призёром на ii литературно  – поэтических чтениях стал ассистент 
кафедры истории, филиала омГПу в г. Таре александр Тихонов [№ 38];

• участие студентов филиала омГПу в г. Таре в «бале отличников» [№ 16];
исходя из анализа полученного материала можно сказать о том, что жур-

налистов газеты «Тарское Прииртышье» наиболее интересуют события, связанные 
с филиалом омГПу в г. Таре, которые проходят за пределами вуза: это городские 
соревнования, конкурсы, олимпиады, в которых принимают участие студенты фи-
лиала омГПу.

другая ситуация, связанная с подачей информационных поводов о фи-
лиале омГПу наблюдается ещё в одной районной, еженедельной газете: «Тарский 
курьер». всего за период с января по декабрь 2012  г. редакцией газеты «Тарский 
курьер» читателям было представлено 44 сообщения, которые затрагивали инфор-
мацию, связанную с филиалом омГПу в г.Таре.

итак, на что же обратили внимание журналисты газеты «Тарский курьер» 
[4]? С их точки зрения достойным быть представленным в газете оказались сле-
дующие события, которые так же, можно выделить по основным группам:

I. внутрифилиальские мероприятия:
1) Рабочие мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• «лучшие в Сибири», студенты филиала омГПу в г. Таре, отличились на 

международной интернет олимпиаде по русскому языку, в г. Йошкар  – 
оле [№ 4];

• Сибирский турнир Viii всероссийской олимпиады по информатике сре-
ди студентов педагогических вузов [№ 10];

• студентки филиала омГПу в г. Таре, отправились на обучение в европей-
ский вуз на юг австрии [№ 1];

• конкурс грантов в филиале омГПу в г. Таре [№ 16];
2) Информативные мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• филиал омГПу в г. Таре, завершил приём абитуриентов на
• 2012 – 2013 учебный год [№ 25];
• филиалу омГПу в г. Таре – 20 лет [№ 11];
3) Досуговые мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• абитуриенты филиала омГПу прошли посвящение в студенты [№ 37];
• конкурс «Студент года 2012» в филиале омГПу в г. Таре [№ 6].
II. городские мероприятия:
1) Рабочие мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
открытие форума «инновационное развитие малого города в условиях 

пост индустриального общества» [№ 14];
2) Информативные мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• преподаватель филиала омГПу в г. Таре, н. в. бахмат предложила идею 

на публикацию статьи «человек становится основным дефицитным ре-
сурсом», посвящённую всероссийской нПк в г. Таре [№ 14];

• преподаватель филиала омГПу в г. Таре, о.р. каюмов, предложил идею 
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на публикацию статьи «ликвидировать неравенство в оплате труда», 
посвящённую всероссийской нПк в г. Таре [№ 14];

• преподаватель филиала омГПу в г. Таре, в. д. червенчук, предложил 
идею на публикацию статьи «Малые города более удобны для занятия 
наукой..», посвящённую всероссийской нПк в г. Таре [№ 14];

3) Досуговые мероприятия филиала ОмГПУ в г. Таре:
• участие студентов филиала омГПу в г. Таре в «бале отличников» [№ 8];
• преподаватель филиала омГПу в г. Таре, а.а. Тихонов вошёл в десятку 

лучших авторов в номинации «Поэзия» на всероссийском литературном 
конкурсе [№ 32].

исходя из анализа полученного материала можно сказать о том, что жур-
налистов газеты «Тарский курьер» интересуют такие сообщения, как: внутрифи-
лиальские мероприятия, но разница не является большой, поскольку сообщения о 
филиале в большом количестве наблюдаются и в городских мероприятиях.

итак, сообщения о филиале омГПу в г. Таре, представленные в газете «Тар-
ский курьер» можно назвать более удачными, по сравнению с событиями представ-
ленными редакцией газеты «Тарское Прииртышье», это объясняется тем, что несмо-
тря на то, что в период с января по декабрь 2012 г. редакцией газеты «Тарский курьер», 
было отправлено в печать 44 номера, что на 8 номеров, меньше, чем у газеты «Тарское 
Прииртышье», но, сообщения о филиале омГПу, в газете «Тарский курьер» оказались 
более эмоционально насыщенными, привлекательными для читателей, чем в газете 
«Тарское Прииртышье», так же в газете «Тарский курьер» раскрывалось больше вну-
тренних событий о филиале. в номерах газеты «Тарское Прииртышье» нами было вы-
явлено 26 публикаций о филиале омГПу, в газете «Тарский курьер», в номерах было 
представлено 20 публикаций о нашем вузе. Можно сказать о том, что в таком случае, 
прослеживается не большой разрыв количества публикаций в обеих газетах, учитывая 
разницу в количестве выпущенных номеров за 2012 г.

Таким образом, в результате проведённого исследования нами были выяв-
лены разнообразные информационные поводы позиционирующий филиал омГ-
Пу на рынке образовательных услуг.

Полученные результаты позволяют наглядно понять, что затрагивает вни-
мание СМи и общественности. а главное, исходя из проанализированного мате-
риала и изученной методической базы, вузам, можно научиться грамотно, приме-
нять метод событийного маркетинга для продуктивной деятельности вуза.
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 кафедры математики и экономики Бахмат н. в.

вывеСКа ДетСКого СПециализированного Магазина КаК виД 
нарУжной реКлаМы

Специализированный детский магазин, вывеска, наружная реклама/ 
specialized children’s shop, signboard, outdoor advertizing

Специализированные магазины  – магазины, предлагающие узкий, но на-
сыщенный ассортимент, способный удовлетворить специфическую потребность 
покупателя [3].

для того, чтобы привлечь основного потребителя – ребенка, и его родите-
лей, специализированные детские магазины используют различные виды и спосо-
бы мерчандайзинга, одним из эффективных приемов которого является наружная 
реклама, в частности – вывеска.

вывеска – конструкция в объемном или плоском исполнении, расположен-
ная, как правило, на  фасаде здания, рядом с входом [3]. от того, какой она будет, 
зависит имидж магазина. она является  визитной карточкой  здания или помеще-
ния, привлекая посетителя и помогая ему понять, что находится внутри. Поэтому 
в марте 2013  года нами было проведено исследование, целью которого являлось  – 
определить степень соответствия наружной рекламы детских специализирован-
ных магазинов в г. Таре омской области требованиям к оформлению и месту рас-
положению вывески.

для исследования был выбран метод маркетингового невключенного 
структурированного открытого описательного полевого наблюдения, т. к. в про-
цессе такого исследования можно выявить качественно новое явление или харак-
теристику.
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карта наблюдения включала 

в себя следующие пункты: рекламно-
информационное оформление мага-
зина, место расположения вывески, 
размер вывески, оформление выве-
ски, лексический анализ наименова-
ния магазина, оформление названия 
магазина.

в рамках данной статьи 
представлен анализ двух разделов: 

лексический анализ наименования 
магазина и оформление названия магазина.

в качестве объекта наблюдения выступали вывески 10  специализирован-
ных детских магазинов в городе Таре. Таким образом, выборка составляла 100% от 
генеральной совокупности на март 2013 года.

вывеска как рекламный носитель – это собранный воедино образ того, что 
мы хотим предложить потребителю, и основным показателем здесь является наи-
менование магазина. «как корабль назовешь – так он и поплывет». от того, какие 
ассоциации у потребителя вызывает название магазина, может зависеть вся его 
дальнейшая деятельность [2]. ассоциативный анализ вывесок детских специализи-
рованных магазинов г. Тары, позволяет заявить, что с нашей точки зрения, ассоциа-
тивная связь в наименовании магазина и его детской специализацией отсутствует 
в двух названиях магазинов: «Юлия» и «Ева». Здесь нарушено правило информа-
тивного названия, т. е. если бы рядом с наименованием магазина не было сопут-
ствующих иллюстраций, отражающих профиль магазина, название не указывало 
бы на его специализацию (рис. 1).

название детских магазинов должно легко произноситься. из всех специ-
ализированных детских магазинов г.

Тары, с нашей точки зрения, трудно произносить только одно – «Мир дет-
ства», т. к. оно представляет собой словосочетание, которое трудно склонять по 
падежам при обыденном общении потребителей. во всех остальных случаях на-
звания легко произносятся и запоминаются, это говорит о том, что владельцы ма-
газинов подошли грамотно и серьезно к первоначальному созданию образа своего 
магазина.

для создания целостного образа  – представления о магазине, немаловаж-
ным аспектом является оформление фирменного наименования магазина. оформ-
ление словесного названия должно быть отличным от других, оригинальным и 
привлекательным с точки зрения рекламы [4, с. 48].

кроме способности привлечь внимание, оформление названия должно 
еще соответствовать определенным требованиям Гк рФ, в соответствии с кото-
рыми [1]:

• высота букв текста в наименовании должна быть не менее 15 см
• цвет и шрифт букв должен соответствовать товарной специфике магазина.
во всех наблюдаемых объектах используется в оформлении наименования 

шрифт превышающий высоту букв в 15 см.

Рисунок 1. Вывеска магазина «Ева»
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несоответствие шриф-
та товарной специфике, с нашей 
точки зрения, наблюдается в 
трех магазинах – «Ева», «детский 
мир», «Юлия». Шрифт, представ-
ленный в вывесках данных мага-
зинов, скорее подойдет для ре-

кламы в другой отрасли, например, в парфюмерии (рис. 2).
вывески магазинов, ориентированных на детскую аудиторию, должны со-

держать призыв к радости, солнцу и веселью. Скорее всего, этого и пытались до-
биться владельцы детских специализированных магазинов г. Тары, когда исполь-
зовали разноцветный шрифт в наименовании магазина. но, с нашей точки зрения, 
пестрота в оформлении букв в вывесках магазинов: «карусель», «аннушка», за-
трудняет чтение наименования магазина – нарушен закон цвета. из-за этого теря-
ется визуальный эффект вывески (рис. 3).

удачными, с нашей точки зрения, являются цвета, которые сочетаются с 
фоновым цветом вывески, что присутствует в оформлении вывесок остальных ма-
газинов.

итак, проведенное исследование показало, что большинство детских спе-
циализированных магазинов г. Тары применяют наименования, соответствующие 
своей специфике. все магазины, за исключением одного, имеют краткое, емкое, лег-
копроизносимое лаконичное наименование.

все детские специализированные магазины г. Тары используют в оформ-
лении наименования шрифт, высота букв в котором соответствует требованиям 
Гк рФ.

у большинства детских специализированных магазинов г. Тары наблюда-
ется соответсвие используемого шрифта товарной специфике.

Закон цвета на вывесках детских специализированных магазинов в боль-
шинстве случаев соблюдается. визуальный эффект теряется только у двух вывесок. 
Фоновый цвет на вывесках у каждого детского специализированнго магазина ин-
дивидуальный. вывеска оформлена в разной цветовой гамме.

Таким образом, вывески большинства детских специализированных мага-
зинов г. Тары соответсвуют критериям оформления названия магазина и лексиче-
ского наименования.
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вихід на зовнішній ринок самостійних суб’єктів господарської діяльності 
повинен сприяти пристосуванню економіки до системи міжнародних відносин, 
формуванню економіки відкритого типу. Зовнішньоекономічна діяльність буде 
більш успішною лише у тому випадку, коли вихід підприємств на міжнародні рин-
ки буде не тільки добре продуманий, всебічно обґрунтований, а й випливатиме 
з довгострокових цілей. Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність є тісно 
пов’язаною з правильним управлінням підприємства.

кожен менеджер, що пов’язаний із зовнішньоекономічною діяльністю, має 
володіти професійними знаннями та організаційними здібностями необхідними 
для успішного вирішення завдань й інших цілей, що стоять перед внутрішнім 
і зовнішнім ринками, перед здійсненням експортно-імпортних операцій. Та-
кож володіти основними принципами та методами впливу, направляти ці знан-
ня та зусилля на досягнення найвищої ефективності роботи підприємств, а та-
кож окремих галузей національної економіки. важливого значення набуває 
необхідність оволодіння як організаційно-економічними, так і правовими осно-
вами зовнішньоекономічної діяльності, враховуючи, що виконанням норм права 
виступає запорукою успішної реалізації партнерських відносин україни з іншими 
країнами світу [6].

українським підприємствам, що працюють на закордонних ринках, досить 
часто доводиться мати справу з потужними міжнародними (транснаціональними) 
корпораціями. для того, щоб успішно співпрацювати з цими корпораціями, важ-
ливо не тільки аналізувати їхні дії на світових і національних ринках, оцінювати 
продукцію, що випускається, послуги що надаються, потрібно добре орієнтуватись 
і чітко уявляти собі внутрішню структуру таких компаній.

Природно, що управління підприємствами які займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю, вимагає від менеджерів не тільки знання інших 
культур, починаючи з мов, а й інших якостей. далеко не завжди успішний менед-
жер національної компанії є настільки ж успішним у транснаціональній компанії. 
Проведені численні дослідження дали змогу виявити характеристики більш і менш 
спроможних менеджерів до міжнародного бізнесу. результати цих досліджень по-
дано в таблиці.

аналізуючи результати, вимоги до більш спроможних менеджерів у 
міжнародному бізнесі істотно відрізняються від звичних критеріїв успішного 
менеджера. Так, у процесі прийняття рішень звичним є використання фактів та 
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інформації. у міжнародному бізнесі надійнішими є почуття і враження. Справа в 
тому, що факти добре використовувати в межах однієї культури. Сама аргументація 
фактами менш переконлива, ніж враження та інтуїція, засновані не тільки на 
документованій інформації (факти), а й на невловимих процесах, які важко дове-
сти фактами. дуже важливим є питання адаптації до культури. Тут корисно уза-
гальнювати самі процеси (що робиться?), але не їхні основи, причини (чому це 
відбувається?). виявляючи причину ми неминуче нав’язуємо ситуацію, свою куль-
туру як стандарт, а це є помилкою. немає правильних і неправильних культур. Є 
різні культури, до яких треба пристосуватися [7] .

Фахівець, що працює у відділі ЗЕд, займається всіма операціями, 
пов'язаними із зовнішньоекономічною діяльністю фірми. По суті, це економіст, що 
відповідає за оптимізацію закупівель або продажів.

володіючи реальною владою, менеджер впливає на трудовий колек-
тив, а через нього на характер і результати функціонування самого об'єкту 
управління. він підбирає, розставляє і використовує персонал за своїм розумінням. 
високопрофесійний менеджер оточує себе кваліфікованими, знаючими справу ко-
легами, а слабкий – ще більш слабкими підлеглими. І як результат-перший менеджер 
веде організацію до процвітання, а другий зі своїм персоналом – до збитковості, а 
потім  – до банкрутства. Знаючий свою справу менеджер чітко формулює завдан-
ня колективу, ясно розуміє свою роль у їх вирішенні, здатний задіяти внутрішні 
стимули до самостійних дій, передбачити можливі труднощі, попереджати невдачі 
й знаходити найкраще рішення проблем у кожній конкретній ситуації. будучи 
довіреною особою власника майна, менеджер втілює його завдання (директиви) у 

Таблиця  
 Характеристики спроможності менеджерів до міжнародного бізнесу 

Характеристики       Найбільш здібні          Менш здібні

Особиста мета
Здатність адаптуватися до 
окремих людей

Здатність адаптуватись у 
суспільстві

Сприйняття вимог для 
посиленої взаємодії з іншими

Немає потреби у спеціальних 
навичках, успішна адаптація 
залежить від ситуації

Потрібні такі якості, як 
терпимість, співчуття, 
чесність, лібералізм, гнучкість

Ключове питання в процесі 
адаптації до нової культури

Що відбувається? Вивчення 
для опису, інтерпретація та 
розуміння

Чому це відбувається? 
Вивчення для з’ясування, 
обдумування і обговорення

Підстави для прийняття 
рішень

Почуття і враження є визна-
чальними

Факти і інформація є визна-
чальними 

Процес аналізу взаємозв’язку 
культури та інформації

Прагнення кількісно описува-
ти різні культури з метою їх 
вирізнення 

Прагнення кількісно 
порівнювати і оцінювати різні 
культури

Внутрішній вплив на менед-
жера

Модифікація стереотипів, 
прояснення вражень і по-
яснень

Збереження стереотипів і 
вражень

Вплив поведінки на менед-
жера

Соціальна гнучкість і 
відкритість

Соціальне упередження та 
віддаленість



27

Научные исследования современности
конкретні дії , але у той же час в якості лідера колективу він виражає і його інтереси. 
Тобто, менеджер вирішує подвійне завдання  – задовольнити обидві сторони одер-
жанням прибутку від своєї діяльності і за це він несе особисту відповідальність.

одна з найважливіших характеристик ідеального менеджера — його 
професійна обізнаність. високо цінуються також збалансовані здібності такого 
фахівця, його ентузіазм, здатність до творчості, а інколи — і до чорнової роботи, 
гнучкість мислення. але треба розуміти, що менеджера здебільшого цінують не за 
знання, а за конкретні дії та їх результат.

Зовнішньоекономічну діяльність менеджер реалізує використовуючи 
основні процедури та операції управлінської праці.      

Менеджер завжди в процесі прийняття відповідальних рішень. «Прийнят-
тя рішень це настільки вплетене у повсякденну діяльність менеджера, ще при-
ймаючи їх він іноді не помічає цього»,  – пише Пітер друкер в книзі «Практика 
менеджменту». Прийняття управлінського рішення та організація його реалізації – 
це найважливіші процедури, які здійснює менеджер. управлінське рішення  – це 
вольовий акт втручання суб`єкта управління в діяльність об`єкта управління 
для виходу з певної ситуації. Це найбільш раціональний варіант дій із багатьох 
можливих при конкретних умовах функціонування системи управління. Прий-
няття управлінського рішення являє собою процес вибору остаточного варіанту 
дій і затвердження його в установленому в даній організації порядку. Прийнят-
тя рішення  – це складний і надзвичайно відповідальний процес: вибір того чи 
іншого рішення може мати згубні наслідки не лише для менеджера, але й для всієї 
організації. рішення, які доводиться приймати менеджерові, можна поділити на дві 
групи: 1) тактичні  – вони стосуються менш важливих, часто рутинних справ; 2) 
стратегічні  – до їх числа відносяться всі рішення пов`язані з цілями бізнесу та їх 
досягненням, зокрема, є рішення щодо зовнішньоекономічної діяльності [2]

Менеджер, що працює на зовнішніх ринках повинен враховувати ото-
чуюче середовище в цілому, оскільки організація є відкритою системою, що за-
лежить від обміну придбаних ресурсів й результатів діяльності зовнішнього світу. 
Підприємства, що вийшли на міжнародні ринки, експортують або імпортують 
готові вироби або деталі й займаються ліцензуванням і створенням сумісних 
підприємств або безпосередньо займаються виробничою діяльністю. Тому, щоб до-
сягти успіху у міжнародному середовищі менеджер повинен розуміти й враховува-
ти відмінності в культурі, економіці, законодавстві й політичній ситуації [5].

Процес прийняття управлінського рішення та його реалізації проходить у 
кілька стадій:

1  стадія  – визначення існуючої проблеми, формулювання її, визначення 
критеріїв успішного вирішення;

2 стадія – розробки альтернатив, їх оцінювання, вибір кращого варіанту;
3 стадія – реалізація рішення, аналіз та контроль його виконання.
Серед них найбільш відповідальною є друга стадія. вона складається з 

вирішення таких задач:
виявлення та аналіз проблемних ситуацій у роботі організації. для цьо-

го необхідно зібрати інформацію і на її основі змоделювати майбутній стан самої 
організації та зовнішнього середовища;
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Формулювання цілей управлінського рішення. вони повинні бути чіткими, 

мати конкретні формулювання та кількісні характеристики;
виявлення достатньо повного переліку можливих варіантів вирішення 

проблемної ситуації. чим більше обґрунтованих варіантів вдасться знайти, тим 
більша вірогідність, що серед них є найкраще з можливих; 

обґрунтування критеріїв оцінки цих варіантів. кожний із варіантів по-
винен оцінюватися, як правило, за кількома критеріями, але однаковими для всіх 
варіантів;

відбору припустимих альтернатив, які задовольняють цілям управлінського 
рішення та певним обмеженням (ресурси, час, вартість, якість, екологія тощо);

Попереднього відбору кращого варіанту рішення. Здійснюється на основі 
співставлення показників та критеріїв, що характеризують кожне з них. При виробленні 
і прийнятті управлінських рішень менеджер використовує такі методи:

аналітичні  – використовуються при вирішенні добре структурованих 
проблем, в яких залежність між елементами ситуації має числові значення. для 
обґрунтування рішення використовуються економіко-математичні розрахунки;

Евристичні  – використовуються тоді, коли залежність між елементами 
ситуації має лише якісні характеристики (неструктуровані проблеми). Ці методи 
вибудовуються за допомогою логіки, здорового глузду та знання теорії управління. 
реалізація управлінського рішення потребує від менеджера визначення конкрет-
них виконавців та організації їхньої роботи. Тому процедура реалізації рішень 
потребує від менеджера не лише ухвалення прийнятого рішення, а й обов`язкового 
організування його виконання. Процес реалізації управлінського рішення 
складається з кількох етапів:

– 1 етап – визначення термінів виконання управлінського рішення, термінів 
їх завершення і виконавців кожної загальної дії;

– 2 етап – забезпечення робіт необхідними ресурсами, вибір раціональних 
методів та стимулів;

– 3 етап – безпосереднє здійснення запланованих дій та робіт, включаючи 
оперативний контроль за їх виконанням (при необхідності вносяться корективи у 
зміст управлінського рішення);

– 4 етап – аналіз результатів реалізації управлінського рішення.
Ефективне рішення повинно базуватися на добре продуманій 

концептуальній основі, а дії, спрямовані на його втілення, повинні бути якомога 
простішими за своїм змістом і якомога ближчими до робочого.       Менеджер 
не має права приймати непродумані рішення, особливо у зовнішньоекономічній 
діяльності, і саме компетентність у розробці, прийнятті та реалізації управлінського 
рішення відрізняє ефективного менеджера від неефективного [4].

реальна цінність будь-якого рішення стає очевидною тільки після його 
реалізації. Тому важливою складовою управлінської праці менеджера є здійснення ним 
контролю за виконанням прийнятого рішення. Процес контролю складається із вста-
новлених стандартів, вимірювання фактично досягнутих результатів та внесення змін 
тоді, коли досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів. 
Тобто, контроль  – це процес, за допомогою якого менеджер встановлює відхилення 
фактичних результатів від тих, які він планував мати під час прийняття рішення.
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однією з найважливіших операцій яку зобов’язані організовувати ме-

неджери ЗЕд є маркетингові дослідження на зовнішньому ринку. Головним за-
вданням служби маркетингових досліджень є розроблення основних напрямків 
і методології ринкових досліджень, визначення характеру і джерела необхідної 
інформації, здійснення планування і контролю конкретних дослідницьких 
програм, узагальнення отриманих результатів і підготування необхідних 
рекомендацій. об’єктами маркетингових досліджень зовнішніх ринків можуть 
бути товари. Цей напрямок досліджень має на меті відповісти на запитання, 
наскільки товари, що вироблятимуться даним підприємством, результатів ви-
конання документів у визначені строки. Здійснює менеджер такий контроль 
шляхом особистої перевірки стану справ або шляхом заслуховування звітів 
безпосередніх виконавців про результати. Що стосується ЗЕд, то менедже-
ри самостійно чи за допомогою відповідних працівників ведуть розрахунки 
ефективності зовнішньоекономічних операцій.

Певні особливості має спілкування менеджера з представниками 
іноземних організацій. взаємодія з іноземними партнерами – це завжди зіткнення 
різних національних культур. Саме через не усвідомлення цього при контак-
тах представників різних країн відбуваються непорозуміння, а іноді і конфлікти. 
Сукупність різноманітних форм взаємин та спілкування між людьми і групами, що 
належать до різних культур називають міжкультурною комунікацією. у процесі 
міжкультурної комунікації сторонам, які взаємодіють доводиться стикатися з 
необхідністю осмислення іншої культури, яка має свої особливості.

Світовий досвід підтверджує, що вивчення різних ділових культур  – це 
один із ключових аспектів конкурентоспроможності організації в майбутньому, а 
повага до культурних відмінностей між людьми є однією з найважливіших якостей 
успішного глобального лідера. Менеджери, які вміють розуміти, цінувати і ефек-
тивно мотивувати колег, що належать до різних культур, стануть найціннішим ре-
сурсом в майбутньому [3].

отже, основою праці менеджера є прийняття управлінських рішень. Менед-
жер як суб’єкт влади здійснює свою діяльність за допомогою розпорядчого впли-
ву, який приймає форму наказу, розпорядження або усної вказівки. Завдання, яке 
надається виконавцеві, повинно логічно випливати із сформованої ситуації, чітке 
формулювання, чітко визначенні строки виконання, визначену форму виконання. 
розпорядчі впливи в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю найчастіше 
стосуються маркетингових досліджень на зовнішньому ринку, ведення переговорів 
з майбутніми контрагентами та укладення контракту. в управлінні ЗЕд керівники 
вищої ланки особисто визначають цілі, задачі та стратегію функціонування 
фірми, а також проводять переговори з вищими посадовими особами компанії  – 
контрагентів.
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в умовах глобалізації та безперервного розвитку ринкової економіки пи-
тання конкурентоспроможності та проблеми управління нею стали актуальними 
для підприємств та організацій, що проводять свою діяльність в сфері виробництва 
товарів та надання послуг. Забезпечення проведення безперервної та адекватної 
оцінки конкурентоспроможності підприємства та аналіз факторів, що на неї впли-
вають, є запорукою його ефективного функціонування. Тому досить важливим є 
дослідження теоретичних підходів до визначення поняття «управління конкурен-
тоспроможністю» та чинників, що впливають на цей процес, а також ефективне 
застосування отриманих результатів на практиці.

взагалі, термін «конкурентоспроможність» виник ще у XViii столітті завдя-
ки американському досліднику адаму Смітту і його принципу «невидимої руки». 
Та на сучасному етапі розвитку теоретичних знань в сфері економіки поняття 
«управління конкурентоспроможністю» є не повністю вивченими. дослідженням 
цього питання займалися балабанова л.в., Тарнавська н.П., Скудар Г.М., Галелюк 
М.М., бондаренко Г. С. та багато інших вітчизняних та зарубіжних вчених.

різні науковці підходять до визначення цього терміну з різних сторін. в 
сучасній теорії не існує єдиного, узагальненого визначення управління конкурен-
тоспроможністю підприємства, не зважаючи на його широку розповсюдженість та 
популярність використання.

Так, балабанова л.в. визначає управління конкурентоспроможністю як су-
купність якісних і ціннісних характеристик товару, що з погляду покупця є суттє-
вими і забезпечують задоволення конкретних потреб [1].

Тоді як бондаренко Г.С. дане поняття трактує як систематичний, планомір-
ний і цілеспрямований вплив на систему конкурентоспроможності з метою збере-
ження її стійкості чи переведення з одного стану в інший за допомогою необхідних 
і достатніх способів і засобів впливу [2].

Галелюк М.М. стверджує, що управління конкурентоспроможністю є кон-
кретною функцією менеджменту, що реалізується через здійснення загальних 
функцій з метою підтримання та підвищення конкурентоспроможності підприєм-
ства та його товарів, що є складовими єдиної системи [3].

окрім того, потрібно чітко розмежовувати поняття «управління конкурен-
тоспроможністю підприємства» та «управління конкурентоспроможністю товару», 
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адже останнє є складовою частиною та засобом досягнення конкурентоспромож-
ності підприємства загалом.

Поряд з конкурентоспроможністю підприємства деякі вчені виокремлю-
ють поняття «конкурентоздатність» та «конкурентна позиція підприємства». Під 
конкурентоздатністю розуміють сукупність відносних показників, що характе-
ризують відмінність даного підприємства від його конкурентів стосовно ступе-
ня задоволення потреб споживачів. конкурентна позиція підприємства також є 
відносною характеристикою та визначається конкурентоспроможністю як само-
го підприємства, так і його конкурентів, віддзеркалюючи ситуацію, що фактично 
склалася на ринку.

для захисту своєї частки ринку та її розширення будь-яке підприємство 
повинно постійно підтримувати та, за можливості, підвищувати власну конкурен-
тоспроможність. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на певному 
ринку здійснюється за допомогою застосування різноманітних механізмів, які пе-
редбачають наявність суб’єкта управління (саме підприємство, його вище керівни-
цтво) та об’єкта (його конкурентні переваги, стратегічний потенціал). Механізмом 
управління конкурентоспроможністю підприємства є сукупність засобів і методів, 
за допомогою яких відбувається ефективне використання його внутрішнього по-
тенціалу, здійснюється вплив на фактори мікросередовища, аналіз стану ринкової 
ситуації з метою набуття запланованого рівня конкурентоспроможності [4].

отже, проаналізувавши теоретичні підходи до визначення управління кон-
курентоспроможністю, робимо висновок про те, що не існує єдиного трактування 
даного поняття, а кожне із наведених і запропонованих має право на життя.

Тому, на нашу думку, управління конкурентоспроможністю – це сукупність 
заходів, пов’язаних із аналізом стану конкурентного середовища, щодо планування 
дій про набуття підприємством конкурентних переваг, організацією їх втілення в 
життя та безперервним контролем за отриманими результатами.

Таким чином, значення процесу управління конкурентоспроможністю по-
лягає у тому, що його ефективна організація допоможе підприємству швидко та з 
найменшими витратами завоювати свою частку ринку та здобути конкурентні пе-
реваги, що дозволять йому захиститися від жорсткої конкуренції в майбутньому.
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гапон ю.в.

ФорМУвання та оцІнКа ПотенцІалУ СтратегІчниХ зМІн

успіх функціонування підприємства на ринку та перспективи його подаль-
шого функціонування залежать від значного спектра чинників і визначаються його 
потенціалом. При цьому потенціал відображає можливості підприємства у різних 
сферах функціонування, які можуть бути реалізованими або ж нереалізованими. 
чітке розуміння керівниками, власниками, фахівцями підприємства потенційних 
можливостей щодо розвитку підприємства створює базу для прийняття 
стратегічних та тактичних рішень щодо максимального використання та реалізації 
потенціалу підприємства.

дослідженню стратегічних змін та потенціалу підприємства присвячено 
багато праць відомих вчених-економістів. Серед українських вчених, які зроби-
ли значний внесок у дослідження даної проблематики, слід назвати о.І. амошу, 
І.р. бузько, в.М. Гейця, в.Г. Герасимчука, Ю.б. Іванова, С.М. Ілляшенка, М.о. ки-
зима, Г.в. козаченко, о.Е. кузьміна, р.М. лепу, Ю.С. Погорелова, а.а. Пилипенка, 
в.С. Пономаренка, о.І Пушкаря, І.П. отенко, о.в. раєвнєву, а.в. Сидорову, о.М. 
Тридіда, в.М. Ячменьову. в їх роботах досліджено фундаментальні та прикладні 
проблеми розвитку підприємства, сформовано уявлення про сутність розвитку 
підприємства, розроблено методи та інструментарій управління розвитком. Проте 
на сьогоднішній день бракує дослідження сутності та змісту поняття стратегічних 
змін, управління змінами та розробки підходів до оцінювання потенціалу змін.

Потенціал у «великому тлумачному словнику» розглядається як сукупність 
усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, що можуть бути використані 
у певній сфері, галузі, ділянці; запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, сили 
якої-небудь діяльності, що можуть виявлятись за певних умов.

у «Економічній енциклопедії» зазначається, що потенціал  – це наявні в 
економічного суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально 
використати їх для досягнення поставленої мети.

на думку должинського І.З., Загорної Т.о., удалих о.о., Герасименка І.М., 
ращупкіної в.М., потенціал підприємства є реальною або ймовірною здатністю ви-
конувати цілеспрямовану роботу.

у дослідженнях воронкової а.Е. розглядається поняття конкурентоспро-
можного потенціалу підприємства з точки зору сукупності виробничо-фінансових, 
інтелектуальних та трудових можливостей підприємства, які забезпечують йому 
конкурентні переваги на ринку. При цьому структура конкурентоспроможно-
го потенціалу складається із таких різновидів: виробничо-фінансові можливості 
(виробничий, фінансовий, комунікаційний потенціал); інтелектуальні можливості 
(інноваційний, маркетинговий, управлінський потенціал); трудові можливості 
(трудовий, мотиваційний потенціал).

Потенціал стратегічних змін – це сукупність можливостей для переходу від 
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поточного стану підприємства до нового стану в майбутньому в процесі розвитку, 
причому цей перехід забезпечується наявністю у підприємства ресурсів, які мо-
жуть бути використані для здійснення стратегічних змін: матеріальних, фінансових, 
інноваційних, інформаційних, людських, організаційних тощо [6, c. 51].

За своєю сутністю та складом потенціал стратегічних змін певним чи-
ном співвідноситься із потенціалом підприємства в цілому, адже характеризує 
можливості щодо здійснення стратегічних змін у всіх сферах діяльності 
підприємства, тобто в усіх його підсистемах. отже, його також можна розглядати як 
запас, засіб, резерв, можливості, що дозволяють здійснити перехід від попередньо-
го стану підприємства до його нового стану через здійснення стратегічних змін.

ключовими критеріями успішності стратегічних змін є підвищення 
конкурентоспроможності та зростання ринкової вартості підприємства. Цінність 
розвитку як кінцевої мети стратегічних змін виникає лише в контексті забезпе-
чення довгострокового існування і функціонування підприємства, що можливе 
лише тоді, коли підприємство вистояло в конкурентній боротьбі, утримало або ж 
зміцнило свої конкурентні позиції.

Підприємство повинно в максимально стислий термін і найбільш раціональним 
чином привести своє внутрішнє середовище у відповідність із зовнішніми умовами, 
що безупинно змінюються, забезпечуючи у процесі адаптації підтримку й розвиток 
уже наявних, а також створення нових конкурентних переваг.

більшість вчених трактують конкурентоспроможність як комплексну ха-
рактеристику діяльності підприємства, що базується на аналізі різних аспектів 
виробничо-господарської діяльності та дозволяє визначити сильні сторони 
підприємства в конкурентній боротьбі та знайти спосіб досягнення переваг над 
конкурентами.

Потенціал стратегічних змін є основою реалізації властивості підприємства 
до розвитку, і розглядається як сукупність можливостей для переходу підприємства 
від поточного стану до якісно нового, що забезпечується використанням 
матеріальних, фінансових, інноваційних, інформаційних, людських, організаційних 
ресурсів.
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За допомогою контролю керівник підприємства може утримувати 
працівників у певних рамках.

контроль  – це одна із головних функцій менеджменту, за допомогою якої 
можна визначити кількісну і якісну оцінку праці та провести облік ефективної 
діяльності роботи організації. Тому на підприємстві він розпочинається із встанов-
лення стандартів, а також оцінки фактично досягнутих результатів і коригування 
тоді, коли досягнуті результати не відповідають встановленим стандартам.

останнім часом у економічній літературі почали більш обґрунтовано 
висвітлювати питання сутності контролю, однак визначення його поняття 
залишається дискусійним і неоднозначним, тобто кожен автор наводить своє тлу-
мачення.

Сучасний науковець і практик, професор Яцура в.в. запропонував наступ-
не визначення: «контроль  – це вид управлінської діяльності щодо забезпечення 
процесу, за допомогою якого керівництво організації визначає, наскільки правильні 
його управлінські рішення, а також потребу у здійсненні певних коректив» [5].

барановська в.Г.: «контроль  – процес спостереження і перевірки 
виробничої і фінансової діяльності підприємств, що здійснюється відповідними 
суб’єктами управління, наділеними певними функціями контролю, з метою вияв-
лення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, усунення та попере-
дження негативних явищ і тенденцій» [1].

рульєв в.а. визначає, що контроль – це обов’язкова функція менеджменту, 
є заключною стадією управлінського процесу і відіграє роль зв’язуючої ланки між 
керуючою і керованою системами [4].

Мальська М.П.: «контроль – важлива функція менеджменту, застосування 
якої дає керівнику слідкувати за виконанням управлінських рішень і вносити ко-
рективи» [2].

Таким чином, контролю як функція полягає у здатності вищого керівництва 
виявляти проблеми і відповідно вносити корективи в діяльність організації до того, 
як вони переростуть в кризу. кожна організація, безперечно, здатна вчасно вияв-
ляти свої помилки та коригувати їх до того, як вони завдадуть шкоди досягненню 
мети організації [3].

Серед загальних видів контролю, відносно стадії виконання господарської 
операції, можна виділити:

• попередній контроль – проводиться до початку робіт;
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• поточний контроль  – базується на оцінці фактичного рівня виконаної 

роботи, а не на процесі виконання цієї роботи;
• кінцевий контроль  – спрямований на узагальнення всіх результатів ді-

яльності підприємства, а також накопичення інформації з метою вико-
ристання її в майбутньому.

Ефективним контроль є тоді, коли він має стратегічний характер та націлений 
на досягнення конкретних результатів. Тому доцільно виокремити критерії, яким 
повинен відповідати контроль, а саме: точність, своєчасність, економічність, 
гнучкість, зрозумілість, обгрунтованість, стратегічна спрямованість.

При впровадженні ефективної системи контролю, застосування якої дає 
керівнику слідкувати за виконанням управлінських рішень і вносити коректи-
ви варто враховувати такі функції контролю як: зворотного зв’язку; коригуючу; 
діагностичну; стимулюючу; виховну; навчальну; контролюючу.

контроль може бути спрямований як на окремий вид діяльності в 
організації, так і на всю їх сукупність.

отже, дослідивши теоретичні підходи до визначення поняття «контроль» 
можна зробити такий висновок: контроль – це одна із головних функцій управління 
за допомогою якої можна виявити відхилення від поставлених цілей та за потре-
бою вносити в них корективи задля досягнення результативності підприємства.

Саме поняття «контроль в управлінні» необхідно розглядати у трьох 
основних аспектах: контроль як діяльність; контроль як підсумкова стадія проце-
су управління; контроль як складова процесу розробки, прийняття та реалізації 
управлінських рішень.
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Słowa kluczowe: administracyjny potencjał / management potential, informację 
/ information, ocena potencjału / evaluation of the potential.

administracyjny potencjał przedsiębiorstwa w pełnej mierze wspiera się na 
obiektywną i we właściwym czasie informację, co zbiera się, obrabianą, taką, co zachowuje 
się i rozszerzaną za pomocą współczesnych naukowych metod i technicznych środków.

we współczesnym rzeczowym świecie należy nie tylko mieć w rozporządzeniu 
we właściwym czasie i dokładnej informację, lecz umieć myśleć jej, wyciągać konieczne 
wnioski i efektywnie ucieleśniać w administracyjnych decyzjach. obecność informacyjnej 
składowej w kierowaniu oczywista, ponieważ ona jest podstawą całego administracyjnego 
procesu.

informację, konieczną dla realizacji administracyjnego potencjału, można 
interpretować jak całokształt wiadomości, zawiadomień, materiałów, danych, co wyznacza 
miarę potencjalnych wiedz subiektu kierowania o procesach czy zjawiskach w ich związku 
wzajemnym.

należy wyznaczyć, że treść informacji składają tylko te dane, które zmniejszają 
nieokreśloność tych, co interesuje subiektu zarządu wydarzeń, więc, informacja  – 
konieczna przesłanka łączenia i późniejszego organicznego zrostu procesów pracy i 
rozwoju osobistości.

Z uwzględnieniem przyjętej nami separacji struktury administracyjnego 
potencjału na trzy składowych(zasobem, organizacyjnym i funkcjonalnym), uważamy za 
za celowe poznaczyć informacyjne zabezpieczenie administracyjnej działalności za tymi 
że kryteriami.

ocena jest nieodłacznym i najważniejszym elementem w strukturze kierowania 
pracą administracyjnych zasobów. ona jest pewnym systemem, mającym dosyć 
skomplikowaną strukturę, co pozwala wykonywać regulatywną funkcję względem 
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działalności ocenianych administracyjnych pracowników i kierowników.

Dla zabezpieczenia wszechstronnej oceny administracyjnych zasobów 
przedsiębiorstwu trzeba współczesne informacyjne zabezpieczenie, co wspiera się na 
odpowiednią metodologię.

Do tej pory w krajowej i światowej praktyce zaprojektowane znaczna liczba 
systemów oceny kadry, które można sklasyfikować według różnych powodów. Decyzję 
o zawartości (lub przedmiotu) oceny jest jednym z pierwotnych przy tworzeniu każdego 
systemu.

rozważmy teraz same metody, które można zastosować do oceny personelu.
według ukierunkowania klasyfikują się na trzy główne grupy: jakościowe, 

ilościowe i połączone.
Jakościowe metody to metody określające pracowników bez zastosowania 

wskaźników ilościowych. ich więcej nazywa się metodami opisowymi.
• matrycowy metoda najbardziej popularna metoda, zakłada porównanie cech 

konkretnej osoby z idealnymi cechami dla zajmowanego stanowiska;
• metoda systemu dowolnych cech,  – instrukcja kadrowa lub usługa po prostu 

wydziela najzdolniejszych osiągnięcia i najgorsze błędy w pracy człowieka, porównując 
ich sprawia, że wnioski;

• ocena wykonania zadań  – elementarna metoda, gdy oceniana jest praca 
pracownika jako całości;

• metoda „360  stopni”  – wymaga oceny pracownika ze wszystkich stron  – 
szefami, współpracownikami, podwładnymi, klientami i samoocena;

• dyskusja grupowa  – opisowy metoda którym przewiduje się dyskusja 
pracownika z jego kierownikami lub ekspertów w tej branży o wynikach jego pracy i 
perspektyw.

Metody kombinowane  – jest to zbiór opowieści z zastosowaniem metod 
ilościowych aspektów.

• test – jest to ocena za wyniki rozwiązania z góry postawionych zadań;
• metoda sumy ocen. każda charakterystyka człowieka ocenia się na pewną 

skalę, a potem pochodzi przeciętna porównywana do idealnego;
• system grupowania, po której wszystkich pracowników dzielą się na kilka 

grup – od tych, którzy pracują doskonale, i do tych, których praca na tle pozostałych;
Ilościowe metody – najbardziej obiektywne, tak jak wszystkie wyniki odnotowano 

w liczbach;
• wykorzystano metodę  – kilku kierowników wynosi ocena pracowników, a 

potem wszystkie oceny porównanie, i zwykle najniższych skracają;
• metoda punktowej oceny – za każde osiągnięcie personel otrzymuje określoną 

z góry liczbę punktów, które na podstawie wyników okresu są sumowane;
• wolna ocena każde jakość pracownika ekspertami na pewną liczbę punktów, 

które są sumowane i wyświetlane ocenę.
wszystkie powyższe metody są w stanie skutecznie ocenić tylko pewien aspekt 

pracy człowieka lub jego społeczno-psychologicznych cech.
w ten sposób system oceny pracowników jest dość skomplikowana i ma wiele 

niuansów i aspekty, które należy skupić. w przeciwnym razie cały trud zainwestowany w 
przeprowadzenie oceny – może oznaczać brakiem wymaganej na wyjściu informacji.
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ocena potencjału pracownika kierownikiem jako narzędzie powoduje krytyki ze 

strony profesjonalnych rzeczoznawców, każda firma profesjonalnie zajmująca się oceną 
pracowników, posiada narzędzie, które pomoże ocenić cechy osobowości pracownika, 
określające jego potencjał.

Dostosowanie się do zmieniających się warunków, muszą nie tylko poszczególne 
części organizacji, ale i cała organizacja w ogóle. odpowiednio, dla osiągnięcia odpowiedniej 
adaptacji dalszych kierowniczy integracja z problemami, które trzeba rozwiązać w każdej 
fazie cyklu życia organizacji.

kierownictwo integracja, pod którym rozumie się proces łączenia, do obróbki 
poszczególnych elementów w pewną spójność, a także wzmocnienie współpracy 
jednostek systemu sterowania może być traktowane jako cel każdego systemu zarządzania. 
potrzebę integracji, tj. koordynacji i zjednoczenia wysiłków jednostek i ich pracowników 
w celu osiągnięcia wspólnych celów organizacji, istnieje niezależnie od typu struktury 
organizacyjnej organizacji, ilości jednostek i ich specjalizacji.

Jakościowo nowe możliwości dla zabezpieczenia informacyjnego zarządzania (jako 
elementy zarządzania integracji) zaczęły pojawiać się z rozwiązaniem zadań automatyzacji 
przesyłania informacji i wdrażania informatycznych systemów i technologii.

Wniosek. informacyjna administracyjna infrastruktura, co aktywnie formuje 
się we współczesnych warunkach, na podstawie korporacyjnych technologii, pozwala 
stworzyć swego rodu organiczny „układ nerwowy”, co zabezpiecza konieczny poziom 
integracji i adaptacji jak oddzielnych pododdziałów, tak i organizacji na ogół. przy czym 
może być dosięgnięta nowa miara dojrzałości informacyjny-zachowania podsystemu 
systemu informacyjnego zabezpieczenia administracyjnego potencjału.
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Швидка зміна умов зовнішнього середовища, а також розвиток глобалізації 
та інтеграції призводять до посилення суперництва між суб’єктами господа-
рювання. на сучасному етапі конкуренція є важливим та дієвим механізмом, 
який забезпечує високу ефективність, пропорційність та динамічність ринкових 
відносин як у галузі виробництва, так і реалізації товарів чи послуг.

Згідно Закону україни «Про захист економічної конкуренції», «економічна 
конкуренція»  – це змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття 
завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, 
внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати 
між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може 
визначати умови обороту товарів на ринку” [1].

чимало вітчизняних та зарубіжних вчених приділяли свою увагу 
дослідженням підходів до визначення категорії «конкуренція». більшість авторів 
схиляються до існування трьох підходів, а саме: поведінкового, структурного та 
функціонального.

Поведінковий підхід полягає у боротьбі за обмежені економічні блага 
і, звісно ж, за гроші споживача, на які їх можна придбати. Суть даного підходу 
полягає в тому, що більшість благ є рідкісними, оскільки їх обсяг менший в 
порівнянні з потенційними потребами суспільства. Тому власники благ ма-
ють можливість розподіляти їх, керуючись своєю вигодою. вони встановлю-
ють свої умови чи критерії реалізації і в залежності від виконання цих умов 
вирішують, кому надати блага, а кому – ні. [2]. Таким чином, цей підхід показує 
що конкуренція є прагненням якнайкраще задовольнити критерії доступу до 
рідкісних благ.

При структурному підході акцент зміщується на аналіз структури ринку 
та умов, що панують на ньому. у центрі уваги виступає не суперництво госпо-
дарюючих суб’єктів у встановленні ціни, не з’ясування того, хто і чому переміг, а 
встановлення факту принципової можливості впливу окремого господарюючого 
суб’єкта на загальний рівень цін на ринку. Це вказує на те що конкуренція  – це 
наявність на ринку великого числа незалежних покупців і продавців, можливість 
для покупців і продавців вільно входити на ринок і залишати його [3].

Функціональний підхід розглядає конкуренцію як суперництво старого з 
новим. нововведення скептично приймаються ринком, але якщо новатору вдається 
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їх здійснити, механізм конкуренції витісняє з ринку підприємства, що використо-
вують застарілі технології [4].

Проведені дослідження щодо визначень конкуренції дозволяє окреслити 
такі загальні риси економічної конкуренції:

– суперництво, боротьба, змагання;
– ринковий механізм;
– розвиток;
– динамічність;
– регулювання, стимулювання;
– взаємодія, співпраця, співробітництво;
– створення інновацій.
отже, аналіз змісту існуючих підходів до визначення сутності конкуренції 

дає змогу подати визначення цієї категорії наступним чином: конкуренція – це бо-
ротьба за обмежені економічні блага, суперництво старого з новим, а також впливу 
окремого господарюючого суб’єкта на загальний рівень цін на ринку.
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корпоративная культура как понятие рассматривается учеными разно-
сторонне. основной идеей современных исследований нам представляется тезис о 
том, что «корпоративная культура оказывает преимущественное влияние на удо-
влетворенность сотрудников и их вовлеченность в процесс труда, этику поведе-
ния с клиентами» »[6]. корпоративная культура рассматривается сквозь призму 
эффективного менеджмента. Так, например,Э. джакус указывает: «культура пред-
приятия – это вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и спо-
соб действия, который в большей или меньшей степени разделяют все работники 
предприятия и который должен быть усвоен и хотя бы частично принят новичка-
ми, чтобы новые члены коллектива стали «своими»[8, c. 67]

Э. браун под организационной культурой видит: « набор убеждений, цен-
ностей и усвоенных способов решения реальных проблем, сформировавшийся за 
время жизни организации и имеющий тенденцию проявления в различных мате-
риальных формах и в поведении членов организации»[8, c. 71-72] в определении 
организационной культуры С. Мишон и П. Штернтак же указывается на «совокуп-
ность поведений, символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют разделяе-
мым ценностям, присущим предприятию». »[7, c. 50] Согласно мнению немецкого 
исследователя л.розинштиля понятие «корпоративная культура» в значительной 
степени отражает усвоенные нормы, которые определяют поведение работников 
данной фирмы. д. олдхэм cчитал, что для оценки культуры организации необхо-
димо рассмотреть методы выполнения работы и то, как обращаются с людьми в 
этой организации.

в «правилах поведения» и «методах выполнения работы», на наш взгляд, 
видится прямое указание на «стандарты обслуживания потребителей» в том числе. 
в контексте данного исследования, для нас актуальным является следующий под-
ход: «корпоративная культура  – комплекс тех необходимых знаний, навыков, ве-
рований, а также разделяемых данным кругом профессионалов ценностей и норм 
поведения, которые формируются в ходе совместной деятельности членов органи-
зации для достижения общих целей и позволяют им действовать взаимоприемле-
мым образом, исполнять значимые для них роли». »[5, c. 18]

итак, в основе корпоративной культуры лежат идеи, взгляды, ценности, 
которые разделяют все члены организации. из ценностей вытекают стили поведе-
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ния, общения внутри компании и с внешним миром и прежде всего  – клиентами. 
к механизмам введения в корпоративную культуру представлений и идей ее соз-
дателей и руководителей относятся: композиция и структура компании; системы 
и принципы деятельности организации; дизайн внутренних помещений, фасада 
и строений в целом; истории, рассказы, легенды и мифы о наиболее важных со-
бытиях и людях компании; официальные заявления и документы, декларирующие 
философию и идеологию компании. [1]

Также среди важнейших элементов внедрения организационной культуры 
можно выделить: утверждение или корректировку определенного стиля управле-
ния; развитие ответственности персонала за свою работу с клиентами; разработку 
и внедрение регламентов, норм, процедур (правила внутреннего распорядка, стан-
дарты качественного обслуживания клиентов, информационные материалы для 
адаптации новых сотрудников)»[3]

Это обусловлено тем фактом, что качество обслуживания сегодня явля-
ется одним из важнейших факторов успеха компании на рынке. «общемировая 
тенденция заключается в замещении потребности собственно в товаре (услуге) на 
потребности в хорошем отношении»[10]. для того чтобы клиент всегда был до-
волен качеством обслуживания, организации создают корпоративные стандарты 
обслуживания. они являются своеобразным сводом законов, которые персоналу 
нужно выполнять при работе с клиентами. «Стандарты обслуживания позволяют 
обеспечить наличие единых и понятных для всех правил работы и поведения в 
компании, показать клиенту индивидуальность компании, повысить качество сер-
виса и обслуживания клиентов, создать единый образ компании в глазах клиентов, 
существенно сократить время на обучение и адаптацию новых сотрудников, повы-
сить объективность оценки и ротации сотрудников» »[4]

Стандарт  – это свод правил, устанавливающих необходимые качественные 
характеристики, требования, которым должен удовлетворять данный вид услуги. 
Стандарт устанавливает общие требования к клиентскому обслуживанию, определяет 
специфику работы с потребителями Стандарт обслуживания покупателей содержит 
«формализованные и конкретизированные требования к тем действиям персонала, 
которые сотрудники должны совершать с определенной периодичностью, в опреде-
ленном порядке, в определенное время или в типичных ситуациях» »[2]

Стандарт определяет и регламентирует требования к следующим проце-
дурам взаимодействия: анализ потребностей и ожиданий клиентов посредством 
обработки обращений клиентов; заключение и ведение договоров, текущее обслу-
живание; реагирование на жалобы и обращения, обеспечение «обратной связи»; 
оценка степени удовлетворенности качеством услуг и обслуживания; обеспечение 
информированности. от того, «насколько компания способна учесть индивидуаль-
ные потребности своих клиентов, насколько эффективно она способна выстроить 
долгосрочные отношения с ними, сформировать команду обученного и лояльного 
персонала, во многом зависит коммерческий результат ее деятельности»[9]
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в настоящее время в россии много внимания уделяется понятию пред-
принимательства и его роли в развитии экономики. Предпринимательская де-
ятельность (предпринимательство) является важнейшим институтом любой 
рыночной экономики, ибо она обеспечивает экономический рост, производ-
ство возрастающей массы разнообразных товаров, призванных удовлетворить 
количественно и, что важнее, качественно изменяющиеся потребности обще-
ства, различных его слоев и индивидов. Это  – движущая сила поступательно-
го развития современного рыночного хозяйства, поэтому важно разобраться 
в различных аспектах предпринимательства как социально-экономического 
феномена.

Предпринимательство  – особый вид малого бизнеса, в котором главным 
объектом является предприниматель, рационально соединяющий факторы произ-
водства на личной, инновационной, рисковой основе под полную экономическую 
ответственность с целью получения предпринимательского дохода [2, с.474].

Термин «предпринимательство» часто употребляют как синоним понятия 
бизнес. каково содержание этих понятий и в чем заключается связь между ними?

бизнес  – экономическая деятельность, дающая прибыль; любой вид дея-
тельности, приносящий доход или иные личные выгоды [1].

бизнес – (дело, предпринимательство)- это инициативная деятельность от-
дельных лиц или коллективов в экономической области, осуществляемая на свой 
риск и под свою ответственность и направленная на систематическое получение 
дохода (прибыли), а так же развитие и расширение сферы деятельности [7, с.20].

бизнес  – это деятельность, связанная с производством товаров и услуг и 
осуществляемая собственниками капитала с целью получения прибыли или дру-
гих форм доходов [6, с.285]

Предпринимательство – это одна из разновидностей бизнеса. но это такая 
деятельность, которая связана с новаторством, с разработкой новой продукции, с 
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применением новой технологии и методов организации и управления производ-
ством, с исследованием рынка и т.п. [6, с.285]

Таким образом, мы видим, что понятие бизнеса тесно связано с понятием 
предпринимательство, но у них есть свои различия. Понятие бизнес шире понятия 
предпринимательства, т.к. предпринимательство – это особый вид малого бизнеса.

для предпринимательства характерна инновационная деятельность, на-
правленная не только на максимальное получение прибыли, но и на разработку и 
введение новаций в свое дело, в то время как для бизнеса инновация не является 
обязательным требованием. важным признаком предпринимательства является 
также владение и распоряжение собственностью. Предпринимателем считается не 
любой хозяйственник или менеджер, а только тот из них, который владеет пред-
приятием или использует его на правах аренды.

Таким образом предпринимательство представляет собой инициативную, 
самостоятельную, связанную с риском, ответственностью и новаторством деятель-
ность по производству товаров и услуг, осуществляемую собственниками капита-
ла, получателями кредита и арендатора с целью прибыли [6, с.285].

рассмотрим определения, которые с разных позиций раскрывают сущ-
ность и содержание предпринимательства:

борисов а.б [2, с.52], считает что предпринимательство  – это инициатив-
ная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 
или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную 
ответственность или от имени и под юридическую  ответственность юридического 
лица.

васильева Е.в [3] пишет что предпринимательство  – это особый вид эко-
номической активности (под которой мы понимаем целесообразную деятельность, 
направленную на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной 
инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее.

липсиц и.в [5, с.341] раскрывает понятие предпринимательство как – ока-
зываемые услуги особого рода, состоящие в создании для производства и распреде-
ления жизненных благ новых коммерческих организаций, называемых фирмами.

калашников а.а [4, с.34] дает предпринимательству такое определение — 
это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом и/или немате-
риальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Предпринимательство – 1) фактор производства; 2) вид деятельности с це-
лью получения прибыли [8].

  анализ литературы позволяет выделить несколько подходов к понятию 
предпринимательство. борисов а.б и калашников а.а, считают, что предприни-
мательство  – это самостоятельная деятельность граждан, направленная на полу-
чение прибыли. васильева Е.в пишет, что это особый вид экономической активно-
сти. липсиц и.в говорит, что это оказываемые услуги особого рода. более широко 
раскрывает понятие предпринимательства борисов а.б, так как его определение, 
с нашей точки зрения, включает в себя все выше перечисленные подходы разных 
авторов. Таким образом, под предпринимательством мы будем понимать ини-
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циативную, самостоятельную деятельность граждан, направленную на получение 
прибыли или личного дохода, осуществляемую от своего имени, под свою иму-
щественную ответственность или от имени и под юридическую   ответственность 
юридического лица.
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Проблема стимулювання трудової діяльності дуже складна як у 
теоретико-методологічному, так і в методичному плані. дослідження цього пи-
тання ускладнюється тим, що в літературі відсутній єдиний підхід до визначення 
категоріальної сутності понять «стимулювання» та «мотивація». вірне розуміння 
змісту цих категорій є основою прийняття конкретних економічних та соціальних 
рішень з питань розвитку соціально-трудових відносин.

Економічні дії індивіда у сфері праці відбуваються не в ізольованому 
просторі, а у визначеному соціумі, отже, має велике значення те, яким чином 
суспільство буде реагувати на них. Щоб уникнути узгодження багатьох зовнішніх 
чинників, що впливають на саму можливість прийняття того чи іншого рішення в 
межах економічного та соціального порядків, виробляється алгоритм поведінки, 
що є за даних умов найбільш ефективним. Ці алгоритми, за своєю сутністю і є 
інститутами, які впливають на формування мотивації трудової діяльності.

в інституціональній економіці як базові поведінкові передумови (у тому 
числі й у сфері праці) використовуються поняття опортунізму та обмеженої 
раціональності, тим самим значно розширюючи межі традиційної для класичної 
школи моделі «економічної людини», у якій індивід розглядається як винахідлива, 
оцінююча, максимізуюча людина.
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опортуністична поведінка в новій інституціональній економіці 

характеризується як «додержання власних інтересів з використанням підступності, 
включаючи такі більш явні форми, як брехня, крадіжка, шахрайство, а також на-
дання неповної чи викривленої інформації, особливо коли мова йде про навмисний 
обман, введення до омани, викривлення чи приховування істини чи інші методи 
заплутання партнера» [1, с. 97-98].

«обмежена раціональність»  – пізнавальна передумова, яка прийнята в 
економічній теорії трансакційних витрат. вона передбачає, що суб’єкти в економіці 
намагаються діяти раціонально, але в дійсності ця здатність властива їм лише об-
меженою мірою.

Такі методологічні передумови інституціонального підходу дозволяють си-
стемно дослідити мотивацію і стимулювання трудової діяльності та отримати ре-
зультати, максимально наближені до реального життя. Тому що трудова поведінка 
детермінується не стільки уявленнями про раціональний вибір, скільки особли-
востями «цілого» (національної культури, економічної системи, політичного та 
правового устрою).

в умовах інноваційної економіки проблема стимулювання трудової 
діяльності дуже важлива, оскільки від її вирішення значною мірою залежить 
результативність праці, збалансованість інтересів працівників з інтересами ро-
ботодавця. І окрім цього, від моделі процесу стимулювання праці залежить 
конкурентоздатність і конкурентостійкість підприємства.

в основі моделі процесу стимулювання праці, яка використовує апарат 
теорії ігор і математичного моделювання, лежить наступна кібернетична структура 
взаємодії керівника і працівника (рис. 1):

керівник являє собою керуючу систему S1. Працівник – керовану систему S2.
відзначимо, що під управлінням ми розуміємо «переробку економічної 

інформації, прийняття на цій основі рішень про вплив на економічну систему і 
реалізацію цих рішень» [2, c. 548-549].

вихідним параметром системи S1  є витрати контролю дій працівника 
і залежна від них похибка вимірювання реальних зусиль працівника η. витрати 
контролю встановлюються на початку періоду і залишаються незмінними 
протягом усього періоду взаємодії. Фіксування керівником виміряного рівня зусиль 
працівника, на основі якого буде розрахована величина оплати праці, здійснюється 
наприкінці періоду.

Працівник і керівник домовляються про систему оплати праці до початку 
взаємодії. у перший період взаємодії працівник не знає похибки вимірювання 
власних зусиль і визначає рівень докладених зусиль q, виходячи з суб’єктивних 
оцінок можливого рівня похибки їх вимірювання. З боку системи S2  виміряний 
рівень зусиль першого періоду є інформацією про рівень похибки вимірювання, 
одержаною від системи S1 в кінці періоду.

на основі нового вхідною параметра – рівня похибки вимірювання зусиль 
коригується середній рівень зусиль, який буде докладено працівником у наступному 
періоді.

Поряд з рівнем виміряних зусиль працівника, керівник отримує фактичну 
інформацію про прибуток і отриманий власний дохід, що змушує його скоригувати 
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керуючий параметр  – витрати контролю дій виконавця  – для отримання вихідних 
показників усієї системи в бажаному діапазоні (працює система зворотного зв’язку).

основною відмінністю пропонованого підходу від вже існуючих моделей 
є передумова про вимірність докладених працівником зусиль. Якщо існуючі 
моделі стимулювання праці спираються, в основному, на дослідження результатів 
діяльності працівника і організації, залежно від яких і розраховується винагорода 
виконавця, то ми пропонуємо дослідити закономірності вибору працівником рівня 
зусиль, який є фактором одержуваних працівником і організацією результатів, 
тобто є первинним щодо них.

виходячи з наведеної схеми на рис. 1, керівник організації здійснює такі 
управлінські функції:

1. вирішення завдання оптимізації економічного результату діяльності 
організації (виробниче завдання), в якій здійснюється взаємодія керівника і 
працівника;

2. визначення завдання працівникові (на основі вирішення виробничого 
завдання);

3. визначення витрат контролю дій працівника;
4. контроль рівня докладених працівником зусиль;
5. виплата працівникові винагороди згідно обумовленої системи стиму-

лювання його праці.
оскільки вирішення виробничого завдання виходить за рамки даної ро-

боти, основним предметом нашого подальшого обговорення щодо завдань та 
функцій керівника буде визначення ним рівня витрат контролю дій працівника і 
вирішення завдання системи  – оптимізація економічного результату діяльності з 
урахуванням застосовуваної системи стимулювання праці працівника.

введемо визначення витрат контролю дій працівника. Під витратами 
взагалі розуміють «виражені в ціннісних, грошових вимірниках поточні витрати на 
виробництво продукції або на її обіг» [2, с. 172].

керуючись цим визначенням, можна виділити частину поточних витрат на 
виробництво продукції, що спрямовуються керівником на контроль і оцінку дій 
виконавця. контроль і оцінка дій виконавця можуть мати різні цілі  – підвищення 
продуктивності праці, спостерігання якості виконання поставлених завдань, 
оцінка досягнення результатів праці з метою подальшого розрахунку винагороди 
працівника.

контроль дій виконавця може проводитися різними способами: 
безпосередньо керівником; при посередництві третьої особи, наприклад, 
начальника підрозділу, в якому працює виконавець; за допомогою вимірювальних 
та спостережних приладів; за допомогою документів, в тому числі шляхом 
самооцінки виконавця – якщо він самостійно на регулярній основі готує звіти про 
виконану роботу.

Спільним для всіх цих способів контролю, з позиції витрат організації, 
є цільове використання ресурсів, матеріальних, трудових і фінансових, для 
визначення ступеня дотримання працівником своїх функціональних обов’язків та 
виконання поставлених завдань. Такого роду витрати будемо називати витратами 
контролю дій виконавця.
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Ми відзначили, що домовленість керівника і працівника щодо виду 

системи стимулювання здійснюється до початку взаємодії. у своєму дослідженні 
припустимо, що керівник дотримується досягнутих домовленостей. Тим самим 
ми виключаємо з розгляду негативні для працівника наслідки так званих неявних 
контрактів [3], тобто не задокументованих домовленостей про виплату заробітної 
плати працівнику, які дозволяють керівникові вдаватися до опортуністичної 
поведінки щодо працівника  – відмовлятися в ході взаємодії від досягнутих 
домовленостей, оскільки побудова пропонованої нами моделі ґрунтується на 
прийнятті раціонального рішення керівником і працівником шляхом максимізації 
індивідуального критерію прийняття рішень  – значення індивідуальної функції 
корисності.

у літературі з агентських відносин ситуація, коли одна зі сторін несе ризик 
того, що інша сторона не буде дотримуватися умови домовленостей, отримала 
назву «морального навантаження» (mоral hazard), розглянутого, наприклад, у 
випадку страхових компаній в роботі р. Піндайка і д. рубінфельда [3; 4, c. 124-126], 
і математично формалізованого з використанням теоретико-ігрового апарату в 
роботі П. дутта і р. раднера [5, c. 26].

навпаки, фактори, які сприяють тому, що сторони дотримуються 
встановлених правил і домовленостей, щодо стимулювання праці працівника, 
досліджені в роботі С. клога [6], в якій розглядається модель взаємодії компанії 
і працівника. компанія визначає витрати контролю дій працівника, працівник 
визначає рівень докладених зусиль. на відміну від запропонованої нами моделі, 
у С. клога витрати контролю дій працівника і рівень докладених останнім зусиль 
безпосередньо не пов’язані. більше того, модель С. клога не спрямована на пошук 
ефективної системи стимулювання праці працівника, але демонструє той факт, що 
витрати контролю сприяють дотриманню сторонами (компанією і працівником) 
своїх домовленостей і тому, що працівник діє в інтересах організації вцілому.

охарактеризуємо можливі форми систем стимулювання праці 
працівників.

основним принципом системи стимулювання повинна бути її зрозумілість 
працівникові, оскільки незрозуміла система мотивації не несе стимулюючої функції 
[7, c. 12-14].

для того, щоб система стимулювання праці працівника мала бажаний 
ефект, необхідна її ретельна організація, узгодження системи стимулювання праці 
до початку взаємодії керівника і працівника, визначення порядку розрахунку опла-
ти праці, документів, необхідних для цього процесу і т.д.; іншими словами, стиму-
лювання праці має будуватися на системній основі [8, c. 509-523].

найбільш поширеними є лінійні форми оплати праці, в силу декількох 
причин: зрозумілість персоналу організацій, легкість підрахунку величини оплати 
праці та явно виражена стимулююча частина, як правило, у вигляді змінної частини 
оплати праці.

Можна визначити 7 загальних видів систем стимулювання, які є можливими 
поєднаннями постійної ставки оплати праці та змінних частин залежно від 
результатів діяльності конкретного працівника або організації вцілому. нижче 
перерахуємо усі 7 форм систем стимулювання.
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Постійна ставка оплати праці w .
Змінна оплата праці, залежно від рівня зусиль виконавця. на відміну від 

теорії об’єктивних оцінок результату діяльності працівника, в основі даної системи 
стимулювання оцінюються усі можливі результати виконання працівником своїх 
безпосередніх функцій. Формальний вигляд:

 , (формула 1)
де α  – стимулюючий коефіцієнт (параметр залежності оплати праці від 

рівня докладених зусиль), q  – рівень реальних зусиль працівника, η  – похибка 
вимірювання реальних зусиль.

toбто (1–η)q – виміряний рівень зусиль працівника.
Змінна оплата праці, залежно від результату роботи організації вцілому 

(частка від прибутку). Ця категорія включає як безпосередньо преміальні виплати, 
так і участь в акціонерному капіталі з отриманням доходу у вигляді дивідендів. для 
спільності, можна говорити про наступний тип системи стимулювання: залежність 
оплати праці від перевищення прибутку періоду над заданим керівником норма-
тивним рівнем прибутку. Формальний вигляд:

 , (формула 2)
де β  – другий стимулюючий коефіцієнт  – параметр залежності оплати 

праці від перевищення прибутку даного періоду π над нормативним значенням 
прибутку π0. Якщо π0 встановлюється на нульовому рівні, то система стимулюван-
ня прив’язана тільки до прибутку даного періоду.

Постійна ставка оплати праці у поєднанні зі змінною оплатою залежно від 
рівня докладених працівником зусиль. Формальний вигляд:

 . (формула 3)
Постійна ставка оплати праці в поєднанні зі змінною оплатою за результа-

тами роботи компанії. Формальний вигляд:
 . (формула 4)

Постійна ставка оплати праці в поєднанні зі змінною оплатою за результа-
тами докладених працівником зусиль і результатом компанії вцілому. Формальний 
вигляд:

 . (формула 5) 
Змінна оплата праці, залежно від зусиль виконавця та результатів компанії 

вцілому. Формальний вигляд:
 . (формула 6)

у запропонованій нами моделі розглядається загальний вигляд системи сти-
мулювання праці, що дозволяє зробити узагальнений висновок щодо ефективності 
тієї чи іншої системи, варіюючи значення параметрів загального вигляду системи 
стимулювання праці працівника.

на основі існуючих теорій стимулювання праці, слідом за к. Менаром, 
можна зробити висновок про дві сфери стимулювання  – загальному, засновано-
му на поділі прав власності, і конкретному, що стосується результатів діяльності 
конкретного працівника [9, c. 171-173; 10, c. 211-215]. надалі наш аналіз буде 
проводитися для другого, конкретного типу стимулювання праці.

у запропонованій нами моделі взаємовідносини керівника і працівника 
розглядаються у вигляді гри з набором стратегій керівника і працівників, як 
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гравців, і розподілом виграшів. Теоретико-ігровий підхід поширений в моделях 
стимулювання праці. Ми пропонуємо використовувати методологію побудови 
і рішення ієрархічних ігор, в яких оптимальне рішення одного гравця є вхідною 
інформацією для вибору ефективної стратегії іншого.

Зазначимо, що запропонована модель є умовно-статичною і детермінованою. 
виграш керівника і працівника вимірюється значеннями їх індивідуальних функцій 
корисності, які залежать від отримуваних індивідом вигод (доходів) та величини 
витрат. витратами для керівника-поручителя є витрати контролю, для працівника-
виконавця – рівень докладених зусиль.

Еквівалентом загального ефекту взаємодії керівника і працівника 
пропонується вважати величину економічного результату взаємодії (прибуток 
або збиток), який розраховується як виручка від реалізації кінцевого продукту за 
вирахуванням операційних витрат, витрат контролю дій виконавця, оплати праці 
виконавця і доходу керівника.

Метою побудови та аналізу математичної моделі стимулювання праці є 
розробка теоретично обґрунтованого механізму формування ефективної системи 
стимулювання праці на практиці.

у зв’язку з цим за допомогою моделі вирішуються такі завдання:
Порівняння різних систем стимулювання, для визначення, в яких ситуаціях 

та чи інша система більшою мірою мотивує працівника прикладати великі 
зусилля.

Перевірка передумови про те, що жодна з систем стимулювання не є у 
більшому чи меншому ступіні прийнятною, але кожна з існуючих систем за пев-
них умов може приводити до більшої величини економічного результату взаємодії 
керівника і працівника у порівнянні з іншими системами.

виявлення закономірностей вибору витрат контролю і залежності між ви-
тратами контролю та рівнем прикладання працівником зусиль.

надання рекомендацій керівникам комерційних організацій щодо ви-
бору і формування ефективних систем стимулювання праці різних категорій 
працівників.

Структура пропонованої моделі. Пропонована модель логічно складається 
з трьох взаємопов’язаних завдань.

1 завдання – завдання керівника
Цільова функція  – індивідуальна функція корисності керівника  – 

максимізується. витрати контролю, які керівник визначає у даному періоді, впли-
вають на обрання працівником рівня зусиль тільки у наступному періоді. При цьо-
му оцінку зусиль працівника в періоді, так само як і оцінка досягнутих компанією 
результатів, можливі тільки в кінці відповідного періоду. Тільки після цього, витра-
ти контролю можуть бути відповідним чином скориговані. отже, необхідна побу-
дова завдання в декількох періодах.

у задачі акцентується увага на «контролюючій» функції керівника. оскільки 
функція визначення завдань працівника й організації виробничого процесу 
вирішується на етапі постановки та аналізу виробничого завдання для компанії.

Передбачається, що керівник буде прагнути максимізувати свою корисність 
на всьому передбачуваному періоді взаємодії з даним працівником. для керівника 
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простіше встановити оптимальні витрати контролю на Т періодів, не змінюючи 
його в подальшому, оскільки визначення нового рівня витрат контролю саме по собі 
означає додаткові витрати для керівника. Іншими словами, передбачаються єдині 
витрати контролю, що встановлюються керівником, в усі Т періодів взаємодії.

Тоді критерієм оптимального рішення керівника буде максимізація 
індивідуальної функції корисності, яка залежить від обраних керівником витрат 
контролю і передбачуваного доходу керівника на Т періодів, який, у свою чергу, 
передбачається що залежить позитивно від витрат контролю. додатково керівник 
оцінює для себе корисність від вибору певного рівня витрат контролю, яка повин-
на бути не нижче суб’єктивно визначеної ним величини. нарешті, вводиться обме-
ження на невід’ємність витрат контролю.

вирішенням завдання є раціональний рівень витрат контролю, який 
встановлюється керівником (оптимальна стратегія керівника).

Тут і далі будемо вважати еквівалентними поняття «оптимальне», 
“раціональне” і “ефективне” рішення, оскільки ми розглядаємо раціональну 
поведінку гравців – максимізацію індивідуального критерію прийняття рішень.

2 завдання – завдання працівника
Цільова функція  – індивідуальна функція корисності, яка залежить oт до-

ходу і зусиль працівника – максимізується.
аналогічно керівнику, працівник оцінює рівень індивідуальної функції 

корисності, значення якої залежно від обраних зусиль має бути не нижче 
суб’єктивно визначеного працівником рівня. Перевірка цієї умови є відображенням 
несхильності до ризику працівника.

додатково вводяться обмеження на знак змінної зусиль працівника.
Завдання вирішується в одному періоді, оскільки система дій працівника 

не задає керуючих параметрів, але відповідає керуючим параметрам системи дій 
керівника.

вирішенням завдання є раціональний рівень зусиль, що визначається 
працівником для даного періоду взаємодії, який залежить від витрат контролю, 
встановлюваних керівником (оптимальна стратегія працівника).

3 завдання – завдання системи вцілому
Цільова функція  – рівень економічного прибутку за період взаємодії 

керівника і працівника.
оптимальні стратегії керівника і працівника є вхідною інформацією для 

завдання системи.
Пошук ефективного рівня економічного прибутку дозволяє дати відповідь 

щодо раціонального співвідношення параметрів системи стимулювання праці 
працівника, що обирається.

Завдання моделі вирішуються в три етапи:
1 і 2 етап: вирішення перших двох завдань – керівника і працівника – по-

шук оптимального значення критеріїв, враховуючи додатково прийняту переду-
мову про диференційованість функцій, що беруть участь у моделі. отриманий 
таким чином результат являє собою теоретичну залежність для оптимального 
(раціонального) рівня витрат контролю і зусиль працівника.

3  етап: вивчення теоретичних залежностей всіх трьох завдань на кон-
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кретних класах функцій, з отриманням висновків щодо закономірностей зв’язку 
параметрів організаційної системи і системи взаємодії керівника і працівника. да-
ний аналіз дозволяє вивести теоретичні залежності для параметрів систем стиму-
лювання, при яких та чи інша система є ефективною з точки зору прибутковості 
організації – загального критерію ефективності системи.

оскільки максимізація прибутку є основною метою комерційних 
організацій, що відрізняє їх від некомерційних, запропонована нами матема-
тична модель стимулювання праці спрямована на дослідження взаємовідносин 
працівника і керівника в світлі стимулювання праці працівника у застосуванні 
щодо до комерційних організацій.

Запропонована модель підкреслює, що жодна з існуючих систем стимулю-
вання не є в більшому чи меншому ступіні ефективною сама по собі, але тільки в 
застосуванні до конкретних характеристик конкретної категорії працівників. роз-
межування категорій можливе після оцінки ступеню впливу працівників на випуск 
кінцевої продукції, витрати організації, виходячи з повного перебору виконува-
них ними функцій. Також розмежування стосується точності і складності контро-
лю виконання працівниками своїх функцій. Ці точність і складність мають пряме 
відношення до величини витрат контролю, що встановлюються керівником.

враховуючи дані аспекти формування ефективної системи стимулювання, 
модель дозволяє отримати раціональні оцінки для параметрів системи стимулю-
вання – конкретних мотивуючих факторів.

Запропонована модель дозволяє при проведенні дослідження на конкретних 
функціях проаналізувати вплив усіх типів систем стимулювання на прибутковість 
організації. Математична модель можне бути застосована для будь-яких категорій і 
типів поведінки працівників. Підсумовуючи, запропоновану модель можна назвати 
узагальненою математичною моделлю стимулювання праці працівників.
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Приборкання ринкової стихії стає чи не основною місією сучасної держави, 
яка сповідає загальнолюдські цінності і соціальну спрямованість в економічному 
розвитку. від того, наскільки строго дані імперативи дотримуються в повсякденній 
життєдіяльності всіх суб’єктів держави, повною мірою залежить і перспектива 
стійкого економічного розвитку її самої, так і окремих територій, що входять до її 
складу. адже добре відомо, що “найбільшого успіху в процесі створення передумов 
економічного розвитку було досягнуто в країнах, де держава, з одного боку, гаран-
тувала та створювала паритетні конкурентні умови розвитку підприємництва, а з 
іншого — безпосередньо координувала фінансування певних сфер економіки, на-
самперед — розвитку людського капіталу” [1, С.45].

одним з найважливіших завдань сучасної держави є недопущення появи 
кризових ситуацій в економічній, соціальній, екологічній складових розвитку окре-
мих регіонів як можливої передумови появи високої територіальної диференціації, 
яка є небажаною для будь-якої нормально функціонуючої держави. При цьому 
треба підкреслити, що територіальна диференціація як такі є звичайними і досить 
поширеними явище. в кожній країні є відносно процвітаючі території, а є і декілька 
відсталі місцевості. Суть не в наявності такої диференціації, а в її розмірах.
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особливо гостро регіональна диференціація стає відчутною, коли бла-

гополуччя впродовж багатьох десятиліть змінювалось безнадійним зниженням 
рівня життя, а люди не мають можливості змінити місце проживання або роботи. 
все це дозволяє стверджувати про депресивний характер таких територій і про 
необхідність прийняття з боку держави дієвих заходів по зміні ситуації в кращу 
сторону.

для цих цілей вважається найбільш прийнятним послідовне наближення 
основних параметрів рівня життя населення і економічного і соціального розвитку 
на гірших територіях, принаймні, до середнього рівня по країні або по регіону. Така 
політика в масштабах окремої держави отримала назву «політики вирівнювання». 
Ця політика, як своєрідна ідеологія державного втручання і дії на окремі параме-
три, що характеризують напрями і темпи розвитку територій, використовується 
по-різному як в просторовому вимірі (відносно масштабів території), так і в тимча-
совому зрізі (відносно термінів вживання). одні країни дотримуються правила ве-
ликомасштабних дій, інші – точкової дії. але, у будь-якому випадку як критерій ви-
бирають найбільш чутливий чинник, дія на який дозволяє наблизити рівень життя 
населення в депресивних регіонах до середнього по країні. для україни як такий 
чинник використовується такий показник, як «бюджетна забезпеченість населен-
ня». Політика вирівнювання з використанням критерію «бюджетна забезпеченість 
населення» передбачає використання трансфертів, мета яких полягає у 
відшкодуванні понесених витрат на надання соціальних видів послуг: вміст житла, 
оплата енергоносіїв, водопостачання і ін. Таке вирівнювання не орієнтоване на по-
долання кризисних ситуацій в територіальному розвитку, в більшості своїй воно 
орієнтоване на зрівнювання можливостей здобуття соціальної послуги.

в даний час практично всі регіони україни залучені в процес 
вирівнювання, більш того, лише окремі адміністративно-територіальні утво-
рення (великі промислові міста) здатні покривати велику частину витрат 
в соціальній сфері за рахунок власних джерел. виявляється, що політика 
вирівнювання дає очікувані результати в територіальному розвитку далеко не 
завжди: доводиться чекати багато років, щоб переконатися в правильності або 
помилковості зроблених заходів [2, С.33].

Політика вирівнювання передбачає деяку пов’язаність з державним регу-
люванням економічного розвитку. Проте відсутність в державі відповідних форм 
привела до того, що населення само зайнялося «саморегулюванням». Таке «само-
регулювання» виявилося в посиленні соціальної мобільності населення: люди самі 
зайнялися пошуком роботи і місця проживання за межами депресивних територій. 
Проте не всі можуть собі дозволити таку розкіш, як зміну території мешкання. 
досвід інших країн показує, що лише пряме державне регулювання територіального 
розвитку дозволяє не лише вирівняти умови життя, але і забезпечити пошук 
дієвіших заходів по підйому її рівня.

отже, розуміння вирівнювання умов економічного розвитку регіонів 
приводить до того, що на практиці переважними стають процеси механічного 
розв’язання проблеми диференціації умов економічного розвитку, коли за рахунок 
сильних намагаються вирішувати питання слабких. домінуючою стає ідея стиму-
лювання економічного розвитку.
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особые экономические зоны появились в мире довольно давно. Первые 
оЭЗ были созданы в СШа. Это произошло в тридцатых годах двадцатого века. 
к настоящему времени работает очень много оЭЗ в странах Европы, азии, ла-
тинской америки и так далее. Мировой опыт создания особых экономических зон 
свидетельствует о значительном потенциале, которым обладают особые экономи-
ческие зоны для успешного решения многих социальных и экономических задач, 
стоящих перед любым государством. С помощью создания оЭЗ правительства раз-
личных государств решают задачи развития отдельных своих территорий. Причем 
оЭЗ характеризуются многофункциональным характером деятельности (обмен 
товарами, производство товаров, постоянное расширение ассортимента продук-
ции, рост отраслей и др.) [5].

в соответствии с Федеральным законом «об особых экономических зонах 
в российской Федерации» от 22  июля 2005  г. № 116ФЗ особая экономическая зона 
представляет собой часть территории российской Федерации, которая определяет-
ся Правительством российской Федерации и на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться 
таможенная процедура свободной таможенной зоны [6].

особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатываю-
щих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития 
туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, 
разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых 
видов продукции [6].

в настоящее время в россии создано 17  особых экономических зон, 6  из 
которых специализируются на развитии промышленного производства («алабу-
га», «липецк», «Тольятти», «Титановая долина», «Моглино», «людиново»), 5  – на 
технологических инновациях («дубна», «Санкт-Петербург», «Зеленоград», «Томск», 
«иннополис»), 4 – на развитии туристско-рекреационного бизнеса («алтайская до-
лина», «байкальская гавань», «бирюзовая катунь», «ворота-байкала»), 2  – на раз-
витии портово-логистических и транспортных узлов («ульяновск», «Советская Га-
вань») [5].

анализ показателей эффективности функционирования особых экономи-
ческих зон в рФ позволяет увидеть, что создание  оЭЗ в россии окупается, осо-
бенно это касается промышленно-производственных оЭЗ как для государства, так 
и для частных инвесторов (табл.1). объем  производства товаров (работ, услуг)  на 
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территории оЭЗ в настоящее время  крайне мал по сравнению с общим  объемом 
производства товаров (работ, услуг) по стране в целом. однако положительная ди-
намика экспорта товаров (работ,  услуг), произведенных на территории  оЭЗ, осо-
бенно в страны СнГ, указывает на то, что оЭЗ развиваются и экспортируют все 
больше результатов  своей деятельности за рубеж, что, безусловно, положительно 
сказывается на развитии российской экономики [3].

резиденты оЭЗ пользуются некоторым набором налоговых льгот, гаранти-
рованных законодательством. в частности для организаций, зарегистрированных 
в оЭЗ, могут быть предусмотрены льготы посредством снижения ставок по налогу 
на прибыль, налогу на имущество организации, земельному и транспортному на-
логам [2] (табл.2).

Помимо снижения ставок налоговых платежей резидентам особых эконо-
мических зон ст.38  Федерального закона от 22.07.05 № 116-ФЗ «об особых эконо-
мических зонах российской Федерации» предоставлена гарантия от неблагопри-
ятного изменения налогового законодательства, которая позволяет обеспечить 
стабильность налоговых льгот инвесторам оЭЗ.

в пределах территории особой экономической зоны действует таможен-
ный режим свободной таможенной зоны, при котором товары размещаются и ис-
пользуются в пределах ее территории без уплаты таможенных пошлин и ндС [1].

При помещении под таможенный режим свободной таможенной зоны 
товаров, размещаемых и используемых в портовой особой экономической зоне, 
акциз не уплачивается. Также налогообложению не подлежит ввоз подакцизных 
товаров в портовую особую экономическую зону с остальной части территории 
российской Федерации [1].

в случае перемещения российских товаров в другую оЭЗ ндС и акцизы 
уплате не подлежат.

С 1  января 2012  г. резиденты особых экономических зон могут приме-
нять нулевую ставку по налогу на прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет                           
(п. 1.2 ст. 284 нк рФ). Такой льготой имеют право воспользоваться только резиденты 
технико-внедренческой особой экономической зоны до 1 января 2018 г.; туристско-
рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства 
рФ в кластер, до 1 января 2023 г. Согласно ст. 288.1 нк рФ доходы резидентов оЭЗ в 
калининградской области, полученные при реализации инвестиционного проекта, 
в течение первых шести лет облагаются по ставке 0 %. в период с седьмого по две-
надцатый календарный год включительно ставка налога на прибыль уменьшается на 
50% [2].

резиденты особой экономической зоны освобождаются от уплаты транс-
портного налога на пять лет с момента регистрации транспортного средства [1].

Статьей 381 нк рФ предусмотрена льгота для резидентов оЭЗ в виде осво-
бождения от уплаты налога  на имущество на 10 лет [1].

Помимо льгот, установленных в целом для резидентов оЭЗ, законодатель-
ством предусмотрены преференции, которые могут применяться только на терри-
тории определенной зоны. например, организации калининградской области полу-
чают право уплачивать налог на имущество  первые 6 календарных лет, начиная со 
дня включения юридического лица в  реестр резидентов оЭЗ  в калининградской об-
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ласти,  по ставке 0 %; с 7-го по 12-й календарный год включительно –  на 50% меньше 
ставки, установленной законом в калининградской области [2].

Статьей 395 нк рФ предусмотрена налоговая льгота для резидентов особых 
экономических зон (кроме судостроительных организаций) в виде освобождения 
от уплаты налога сроком на пять лет с месяца возникновения права собственно-
сти на земельный участок. С 1 января 2012 г. освобождены от уплаты налога судо-
строительные организации  – резиденты промышленно-производственной особой 
экономической зоны в отношении земельных участков, на которых расположены 
здания, строения и сооружения производственного назначения. освобождение 
действует в течение 10  лет со дня регистрации судостроительной организации в 
качестве резидента оЭЗ [2].

Также резидентам некоторых оЭЗ предоставлена возможность применять 
специальные режимы налогообложения, например, упрощенную систему налогоо-
бложения. Местными законами могут быть предусмотрены льготы по уплате на-
лога при упрощенной системе налогообложения. в частности, Законом Томской 
области от 07.04.09 № 51-оЗ  «об установлении на территории Томской области на-
логовых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения» установлена пониженная ставка 5 %  – для налогоплатель-
щиков,  выбравших в качестве объекта налогообложения   «доходы, уменьшенные   
на величину расходов»  и  являющихся резидентами технико-внедренческой зоны 
г.Томска [2]. для некоторых особых экономических зон установлен запрет на при-
менение упрощенной системы налогообложения.

для определенной группы резидентов особых экономических зон, осущест-
вляющих выплаты физическим лицам, установлены пониженные тарифы страхо-
вых взносов. Такие группы  – организации и индивидуальные предприниматели, 

Таблица 1. 
Экономическая эффективность функционирования ОЭЗ, % [4].

Показатели
Типы ОЭЗ

Итогопром.-
произв.

технико-
внедренч.

туристско-
рекреац.

портовые

для государства 15,72 192,88 0,59 - 74,06

для частного инвестора 98,63 120,53 18,71 - 116,92

Таблица 2. 
Льготы посредством снижения ставок по различным налогам

Налог ОЭЗ, % РФ, %
Налог на прибыль* Не более 15,5 20
Налог на имущество 0 2,2
Земельный налог 0 1,5
Транспортный налог (руб./л.с.) 0 2,5 руб. – 150 л/с
Страховые взносы** 14 30

*Зависит от ОЭЗ

**Применяется только к инвесторам технико-внедренческих зон [1; 2].



64

Badania naukowe naszych czasów 
которые заключили с органами управления оЭЗ соглашение об осуществлении 
технико-внедренческой деятельности и производят выплаты физическим лицам, 
работающим в технико-внедренческой или промышленно-производственной оЭЗ; 
заключили с органами управления оЭЗ соглашение об осуществлении туристско-
рекреационной деятельности и производят выплаты физическим лицам, работаю-
щим в туристско-рекреационных оЭЗ, объединенных  в кластер [2].

в течение 2012 – 2017 гг. организации оЭЗ, имеющие право на применение 
пониженного тарифа, уплачивают страховые взносы по совокупному тарифу в раз-
мере 14%, из которых 8% уплачивается в ПФр, 2% – в ФСС рФ и 4% – в ФоМС [2].

данные преференции можно расценивать, как поощрение со стороны го-
сударства предприятиям, ведущим свою деятельность в статусе резидента особой 
экономической зоны российской Федерации.
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К воПроСУ о КреДитовании

Кредит, классификация форм и видов кредита/ credit, classification of forms and 
types of loan

С развитием рыночных отношений растет роль кредита. Система кредито-
вания позволяет аккумулировать временно свободные денежные средства одной 
части населения и направить их на неотложные нужды другой части населения. 
При этом кредит выгоден для обеих сторон: для кредитора  – получением процен-
тов за пользование деньгами, для заемщика – возможностью осуществить покупку 
в данный момент. С ростом кредитной грамотности населения увеличится оборот 
кредитных средств, а следовательно, улучшится благосостояние значительной ча-
сти граждан страны. данная статья  – призвана помочь росту кредитной грамот-
ности.

встречаются разные определения кредита. Проведем сравнительный ана-
лиз некоторых из них. большая юридическая энциклопедия дает нам такое опреде-
ление кредита: «кредит  – предоставление денежных средств заемщику, а заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты» 
[2, с. 259].

у в. д. камаева кредит выступает, как: «Экономические отношения, воз-
никающие между кредитором и заемщиком по поводу ссужаемой стоимости, пере-
даваемой во временное пользование на условиях срочности, платности и возврат-
ности» [7, с. 325].

в.к. Сенчагов и а.и. архипов дают следующее определение: «кредит – это 
разновидность экономической сделки, договор между юридическими и физически-
ми лицами о займе или ссуде» [5, с. 465].

По мнению и. Г. Горловской: «кредит  – это форма движения ссудного ка-
питала, экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком 
по поводу средств, отданных в ссуду» [3, с. 230].

Т. в. Завгородняя считает, кредит это: «отношение между кредитором и 
заемщиком по поводу возвратного движения стоимости» [4, с. 56].

М. в. романовский и о. в. врублевская считают: «кредит, как экономиче-
ская категория представляет собой определенный вид общественных отношений, 
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связанных с движением стоимости на условиях возвратности» [6, с. 336].

Проанализировав эти определения, можно сказать, что общим для них яв-
ляется:

определение кредита, как определенных экономических отношений. не-
смотря на то, что в.к. Сенчагов и а.и. архипов определили кредит как договор, в 
контексте он понимается как отношения между его субъектами;

эти отношения возникают по поводу движения денежных средств;
условие возвратности средств.
Таким образом, можно сделать вывод, что кредит – это экономические от-

ношения, возникающие между субъектами кредитования на основе движения де-
нежных средств на условии возвратности.

Субъектами кредитных отношения являются кредитор и заемщик. креди-
тор – физическое или юридическое лицо, предоставляющее заём. Заемщик – физи-
ческое или юридическое лицо, берущее денежные средства во временное пользо-
вание с уплатой процентов.

выделяют формы и виды кредита, при этом каждый автор дает свою клас-
сификацию, что требует их сравнительного анализа.

как определил в. д. камаев, «форма – это внешнее конкретное проявление 
кредитных отношений». он классифицировал формы кредита по нескольким при-
знакам [7, с. 328-329]:

По ссуженной стоимости: товарная, денежная и смешанная формы.
По виду кредитора и заемщика: коммерческий, банковский, потребитель-

ский, ипотечный, государственный и международный кредиты.
а. и. архипов выделил следующие формы кредита [5, с. 474]:
коммерческий кредит (предоставляется в товарной форме продавцам и 

покупателям товаров и услуг);
банковский кредит (предоставляется населению, юридическим лицам, го-

сударству, иностранным гражданам);
Потребительский кредит (предоставляется населению на покупку товаров 

и услуг с рассрочкой платежа);
ипотечный кредит (предоставляется на строительство или покупку жи-

лья, приобретение земли);
Межбанковский кредит (предоставляется одними банками другим);
Межхозяйственный (предоставляется организациями друг другу);
Международный кредит (предоставляется в сфере международных эконо-

мических отношений).
белоглазова Г. н. определила форму кредита, как «отражение структуры 

кредитных отношений, состав субъектов и основные свойства, сохраняющиеся 
при различных внешних и внутренних изменениях», и выделила следующие фор-
мы кредита [1, с. 128-142]: ростовщический кредит, коммерческий кредит, банков-
ский кредит, государственный кредит, потребительский кредит, ипотечный кредит, 
международный кредит.

«вид кредита  – конкретное приложение кредита на практике, характери-
стика особых организационно-экономических признаков кредита» [7, с. 328]. виды 
кредита в. д. камаев классифицировал на основе многих признаков:
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По экономическому характеру объектов кредитования: кредит на форми-

рование оборотных средств предприятия, на реконструкцию, модернизацию, на 
неотложные нужды, на товарно-материальные ценности, а также на временные 
нужды под сверхплановые запасы, под затраты, расчетные, платежные кредиты и 
кредиты на распределительные операции.

По срокам возврата: долгосрочный и краткосрочный кредиты.
По срокам погашения: срочные, отсроченные и просроченные.
а. и. архипов классифицировал виды кредита по следующим призна-

кам [5, с. 473]:
По группе заемщиков: кредит хозяйству, населению, государству.
По назначению: потребительский, промышленный, торговый, сельскохо-

зяйственный, инвестиционный и бюджетный кредиты.
По срочности кредитования: краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-

ный кредиты.
По размеру: крупный, средний и мелкий кредиты.
По обеспечению: кредит необеспеченный и обеспеченный.
По способу выдачи: компенсационный и платежный кредиты.
По методу погашения: в рассрочку и единовременный кредиты.
По платности использования: бесплатный и платный кредиты
общим для всех этих классификаций является определение следующих 

форм кредита (см. рис. 1).

«Формы кредита» рисунок 1
Подводя итог анализа системы кредитования нужно сказать, что кредит  – 

это экономические отношения, возникающие между субъектами кредитования на 
основе движения денежных средств на условии возвратности.
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розвиток страхової компанії у складних сучасних умовах пов’язаний з 
існуванням значного конкурентного тиску з боку інших страховиків. Це пов’язано 
з намаганнями кожної страхової компанії отримати конкурентні переваги, що до-
зволять укріпити свої ринкові позиції та зайняти нові ніші на страховому ринку. 
одним з найголовніших факторів забезпечення конкурентних переваг на ринку є 
ціна страхових послуг, яка прямо залежить від величини розрахованого страхового 
тарифу. Тому ефективність функціонування страховика залежить від його цінової 
конкурентоспроможності, обумовленої проведенням оптимальної тарифної 
політики. отримання конкурентних переваг на страховому ринку є можливим за 
умови запровадження механізму розвитку тарифної політики компанії.

на сучасному етапі розвитку страхової галузі вдосконалення тарифної 
політики залежить, перш за все, від математичного обґрунтування тарифів страхової 
компанії. Точний розрахунок ймовірності настання страхової події або ймовірності 
появи окремих страхових випадків дає змогу страховій компанії підвищити свою 
конкурентоспроможність через можливість зниження тарифів [2]. для цього перед 
страховими компаніями стоїть завдання ефективного проведення аналізу струк-
тури страхового портфелю, рівня виплат за окремими видами страхування та про-
гнозу існуючих ризиків.

важливим елементом та основою формування механізму забезпечення 
оптимальної тарифної політики страховика є існування широкого асортименту 
страхових продуктів. Це дозволить, у разі необхідності та в наслідок впливу непе-
редбачуваних подій, поперемінно коригувати страхові тарифи. Сьогодні більшість 
вітчизняних страховиків є універсальними компаніями з достатньо великою 
кількістю пропонованих страхових послуг. Створення нових страхових продуктів 
не лише посилить позицію страховика на ринку, створюючи конкуренцію іншим 
компаніям, а й може стати ефективним інструментом оптимізації тарифної політики 
[3]. Існування широкого діапазону страхових продуктів дозволить компанії змен-
шувати значення страхових тарифів для тих продуктів, попит на які різко змен-
шився та збільшувати – для продуктів, попит на які зріс. Така політика забезпечить 
стабільний рівень прибутковості страхового портфелю при зміні попиту на окремі 
види страхових послуг.

Існування протягом тривалого часу широкого асортименту страхових 
продуктів дозволить сформувати внутрішню інформаційну базу страхових тарифів 
за кожним продуктом. Це дозволить ефективно здійснювати актуарну діяльність 
у страховій компанії. Проте необхідність створення нових страхових продуктів, 
викликана появою нових видів ризиків та відповідних потреб страхувальників, 
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потребує розробки та запровадження удосконаленого алгоритму актуарних 
розрахунків. даний алгоритм повинен ґрунтуватися на детальному аналізі 
статистичної інформації інших страховиків та врахуванні середньостатистичних 
даних по ринку в цілому.

Фахівці страхової математики впливають на прийняття фінансових рішень, 
надання соціальних гарантій та управління ризиками компаній у галузі майнового 
страхування. невід’ємною частиною системи прийняття рішень страхової компанії 
повинно бути активне використання актуарних моделей оцінки страхового тари-
фу. діяльність актуаріїв не повинна обмежуватися лише розрахунком страхових 
тарифів, а й спрямовуватися на активну участь у наданні інформаційного забез-
печення керівництву страхових компаній для прийняття довгострокових рішень, 
аналізу грошових потоків, розробки інвестиційної стратегії та здійснення бізнес-
планування. дані прогнози будуються на основі зібраної статистики з використан-
ням запрограмованих математичних моделей. Після апробації моделі актуарії нада-
ють керівництву страхової компанії аналітичне обґрунтування та оцінку наслідків 
прийняття відповідних управлінських рішень.

використання актуарних моделей забезпечить завчасний вихід з негативної 
ситуації з найменшими фінансовими втратами у випадку достатньо високої 
вірогідності невдачі запланованого проекту та ймовірності отримання значних 
збитків. актуарні прогнози, виявляючи недостатність обсягів грошових ресурсів, 
здатні забезпечити завчасне попередження і відповідне реагування з метою уник-
нення кризи ліквідності та платоспроможності. керівництво страхової компанії, 
звертаючись до результатів актуарних розрахунків, також може проводити оцінку 
фонду оплати праці та інших витрат, пов’язаних з персоналом страхової компанії 
[1]. Таким чином, топ-менеджмент страхової компанії отримує можливість для при-
йняття довгострокових стратегічних рішень щодо оптимізації тарифної політики 
компанії.
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в умовах трансформаційної економіки та глобалізації ринкових відносин, 
зокрема у виробничому секторі, який є складовою частиною економіки будь-якої 
держави, дедалі більшого значення набуває підвищення ефективності управління 
фінансовими ресурсами підприємств. Тут управління є важливим чинником не 
лише подальшого розвитку, а й стабільного функціонування в жорстких умовах 
конкуренції, що в свою чергу, сприятиме оздоровленню економіки країни в цілому. 
останнє зумовлене суперечністю між зростанням потреб у фінансових ресурсах 
і водночас їх обмеженістю. Забезпечення стабільного функціонування потребує 
розробки ефективної політики управління грошовими потоками як складової 
загальної фінансової політики та стратегії підприємства, це в свою чергу зменшить 
залежність від зовнішніх позичок і приятиме мобілізації внутрішніх резервів.

Проблемам управління грошовими потоками присвячені наукові праці 
зарубіжних учених-економістів: дж.к.ван хорна, Є.Ф. бригмеха,  б. колласа, а.М. 
кінга, в.в. ковальова, в.в. бочарова, Т.а. бочарової, л.н.Павлової та вітчизняних 
науковців: І.о. бланка, о.д. Шеремета,   о.о. Терещенка, л.о. лігоненко, Г.в. Ситник, 
Г.в. ковальчук, Г.Г. кірейцева, в.в. Галасюка, а. Гальчинського та ін.

незважаючи на те, що дослідженню питань управління грошовими пото-
ками приділяється значна увага, в українській науковій думці розробка ефективної 
політики управління грошовими потоками, як важливого елементу загальної 
фінансової політики підприємства, потребує подальшого розвитку та чіткого виз-
начення всіх складових.

Метою статті є дослідження наявних наукових підходів щодо формуван-
ня ефективної політики управління грошовими потоками та розробка власних 
підходів, принципів і рекомендацій оптимізації грошових потоків для підприємств 
і організації виробничої сфери.

Завданнями статті є:
• визначення особливостей господарювання суб’єктів виробничого сектора;
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• розгляд сучасних підходів до політики управління грошовими потоками;
• розробка рекомендацій підприємствам для формування ними ефектив-

ної політики управління грошовими потоками.
Політика управління грошовими потоками є частиною загальної стратегії 

підприємства являє собою сукупність прийомів та методів, спрямованих на забез-
печення збалансованості необхідного обсягу грошових коштів і оптимізацію дже-
рел їх надходження для забезпечення його платоспроможності.

розробка даної політики пов’язана з такою послідовністю етапів управління 
грошовими потоками підприємства:

• облік руху грошових коштів та ідентифікація грошових потоків;
• аналіз грошових потоків;
• обґрунтування типу політики управління грошових потоків;
• оптимізація грошових потоків;
• планування;
• контролінг [5,с.54-58].
для вибору типу політики управління грошовими потоками доцільно об-

рати такі критерії ідентифікації:
1. Ступінь фінансової залежності від зовнішніх джерел фінансування 

(СФЗЗд), що розраховується, як частка банківських кредитів і інших фінансових 
зобов’язань у валовому позитивному грошовому потоці суб’єкта господарювання. 
Показник характеризує активність підприємства та схильність до ризику при при-
йнятті управлінських рішень керівництвом підприємства.

2. коефіцієнт абсолютної ліквідності (кал), що характеризує політику 
формування залишку грошових коштів, ступінь прагнення керівництва до плато-
спроможності та мотиву ліквідності при прийнятті рішень.

3. коефіцієнт реінвестування позитивного грошового потоку від опера-
ційної діяльності (крПГро). Цей коефіцієнт характеризує позицію фінансових ме-
неджерів стосовно використання грошових коштів, що надходять на підприємство: 
їх інвестування в розвиток підприємства (накопичення) або споживання.

4. коефіцієнт покриття оборотних активів чистим робочим капіталом 
(кчрк) як допоміжний показник для врахування кредиторської заборгованості у 
складі джерел залучення коштів.

Слід відзначити, що для підприємств виробничої сфери характерні кон-
сервативна, помірна й антикризова політика управління грошовими потоками 
(табл.).

для визначення оптимальної суми грошових коштів у касі та на поточному 
рахунку підприємства доцільно скористатися моделлю баумоля, яка базується на 
припущені, що кожне підприємство, розпочинаючи свою діяльність має достатній 
рівень коштів, які воно витрачає у процесі своєї діяльності.

Звичайно, що підприємство бажатиме мати безпечний резерв готівки, ціль 
якого  – зменшити ймовірність настання нестачі грошових коштів до деякого виз-
наченого рівня. однак якщо підприємство зіштовхується з нестачею готівки, то 
йому необхідно поповнити її за рахунок залучення коштів або продажу цінних 
паперів(ощадних сертифікатів, акцій, векселів тощо), тобто певних резервів, які в 
нього є.
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,2 R
TFÑ ×=  (ф.1)

де С- оптимальна сума грошових коштів у касі та на розрахунковому 
рахунку;

F-фіксовані витрати від отримання позик або продажу ліквідних цінних 
паперів;

Т- загальна сума чистої нової готівки, необхідної для проведення операцій 
протягом певного періоду (як правило, рік);

r- оптимально можливі витрати від готівки, які дорівнюють вартості 
залучених грошей для отримання готівки або норми прибутку на ліквідні цінні 
папери, від якої відмовляється підприємство.

одним із основних напрямів покращення показників платоспроможності 
та фінансової сталості є забезпечення оптимізації та збалансованості грошових 
потоків підприємства. вирішення цього завдання дозволить підприємствам 
забезпечити ефективний процес управління його діяльністю, своєчасно здійснювати 
розрахунки за своїми поточними зобов’язаннями і відповідно покращити 
показники його фінансово-господарський діяльності та забезпечити подальший 
розвиток.

Пропонуємо до основних напрямів розробки ефективної політики 
управління грошовими потоками підприємств в умовах нестабільності фінансової 
діяльності віднести:

• здійснення аналізу фінансово-господарського стану;
• розробку облікової політики підприємства та його ефективної подат-

кової політики, що зменшить у межах законодавства розмір податків і 
збільшить чисті прибутки підприємства;

• цілеспрямоване управління оборотними коштами, що забезпечить при-
скорення їх обертання;

• системне відстеження цінової політики, яка сприятиме збільшенню до-
ходів діяльності та кредитної політики, включаючи управління креди-
торською та дебіторською заборгованістю;

• ефективний контроль та управління витратами щодо раціонального ви-
користання всіх видів ресурсів та раціональне управління майном;

• впровадження ефективної амортизаційної політики, насамперед вико-
ристання прискореного методу амортизації активної частини основних 
фондів підприємства та визначення вибору ефективної дивідендної по-
літики, яка оптимізує розподіл чистого прибутку на споживану та на-
копичену частини.

успішне функціонування підприємств в складних умовах господарювання 
можливе лише за рахунок розширення джерел формування власного капіталу та 
вибору ефективної політики управління грошовими потоками з метою зменшення 
залежності від кредиторів і підвищення доходності при збереженні необхідного 
рівня їх ліквідності.

досягнення ефективної діяльності підприємств можливе лише за умови 
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реалізації зваженої фінансової політики, спрямованої не лише на використання 
фінансових ресурсів на поточні потреби, а й на збалансованість і синхронізацію 
в просторі й часі обсягів надходження і вибуття грошових коштів, джерел фор-
мування та напрямів використання, відповідно до стратегічних цілей кожного 
суб’єкта господарювання. діяльність фахівців повинна бути спрямована не лише 
на максимізацію прибутковості в короткостроковому періоді, а й подальший роз-
виток підприємства, підвищення ліквідності та фінансової стійкості, забезпечуючи 
своєчасне надходження в необхідних розмірах грошових коштів.
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Стратегии Повышения КонКУрентоСПоСоБноСти ПреДПриятия

на сегодняшний день, почти все предприятия функционируют в сложной 
экономической ситуации. ухудшение технического и технологического состояния 
производства, кризис платежей, пассивная инвестиционная деятельность, потеря 
традиционных рынков сбыта из-за неконкурентоспособности, медленная струк-
турная перестройка приводят к простаиванию большого количества предприятий 
и производств. а это, в свою очередь, негативно сказывается на развитии конку-
ренции в стране. Последствия экономических реформ на современном этапе неод-
нозначны. долгосрочная социально-экономический кризис в стране объясняется 
следующими причинами:

1) масштабы и глубина кризиса достигли такого уровня, что ситуацию в 
обществе можно охарактеризовать как экстремальную;

2) рыночные механизмы во многих отраслях экономики находятся в ста-
дии формирования;

3) преодоление кризисных явлений требует не просто эффективным, а ин-
тенсивных мероприятий.

на предприятии постоянно происходят изменения, характерные для раз-
личных этапов его развития  – роста, стагнации, спада, в частности: изменение 
размеров предприятия, функционирование, а также преобразования потенциала 
предприятия. Такие преобразования негативно влияют на деятельность предприя-
тия или улучшают ее, если и не сразу, то в ближайшие перспективы. Предприятия, 
которые смогли решить задачу виживвання в конкурентной среде, получили воз-
можность и одновременно предстали перед необходимостью формирования стра-
тегии дальнейшего развития. Сфера конкурентных отношений в стране должна 
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играть позитивную роль и работать на потребителя. благодаря конкуренции воз-
можно достичь баланса между общественными интересами и стремлением произ-
водителей к увеличению прибыли, баланса, при котором свобода одного предпри-
нимателя на рынке ограничивается свободой другого.

в условиях рыночной экономики конкуренция является формой эконо-
мической борьбы между отдельными субъектами рынка за лучшие условия удо-
влетворения своего спроса, лучшие условия и результаты хозяйствования. воз-
можность выживания предприятия в условиях постоянной конкурентной борьбы 
зависит от его конкурентной борьбы [3, с. 67]. владельцы и руководители пред-
приятий не сразу видят необходимость создания стратегии. отношение к этому 
процессу меняется по мере роста предприятия и ответственности владельца за 
его будущее. на начальной стадии целью функционирования субъекта хозяйство-
вания является обеспечение безубыточности предприятия. в дальнейшем фокус 
смещается на контроль над растущими денежными потоками, владельцев и руко-
водителей начинает волновать вопрос позиции на рынке, а также создания устой-
чивых конкурентных преимуществ. вот почему разработка стратегий повышения 
конкурентоспособности  – необходимое условие этого процесса. Трансформация 
экономической системы обусловили сложность выбора оптимальной стратегии 
производственного предприятия в новых условиях. успешность его деятельно-
сти определяется многими факторами: экономической ситуацией в государстве, 
нормативно-правовой базой, наличием высококвалифицированного управленче-
ского персонала, состоянию технической базы производства, финансовыми ресур-
сами, рынками сбыта, динамичностью организационной структуры управления 
[3, с.97]. При формировании стратегии прежде всего необходимо учесть: на какой 
стадии жизненного цикла находится отрасль; структуру отрасли; сущность и мощ-
ность пяти конкурентных сил, масштабы деятельности конкурентов [4,с.177]. Фор-
мирование стратегии развития предприятия требует тщательного определения 
производственно-технических возможностей, определение целей и ключевых про-
блем экономического субъекта, выбора и обоснования оптимального рішенняЮ 
составление программы действий и проверки ее реализации [1, с 25].

Стратегия предприятия  – это выбор таких способов выявления стратеги-
ческих целей, достижение которых требует минимальных суммарных производ-
ственных и внутренних возможностей [6, с 25]. низкая конкурентоспособность 
отечественных товаропроизводителей является очень опасным фактором, ко-
торый может привести к ухудшению экономической безопасности страны. Это 
обусловлено тем, что конкурентоспособность как интегральный показатель раз-
вития страны и ее экономической мощи является одновременно залогом полно-
ценного и эффективного вхождения в мировую экономическую систему. выбор 
стратегии  – это комплексная проблема, которая требует системного подхода к 
его решению. При этом важно четко определить критерии оценки и предпосылку 
формирования системы управления результативностью. обоснованные предло-
жения по формированию стратегии позволяют более обоснованно подойти к вы-
бору альтернативных управленческих решений, обеспечить динамичное развитие 
предприятий [8, с 4]. Фирма определяет сильные и слабые стороны, что помогает 
ей выделить те направления, в которых она может достигнуть успеха; оценивает 
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возможности и угрозы потенциальных рынков, что помогает определить факторы, 
которые являются необходимыми для успеха на рынке. Сравнение потенциально 
успешных направлений и важных для успеха факторов дает фирме представле-
ние о собственные конкурентные преимущества и делает возможным разработку 
стратегий. далее разрабатывается базовая конкурентная стратегия долгосрочный 
план предприятия, которая должна регулярно корректироваться и уточняться в 
зависимости от изменений, происходящих на рынке, и результатов деятельности 
предприятия. При разработке базовой стратегии руководство принимает решение 
о степени глобализации деятельности компании с учетом таких факторов, как объ-
ем местного рынка, острота конкуренции на нем, степень глобализации деятель-
ности конкурентов, наличие у компании ресурсов и конкурентных преимуществ 
[7,С.232]. Формирование стратегии является необходимым условием для эффек-
тивного использования возможностей и преимуществ деятельности предприятия.
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Под- СЕкЦиЯ 12. Экономика предприятия и управление производством.
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Аннотация
На современном этапе развития российской экономики отличительной 

особенностью формирования тренда ее поступательной динамики является суще-
ственное влияние конъюнктуры глобального сырьевого рынка, тенденции которого 
в настоящее время провоцируют диспропорциональность экономического развития 
подсистем национальной экономической системы, что обусловливает снижение дело-
вой активности в производственном секторе.

Интернационализация экономики, усиление давления импорта, потребность 
в соответствии условиям конкурентного рынка, ставят перед отечественными 
производственными предприятиями задачу детального анализа факторов и условий, 
в которых формируются их конкурентные преимущества регионов.

Ключевые слова: конкуренция, управление конкурентоспособностью, про-
изводство, регион.

Abstract
At the modern stage of development of the Russian economy distinctive feature of the 

formation of the trend of its progressive development is the strong dependence of the global 
commodity market, the trends of which is currently provoke disproportionality of economic 
development of subsystems of the national economic system, which leads to decrease in business 
activity in the manufacturing sector.

The internationalization of the economy, strengthening the pressure of imports, the 
demand under the conditions of a competitive market, put before domestic manufacturing 
enterprises the task of the detailed analysis of the factors and conditions which are formed from 
their competitive advantages of the regions.

Keywords: competition, management of competitiveness, production, region.

СтрУКтУра и оСновные ЭлеМенты СиСтеМы УПравления 
КонКУрентоСПоСоБноСтью ПреДПриятий СФеры ПроизвоДСтва 

в регионе

анализ подходов к определению и оценке конкурентоспособности пред-
принимательских структур показывает, что общепринятые методики оценки кон-
курентоспособности различных объектов, управления факторами конкурентного 
преимущества пока отсутствуют.

обеспечение конкурентоспособности различных экономических объек-
тов должно носить системный характер. Содержание системы обеспечения кон-
курентоспособности различных объектов наиболее полно отражается в работах 
р.а. Фатхутдинова. в них под системой обеспечения конкурентоспособности 
любого экономического объекта понимается комплекс мероприятий (плановых, 
производственных, сбытовых) по достижению конкурентоспособности объекта 
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управления [6, c. 460].
в научной литературе [7, c. 448] приводится следующая структура системы 

обеспечения конкурентоспособности предприятия (рис. 1.).
к внешнему окружению, согласно данной структуре, относятся вход, вы-

ход, связь с внутренней средой. внутреннее окружение формируют управляющий, 
обеспечивающий и целевой блоки.

выделяют следующие основные факторы целевой подсистемы:
• для товара: качество, цена, качество сервиса товара, затраты на 

эксплуатацию товара;
• для организации: конкурентоспособность ее товаров на рынке;
• для отрасли: конкурентоспособность товаров, организаций, отрасли в 

целом, национальной экономики.
обеспечивающая подсистема состоит из следующих компонентов: 

информационно-методическое, правовое, ресурсное обеспечение.
управляемая подсистема формируется функциями инновационного, фи-

нансового и производственного менеджмента, тактического и стратегического 
маркетинга.

основными компонентами управляющей подсистемы являются: принятие 
управленческих решений по обеспечению конкурентоспособности и контроль из 
выполнения; организация производства и труда; подготовка кадров [5, c.40].

По нашему мнению, исследуя вопрос о системе обеспечения конкуренто-
способности невозможно обойти стороной вопрос о взаимодействии локальной 
(функционирующей на уровне предприятия) системы обеспечения конкуренто-
способности и внешней среды. Факторами внешней среды организация не в со-
стоянии управлять. Эти факторы влияют на организацию как прямо (налоговая 
система, политика поставщиков, потребителей и др.), либо косвенно (политическая 
сфера жизни страны). к факторам макросреды организации относятся междуна-
родные, политические, экономические, социально-демографические, правовые, 
природно-климатические, научно-технические и культурные факторы. к компонен-
там внешней среды относятся также непосредственные конкуренты-поставщики, 
контактные аудитории (общество потребителей, контролирующие органы, пресса, 

Рисунок 1 – Система обеспечения конкурентоспособности
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профсоюзы и т.д.).

Следует подчеркнуть, что управление конкурентоспособностью не огра-
ничивается рамками отдельного предприятия, охватывая и более высокие уровни 
организации экономики, в частности, отраслевой. на наш взгляд, в управлении на 
всех уровнях иерархии необходимо переходить на концепцию менеджмента, ори-
ентированного на достижение конкурентоспособности объекта на основе научных 
подходов и методов и учета человеческого фактора.

Многие российские предприятия сегодня столкнулись с серьезной пробле-
мой – отсутствием эффективной системы управления. в настоящее время одним из 
основополагающих путей достижения конкурентоспособности предприниматель-
ских структур, по нашему мнению, является построение гибких и эффективных 
систем управления предприятиями.

Система менеджмента  – это система научных подходов, принципов и ме-
тодов целевой, обеспечивающей, функциональной и управленческой подсистем, 
способствующая принятию и реализации конкурентоспособных решений. кон-
куренция, как жестокая борьба, соперничество за потребителя, вынуждает произ-
водителей применять самые современные методы менеджмента и экономического 
прогнозирования управленческих решений, к которым относятся научные подхо-
ды к менеджменту, маркетинг, системный анализ, моделирование, функционально-
стоимостный анализ, прогнозирование, экономическое обоснование управленче-
ских решений, сетевые методы и т. д.

Сегодня, по нашему мнению, при оптимизации системы управления пред-
приятием следует идти «снизу вверх», т. е. от технико-экономических показателей 
функционирования системы управления к показателям общей эффективности и, 
как следствие, к достижению высокого уровня конкурентоспособности предпри-
ятия.

Попытаемся более подробно определиться с понятием «система управле-
ния». любая организация, вне зависимости от ее конкретного назначения, может 
быть описана с помощью ряда параметров, среди которых главными являются: 
цели организации, ее организационная структура, внешняя и внутренняя сре-
да, совокупность ресурсов, нормативная и правовая основа, специфика процесса 
функционирования, система социальных и экономических отношений и, наконец, 
организационная культура.

каждая организация имеет конкретную систему управления, которая 
также является объектом исследования. исследовать систему управления можно 
только на основе выбранной научной концепции.

Прежде всего, необходимо отметить, что концепция «системы» использу-
ется как средство для изучения характеристик объекта управления. Ценность этой 
концепции заключается в том, что она способствует более глубокому пониманию 
характеристик изучаемой системы и процесса функционирования организации 
как системы. в самом общем смысле «система – это некоторая целостность, состоя-
щая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в характе-
ристики целого» [4, c.79].

По мнению а. в. игнатьевой и М. М. Максимцова, «система управления 
любой организации является сложной системой, созданной для сбора, анали-
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за и переработки информации с целью получения максимального конечного 
результата при определенных ограничениях (например ресурсов)» [2, c.7]. в. 
в. Глущенко и и. и. Глущенко считают, что «системой управления можно назы-
вать конкретный аппаратурный, нормативный, функциональный вариант реа-
лизации технологии, позволяющий решать конкретную проблему управления. 
Системами управления считают системы, которые предназначены для такого 
воздействия на объект управления, которое переводит этот объект в желаемое 
состояние и (или) придает параметрам происходящих в нем процессов опреде-
ленные количественные или качественные значения. При этом качеством на-
зывают специфику данного объекта. необходимые изменения в управляемом 
объекте (или процессе) управления производят под воздействием управляю-
щих сигналов [6, c. 15].

на наш взгляд, оптимальным является определение Э. М. короткова, ко-
торый утверждает, что «система управления…  – совокупность звеньев, осущест-
вляющих управление, и связей между ними» [3, c. 70].

действительно, при малых масштабах система управления характеризует-
ся комплексом действий, из которых складывается непосредственное воздействие 
на управляемый объект. именно факт воздействия характеризует в этом случае 
связанность и целостность этих действий, реальность управления. они закрепля-
ются как статическая основа деятельности менеджера, в чем и находит свое выра-
жение формирование системы управления. Такое понимание системы управления 
наиболее ярко выражается в малом предпринимательстве, в управлении сравни-
тельно малым предприятием, где есть только менеджер и небольшая группа произ-
водственных работников. Так понимается система управления при выделении ее в 
рамках отдельного подразделения (система управления отделом, бригадой, лабора-
торией, подразделением и пр.)

Если управление осуществляется в достаточно крупных масштабах, если 
существует разделение управленческой деятельности между должностными лица-
ми или специализированными подразделениями, система управления предстает в 
виде совокупности различных звеньев, связанных между собой определенным об-
разом. Звенья системы управления выделяются по специфике, объему и масштабу 
полномочий, трудоемкости работы, равномерности распределения нагрузки, ква-
лификационным требованиям к персоналу, информационному обеспечению, воз-
можностям территориального размещения сотрудников.

все эти факторы в их совокупности и сочетании влияют на формирование 
и выделение звеньев системы управления, ее структуру, целостность и другие при-
знаки.

немецкий ученый П. хорват считает, что «основным недостатком показа-
телей, используемых в практике управления предприятием, является их денежное 
выражение, что не позволяет раскрыть ряд важных аспектов работы» [8, c.108]. По 
его мнению, сбалансированная система показателей, отвечающая желанию менед-
жмента, должна содержать взвешенный набор монетарных и немонетарных пока-
зателей для внутрифирменных управленческих целей.

данная система направлена в первую очередь на увязку показателей в де-
нежном выражении с операционными измерителями таких аспектов деятельности 
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современного предприятия, как удовлетворенность клиента, внутрифирменные 
хозяйственные процессы, инновационная активность, меры по улучшению финан-
совых результатов, без чего в принципе невозможно достижение конкурентоспо-
собности.

на наш взгляд, систему регионального управления конкурентоспособно-
стью предприятий (независимо от его формы собственности) в условиях квази-
конкурентного рынка можно определить как сложную эргатическую систему, в со-
став которой входят и люди, и техника.

Практически все компании в мире стремятся преодолеть имеющиеся се-
годня трудности и процветать в обозримом будущем, то есть быть конкурентоспо-
собными. Желание это осуществить не так легко, поскольку все они (по крайней 
мере, в развитых странах) существуют в условиях жесточайшего прессинга со сто-
роны четырех факторов, которые условно можно обозначить как:

• жесткая конкуренция;
• быстрая перемена экономической ситуации;
• рынки, на которых правит потребитель;
• развитие научных технологий.
Функционирование предприятия в условиях стремительно изменяю-

щейся внешней среды приводит к проблеме обеспечения устойчивости этого 
предприятия. Техногенные и природные катастрофы, действия конкурентов, 
изменение предпочтений покупателей, невыполнение обязательств поставщи-
ками, забастовки рабочих, неэффективный менеджмент и многие другие фак-
торы все чаще и чаще оказывают влияние на структуру организации и выпол-
няемые ею функции. Если добавить к этому явное усложнение самой структуры 
хозяйствования, требующей усложнения системы управления на порядок, мы 
увидим картину современного бизнеса. очевидно, что проблема обеспечения 
краткосрочной и долгосрочной устойчивости особенно актуальна в современ-
ной бизнес-среде. устойчивость  – понятие комплексное, и существуют различ-
ные подходы к определению устойчивости и созданию модели и методов ее обе-
спечения.

для достижения устойчивости предприятия важным фактором успеха и 
дальнейшего процветания является поддержание в рамках эргатической систе-
мы определенного уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции. Этот 
процесс должен осуществляться, по-нашему мнению, в рамках локальных связей, 
т. е. связей, свойственных данному хозяйствующему субъекту между его подраз-
делениями (внутренние связи) и с другими учреждениями, предприятиями и орга-
низациями (внешние связи).

Связь между конкурентоспособностью предприятия и представлением 
взаимосвязи регион-предприятие как эргатической системы явно прослеживается 
прежде всего потому, что даже самое новейшее оборудование не может обеспечить 
конкурентоспособность без участия человеческих ресурсов.

Существует ряд проблем, требующих решения в процессе создания и экс-
плуатации эргатических систем управления.

Первая проблема: компенсация ошибочных (в первую очередь непред-
намеренных, но также и преднамеренных) действий человека, влекущих за собой 
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негативные последствия для процесса функционирования эргатических систем 
управления. в эргатических системах управления должны быть учтены: забывчи-
вость оператора, его подверженность ошибкам, непостоянство внимания и т. п. 
Если решение, принятое человеком, может привести систему в аварийный режим 
(контроль осуществляет сама система), то это решение не должно восприниматься, 
о чем система должна сигнализировать оператору. Подобные действия в состоянии 
выполнить лишь сложная система с хорошо развитыми средствами интеллекту-
альной поддержки операторов.

вторая проблема: формализация психологических аспектов мыслитель-
ной деятельности человека в процессе выработки решений по реализации какой-
либо задачи, например по его управлению, и учет этого в системах искусственного 
интеллекта, формирующих соответствующие решения. Проблема формализации 
основных схем поведения и психологических характеристик человека-оператора 
связана с попытками создания математических моделей деятельности. Это обу-
словлено прежде всего необходимостью создания единого языка описания функ-
ционирования системы в целом, причем принято считать, что разработка матема-
тических моделей деятельности является одним из перспективных путей решения 
этой проблемы.

в то же время в процессе проектирования деятельности подчас целесоо-
бразно автоматизировать те или иные функции человека-оператора, т. е. поручить 
выполнение их техническим средствам, носящим в себе черты модели, соответ-
ствующей деятельности человека.

движение любого объекта обусловлено его собственными свойствами и 
действием на него управляющих сил. в целом объект и система управления им об-
разуют динамическую систему, движение которой может быть описано дифферен-
циальными уравнениями. класс таких дифференциальных уравнений определяет-
ся динамикой конкретной системы. обычно динамическая система описывается 
сложной системой нелинейных дифференциальных уравнений высокого порядка 
со случайными параметрами, аналитического выражения для которых до сих пор 
не существует.

для всех систем, за исключением простейших, истинное явление можно 
описать с помощью уравнений лишь приближенно. Это обусловлено тем, что мы 
не знаем всех факторов, влияющих на систему, или получаем слишком громозд-
кие уравнения, которые современными средствами решать весьма сложно. обычно 
рассматривается небольшое число аспектов поведения эргатических систем управ-
ления.

основной принцип построения моделей заключается в том, что результа-
ты, получаемые с помощью моделей, должны соответствовать экспериментальным 
данным и, кроме того, модель должна давать возможность получать новую инфор-
мацию о системе или объекте.

Третья проблема: определение «границ возможного» в деятельности чело-
века и возможностях техники для оптимального распределения функций между 
ними. Пределы функционирования сложных систем определяются условиями 
и воздействиями, приводящими к срыву деятельности. в этом смысле срыв опе-
раторской деятельности является одной из глобальных проблем, стоящих перед 
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проектировщиками сложных эргатических систем управления. Цель проектирова-
ния состоит, прежде всего, в том, чтобы избежать, исключить возможность аварий 
(прекращения деятельности) современных систем, которые неотвратимы при сры-
ве деятельности человека-оператора.

Степень согласованности характеристик технических средств с психо-
физическими характеристиками человека-оператора определяет эффективность 
деятельности. Срыв деятельности характеризуется нулевой и даже отрицательной 
эффективностью. он может наступить, например, при повышении темпа посту-
пления информации.

выделяют следующие аспекты срыва операторской деятельности, исследо-
вание которых необходимо при проектировании:

• определение критических значений потока информации в зависимости 
от способов деятельности;

• оценка влияния автоматизации процессов управления на устойчивость 
операторской деятельности;

• выявление «слабых» звеньев в структуре деятельности в целях проекти-
рования наилучших способов деятельности;

• раскрытие стадий (фаз) срывов деятельности с выявлением необходимых 
перестроек, переходов от одного к другому способу деятельности при 
обнаружении возможности срыва деятельности;

• определение допустимых границ изменений функционального состоя-
ния оператора;

• определение границ между областями устойчивости деятельности и 
срывов деятельности, т. е. определение тех требований, которые проекти-
ровщики систем могут предъявить к человеку-оператору в соответствии 
с функциональными возможностями операторов конкретных систем.

четвертая проблема: формализация основных схем поведения (их еще на-
зывают алгоритмами или последовательностями деятельности) человека в зависи-
мости от сложившейся ситуации и предложение оператору (лицу, принимающему 
решение) лучшей (по какому-то критерию) из них.

к этому классу задач относятся:
• классификация типов поведения;
• моделирование поступков;
• определение траектории поведения;
• формирование поведения.
Пятая проблема: определение психологических характеристик человека и 

их диапазонов для обеспечения «комфортного» общения человека и техники, ис-
пользование мощи современных технологий и техники для уменьшения потреб-
ности адаптации людей к системе.

Современные средства взаимодействия человек–техника представляют 
собой сложный комплекс, включающий различные компоненты: планирование, 
информирование и управление общением; формализацию облика информации, 
интерпретацию сообщений; представление, обработку данных и принятие реше-
ния; обеспечение надежности и др. основной тенденцией перспективного разви-
тия и совершенствования средств взаимодействия является создание адаптивных 
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интеллектуальных систем, учитывающих целесообразное распределение нагрузки 
между искусственным интеллектом ЭвМ и интеллектом человека.

в результате можно сказать, что эффективное регулирование конкуренто-
способности региональных производственных предприятий может быть достиг-
нуто в результате должного внимания не только к технике и персоналу отдельно, 
а только тогда, когда процессы производства конкретных видов продукции, функ-
ционирования хозяйствующего субъекта оно будет рассматривать в виде эргати-
ческой системы.

реализация концепции формирования эргатической системы в менед-
жменте конкурентоспособности производственных предприятий региона в 
современных условиях требует формирования рациональной структуры орга-
низации управления соответствующими процессами, что, в свою очередь, дик-
тует необходимость формирования матричной системы управления опорными 
подсистемами развития мезоуровневой социально-экономической системы в 
рамках реализации проектов по повышению конкурентоспособности произ-
водственных предприятий региона, в которой в определенных узлах матрицы 
по возможности вместо структурных подразделений будет представлены тех-
нические средства управления.

дальнейшее развитие матричной структуры в регионах должно быть 
реализовано по двум основным направлениям. во-первых, диверсификации от-
ветственности за исполнение различных проектов по органам региональной ис-
полнительной власти либо специальным структурам, учрежденным с их участием 
(например, специальные фонды, центры производственной субконтракции и т.п.), 
что позволит сформировать основу сбалансированного развития производствен-
ных предприятий региона на основе повышения их конкурентоспособности по-
средством реализации социально-экономической политики вследствие того, что 
различные органы власти будут заинтересованы в эффективном исполнении ме-
роприятий по данному направлению мезоуровневого менеджмента. во-вторых, 
необходимо обеспечить расширение применения технических средств для испол-
нения приоритетных проектов повышения конкурентоспособности региональных 
производственных предприятий, что также должно стать приоритетным направ-
лением реализации мезоуровневой социально-экономической политики в совре-
менных условиях.
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ПОД- СЕКЦИЯ 13. Экономика отраслей хозяйства.

Устюжина о.н.
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента Елабужского института к (П)Фу (Федеральное госу-
дарственное автономное учреждение высшего профессионального образования 

«казанский (Приволжский) федеральный университет»), г. Елабуга.

ФаКторы, влияющие на развитие отраСли СтроительныХ 
МеталличеСКиХ КонСтрУКций в роССийСКой ФеДерации

рынок металлообработки с каждым годом растет и интенсивно развива-
ется, появляются инновационные подходы в отрасли обрабатывающей промыш-
ленности россии, наращивают объемы производства обрабатывающие отрасли. и 
до сих пор многие промышленные организации в производстве самостоятельно 
проводят первичную металлообработку с использованием мощностей, задейство-
ванных в основном производственном цикле. в структуре валовой добавленной 
стоимости промышленности доля отрасли составляет 28,9 % (второе место после 
топливной промышленности). в структуре инвестиций в основной капитал по от-
раслям промышленности доля отрасли составляет более трети, и более 15 %  – в 
структуре инвестиций по всем отраслям экономики. Состояние занятости в отрас-
ли оказывает существенное влияние на рынок труда страны. [2,с.35]

на российском рынке металлоконструкций мостовых сооружений дей-
ствуют около 20  производителей. Производственные мощности этих предприятий 
позволяют выпускать более 441  тыс. тонн металлоконструкций мостовых соору-
жений в год. наибольшими мощностями обладают предприятия, расположенные 
в Сибирском федеральном округе рФ – на их долю приходится свыше 50 % произ-
водственных мощностей страны.

действия, предпринятые Правительством рФ по защите внутреннего рын-
ка, отмене импортных пошлин на основные виды высокотехнологичного обору-
дования, оказанию политической поддержки российским компаниям по приоб-
ретению активов горно-металлургических предприятий за рубежом, уменьшению 
ограничений, действующих на внешних рынках в отношении российской металло-
продукции и другие мероприятия, способствовали тому, что российская металлур-
гическая промышленность демонстрировала положительные результаты.

индекс  металлургического производства и производства готовых метал-
лических изделий  в январе-сентябре 2012  г. по сравнению с январем-сентябрем 
2011  г. составил 102,9 %, в том числе по продукции  металлургического производ-
ства – 105 %.

За январь-сентябрь 2012  г. производство  концентрата железорудного  со-
ставило 77,3  млн. т., 108,3 % по сравнению с январем-сентябрем 2011  года,  кокса 
металлургического - 20,4 млн. т., 102 %.

За январь-сентябрь 2012  г. производство  чугуна  составило 35,8  млн. т., 
99,8% против соответствующего периода 2011 г., стали – 51,1 млн.т., 103%, готового 
проката черных металлов – 44,2 млн. т., 103,4 %, в том числе производство сортово-
го проката(без заготовки для переката на экспорт)  – 15,1  млн. т., 114,3%,  листово-
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го – 21,1 млн.т., 103,8 %.

Следует отметить позитивные качественные изменения в структуре про-
изводства продукции черной металлургии. доля листового проката в общем 
производстве готового проката черных металлов составила за январь-сентябрь 
2012 г.47,7 % против 47,4 % за январь-сентябрь 2011 г.

Производство листового холоднокатаного проката (в числе листо-
вого проката) за январь-сентябрь 2012  г. составило 7,1  млн. т, или 101,8 % про-
тив января-сентября 2011  г. [61], инвестиции возросли  – в 3,6  раза (в текущих 
ценах);сальдированный финансовый результат  – почти в 4  раза; экспорт (в сто-
имостном выражении)  – в 3,1  раза; уровень рентабельности продаж составил в 
среднем 25,3 %; рост средней заработной платы – 15-20 % в год.

в целом российская металлургическая промышленность  – это успешный 
в инвестиционном отношении сегмент экономики. Предприятия способны реали-
зовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом. на большинстве предприя-
тий приняты перспективные инвестиционные программы развития на период до 
2015 г. и далее. [1,с.78]

основные тенденции развития металлургической отрасли россии в по-
следние годы соответствуют в определенной степени общемировым.

важнейшие из них:
• рост объемов производства и потребления металлопродукции;
• повышение качественных характеристик продукции и совершенствова-

ние ее сортамента;
• значительная доля продукции, поставляемой на экспорт;
• наличие импортных поставок;
• ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздей-

ствия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к 
охране окружающей среды;

• выход предприятий отрасли на ipo;
• приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отрас-

лей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);
• укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы россии в 

русле глобализации мировой экономики.
ниже приведем динамику емкости рынка производства мостовых метал-

локонструкций российской Федерации за последние 5 лет в россии
Емкость рынка имеет тенденцию к росту, это связанно с повышением 

спроса на мостовые металлоконструкции.
основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего рынка 

является:
реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий развития про-

мышленности и транспорта; развитие инфраструктурных проектов (Сочи-2014, 
национальные проекты, инфраструктурные проекты в рамках государственно-
частного партнерства с использованием средств инвестиционного фонда, рефор-
мирование Жкх);

развитие оборонно-промышленного комплекса; освоение новых проектов 
топливно-энергетического комплекса.
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Таким образом, можно ожидать оживления спроса со стороны наибо-
лее металлоемких подотраслей машиностроения  – ж/д транспорта, подъемно-
транспортного, сельскохозяйственного и строительно-дорожного машинострое-
ния, автомобильной промышленности, оборонно- промышленного комплекса, 
энергетического и атомного машиностроения. Потенциально высоким может быть 
спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта, в том числе на 
рельсы и рельсовые крепления для высокоскоростных магистралей. [1, с.29]

Прогнозируется повышение спроса на прокат из легированных сталей 
-инструментальных, подшипниковых, нержавеющих. в связи с прогнозируемым 
развитием листоемких производств опережающими темпами будет расти потре-
бление листового проката (25-31  млн. т в 2020  г. по сравнению с 18,5  млн. тонн в 
2010 г.). Потребление холоднокатаного листового проката в 2020 г. может составить 
8,6-12,1 млн. т по сравнению с 5,9 млн. т в 2010 г., что будет определяться, в первую 
очередь, развитием производства листа с защитными покрытиями.По мере ста-
билизации в инвестиционной сфере уровень спроса на продукцию отрасли будет 
восстанавливаться, однако в условиях нарастающей конкуренции требования к ее 
ассортименту и качеству существенно ужесточаются.
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Таблица 1 
Динамика емкости рынка производства мостовых металлоконструкций [1]

Годы 2008 2009 2010 2011 2012

Показатели, млн. тонн

Р (национальное годовое производство новых 
металлоконструкций)

3,6 3,9 4,5 4,1 4,3

1 экспорт мостовых металлоконструкций) 1,2 1,3 1,25 1,51 1,32

1 (импорт мостовых металлоконструкций) 1,5 1,27 1,15 1,14 1,12

U (изменение остатков на складах в текущем году) 0,027 0,034 0,021 0,1 0,098

С (емкость рынка) 3,927 3,904 4,421 3,83 4,198
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розвиток економіки держави і суспільства загалом значною мірою 
залежить від конкурентного розвитку агропромислового виробництва. україна  – 
велика аграрна держава, яка за показником забезпеченості сільськогосподарськими 
угіддями входить до дванадцяти найбільших країн світу, а ріллею  – до дев’яти [1, 
с. 8]. Земельні ресурси нашої держави на 60% складаються з найбільш цінних у 
світі ґрунтів чорноземного типу, а їх частка у світових запасах становить, за 
різними оцінками, від 8  до 15% [2, с. 158]. Значна частка земель україни  – 8  млн. 
га.  – екологічно чисті [3, с. 46]. увага світової громадськості до екологічно чистої 
продукції постійно зростає, тому володіння такими землями може забезпечити 
україні провідні позиції на світових продовольчих ринках. вартість екологічної 
продукції на 40-50% перевищує вартість традиційної продукції, а на її придбання 
середньостатистичний італієць витрачає 25  євро в день, швейцарець  – 105, дат-
чанин  – 51, швед  – 47 [4]. Потенціал україни такий, що держава може забезпе-
чити продовольством 140-180  млн. осіб в рік [5, с. 71], а це в 3-4  рази перевищує 
чисельність населення держави. Таким чином україна може стати серйозним грав-
цем на світових ринках, брати активну участь у розв’язанні світової продовольчої 
проблеми та мати від цього зиск.

Та вона не використовує своїх переваг, а й більше того, закуповує за кор-
дом величезні партії низькоякісної продукції, яка в своїй основі складається з 
штучних наповнювачів, що згубно впливають на організм людини, і поступово 
перетворюється на імпортозалежну державу. володіючи найбільш родючими в 
світі ґрунтами, країна імпортує польську свинину, єгипетську картоплю, китайсь-
ку гречку, тростинний цукор [2, с. 159]. Єдина умова, що необхідна для подаль-
шого розвитку сільгоспвиробництва  – ефективне, раціональне використання зе-
мельних ресурсів і це питання має стати головним для українського суспільства. 
Проте українці недбало ставляться до свого багатства і ця байдужість зростає. в 
підтвердження цього наведемо такі факти [5, с. 73]: якщо в 1997 р. засівали 97 % ор-
них земель, то в 2005 р. – лише 80,2 %; починаючи з 2003 р., не обробляється більше 
10 % орних земель; на відносно стабільних площах значної частини ріллі (46,2 %) 
висівають зернові та зернобобові культури, необґрунтовано зростають посівні 
площі соняшника, що виснажує ґрунти, приводить до їх деградації; значні площі 
займають просапні культури, які за недотримання умов контурно-меліоративної 
організації території, спричинюють розвиток ерозійних процесів; близько 1,5  млн 
га сільськогосподарських земель безпідставно змінили своє цільове призначення.

Після проголошення державної незалежності в україні було проголошено 
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початок ринкових реформ. внаслідок реформування держава втратила монополь-
не право власності на землю – близько 74% сільськогосподарських угідь опинилося 
в приватній власності селян [6, с. 37]. Проте забезпечити сталий розвиток агросфе-
ри так і не вдалося.

більша частина власників земельних паїв  – пенсіонери, які не мають змо-
ги їх обробляти, а реалізувати своє право власності вони не можуть через дію 
мораторію. не маючи права вільного вибору, селяни почали здавати свою землю 
в оренду крупним агроформуванням за символічну плату, які до того ж, порушу-
ють сівозміни, вилучають багаторічні й однорічні трави та заміняють їх ріпаком, 
просапними культурами, що порушують баланс поживних речовин, водний і 
повітряний режим, а робіт по відновленню земель практично не здійснюють. в 
результаті цього 80% площ сільськогосподарських угідь було еродовано і втратило 
свою родючість [7].

Ті власники землі, які вирішили її обробляти самотужки, не можуть 
конкурувати на ринку з великими компаніями і згортають свою діяльність. дер-
жава демонструє байдужість до проблем села, та ще й обмежує права власності 
селян. більше, ніж 20  років йде мова про відкриття в україні ринку землі, але ні 
організаційно-правових, ні економічних умов для того не створено. вважалося, 
що із появою приватного власника вдасться розв’язати одразу усі проблеми села і 
відновити україні статус аграрної держави, стверджувалося, що приватна власність 
стимулюватиме до раціонального використання земель. власники з’явились, але 
основне національне багатство українського народу продовжує втрачати свою 
цінність. Погоджуємося, що приватна власність є потужним стимулом, але одного 
бажання мало. Проблема полягає в тому, що в селян немає коштів на те, щоб ефек-
тивно вести господарство. держава їх не підтримує, а кредитні ресурси банків для 
сільського господарства заблоковано через високу ризиковість галузі і відсутність 
надійної застави. більшість малих аграрних підприємств україни використовує 
ручну працю членів сім’ї і не може конкурувати з крупним капіталом  – у великих 
агрофірм віддача від залучених ресурсів у 7-10 разів вища [8, с. 290].

досвід сучасного реформування наочно  показав, що сама реорганізація 
державних і колективних  сільськогосподарських підприємств та надання землі 
у приватну власність не вирішують проблеми насичення ринку продовольчими 
товарами. Ефективне виробництво товарної сільськогосподарської продукції не-
можливе без державних протекціоністських програм, спрямованих на формуван-
ня повноцінного життєвого середовища, задоволення економічних і соціальних 
інтересів сільського населення, забезпечення комплексного розвитку сільських 
територій, об’єктів соціальної інфраструктури тощо.
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Ключевые слова/Keywords: возобновляемые источники энергии/renewable 
energy, зеленые сертификаты/green certificates, электроэнергия/ electric power, фи-
нансовые инструменты/ financial instruments

на данный момент существует достаточно большое количество мер под-
держки виЭ. некоторые из них уже зарекомендовали себя как эффективные и по-
нятные участникам рынка. Среди таких мер можно отметить следующие:

• Зеленые сертификаты;
• возмещение стоимости технологического присоединения;
• Тарифы на подключение;
• Система чистого измерения.
Под зелеными сертификатами понимаются сертификаты, подтверждающие ге-

нерацию определенного объема электроэнергии на основе виЭ. данные сертификаты 
получают только квалифицированные соответствующим органом производители [1]. 
как правило, зеленый сертификат подтверждает генерацию 1Мвт•ч, хотя данная вели-
чина может быть и другой. Зеленый сертификат может быть продан либо вместе с про-
изведенной электроэнергией, либо отдельно, обеспечивая дополнительную поддержку 
производителя электроэнергии. для отслеживания выпуска и принадлежности «зе-
леных сертификатов» используются специальные программно-технические средства 
(wrEGiS, M-rEtS, nEpooL GiS). в соответствии с некоторыми программами серти-
фикаты можно накапливать (для последующего использования в будущем), либо за-
нимать (для исполнения обязательств в текущем году) [2]. движущей силой механизма 
обращения зеленых сертификатов является необходимость выполнения компаниями 
обязательств, взятых на себя самостоятельно или наложенных правительством. в за-
рубежной литературе «зеленые сертификаты» известны также как: renewable Energy 
Certificates (rECs), Green tags, renewable Energy Credits.

«Зеленые» сертификаты как инструмент для мониторинга возобновляемой 
энергии привлекательны тем, что их выпуск предполагает выполнение правил, га-
рантирующих достоверность информации о производстве возобновляемой энер-
гии, а в случае продажи вместе с физической энергией и выполнением процедуры 
гашения (выведения из оборота),  – о поставке и конечном потреблении энергии. 
Таким образом, введение системы «зеленой» сертификации обусловливает форми-
рование системы надежного слежения за производством, поставкой и потреблени-
ем возобновляемой энергии [1].

использование «зеленых» сертификатов для стимулирования развития 
возобновляемой энергетики связывается с применением определенных схем под-
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держки данной энергетики. в классическом варианте «зеленые» сертификаты яв-
ляются элементом систем с использованием квотирования (или схожих концеп-
ций), когда участники рынка принимают на себя официальные обязательства по 
производству (поставке, потреблению) энергии, генерируемой на базе виЭ, для 
достижения заданных целевых показателей. «Зеленые» сертификаты служат дока-
зательством выполнения обязательств. участники, не выполнившие обязательства, 
уплачивают штраф или покупают сертификаты в объеме, покрывающем недовы-
полнение. Схема несколько напоминает «киотскую», являясь, тем не менее, совер-
шенно самостоятельной.

Сертификаты (и гарантирующие, и «зеленые») используются для достиже-
ния следующих основных целей.

• оценка объемов производства и потребления электрической энергии на 
основе возобновляемых источников

• Раскрытие и подтверждение информации о структуре и видах топлива, ис-
пользованного при производстве энергии в стране

• Использование гарантирующих сертификатов для целей развития 
добровольных обязательств корпораций

• Использование сертификатов в схемах поддержки возобновляемых источ-
ников энергии [1].

Сами по себе сертификаты не являются формой поддержки генерации на 
основе ВИЭ. В то же время гарантирующие или «зеленые» сертификаты часто 
являются элементом различных схем поддержки возобновляемых источников 
энергии или «стоят» с ними рядом. Такой подход может иметь разнообразные ме-
тодические формы реализации. В одних случаях государство устанавливает обяза-
тельные квоты потребления возобновляемой энергии различными потребителями. 
Их набор определяется исходя из политических, общественных или экономиче-
ских приоритетов [3]. Например, это могут быть все промышленные потребители 
электрической энергии, или только химики, или металлурги, или предприятия с 
наиболее высокими уровнями загрязнения окружающей среды, или предприятия, 
подпадающие под те или иные количественные границы: объем продаж, числен-
ность персонала, местонахождение и т.д. В данном случае подтверждение факта 
потребления возобновляемой энергии будет происходить именно на основе гаран-
тирующих или «зеленых» сертификатов, предъявленных регулятору или контро-
лирующей организации уже погашенными.

Другая схема может предполагать выделение генераторам энергии на осно-
ве ВИЭ дотаций, надбавок или других видов финансовой помощи. Её размеры, как 
правило, привязываются к объемам произведенной или проданной энергии. А это, в 
свою очередь, должно быть подтверждено документально – гарантирующими или 
«зелеными» сертификатами.

Важно понимать, что хотя сами по себе сертификаты не являются инструмен-
том поддержки, без них трудно выстроить гармоничную систему, обеспечивающую 
справедливое перераспределение средств для компенсации повышенных расходов 
генераторов ВИЭ. При этом сертификаты могут быть документами, основанием для 
такой поддержки, либо, будучи предметом купли/продажи, служить источником вы-
ручки для генераторов возобновляемой энергии.
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«Зеленые» сертификаты по существу являются носителями определенных 

прав на возобновляемую энергию или самого главного ее «реквизита» – собственно 
возобновляемого характера произведенной энергии [1].

Премии, льготы, компенсации и т.п. предоставляются как производителям, 
поставщикам и потребителям возобновляемой энергии в соответствии с объемом 
предъявленных ими «зеленых» сертификатов, так и производителям, поставщикам и 
потребителям любой другой энергии также в соответствии с объемом предъявленных 
ими «зеленых» сертификатов. Передача (переуступка) прав или реквизитов энергии, 
закрепляемых «зелеными» сертификатами, от субъектов рынка – генераторов возоб-
новляемой энергии, субъектам рынка – генераторам любой другой энергии, лишает 
первых возможности публичного представления своей энергии как возобновляемой.

Тот же принцип действует в отношениях различных субъектов рынка воз-
обновляемой энергии между собой. Продажа «зеленых» сертификатов до их по-
гашения автоматически влечет за собой передачу (переуступку) соответствующих 
прав и реквизитов. Таким образом, (собирательно) фонды поддержки возобнов-
ляемой энергетики работают только с теми, кто смог предъявить «зеленые» серти-
фикаты [1].

В промышленно развитых странах уже сложилась определенная система ме-
тодов по экономическому стимулированию природоохранной деятельности, которая 
существенно дополняет административное регулирование [3].

Для Казахстана крайне важно применив передовой мировой опыт по выпу-
ску и обращению зеленых сертификатов, внедрить действенный механизм стимули-
рования инвестиционной активности в области возобновляемых источников энергии 
путем внедрения новых финансовых инструментов.

Проанализировав мировой опыт и возможные методы государственного сти-
мулирования развития альтернативной энергетики можно прийти к выводу, что оно 
невозможно без внедрения системы “зеленых сертификатов”; также государственное 
стимулирование должно осуществляться поэтапно, быть максимально гибким и ори-
ентироваться на малый и средний бизнес.
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аграрный сектор экономики является стратегической для украины отраслью, 
которая выполняет целый ряд функций: обеспечивает продовольственную безопас-
ность государства, удовлетворяет потребность сельского населения в рабочих местах, 
способствует развитию инфраструктуры на селе, обеспечивает экспортный потенциал. 
Тем не менее, в современный социально-экономических условиях сфера сельского хо-
зяйства не использует весь потенциал своего развития. в частности, следует отметить 
ряд негативных явлений, среди которых: низкая конкурентоспособность продукции 
сельского хозяйства украины по сравнению с соответствующими видами продукции 
зарубежных стран (например, государств ближнего зарубежья и Европейского Сою-
за); невысокий уровень основных экономических показателей сельскохозяйственных 
предприятий (объемов валовой продукции, производительности труда, рентабельно-
сти производства и т.п.); недостаточное финансовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности предприятий; нерациональное использование земельных ре-
сурсов; рост безработицы и ряд других проблемных вопросов.

Среди отраслей сельского хозяйства именно животноводство нуждается в 
срочных мерах по решению текущих проблем с целью улучшения существующей 
ситуации. Так, тенденции роста объемов валовой продукции являются противо-
речивыми (рис. 1).

на протяжении анализируемого периода производство валовой продук-
ции животноводства уменьшилось на 46,1%. Текущая ситуация в отрасли оставля-
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ет желать лучшего, однако характеризуется определенной стабильностью.
После резкого спада производства в начале 90-х годов, определенные улуч-

шения в отрасли растениеводства были замечены лишь с 2005  года. на данный 
момент объем производства продукции растениеводства превышает уровень 
1990 года всего на 2,5%.

объемы валовой продукции, скорегированные на уровень цен, форми-
руют доход от реализации сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, 
осуществляет прямое влияние на рентабельность производства (рис. 2).

По данным анализа статистической информации, за период 1990-2012  гг. 
рентабельность производства сельскохозяйственной продукции снизилась. в 
2012  году данный показатель составил 20,5 % (для сравнения: в 1990  году рента-
бельность сельскохозяйственной продукции достигала 42,6 %). на протяжении ис-
следуемого периода продукция растениеводства является прибыльной, в отличие 
от продукции животноводства. убыточность отрасли животноводства обуславли-
вается высокой себестоимостью и низкими ценами на основные виды продукции. 
Производство животноводческой продукции было убыточным в 1995  г. и 2000  г., 
что связано с общими кризисными явлениями во всех сферах экономики украи-
ны.

в свою очередь, основными факторами, которые позитивно повлияли на 
рентабельность растениеводства в последние годы, являются растущий спрос на 
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Рис. 1. Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства Украины*
*рассчитано по материалам Государственной службы статистики Украины[5]
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мировом рынке и неурожаи, что простимулировало рост цен [1, с.55]. в дальней-
шем эти явления будут способствовать дисбалансу производства основных видов 
продукции сельского хозяйства в контексте переориентации предприятий на выра-
щивание рентабельных видов продукции растениеводства (зерновых, подсолнуха) 
и животноводства (свинины), в то время как малорентабельные виды продукции 
(например, крупный рогатый скот) не будут производиться в объемах, необходи-
мых для потребительских нужд населения.

Таким образом, на современном этапе развития экономических отноше-
ний сельское хозяйство должно стать приоритетной для украины отраслью. важ-
нейшим направлением по решению проблемы прибыльности и конкурентоспо-
собности сельскохозяйственных предприятий является активное государственное 
регулирование социально-экономических процессов в аграрной сфере, которое 
включает методы и инструменты ценовой политики (внедрение фиксированных 
цен на основные виды сельскохозяйственной продукции); бюджетную и инвести-
ционную поддержку предприятий; развитие механизмов кредитования в отрасли 
сельского хозяйства; усовершенствование законодательной базы.
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 Полтавського національного технічного університет імені Юрія кондратюка

МІжнароДний ДоСвІД заСтоСУвання МарКетингУ 
У БагатоКУльтУрноМУ СереДовищІ

в умовах сучасної глобалізації світовий простір поступово перетворюється в 
єдину зону з багатокультурним середовищем, що об’єднує народи з різними традиціями, 
культурою, світоглядом, релігією, і де безперешкодно переміщуються капітали, товари, 
послуги. у зв’язку з цим організація ефективної міжнародної економіки передбачає 
застосування її суб’єктами такого маркетингу, який враховував би специфіку не тільки 
економічного, політичного, технічного, але й соціально-культурного розвитку різних 
держав світу. Система маркетингу за своєю суттю спрямована на вивчення попиту 
споживачів та винайдення засобів його задоволення. Ставлення до характеристик то-
вару споживачів певних країн відрізняється внаслідок культурних, релігійних, мовних 
та інших особливостей, дослідження яких для формування ефективного маркетингу 
підприємств має науковий і практичний інтерес.

Існують багато відмінностей національних культур, які доцільно врахову-
вати у маркетингових дослідженнях, в тому числі:

1. Мовні проблеми. Торгова марка автомобіля “nova” (фірма «Шевро-
ле») іспанською означає «не ходять», через таку назву автомобіль досить складно 
реалізувати на ринках іспаномовних країн.

2. Традиції та звички споживачів. одним з улюблених продуктів американців 
є так звана «солодка кукурудза», яку вони споживають з часів перших переселенців. у 
60-х роках хх ст. американська компанія «Грин джайнт» намагалася продати консер-
вовану солодку кукурудзу в Європу, але європейці мали зовсім інші смакові переваги 
і не бажали споживати цей продукт. компанія була змушена згорнути виробництво і 
закрити свій завод в Італії, що призвело її до значних збитків [1, с. 85].

3. релігія. компанія «Макдональдс» являє собою зразок правильного враху-
вання національних, в тому числі релігійних, факторів у своєму бізнесі:
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– в Сінгапурі на сніданок пропонуються булочки із сосисками, виготовлених 

із курячого, а не із свинячого фаршу, зважаючи на те, що 15% населення цієї країни – 
мусульмани;

– з метою задоволення традиційних вподобань японців, у меню з «біг-
маком» з’явилися блюда із рису;

– у місті Мекка (Саудівська аравія) в меню включено яловичину халал, 
м’ясо тварини, забитої за ісламським обрядом;

– в нідерландах можна замовити вегетаріанські бургери, а у норвегії – бур-
гери з лососем. врахування місцевих смакових вподобань дозволило «Макдональ-
дсу» стати лідером у галузі виробництва швидкої їжи;

– показовим є також приклад британського підрозділу міжнародної 
компанії «ikEa», де розробили «фірмовий», з логотипом компанії, хіджаб для своїх 
співробітниць-мусульманок [2, с. 122].

Ще одним прикладом гнучкого пристосування до культурних традицій 
інших країн є історія із зображенням тигра  – емблеми фірми «Екссон». у деяких 
країнах для того, щоб тигр не виглядав агресивним, йому зробили м’якіші форми, 
надали вигляду іграшки [3, с. 312 – 313].

дослідження міжнародного досвіду застосування міжнародними 
компаніями маркетингу у багатокультурному середовищі дозволяє зробити такі 
висновки і пропозиції:

– у процесі вивчення нових ринків необхідно приділити особливу увагу 
дослідженню попиту споживачів із врахуванням особливостей їх національних 
культур;

– покласти маркетингові дослідження попиту споживачів у різних країнах на 
наукову основу, спираючись праці Г. хофстеде, С.П. Мясоєдова, у. оучі та інших вчених, 
які вивчали особистісні особливості представників різних народів і культур;

– поєднати зусилля міжнародних компаній та науково-дослідних інститутів, 
які займаються дослідженнями у соціально-економічній сфері, з метою більш 
детального і кваліфікованого вивчення національних ринків різних країн, в тому числі 
їх споживачів, а також розроблення ефективної маркетингової політики компаній;

– найбільшою мірою адаптувати продукцію підприємств до потреб 
національних ринків різних країн, враховуючи особливості культур, релігій, традицій 
та звичок їх споживачів.
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