№42/2020
ISSN 3375-2389

Vol.3
The journal publishes materials on the most significant issues of our time.
Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific and linguistic areas are involved.
The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange
knowledge and experience.
The main objective of the journal is the connection between science and society.
Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials.
Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the
development of science.
Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet
Secretary – Sofie Atting















Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark
Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark
Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark
Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark
William Witten – Iowa State University, USA
Samuel Taylor – Florida State University, USA
Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany
Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain
Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway
Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden
Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea
Mohit Gupta – University of Calcutta, India
Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic
Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland

Also in the work of the editorial board are involved independent experts
1000 copies
Danish Scientific Journal (DSJ)
Istedgade 104 1650 København V Denmark
email: publishing@danish-journal.com
site: http://www.danish-journal.com

CONTENT
ECONOMIC SCIENCES
Grigoryan K., Petrosyan G., Vardanyan K.
ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF DOMESTIC
ECONOMIC SHOCKS CAUSED BY COVID-19 AND THE
EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY MEASURES ........... 3
Mandzhaeva O., Parakhina V.
INNOVATIVE MANAGEMENT: PROMOTING PEOPLE
TO INNOVATIVE ACTIVITY ........................................... 8
Sieriebriak K., Bielousova L., Bielousov Ya.
RESEARCH OF THE LATEST TRENDS IN DEVELOPMENT,
FUNCTIONING, AND CHARACTERISTICS OF THE
SYSTEM OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY . 10
Bogush L.
THE QUASI-RENT: SOURCES IN WORKFORCE AND
SOCIUM, TYPES, ROLE IN THE MODERN ECONOMY . 17
Shchelkunova S., Bokova M., Abramova V.
EFFECTIVE METHODS OF MOTIVATION OF
PERSONNEL OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN
THE LIGHT OF GENERATION THEORY ........................ 22
Dankevych V., Dankevych Ye., Bondarchuk N.
EUROPEAN EXPERIENCE OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT OF FOREST, WATER AND LAND
RESOURCES AGAINST THE BACKDROP OF CLIMATE
CHANGE .................................................................... 26

Yemtsev V., Yemtsevа G.
THE INFLUENCE OF DAIRY CATTLE BREEDING
TRANSFORMATION ON THE EFFECTIVENESS OF THE
MILK PRODUCTS SUBCOMPLEX OF AGRICULTURE OF
UKRAINE ....................................................................31
Komarova Iu., Komarov M.
SPECIFICITY OF LOCAL GOVERNMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE CURRENT STAGE OF CIVIL
SOCIETY DEVELOPMENT............................................35
Ilchenko V., Malakhova Yu., Krakovetska A.
MANAGEMENT MODEL OF INTERNATIONAL
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE ...................39
Prunenko D.
FEATURES OF FORMATION AND REALIZATION OF
STAKEHOLDER RELATIONS OF CONSTRUCTION
ENTERPRISES .............................................................44
Mosienko О.
ANALYSIS OF THE STATE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL
PROCESSES AT THE ENTERPRISE................................48

PHILOSOPHICAL SCIENCES
Vechtomov D.
THE INFLUENCE OF THE RATIO OF RESEARCH AND
APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH ON THE
EFFECTIVENESS OF THE SCIENTIFIC ACTIVITY OF THE
ORGANIZATION ......................................................... 51

Danish Scientific Journal No42, 2020

3

ECONOMIC SCIENCES
ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF DOMESTIC ECONOMIC SHOCKS CAUSED BY COVID-19
AND THE EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY MEASURES
Grigoryan K.,
PhD in Economics, Associate Professor
Head of the Chair of Macroeconomics
Armenian State University of Economics
https://orcid.org/0000-0001-7359-3407
Petrosyan G.,
PhD in Economics
Senior Lecturer
Russian-Armenian University
Vardanyan K.
PhD in Economics, Associate Professor
Armenian State University of Economics
Abstract
The rapid spread of COVID-19 right from the beginning of 2020 has created economic crisis in many countries making governments to design and implement macroeconomic policy measures aimed at mitigating the negative social and economic effects. Both monetary and fiscal policy measures are considered by authorities, however the effects of the specific policy tools will have different effects in terms of the size of mitigation of economic
decline and speed of recovery. In this paper, the effects of domestic shocks caused by COVID-19 are estimated
using New-Keynesian DSGE model with the example of Armenian economy. In addition, the effects of fiscal
policy measures have been estimated and a comparative analysis of different policy measures have been assessed,
with the main concentration on the effectiveness of fiscal policy tools in times of pandemic.
Keywords: domestic shocks, COVID-19, DSGE model, GIMF, Fiscal policy measures
Domestic shocks caused by COVID-19
At the start of 2020, a new virus was revealed and
started to spread rapidly causing many densely populated cities to go into lock down. The newly emergent
coronavirus, which later renamed formally as the novel
coronavirus (COVID-19) was announced as a global
pandemic by World Health Organization in early
March 2020. By the start of fourth quarter of 2020, the
virus has already reached more than 190 countries, crating need for governments to close borders and impose
restrictions on economic activity. At the same time, the
measures that are designed to slow down or stop the
spread of the virus, are necessary to be offset by anticrisis socio-economic measure that may mitigate the
slowdown of economic activity.
Armenia was not an exception. The first case of
COVID-19 was officially recorded in March 2020, and
after that date total cases started to increase very fast
reaching about 90 thousand cases by the end of October. In order to decrease the speed of virus disperse the
Armenian Government has implemented various
measures, which include strict lockdown (from late
March to early May) and restrictions on some types of
business activities and human movement.
These events, of course, will have negative impact
on the overall economic activity. The spread of the virus and the measures implemented by the government

can be treated as separate shocks that have affected the
economic activity by various transmission mechanisms. However, they all can be classified into two major shocks: demand shocks and supply shocks. The
lockdown and other restrictions imposed on economic
activity are supply shocks, as they have disrupted the
supply chain and decreased the possibility of production. On the other hand, the lack of possibility to work
decreased the disposable income of households, thus
decreasing the overall demand. Based on these assumption, this paper analysis the impact of both supply and
demand shocks on the macroeconomic indicators of
Armenian economy.

1

from the GIMF for Colombia”, IMF Working Paper
WP/09/59, March 2009
Santoro M., Pension Reform Options in Chile: Some
Tradeoffs, IMF Working Paper, WP/17/53, March 2017

Kumhof M., Laxton D., Muir D., Mursula S. ''The Global
Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF) – Theoretical
Structure'', IMF Working Paper 10/34, February 2010, p. 5
2 Clements B., Flores E., and Leigh D., “Monetary and Fiscal Policy Options for Dealing with External Shocks: Insights

Model Description
The assessment of domestic shocks is not straightforward as there are many interrelations between macroeconomic indicators. Thus, a macroeconomic model
is needed to estimate the effects from all the channels
and come up with the total size of the changes that are
caused by the shock. In this paper we use a New
Keynesian DSGE model GIMF (Global Integrated
Monetary and Fiscal model), which is created and developed by IMF and is widely being used analysis of
effects of policies and shocks1. There are number of
IMF working papers based on GIMF2.
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The model incorporates the breakdown of Ricardian equivalence by including two types of households:
overlapping generations (OLG) as in Blanchard
(1985)3, and liquidity constraint households (LIQ), who
is assumed not to have possibility for savings and use
all the income on consumption.
The version of GIMF that we used in this paper is
comprised of 3 regions: Armenia, the United States,
and, as a single entity, the remaining countries (including Russia). The international linkages in the model allow the analysis of policy spillovers at the regional and
global level4.
In addition, the model also is equipped with rich
fiscal policy tools, including taxes (labor income tax,
capital income tax, consumption tax and lump-sum tax)
and expenditures (capital, current and transfers) which
make the assessment of effects of fiscal policy anti-crisis measures more comprehensive:
The calibration of the model was made using data
from National Statistical Committee of the Republic of
Armenia for years 2010-2019. The data on taxes, government current and capital expenditures, GDP expenditure components and external trade (import and
export), are presented as a percentage of GDP (the indirect taxes are excluded from GDP) and calculated on
the basis of actual statistics. Long-term government
debt to GDP ratio is set at 40%, which corresponds to
the new fiscal rules that were adopted at the end of

2017. The calibration of other parameters of the model
are taken from previous study (Grigoryan, Petrosyan et
all (2019))5.
Estimating the effects of the Shocks
The calibration of the supply shock was implemented using the actual information about the economic restrictions imposed by the government: mainly
the duration of the lockdown and the main sectors
where the strict regulations. The demand shock was calibrated based on the assumptions of the size of decrease
of disposable income of the households, which will create a decrease in aggregate demand. The results of the
domestic shocks are presented in Figure 1.
The figures are reflecting the deviation from the
steady state. The decline of the real GDP in the first
year of the shocks is estimated about 10.7%, which
means that the real GDP will by 10.7% lower than the
steady state value, i.e. the potential growth. In the
model the real GDP growth rate in steady state is calibrated at 4.5%. So, the deviation of steady state by 10.7% means that real GDP decline in 2020 will be
about 6.2%. As there is both supply chains disruptions,
and increased uncertainties, the investments suffer a lot
declining by more than 20%. That huge decline also includes the effects of decreased export because of decreased demand in partner countries.

Figure 1.
The impact of the supply and demand shocks on the macroeconomic variables of Armenian economy
Real GDP, pct dev.
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Blanchard, O.J., 1985, “Debt, Deficits, and Finite Horizons”, Journal of Political Economy, 93, 223-247.
4 Laxton D., Kumhof M., et all, “Getting to Know GIMF:
The Simulation Properties of the Global Integrated Monetary
and Fiscal Model”, IMF Working Paper, WP/13/55, February
2013
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Grigoryan K., Petrosyan G., Vardanyan K., Avagyan G.,
“Assessment of The Effects of External Economic Shocks on
Armenian Economy”, Proceedings of the XVIII International
Scientific and Practical Conference, October 28, 2019, Warsaw, Poland, pp 3-10

Danish Scientific Journal No42, 2020

5

2,0
0,0

0,9

-2,0 0,0
-4,0
-6,0
-8,0

-0,1

-0,5

-0,1

0,2

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

-10,0

-7,7

1,3

7,0
5,9
6,0
5,0
0,1 4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0
-1,0

Government Debt to GDP ratio, p.p.

3,1
1,6

1,1

0,7

0,3

0,0

-0,1

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Employment, p.p.

4,0

Real wages and employment also decrease, because of low production and decreased demand on labor force. These two factors put negative pressure on
overall demand and lead to drop of real consumption by
6.8%. The effects on fiscal sustainability are also significant. The government debt will increase by about
5.9 percentage points in terms of GDP, bearing in mind
that the fiscal stimulus package is not included in the
estimation. Meaning that increase of debt to GDP ratio
is due to the real GDP decline, rather than increase of
debt level itself.
The recovery of the economy will not be fast. As
it was described above, the COVID-19 shock will affect supply chains disruptions, which, together with
low level of investment, will cause difficulties for future growth. In other words, because of the long-lasting
effects of the shocks in 2020, the potential growth rate
will be lower. Thus, after one year of the shock, the output will be recovered only by half of the size of decline,
and the pre-crisis trend level can be reached after quite
a long period.
In this scenario macroeconomic policy does not
interact, while government anti-crisis measures are
needed for both making the economic decline milder,
and increasing the speed of recovery.
Policy measures aimed at mitigating the negative
effects of the shocks
From the beginning of the spread of the virus, the
Armenian Government has announced about both monetary policy and fiscal policy measures, that were aimed
at mitigating the economic and social consequences of
the shock.
In terms of fiscal policy, the authorities have prepared a socio-economic support package with total
amount of 150 billion AMD (equivalent to about 2.3%
of expected GDP of 2020), which consists of the following main categories6:
 Economic support programs (30 billion AMD)
 Social support programs (30 billion AMD)
 Long-term private investment stimulating programs (80 billion AMD)

 Reserve amount for possible re-allocations (10
billion AMD)
Some of these fiscal measures will be implemented by expenses (mainly current expenditures and
transfers) and others by lending operations (about 90
billion out of 150). The latter will be reflected in belowthe-line operations and will not affect budget deficit.
The Central Bank of Armenia (CBA) reduced the
policy rate overall by1.25 percentage points to 4.25 percent. The CBA also provided the necessary liquidity to
banks, implemented foreign exchange operations
aimed at ensuring financial and exchange rate stability.
In our analysis we mainly concentrate on fiscal
policy measures, as given the nature of the shocks
caused by COVID-19, the fiscal policy has more tools
to address the specific need of the economy. However,
the effectiveness of fiscal policy in stimulating demand
depends on the type of policy and how much immediate
spending it produces7. This study concentrates on comparative assessment of the effectiveness of fiscal policy
when using different tools. So, based on the fact that
the total policy package is 2.3% of GDP, we will estimate the effects if all that amount were spent as a government investment, government consumption and
transfers to households.

6

7

Government Medium Term Expenditures Framework for
2021-2023 of the Republic of Armenia, page 42.

The size of mitigation of negative effects
Depending on the policy too that has been used the
fiscal policy can affect on the economic activity by different extent. To estimate those effects with the GIMF
model, the shocks are calibrated in a way to ensure the
same size of fiscal shock for different tools. So, taking
into account that government allocated 2.3% of GDP to
anti-crisis measures, we have estimated how the effects
will be, if the whole amount is spent on government investment, government consumption or transfers to
households. In other words, all the policy shocks have
the same size of 2.3% of GDP. The results of the estimation are shown in Figure 2.

Fiscal Policy and Recovery from the COVID-19 Recession, Congressional Research Service, Updated July 31,
2020
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Figure 2.
The effects of fiscal policy measures

The effects of shocks without policy
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The blue line in the graphs show the effects of supply and demand shocks caused by COVID-19, and the
lines show different fiscal policy scenarios with the usage of the respective fiscal tool. If the whole amount of
the fiscal measures is spent on government investment
(which is shown with orange line on the graphs) the
positive effect on the GDP will be about 2.8%, in other
words, the economic decline could be mitigated by that
much. The economic recovery path is also improved
with the effects of increased government investment,
and the initial level of output will be reached sooner.
The government consumption and transfers are also
helping to mitigate the economic decline, but the effects
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of these tools are lower: 2.0% and 0.7% respectively.
The low effect of transfers can be explained by the presence of supply shock and disruptions in supply chains.
People that receive money from government spend it
only on essential goods, thus demand in other sectors
keep declining. Whereas in case of public spending the
money goes directly to businesses and help them to
keep the level of production. However, the government
spending and transfers do not affect the speed of economic recovery and only affect the first year of the
shock. In case of consumption, the highest positive effect is reached by using transfers, as that money goes

Danish Scientific Journal No42, 2020
directly to households who need that, which means that
marginal propensity to consume will be higher.
The estimates show that in terms of mitigating the
negative effects in the labor market caused by COVID19, public investment has the largest effect. In the first
year, by increasing public investment by 2.3% of GDP,
it is possible to mitigate the decline of real wages by 0.9
percentage points, and the decline of employment by
1.6 percentage points, while by using government consumption the respective numbers will be 0.5 and 1.1,
and with transfers the effects will be lower, 0.2 and 0.5
percentage points respectively.
The Government debt as a share of GDP increases
even in baseline scenario (the effects of shocks without
policy), because of declining GDP level. And the increase of budget deficit in the other scenarios where the
policy reaction is included, is the same, as in all scenarios the size of fiscal package equals to 2.3% of GDP.
Consequently, the differences in size of increases of
debt in three scenarios with policy measures are explained by differences in real GDP reaction. Here
again, the public investment scenario shows higher efficiency, as due to less decline in real GDP, the debt to
GDP ratio increases less compared to other policy scenarios.
In addition, small open economies that concentrate on few closely related trade partners tend to be
more exposed to external demand shock risks than
countries with a variety of export destinations or less
trade openness. Similar arguments refer to the concentration in the sectoral composition of exports. In addition, technology-intensive products and services are
found to be much less sensitive to changes in relative
costs than low-technology sectors (Grigoryan 2012).
Conclusions
Based on the estimations a conclusion can be
made, that the most effective fiscal policy tool is the
public investment in case of the shocks like pandemic.
If all the amount that is allocated to anti-crisis measures
is spend on public capital expenditures, the economic
decline can be mitigated more effectively and the recovery will be faster.
Given the possible decline of real GDP and other
economic consequences, the size that Armenian authorities have planned to spend on anti-crisis measures will
not be enough to mitigate the economic consequences
of the pandemic. Taking into account that the increase
of public investment by 2.3% leads to increase of government debt to GDP ratio only by 0.8 percentage
points (compared to baseline scenario), we can state
that the resources used on public investment will not

7
create significant risks for debt sustainability in the future. Thus, the increase of the size of fiscal stimulus
will be justified, if the additional amount is allocated to
capital expenditures. That will soften economic decline, as well as will increase the speed of economic
recovery.
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Abstract
The article substantiates the necessity of creating and motivating innovations. The main elements of innovation are described. The role of encouragement in the management of innovation processes is determined. It also
pays attention to the types of encouraging the innovative activity of employees, which push people to create innovations.
Аннотация
В статье обосновывается необходимость создания и мотивации инноваций. Описаны основные элементы инноваций. Определяется роль поощрения в управлении инновационными процессами. А также
уделяется внимание видам поощрения инновационной активности сотрудников, которые подталкивают
людей к созданию инноваций.
Keywords: innovation, innovation management, innovative activity, encouragement, promotion.
Ключевые слова: инновации, управление инновациями, инновационная активность, поощрение, продвижение.
Для многих организаций и стран инновации и
управление инновациями больше не являются предметами роскоши, а скорее предметами первой необходимости и средством поддержания экономического развития и конкурентоспособности. Чтобы
хорошо обслуживать клиентов и поддерживать конкурентные позиции в бизнесе, компании вынуждены сосредоточиться на создании, обновлении, доступности, качестве и использовании инноваций
всеми сотрудниками и командами на работе и на
рынке.
Инновация - это создание, эволюция, обмен и
применение новой идеи на рынке товаров и услуг,
ведущее к успеху предприятия, жизнеспособности
национальной экономики и развитию общества.
Простыми словами мы можем объяснить понятие
инновации как генерацию новых идей и их реализацию для создания новых продуктов и услуг с целью
получения конкурентных преимуществ и достижения новых высот на рынке [1, с. 77].
Существуют различные факторы, способствующие распространению инноваций. Это:
1) наличие преимущества: ваш продукт должен
иметь значительное преимущество над конкурентами. Чем выше преимущество, тем выше уровень
усыновления;
2) совместимость: чем большее число людей
совместимо с продуктом, тем лучше будет распространение инноваций;
3) сложность: если новшество трудно понять,
то темпы его внедрения будут медленнее. Поэтому

вы должны предпринять шаги, чтобы сделать его
более понятным, если это сложный продукт;
4) испытание: если продукт является чем-то,
что можно попробовать, прежде чем принять его, то
это помогает продукту. Пример: многие производители программного обеспечения предоставляют
пробные версии для своего программного обеспечения;
5) измеримость: чем более измеримой или
наблюдаемой является ваша инновация, тем лучше
она поможет распространению. Социальное доказательство очень помогает в распространении инноваций [2, с. 294].
Единого определения инновационного менеджмента не существует. Простое определение будет заключаться в том, что инновационный менеджмент – это использование «того, что мы знаем»
наилучшим образом, чтобы получить конкурентное
преимущество в деловом мире.
Инновационный менеджмент – это система, в
рамках которой организация рассматривает все
свои процессы как процесс обработки инноваций,
где все бизнес-процессы включают создание, распространение, обновление и применение инноваций для поддержания и выживания организации [3,
с. 350].
Именно инновационный менеджмент нацелен
на получение нужной информации в нужном контексте нужному человеку в нужное время для правильной бизнес-цели. Такая практика способствует
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таким вещам, как повышение уровня производительности, конкурентные преимущества, инновации и обмен извлеченными уроками, а также непрерывное совершенствование организации.
Когда мы думаем об инновациях, в уме возникает один вопрос: приходит ли инновация естественным путем? Или этому можно научить.
Ответ заключается в том, что каждый может
быть творческим и инновационным, единственным
требованием является поощрение инноваций среди
людей. По словам Питера Друкера, «инновации –
это реальная работа, и ею можно и нужно управлять, как любой другой корпоративной функцией,
но это не означает, что она такая же, как и другие
виды деловой активности. Действительно, инновации – это работа знания, а не действия» [4, с. 419]
Buzz-маркетинг – это маркетинговый метод,
при котором бизнес или бренд следуют всем возможным стратегиям, чтобы создать ажиотаж для
продвижения своего нового продукта в обществе.
Одна из его стратегий создания инновационной организации заключается в том, чтобы заставить людей признать, что их методы работы могут быть не
самыми лучшими. Самое главное-помочь людям
расширить свой кругозор. Инновации подобны
небу с определенными горизонтами. Эти горизонты
могут быть расширены только благодаря инновациям [5].
Другим способом управления инновациями является привлечение творческих людей для производства новых и полезных идей. Поощрение людей
к инновациям это не простая задача. Они думают,
что их работа закончена, как только идеи были
предложены, и это работа кого-то другого, чтобы
выяснить детали, а затем реализовать идеи. Однако
реализация идей – это в конечном итоге желанная
цель. Поэтому руководителю необходимо поощрять
сотрудников не только к продуцированию идей, но
и к их реализации для получения от них ценности
[6].
Одна из стратегий, которая может быть использована для вдохновения на инновации, заключается
в том, чтобы делиться инновациями, реорганизуя
людей. Для создания инновационной среды можно
использовать частую реструктуризацию организации[7].
Инновации – это всегда риск. Необходимо поощрять инновации, когда организация преуспевает,
потому что последнее, что требуется, - это получить
конкурентное преимущество, и для этого требуются
инновации. Когда мы создаем новый продукт или
услугу, он может быть тогда приемлемым на рынке,
когда мы не возьмем на себя риск неудачи, и сделаем все для достижения успеха. Нужно не бояться
возможности неудачи, не идти на риск.
Рассмотрим, как следует поощрять людей.
Поощрение необходимо для улучшения качества работы и увеличения производительности. Его
важно использовать, когда растет трудовая активность и результативность. Работодатель поощряет
следующим образом: благодарность, премия, ценные подарки, почетная грамота, звание лучшего по
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профессии. Все это стимулирует работника к созданию новых идей и инноваций. Еще одним видом поощрения является продвижение работника по
службе [8].
Важным инструментом поощрения людей к
инновационной активности является продвижение
сотрудников по службе. Оно имеет следующие
виды:
1) горизонтальное продвижение. Этот вид поощрения вознаграждает сотрудника повышением
зарплаты, но практически не меняет обязанностей.
Это также рассматривается как повышение градации работника. В сфере образования примером
этого является переход от преподавателя к старшему преподавателю;
2) вертикальное продвижение. Это относится к
восходящему движению сотрудников с изменением
навыков и опыта. Это приводит к изменению заработной платы, ответственности, статуса, льгот. В
маркетинговой индустрии это может быть продвижение руководителя по маркетингу до менеджера
по маркетингу. В силу своей природы он также может изменить характер работы. Это может быть переход от функционального руководителя к главному
исполнителю, причем обе должности очень разные.
3) сухое продвижение. Продвижение по
службе, которое сотрудники не особенно любят.
Это повышение означает повышение ответственности и статуса без каких-либо льгот. Это означает отсутствие повышения зарплаты или каких-либо других финансовые преимущества в этом отношении.
4) открытая и закрытая акция. Открытое продвижение – это ситуация, когда каждый сотрудник
организации имеет право на эту должность. Закрытое продвижение-это ситуация, когда только избранные члены команды имеют право на продвижение по службе [9, с. 2].
Для достижения новых высот в бизнесе необходимо поощрять не только продуктовые инновации, но и инновации во всех областях. Инновации –
это не только создание нового изделия, поэтому
нельзя сосредотачиваются лишь на НИОКР, ведь
другие компании могут легко скопировать любой
новый продукт, и отдача от инвестиций будет мала.
Следовательно, необходимо поощрять инновации
во всех областях, таких как обслуживание клиентов, бизнес-модели, в сети и так далее. Можно на
самом деле тратить меньше и зарабатывать больше
денег на инновации, если обратить внимание на те
места, которые конкуренты не заметили.
Развитие в организации системы поощрения
инноваций само по себе является инновационной
задачей, и все вышеперечисленные способы могут
помочь в стимулировании инноваций в организации. Инновации, изобретательность и сосредоточенность – вот три основных элемента инноваций.
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Abstract
The article examines the aspects of construction, operation and properties of a balanced system of economic
security in the enterprise, able to restore its efficiency within the set goals, allowing to successfully resist crises
and threats to economic stability with possible consequences, to protect economic interests at all levels of industrial
and financial relations. The functions of the security guarantee mechanism, which are manifested in the definition
of security and crisis phenomena, neutralization of threats, as well as in measures for their forecasting and prevention are investigated.
Анотація
В статті досліджувалися аспекти побудови, функціонування та властивості збалансованої системи
економічної безпеки на підприємстві, здатної відновлювати свою працездатність в межах намічених цілей,
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дозволяючи успішно протистояти кризам та загрозам економічної стабільності з можливими наслідками,
забезпечити захищеність економічних інтересів на всіх рівнях промислових, фінансових відносин. Досліджені функції механізму гарантування безпеки, які проявляються у визначенні безпеки та кризових явищ,
нейтралізації загроз, а також, у заходах з їх прогнозування та запобігання їм.
Keywords: system of economic security, enterprises, threats, crisis phenomena, efficiency, properties, management strategy, measures, mechanisms.
Ключові слова: система економічної безпеки, підприємства, загрози, кризові явища, ефективність,
властивості, стратегія управління, заходи, механізми.
Вступ. Наслідками економічної кризи, що вирує в Україні та світі є втрата привабливості промислових підприємств та цілих регіонів, відсутність
внутрішніх і зовнішніх інвестицій, зниження рівня
власного ресурсного потенціалу підприємств, а,
отже їх сталості; неспроможність підприємств до
нововведень, невизначеність роботи ринків збуту,
втрата довіри населення до банківської системи,
проблема зайнятості населення та його відтік за кордон, зниження рівня життя населення, політика
низької підтримки вітчизняного виробника, втрата
мотивації до розвитку малих венчурних підприємств та середнього бізнесу, схильних до впровадження інноваційних розробок.
Убезпечити діяльність підприємства від загроз
і наслідків кризових явищ, з метою своєчасного попередження негативних змін його економічного
стану, покликана ефективно побудована система
економічної безпеки, яка здатна пристосовуватися
до агресивних проявів зовнішнього середовища, із
застосуванням механізму використання сприятливих тенденцій, які виникають в процесі розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняними та іноземними науковцями зроблено
значний внесок у дослідження питань щодо економічної безпеки підприємства, її складових елементів та проблем управління ними, попередження загроз та гарантування економічної безпеки господарюючих суб’єктів, формування системи показників
економічної безпеки. Аналіз робіт таких вітчизняних науковців, як Т. Клєбанова, Я. Жаліло, Л. Абалкін Г. Козаченко, О. Барановський, Ю. Погорелов,
Є. Овчаренко, І. Заблодська, О. Ляшенко, В. Алькема, О. Паламарчук, Е. Варналія, Е. Коротков, О.
Новікова, О. Бурбело, Є. Олєйніков, С. Глаз’єв, В.
Шликов, В. Ярочкин, О. Крюков, А. Городецький
та інших показав, що в питанні економічної безпеки
підприємств розкрито багато аспектів, але існують
такі, які потребують подальшого дослідження унаслідок соціально-економічної кризи і озброєного
конфлікту на Донбасі.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є метод об’єктивного спостереження, дослідження наукових інформаційних робіт
вітчизняних та зарубіжних науковців, уточнення існуючих відомостей, співставлення та узагальнення
інформації.
Мета статті. Дослідження сучасних тенденцій
щодо побудови, функціонування та властивостей
системи економічної безпеки підприємств.
Виклад основного матеріалу. Трансформація
існуючої економічної системи характеризується не-

визначеністю та багатоваріантністю вибору для розвитку підприємств. Це призвело до різкого росту
конкуренції й удосконалення методів конкурентної
боротьби. Відсутність визначених стандартів,
норм, недосконалість державної правової системи
потребують підвищеної уваги з боку підприємств
до проблем забезпечення його безпеки. Підприємства зацікавлені в задовільних результатах своєї діяльності, яка зумовлює прибутки і надприбутки, надають змогу приймати управлінські рішення, що
зумовлюють ці результати. Кожне управлінське рішення супроводжується певним ступенем ризику,
який можна визначити шляхом проведення моніторингових спостережень, аналізу показників та їх
оцінювання. Функціонування на підприємстві розвиненої системи економічної безпеки, яка здатна
відновлювати свою працездатність та функціонує
на досягнення поставленої мети, дозволяє успішно
протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам економічної стабільності, які для кожного окремого
підприємства специфічні та суто індивідуальні,
вчасно визначити ризики з можливими наслідками
та прогнозувати їхній розвиток.
В умовах функціонування системи економічної безпеки своєчасне виявлення, прогнозування та
попередження кризових явищ і загроз, якою є будьяка обставина або подія, котра потенційно може завдати шкоди системі чи процесу шляхом знищення,
розголошення, зміни даних або відмови в обслуговуванні [1, с. 116], сприятиме збереженню його ресурсного та виробничого потенціалу, захисту конфіденційної інформації, а отже, комерційної таємниці, збереженню позитивного іміджу, поштовху
до динамічного розвитку підприємства. Підприємство у своїй діяльності повинно прогнозувати такі
показники, як ризики, кризи або непередбачувані
дії конкурентів, учасників ринкових відносин, можливі зміни у законодавстві держави та інші
впливи. Важливим завданням прогнозування є можливість оцінювати роботу підприємства не за
тими показниками, якими оперує підприємство в
поточному періоді, а за тими, що потенційно можуть з’явитися в майбутньому. Іншим завданням є
виявлення і окреслення помилок прогнозування, які
можуть бути пов’язані із застосуванням невірогідних даних прогнозної моделі, з переоцінкою одного
варіанту розвитку та недооцінкою або ігноруванням важливих факторів іншого варіанту, ігноруванням ймовірних змін в політиці безпеки, з урахуванням суб’єктивних факторів і думок, які не мають
розрахункового обґрунтування.
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Побудова системи економічної безпеки підприємства, яка прагне до стійкості та рівноваги, повинна передбачати виявлення, ідентифікацію та моніторинг чинників ризику, небезпек та загроз, бути
скерованою на стандартизацію нових технологій і
продукції, орієнтованою на укріплення систем безпеки на всіх етапах функціонування, на розвиток
досконалої системи контролю та регулювання ринкової, виробничої, організаційної, фінансової, кадрової дисципліни, збереження і примноження власності. В цілях захисту від нерівноваги, підприємство
забезпечує
застосування
інструментів
регулювання з метою скорочення обсягів запозичень, а також застосування засобів регулювання за
операціями з капіталом для здійснення контролю та
упередження витрат не за призначенням. Побудова
системи економічної безпеки сприяє своєчасному
визначенню спектру можливих загроз економічній
безпеці розглядається, як найбільш конкретна і безпосередня форма безпеки, тобто, актуалізована та
діюча безпека, яка характеризується конкретною
формою прояву та способу дії або сукупністю умов
та чинників, які створюють небезпеку інтересам різних суб’єктів [2, с. 29], сприяє покроковому прорахунку ймовірних потенційних загроз, які повинні
бути, насамперед, передбаченими в стратегічному
плануванні розвитку підприємства.
В такий складний час підприємства у своїй діяльності стикаються з негативними проявами внутрішнього та зовнішнього середовища, такими, як
недобросовісна конкуренція, яка може базуватися
на певних знаннях слабкості конкурента і його бізнесу, добутих шляхом промислового шпигунства,
несанкціонованого доступу до баз даних; протидія,
зокрема, з боку кримінальних структур; нанесення
удару по іміджу конкурентів через незаконні дії; незаконне захоплення ринків збуту або його сегментів
через маніпулюванням цінами та тарифними ставками; переманювання професійних кадрів та маніпулювання інтелектуальним капіталом.
Ці чинники впливають на властивості системи
економічної безпеки та зумовлюють до активізації
розробку стратегії управлінських дій, скерованої на
збільшення шансів щодо завоювання конкурентних
переваг, на побудову працездатної та ефективної
системи безпеки на підприємстві, яка матиме здатність пристосовуватися до обставин, що постійно
змінюються. Одним із завдань щодо ефективного
функціонування системи, є мінімізація зовнішніх
загроз та їх руйнівної сили, попередження кризових
явищ, причина виникнення яких, прихована в самих ринкових взаємозв’язках і пов’язана з постійною зміною ринкових орієнтацій на продукт з новими вдосконаленими властивостями, з невизначеністю
ринкової
поведінки
конкурентів,
необхідністю постійного моніторингу і контролю
основних функціональних підсистем підприємства,
з несприятливим впливом зовнішнього оточення.
З метою подолання цього впливу підприємство
здійснює відбиття та використання змінних факторів, і, в межах сформованої системи управління починає процес пристосування, після чого система
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економічної безпеки може набувати нових властивостей та вирішувати більш складні завдання.
За умови виявлення системою економічної
безпеки низки реальних загроз, що можуть призвести до кризи, значних втрат та руйнувань, менеджменту, який переймається питаннями економічної
безпеки підприємства, необхідно спрогнозувати реалізацію таких подій в майбутніх періодах, а головне, сконцентрувати важелі та проаналізувати усі
чинники впливу, з метою виявлення причин та самої сутності загроз, стадії та глибину виникнення у
часі, намітити шляхи подолання негативних наслідків їхнього впливу на стан, функціонування не
тільки самого підприємства, але всіх його систем і
підсистем.
Підставою для виявлення загроз або кризових
явищ, повинні стати розрахунки можливих фінансових збитків у грошовому вимірі, визначення можливості втрати ринків збуту, зниження позитивного іміджу тощо. Витрати щодо забезпечення функціонування системи економічної безпеки
підприємства повинні відповідати глибині ризику
та обсягу запланованого прибутку. Нестача власних ресурсів, внутрішніх інвестиційних надходжень в період побудови системи економічної безпеки, примушує керівництво підприємства шукати
зовнішні джерела інвестування, або залучати банківські кредити, що саме по собі може стати для
підприємства джерелом витоку інформації і підставою для подальшої небажаної уваги з боку конкурентів.
У своїй діяльності менеджмент підприємства,
який забезпечує ефективну роботу системи економічної безпеки, для проведення аналізу та своєчасного виявлення загроз, керується певною системою
показників економічної безпеки, які розробляє самостійно та за якими вимірює властивості і визначає ефективність функціонування системи економічної безпеки, ймовірність виникнення в майбутньому кризових явищ.
Вчасне визначення загроз та протидія їм дають
змогу запобігти або мінімізувати можливі втрати,
сприяє забезпеченню дієвості організаційно економічного механізму забезпечення економічної безпеки, яка представляє собою особливий стан, в
якому вона здатна протистояти викликам зовнішнього середовища. Менеджмент підприємства передбачає межи, в яких ймовірність неочікуваних
змін, в будь-яких складових системах його діяльності, можуть бути вчасно зафіксованими та попередженими.
Для керівництва підприємства побудова працездатної комплексної системи, яка була би збалансованою та гарантувала безпеку, має неабияке
практичне значення і стає актуальною біль ніж
коли. Тому, першочерговим завданням для її ефективної реалізації повинна стати оптимізація процесу побудови цієї системи з дієвими складовими
економічної безпеки, підсистемами та їхніми елементами, які мають власний механізм реалізації,
відмінний від інших, що проявляється на кожному
окремому етапі побудови.
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Сталість збалансованої системи економічної
безпеки спирається на її рівновагу, що реалізується
в здатності системи, за відсутності зовнішніх подразників, зберігати свій стан тривалий час, а це спонукає підприємство до здійснення прогнозних і потенційних змін та визначення майбутніх вимог, як
до підприємства так і до його систем та підсистем.
Врахування в системі управління показників прогнозних і потенційних змін, дозволить підприємству бути більш стійким та забезпечити збалансованість системи економічної безпеки. Збалансована
система економічної безпеки має формувати адаптивні реакції на дію будь-якої загрози, виникнення
кризових станів і забезпечувати необхідні передумови стійкого зростання підприємства, за яким
вона здатна до повернення в стан рівноваги після
впливу зовнішніх подразників. Така система має
практичне значення й для підвищення ефективності
управління інвестиційно-інноваційними проектами, процес впровадження яких, завжди супроводжується певними ризиками; поєднання стратегії
управління розвитком з оперативною діяльністю та
внутрішніми ресурсами; оптимізації організаційної
структури підприємства, оцінювання його ефективної діяльності, мінімізації витрат на невиробничі
видатки.
До системи економічної безпеки повинні
пред’являтися вимоги щодо виправданої ризикованості, сумісності із середовищем, альтернативності
та її комплексності, яка виражається у всебічному
аналізі та урахуванні якомога більшої кількості факторів, що впливають на діяльність підприємства і
побудову на цій основі проекту щодо реалізації і забезпечення критеріїв і параметрів функціонування
системи, визначення заходів скерованих на збереження та примноження загального потенціалу підприємства. Функціонування системи економічної
безпеки стає нестійким за умови виникнення протиріч із зовнішнім середовищем, неузгодженості у
функціонуванні підсистем, елементів системи та
безконтрольності їх функціонування, неспроможності та неготовності до зовнішніх викликів. Виникнення кризового стану системи зв’язаного з можливостями її пошкодження, руйнування або з коливанням показників функціонування від негативних
до позитивних значень може бути пов’язане з відсутністю налагодженої системи збору інформації
про зміни в загальному стратегічному управлінні
підприємством, інформації про застосування нових
методів в організації і в управлінні, про джерела виникнення загроз та структуру цих загроз, про встановлення нових завдань, складність виконання
яких, знаходиться поза компетенцією та можливостями системи.
За умови виявлення загроз або кризових явищ,
головним завданням менеджменту є кількісне оцінювання рівня цих загроз, що в свою чергу, вимагає
розробки відповідної системи показників діагностики загроз, її збалансованого стану.
Формами прояву загроз можуть стати зниження ефективності фінансової діяльності під деструктивною дією різних факторів і умов, зниження
суми чистого прибутку з розрахунку на одиницю
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використаного власного капіталу, незбалансованість грошових потоків, можливість ворожого поглинання підприємства, банкрутство, ліквідація, застарілі економічні інструменти, зниження рівня
ефективності реалізованих реальних інвестиційних
проектів тощо. [3, с. 250].
Забезпечення підтримки задовільного стану
системи економічної безпеки на будь-якому етапі її
функціонування здійснюється через уникнення порушень технологічної дисципліни та нарощування
технологічного потенціалу, на який підприємство
може розраховувати для досягнення своїх ціле, зокрема й через вчасний вихід з неперспективного ринку, скорочення обсягів виробництва відповідно до
попиту, заміну застарілих технологій та морально
зношеного обладнання новим, прогресивним; через
прогнозування розвитку ситуацій на усіх етапах,
проведення аналізу загроз негативних впливів, оцінювання поточного рівня забезпечення безпеки,
своєчасне отримання та використання інформації
про якості, глибину, властивості, структуру та напрями відхилень, які здатні призвести підприємство до стану нестабільності та є стратегічним завданням розвитку підприємства.
Виконання стратегічного завдання передбачає
планування відповідних дій та заходів функціональними підрозділами, зокрема, й заходів з правової
небезпеки. У кожному випадку вибір стратегії повинен здійснюватися підприємством з урахуванням
цілої низки факторів, головним з яких, є наявність
додаткових інвестицій або внутрішніх вільних фінансових ресурсів, які можна скерувати на функціонування системи економічної безпеки, збереження
її властивостей та підвищення ефективності її роботи, встановлення жорстких стандартів виробництва.
При цьому, обов’язково мають бути визначеними найближчі та перспективні цілі даної стратегії
та механізми їх реалізації. Тільки при існуванні таких умов можна стверджувати про створення дієвої
стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства.
Такі фактори, як тип організаційної структури
підприємства, стадія виробничого циклу продукції,
невигідне територіальне положення підприємства
мають неабиякий вплив на формування та реалізацію стратегічних завдань.
Процес реалізації стратегічних завдань характеризується такими особливостями, як побудова
ефективних комунікативних зв’язків з зовнішніми
партнерами підприємства щодо фінансових відносин; здійснення заходів, пов’язаних з реакцією на
зміни властивостей зовнішнього фінансового середовища; отримання не очікуваного ефекту, так як
на етапі стратегічного процесу є можливість усунути усі помилки та неузгодженості, які виникли на
етапі її розробки; реалізація стратегії є найменш
структурованим процесом управлінської діяльності
з позицій готового набору конкретних управлінських рішень та дій в тій чи іншій реальній стратегічній ситуації; управління реалізацією стратегії ске-

14
роване не на обов’язкове здійснення всіх стратегічних рішень, а на досягнення основного [3, с. 250251].
Формувати дану стратегію потрібно на засадах
використання даних оцінювання власних можливостей, відповідності досліджуваної стратегії загального плану розвитку підприємства, реалізації стратегічних інтересів підприємства та захисту від загроз негативного впливу зовнішнього та
внутрішнього середовища. Результатом успішної
реалізації стратегії, яка передбачає функціонування
системи економічної безпеки, є зростання економічного та виробничого потенціалу підприємства,
який надає можливість утримувати стійкість протягом довготривалого часу, зниження рівня суб’єктивності в процесі прийняття ключових рішень. Погіршення стану стабільності та втрати надійності і
стійкості системи економічної безпеки знаходиться
в залежності від неадекватної та несвоєчасної реакції системи управління підприємством на впливи
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Стратегія, яка передбачає функціонування системи економічної безпеки підприємства, зумовлена системою заходів, орієнтованих на покращення роботи з упередження і управління кризами,
які в найбільш широкому розумінні можна визначити загостренням суперечностей у економічній
системі підприємства, які загрожують його життєстійкості у зовнішньому середовищі [4, с. 67].
Ефективне, стійке функціонування системи
економічної безпеки потребує постійного контролю діяльності підприємства та проведення аналізу, зокрема, за коефіцієнтними, оперативними та
функціональними показникам, які враховували б не
тільки попит майбутніх споживачів на новий продукт, але й фінансове становище підприємства, зростання його обсягів виробничого та ресурсного потенціалів, наявність відповідних кадрів. Врахування в зазначеному аналізі таких показників
дозволить адекватно оцінити роботу системи економічної безпеки, а отримані значення показників,
її якість. Отже, підприємство в умовах появи кризових станів, зовнішніх і внутрішніх загроз або змін у
зовнішньому та внутрішньому середовищі, як кризових проявів, має приймати такі рішення, за якими
будуть передбачені співвідношення ризику і прибутковості, заходи із запобігання, зменшення та страхування загроз і ризиків таким чином, щоб забезпечити досягнення стратегічних і тактичних цілей
підприємства.
Визначення стану спроможності, результативності та рівноваги системи економічної безпеки
здійснюється через зіставлення попередніх даних з
новими, отриманими після проведення аналізу,
останньої інформації про ринки, їхні сегменти та
інші суб’єкти, проведення оцінювання показників
зростання системи за періодами та у часі; через систематизацію інформації про функціонування підсистем та зв’язків між її елементами, індикаторами
економічної стабільності системи економічної безпеки, які сприяють визначенню рівня майбутніх загроз, ризиків та кризових явищ, дозволяють виявити їхній осередок; впровадження низки заходів,
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скерованих на зниження рівня загроз, підтримку системи саморегулювання та відновлення.
Сукупність наведених чинників щодо стану рівноваги, виступає інструментом з підвищення ефективності функціонування системи економічної
безпеки, здатним впливати на зростання надприбутку, покращення якості продукції, впровадження
інвестиційно-інноваційної діяльності, збільшення
оборотності коштів, зниження збитків, передбачення та врахування потреб населення, вдосконалення внутрішніх виробничих процесів, забезпечення відповідного рівня економічних показників,
які змінюються під впливом внутрішніх і зовнішніх
факторів, але прагнуть до стабільних значень.
Склад показників повинен відображати специфіку
підприємства і може з часом набувати змін, що пояснюється динамікою змін якісного складу загроз
економічної безпеки, зниженням одних або появою
нових, більш інтенсивних, непередбачуваних змін.
Під системою економічної безпеки може бути
представлена сукупність наступних складових:
концепція економічної безпеки, інтереси в сфері
економічної діяльності, загрози економічній системі, сукупність індикаторів економічної безпеки,
граничні значення індикаторів безпеки, організація
економічної безпеки та правове забезпечення економічної безпеки» [5, c. 39].
Функціонування системи економічної безпеки
підприємства відбувається в межах та на підставі
розробленої концепції економічної безпеки, яка матиме важливу стратегічну спрямованість забезпечення безпеки, побудований алгоритм дій та низку
адекватних заходів задля своєчасного виявлення і
усунення можливих загроз, попередження кризових явищ з метою зниження їхніх негативних наслідків або передбачення факту перетворення небезпеки у явну загрозу. Узгодженість між усіма підсистемами та елементами системи економічної
безпеки підприємства визначає необхідність концентрації зусиль, як внутрішніх так і зовнішніх,
суб’єктів безпеки для досягнення цілі, тобто формування безпечних умов сталого розвитку підприємства.
Ефективність функціонування структури системи економічної безпеки, яка формується за принципом функціональності, тобто функції кожного
підрозділу і менеджерів системи мають бути чітко
визначеними, окресленими і документально прописаними, залежить від професійності менеджерів та
доречності дій, якими вони керуються.
Аналіз ефективності функціонування системи
економічної безпеки покликаний формувати первинні орієнтири, тобто менеджмент підприємства,
використовуючи аналітичні значення показників,
зможе ефективніше і якісніше формувати стратегічні управлінські рішення. Такий аналіз призначений для прогнозно-аналітичних розрахунків, що
випереджають або супроводжують практичне керування системою економічної безпеки. Контрольні
заходи з його здійснення, слід проводити на основі
моделі прогнозування загроз та кризових явищ, яка
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містить показники, що найбільш придатні для оцінки ймовірності банкрутства підприємства і подолання його кризового стану.
В системі показників розкривається сутність
системи економічної безпеки, але вирішальним стають їхні граничні значення. Репрезентативні показники системи економічної безпеки дозволяють оцінити стан захищеності від загроз і кризових явищ,
своєчасно запропонувати відповідний механізм гарантування безпеки, головною метою якого є ефективна система взаємодії підрозділів підприємства
щодо економічної безпеки, підвищення ефективності і стійкості підприємства. Доцільними є застосування певних вимог щодо порівнянності показників
на будь-якій стадії функціонування системи економічної безпеки. З метою отримання вірогідних показників щодо її функціонування, менеджментом
підприємства проводиться оцінювання її стану, динаміки змін серед об’єктів безпеки, оцінювання діяльності кожного підрозділу підприємства.
Загальна оцінка системи економічної безпеки
підприємства визначається, як сума добутків, інтегральних показників на відповідні вагові коефіцієнти, що дасть змогу виявити фактори, які здійснюють на неї істотний вплив та оцінити наслідки
прийнятих управлінських рішень. Така оцінка відображає поточний стан системи економічної безпеки
підприємства. Для оцінювання динаміки доцільно
визначити тенденції зміни показників на протязі деякого періоду та включити одержані на основі дослідження цих тенденцій, прогнозовані значення показників до інтегральної оцінки.
За результатами оцінювання можуть спостерігатися деякі відхилення від встановлених підприємством норм щодо стану та властивостей системи
економічної безпеки, самостійно розроблених менеджментом підприємства та зведених до внутрішнього документу, який розробляється службою безпеки саме для конкретного підприємства, але може
узгоджуватися на рівні галузевих відомств, набуваючи нормативного статусу. За умови отримання, в
результаті проведеного аналізу, показників з більш
прийнятними значеннями, в порівнянні з попередніми даними, система економічної безпеки може
вважатися такою, що відповідає ризиковим нормам.
Система показників повинна передбачати специфічні показники економічної безпеки, які можуть
змінюватися з часом, що пояснюється певною динамікою змін якісного складу загроз економічної
безпеки, зменшенням значимості одних загроз, виникненням нових.
Фіксуються кількісні і якісні значення змін серед суб’єктів безпеки та аналізується результативність застосування існуючого на підприємстві механізму гарантування безпеки. Функції механізму
проявляються у визначенні безпеки та негативних
явищ, нейтралізації загроз і кризових станів, а також, у своєчасних заходах з прогнозування та запобігання їм. Механізм гарантування безпеки повинен містити такі елементи: оцінка стратегії розвитку системи економічної безпеки підприємства;
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оцінка процесів, які зумовлюють вибір напряму розвитку системи економічної безпеки; визначення
додаткових тактичних пріоритетів системи економічної безпеки; аналіз факторів, що впливають на
систему економічної безпеки; розробка плану заходів щодо вдосконалення механізму гарантування
безпеки.
Принцип системності регулює дію механізму,
функціонування якого базується на взаємній ефективній роботі всіх складових підсистем і елементів
системи економічної безпеки, що дозволяє підвищити адаптивність підприємства до мінливих умов
зовнішнього середовища та забезпечити ефективність його діяльності в несприятливих умовах.
Механізм гарантування безпеки у своїй реалізації проявляється завдяки технічним, організаційним, фінансовим, кадровим та інтелектуальним засобам. Спирається на принцип комплексності через
визначення сукупного впливу з використанням економічних, екологічних, фінансово-бюджетних показників; цільової спрямованості, через узгодження
заходів з економічної безпеки з базовими цілями та
завданнями, які заплановано відповідними стратегіями та програмами. Впровадження механізму гарантування безпеки забезпечує безперервність і
пріоритетність превентивних заходів та їх взаємодії, підґрунтям для якого, є широке охоплення внутрішнього та зовнішнього кола істотної, достовірної інформації, яка стає інформаційним ресурсом
управління системою економічної безпеки підприємства [6, с. 109-110, 127].
Інформаційним елементом такого ресурсу підприємства є, наприклад, ціла низка договорів з партнерами, податкових, статистичних та інших звітностей підприємства, доступ до яких є у обмеженої
кількості менеджерів та керівників підприємства.
Зазвичай, річна звітність підприємства може містити відкриту, не для друку, службову, конфіденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом або для службового користування [7, с. 109],
яка відображає реальну рентабельність, стійкість,
ліквідність, платоспроможність підприємства, його
прибуток або збитки, постійні та змінні витрати, націнку, специфічні прорахунки з використанням деяких показників звітності, обсяги продажу в натуральних та грошових показниках, оцінку ефективності діяльності підприємства за умови, що воно
працює в правовому офіційному полі за національними стандартами.
Забезпечення інформаційної безпеки є абсолютно необхідною умовою стабільного розвитку,
тому, складнощі, пов’язані із її реалізацією зумовлюються зростанням кількості знань та впровадженням новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій. Рівень загрози буде зростати
пропорційно розширенню використання нових інформаційних технологій в управлінні. Інформаційні і телекомунікаційні технології забезпечують
безпрецедентні можливості для накопичення та використання інформації, впровадження цілісної системи її захисту. Інформаційна безпека, як складова,
входить у всі інші підсистеми безпеки [8, с. 110111].
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На ефективність функціонування системи економічної безпеки, цілеспрямованість якої не повинна мати ситуативний характер, певним чином
впливають оперативні і тактичні рішення менеджменту, але за кожним з таких рішень, яке могло
бути суб’єктивним та не мати узгодженості з рішеннями на всіх етапах і в підсистемах, наступають, як
правило, зміни в системі, які можуть реалізовуватися в довгостроковому періоді, бути наділеними
властивостями невизначеності, віддаленості і можуть мати негативні наслідки та вимагатимуть значних ресурсних витрат. Вирішення таких складних,
продиктованих сучасністю завдань, підштовхує
підприємства до розробки та впровадження нової
стратегії, скерованої на ефективне, якісне функціонування системи економічної безпеки; нейтралізацію реальних загроз, уникнення кризових явищ, а в
більш сприятливих умовах, попередження потенційних небезпек, важелями якої, є виявлення, діагностування, зокрема, вузьких місць; скерованої на
ідентифікацію та моніторинг, завдяки якому здійснюється корегування прогнозів в процесі функціонування системи економічної безпеки.
Ефективність реалізації стратегії, яка виражає
переважно тактичні пріоритети підприємства, забезпечується через формування концепції безпеки,
позиціонування підприємства до зовнішнього середовища, уразливість підприємства до наслідків потенційних загроз та кризових явищ, створення внутрішніх систем безпеки, їх активізації та здійснення
заходів з охоронної діяльності, визначення параметрів політики безпеки. Найважливішим етапом в
процесі формування політики безпеки є аналіз ризиків і загроз, який проводиться з метою оцінювання відповідності та жорсткості цієї політики, основними напрямами якої повинне стати саморегулювання і управління ризиками щодо підтримки
цінової стабільності, управління сукупним попитом, страхування та нагляду. Реалізація інноваційної політики допомагає підприємству зміцнювати
свої конкурентні позиції, покращити свій імідж.
Політика безпеки визначається у формі сукупності документованих управлінських рішень, скерованих на захист системи економічної безпеки
підприємства і функціонуючих з нею систем з виробничої, фінансової, кадрової, інформаційної безпеки. За їх оцінкою потрібно враховувати такі обставини, як ймовірність настання нових загроз, їх
складність усунення, по відношенню до попередніх.
При проведенні політики безпеки в діяльність
підприємства, необхідно мати на увазі та керуватися такими принципами, як неможливість оминути захисні засоби, посилення найслабкішого сегменту, неможливість переходу в небезпечний стан,
мінімізація привілеїв, розділення обов’язків, різноманітність захисних засобів, забезпечення функціонування загальної стратегії в напрямку підтримки
заходів безпеки тощо [1, с. 215].
Життєздатність стратегії надасть змогу забезпечити ефективне функціонування системи економічної безпеки, її збалансованість і стійкість збере-
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гти такий стан, за яким, інтереси підприємства будуть захищені від внутрішніх і зовнішніх загроз, що
дасть можливість підприємству досягти сталого розвитку шляхом використання форм і методів цілеспрямованого впливу на основні параметри та індикатори економічної безпеки в напрямі реалізації інтересів підприємства.
Висновки. Появу загроз і кризових явищ, негативний вплив зовнішніх факторів можна вчасно
прогнозувати та нейтралізувати шляхом прийняття
попереджувальних управлінських дій з високим
ступенем відповідності щодо управління процесом
функціонування внутрішніх економічних систем, а
саме системи економічної безпеки підприємства;
шляхом своєчасного впровадження низки заходів з
високим потенціалом реалізації, послідовності та
визначеності, саме з:
- розроблення плану антикризових заходів, що
відповідатиме новим стратегічним цілям, перерозподілу завдань і функцій між персоналом системи і
її підсистемами;
- визначення масштабів майбутніх змін у діяльності підприємства;
- визначення та оцінювання стану цілісності,
конфіденційності та доступності до інформації;
- визначення можливості підприємства щодо
грошового забезпечення функціонування системи
економічної безпеки;
- розроблення та запровадження системи постійного моніторингу економічного та виробничого
стану підприємства з метою раннього діагностування та ідентифікації загроз, кризових явищ, перших ознак банкрутства; коректування індикаторів
залежно від зміни стану зовнішнього середовища,
цілей, завдань підприємства;
- виявлення потенційних конкурентів, їх територіального розташування, зокрема, по відношенню до ринків збуту, та ймовірних «шпигунських осередків»;
- проведення аналізу виконання першочергових заходів за критичними напрямами забезпечення економічної безпеки, їхнього оцінювання;
- виявлення та усунення внутрішніх факторів
економічного та фінансового характеру, що створюють загрозу для підприємства та його системи
економічної безпеки, визначення кількісних та якісних характеристик протидії їм, оцінки адекватної
вартості дій, скерованих на протидії.
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Abstract
The role of quasi-rent in the system of rental relations of the modern global economy and its national components is examined; the features of the formation and distribution of quasi-rent’ various types in the process of
using the workforce’ creative potential and other components of the nowadays most significant type of rent-forming resources – social capital – are studied.
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Introduction. A type of rent, obtained in national
economic complexes and the world economy, is the
economic rent (or quasi-rent) defined by A. Marshall.
This is a form of excess profit received by a business
entity without additional entrepreneurial efforts at the
expense of reducing the production cost comparing to
other economic entities, that function in the corresponding sector of economic activity, as a result of reducing costs per output unit in the conditions of using
a production factor (i.e., any of the elements necessary
for products manufacturing, namely the means of production, materials and labor as purposeful activity),
which proposal is absolutely inelastic in the long term
[1, p. 345, 849, 1135; 2, p. 195]. Thus, the quasi-rent
should be considered a part of the expenses saved by a
certain producer due, for example, to the rational selection of personnel and organization of its work, optimization of managerial, technological, financial and marketing processes, involvement of other factors related
to the reproductive application of human intelligence
[3, p. 8–9, 133–134], as well as to the use of various
quasi-competitive advantages stimulating the growth in
demand for the corresponding goods and services.
The above-mentioned definition of the quasi-rent
requires the study of such types of its rent-forming resources as:
 human capital as a basic component of social
capital (in the main manifestations of its quality – levels of comprehensive education and vocational qualification, on the one hand, intellectual, experience-accumulating and knowledge-generating abilities and skills,
on the other hand). The share of human capital in the
aggregate capital structure of the developed countries
has already reached 70-75%; as a result, the growth in
knowledge and education level nowadays determines
up to 60% of their national income increase [4, p. 36;
5, p. 44];
 various economic and political conjunctures

formed at the local, regional, national and interstate levels, including in the process of capitalizing the spectrum of intellectual, innovative, communicative, organizational, interface resources of the socium (not least
under the influence of social processes and, in particular, social policy aimed at regulating and minimizing
social risks and threats).
Brief Literature Review. T. Schultz and
G. Becker, founders of human capital theory created in
the 50’s of the XX century, treated it as the amount of
knowledge, abilities and motivations in the society that
affects the increase of production and income. Along
with expenses for comprehensive and vocational education, these researchers have included to the “investments in people” spending on public health care, upbringing of children and other factors that should contribute to the growth of human productive power [6,
p. 27–28]. In modern specialized studies, human capital
is considered as: the cost reflection of the corresponding production factor (along with land, material and
technical means – fixed and circulating capital) [7,
p. 7–10]; intangible assets of the enterprise [4, p. 30–
31]; component of its real [4, p. 31–32] or a part of nonphysical capital (the latter is treated as the totality of
personnel, scientific and innovative potential, including
intellectual property and results of scientific research,
as well as the good reputation of the company) [8,
p. 319]; the national wealth component (namely, a
group of intangible assets) [4, p. 35; 9, p. 26–32].
At the same time, the analysis of professional research indicates the presence of certain differences in
defining the list and features of rent-forming resources’
capitalization, and thus the absence of a unified generally accepted classification of rent’ types [3; 10–23]. A
typical example is the interpretation of such a significant resource of super-profits as person’ intellectual potential, knowledge and experience, including those em-
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bodied in innovations of techniques, technologies, organization, management and marketing of an enterprise, financial and credit instruments, etc. Some authors [3, p. 8–10, 17–18, 131–169; 10, р. 20–22; 11,
р. 73–79; 12, p. 137–153; 13, p. 61–73] and reference
sources [1, p. 345, 849, 1135; 2, p. 195] classify it as a
source of economic rent or a quasi-rent-forming resource; in other works [6, p. 6-16, 24–52; 7, p. 3–12;
14, p. 3–12; 15, p. 25–30; 16, p. 38–47; 17, p. 12–16;
18, p. 24–30] commercialized results of intellectual activity (including R&D products) are considered as a
source of innovative, scientific and general scientific
rent; sometimes innovative rent and technological
quasi-rent are described as identical concepts, which
among other form the basis of social inequality [14,
p. 3–12; 19, p. 68–72; 20, p. 34–42; 21, p. 21–31; 22,
p. 61–96].
The scientific quasi-rent itself is widely considered. In particular, the economic mechanism of scientific and technological progress is clarified [3, p. 8–
169; 12, p. 137–153]; the problems of science rent assessment from the standpoint of its impact on production processes and final product are studied [11, p. 73–
79; 13, p. 61–73; 16, p. 38–47; 18, p. 24–30], including
in the context of emergence of differential rent associated with production assets’ efficiency [16, p. 38–47;
17, p. 12–16; 20, p. 34–42]; the peculiarities of quasirent as an economic category related to the development of science, the progress of intellectual labor products and technological systems that embody the results
of scientific activity are studied, the quasi-rent types are
determined [3, p. 130–169; 10, p. 20–22; 16, p. 38–47;
19, p. 68–72]; the specificity of rental income formation from the use of fundamental research results
[11, p. 73–79; 13, p. 61–73; 15, p. 25–30; 17, p. 24–30]
and so-called “inventor’s rent” is discussed [23, p. 82–
84].
The article aims at further studying the role of
quasi-rent in the system of rental relations of the modern global economy and its national components, as
well as at determining the features of the formation and
distribution of quasi-rent’ various types in the process
of using the workforce’ creative potential and other
components of the nowadays most significant type of
rent-forming resources – social capital.
Main results. Taking into account the rent relations theory, human capital has all necessary attributes
of the rent-forming resource. It doesn’t affect the supply of production factors, determining their quality in
quantitative amount (that is, as production resources –
the personnel of the enterprise, material and financial
means for the realization of its purposes); it can also be
involved in property relations and serve as a property
object. At the same time, due to the indivisibility of the
carrier of human capital as both a person and an employee, it is precisely his abilities, level of education
and qualification are to be assessed from the perspective of property relations. Consequently:
 human capital is the leading factor in the innovative development of the economy in measuring the
different quality of characteristics of labor as the purposeful activity;
 the mechanism for realizing the entrepreneur’s
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rights to own, use and dispose of the professional, qualifying and intellectual potential of the employee is a hiring of a person, and (in the case of commercialization,
production development and replication of intangible
resources as the result of intellectual potential realization) – legal acts regulating copyright and related
rights.
Since human resources are an indispensable production resource at any enterprise / institution, human
capital belongs to the factors forming all types of rent
income (primarily in their differential and monopolistic
forms), which at the same time does not deny the existence of such independent economic phenomena as the
two main types of quasi-rent – educational and creative
(scientific and oeuvre). In the latter one, the form of realization of the ownership right to the rent-forming resources and their property status in the process of implementation into economic circulation (when rejecting
and appropriating to the benefit of business entities)
make it possible to define an intellectual quasi-rent. According to the fields of manifestation we can divide it’s
most significant technological (including innovative
and information), organizational and managerial, commercial, financial and credit subtypes. These basic
types of quasi-rent is directly associated with excess incomes of business entities, which are derived from the
use of a part of the public stock of knowledge, abilities
and motivations of higher quality personified by some
highly educated and highly skilled workers.
At the same time, the educational quasi-rent is
formed due to the work of employees with the best professional, educational and qualification level at certain
enterprises and institutions, as well as in some technologically related sectors of the economic complex. The
use of such labor provides rent income for these structural elements of social reproduction and, ultimately,
stimulates the functioning (including increased attention to the effectiveness in staff policy) of the entire
sector of high-tech and knowledge-intensive enterprises and economic activities, and positively influences the pace of implementation of the innovation
model of social and economic development. The mechanism for optimization of the personnel potential of the
enterprise / institution (and thus for creation and improvement of the prerequisites for the educational
quasi-rent obtaining), that has been time-tested in the
developed market economies, is recruiting. Initially,
the term meant the selection of personnel for a particular enterprise (entrepreneur) by the special personnel
agencies within their base of those who applied for employment. During the last 2–3 decades, territorial offices of the governmental employment service in the
countries with transitive economies have often performed similar functions.
Creative (scientific and oeuvre) quasi-rent is
formed during commercialization of:
 specific results in fundamental and applied
scientific, experimental and design research (ideas, discoveries, technical and technological developments and
inventions, computer programs, databases, drawings,
etc.), which can be registered as inventions and, due to
the prospects for production development, are classified as an innovative technological resource, the use of
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which allows to establish the output and to increase the
sales of the so-called science-intensive products, as
well as to improve the trade turnover of other goods and
services;
 the products of literary work in various fields
of knowledge, as well as the entire range of products in
the culture and arts sectors, which can be patented or
protected by copyright and, as a result of replicating on
an industrial scale, could obtain consumer value within
individual, collective and common economic consumption (scientific and popular scientific works, textbooks
and maps, educational and cultural programs and projects, fiction literature, painting, music, audiovisual and
photographic works, other art objects, including those
of folk and applied art, architectural projects, etc.).
Thus, the authors of scientific and technical innovations and developments, specialized works, projects,
databases and programs in various fields of knowledge,
literary fiction, other pieces of culture and arts, works
of applied art, etc. create a seed capital in a certain
sense, as they are providing the synthesis and progressive development of fundamental and applied scientific
knowledge (in the first case), and satisfying cognitive,
intellectual and aesthetic needs of the wide layers of
consumers (in the second case). This initiates the processes of:
 the capitalization of scientific, experimental
and design research results through the establishment
and development of modern and new types of techniques, as well as the mass diffusion of advanced technologies;
 the replication of literary, cultural, art, cartographic, etc. products of sufficiently high consumer
value by light industry and polygraph enterprises, print
and electronic media, show business, film distribution
and some other sectors of the entertainment industry.
The average annual growth rate of the intellectual
property objects’ world trade in has already reached
15% (for comparison, the growth rate of world industrial production does not exceed 5%) [24, p. 57].
The sphere of forming and receiving quasi-rent,
obtained due to the use of intellectual, vocational and
qualification potential of the labor force as a key resource of social reproduction at the industrial and
postindustrial stages of development, can be identified
with:
 all sectors of the economy – in a broad sense,
in the historical and evolutionary dimension;
 primarily, the subjects of copyright and patent
law, as well as business entities (enterprises, certain legal entities and individuals), which own licenses for an
intellectual product or, having commercialized it earlier
than other (in the case of technical and technological
innovations), use these innovations on an industrial
scale. It is a narrower dimension, determined by the
level of solving the problems of production organization and management optimization.
There are no excess profits of economic entities
using an innovative technological resource or producing modern and new techniques during the period of
their development and deployment of the corresponding economic activity; excess profits also disappear
with the transformation of innovations into common,
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determining the publicly normal level of costs and
prices for certain goods and services. The duration of
the period of the rent income generation is equal to the
time between the development of innovations and the
period of their entry into the common economic (organizational and production) practice. The term of obtaining rent income by business entities using an intellectual product protected by copyright and have completed
the initial phase of production development is determined by the time frame of the relevant license agreement. In order to reward the licensor (the owner of the
patent, the author as the transferring party) for the result
of his work, the right to dispose of which he assigns (for
a certain period) to the licensee (the potential user as
the receiving party), and (to a less extent) to compensate current and capital costs for the development of innovation, the license agreement may provide for onetime or prolonged payments. Royalties are paid within
the terms stipulated by the parties or the entire period
of sale of products made by using this copyright object
(invention, technology, work, etc.). Since a part of the
rent income received by the licensee from the economic
use of the intellectual product (in most cases by transferring the agreed percentage of the aggregate price of
sold goods and services to the licensor) is redistributed
through the royalties, the latter are actually the creative
quasi-rent of its author.
Realization of the potential of intellectual property
objects as a rent-generating resource depends on the
pace and scale of their commercialization that in a market economy determine the financial, time and territorial scope for getting income from the sale / purchase
of a specific license. Thus, a legal transfer of an intellectual product is considered only as a prerequisite for
the emergence of rent relations, since the fact of formation and the amount of rent income become the result of a full adoption and rapid production development of the innovation by its user. The main incentive
to acquire a license by innovatively active economic
entities is not so much in the prospects of increasing the
rent component of own revenues, as in near, financially
more realistic and clearer savings in carrying out their
own research and patenting of developments.
Economic activity of the use of products of scientific, experimental and design research, in the process
of which creative (scientific) quasi-rent is formed and
extracted, is subdivided into the following basic directions:
 production of innovative products, in particular techniques, and the provision of innovative consumer services (rent income is a part of the profit from
their sale, received by the economic entity – producer
due to the highest competitiveness of this type of product / service in the market in the absence or insignificant supply of their counterparts, including those of
worse quality);
 provision of core services by authors and developers of scientific and technical ideas at the design,
preparatory and production stages of their implementation (the amount of quasi-rent as one-time or periodic
payments is regulated by economic contracts for the
conducting relevant work or license agreements, and is
set in the fixed amounts of payments or percentages of
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market value of science-intensive products or the balance income of its producer).
A wide range of creative intellectual activity, areas
of the innovation process and scientific and technical
progress diversify the spheres of formation of rent incomes, allowing to extract, as mentioned above, such
subtypes of creative quasi-rent:
 technological quasi-rent associated with the
implementation, production adoption and operation of
innovative (principally new or aimed at improving and
ensuring diversity) technical and technological
achievements that improve the efficiency and quality of
core activities of production of existing range or start
production of new, including innovative products and
services, by enterprises and institutions, technologically close sectors and branches of economy. It is the
technological quasi-rent that is a most part of rent income received in the world economy from the use of
natural and non-material resources in recent decades [3,
p. 134, 136–137, 139–140; 11, p. 73–79; 13, p. 61–73;
14, p. 3–12; 15, p. 25–30; 17, p. 12–16; 18, p. 24–30;
23, p. 82–84]. The most significant subtypes of technological quasi-rent are innovative and information ones.
The emergence of innovative quasi-rent is associated
with the organization of production and trade turnover
of science-intensive goods (for example, electronic –
namely computer, communicative, office, etc. – techniques). Information quasi-rent is formed in sectors of
communications (including tele-, electronic communications) and mass media, software development and
programming services, as well as in the functioning of
stock exchanges and over-the-counter markets specializing in high-tech companies’ shares;
 organizational and managerial quasi-rent associated with the use of more effective forms, instruments
and methods of production organization and management by enterprises and institutions, technologically
close sectors and branches. Innovations in the field of
production organization can extend to the forms and
methods of its institutionalization, specialization, cooperation, concentration and diversification, in the field of
management – to the instruments and methods of managing production, marketing, scientific and technical,
innovative and other types of economic activity. These
innovations include new ideas and developments related to planning, programming and forecasting of economic activities up to integral innovative management
and marketing concepts;
 trade quasi-rent related to the application of
the newest forms of circulation of goods and services,
and also to the improvement of the processes of their
promotion with the help of logistics methods, innovative advertising, etc. In particular, this subtype of quasirent can be extracted in the process of: the creation and
operation of networks of wide-profile and specialized
super- and hypermarkets, large wholesale and small
wholesale commodity markets; the organization of
travelling sales, fast food enterprises, primarily network, as well as the spectrum of network enterprises of
the hotel industry; selling on credit and on catalogs, including those distributed with periodicals, through
sales agents and electronic networks;
 financial and credit quasi-rent (for quite a long

Danish Scientific Journal No42, 2020
time has already taken the second place in the rent income of the world economy [3, p. 137; 19, p. 68–72])
associated with the use of modern forms and methods
of consumer lending and insurance activities in the field
of voluntary personal and corporate insurance by the
relevant economic entities (banks, credit unions, insurance organizations). In particular, we are talking about:
voluntary medical insurance for persons from occupational risk groups or risk on the basis of unhealthy lifestyle, presence or predisposition to severe chronic diseases; insurance of life, real estate and other property
against natural disasters, especially in the areas of their
distribution and high probability).
Conclusions. Summing up, it should be noted that
the specificity of human capital as a rent-generating resource is manifested in the generation of additional prerequisites (resource, organizational and economic) and
incentives to increase volumes and expand potential areas for extracting rent income in the process of its use,
since the using of knowledge and abilities of the employee leads to a consistent accumulation of professional experience, and consequently – to a permanent
increase in the aggregate of these rent-generating properties and activities to improve the environment for
their implementation. The following features of the formation and functioning of the system of rental relations
of the world economy are singled out:
 the prerequisites for the formation of the
quasi-rent are largely created directly in the social
sphere through the implementation of a set of actions
along the main areas of social policy (these areas are
the objectification and compliance with social guarantees, the optimization of territorial organization and the
improvement of the quality of the living environment,
the promotion of competitiveness, the realization of intellectual and vocational skills work force);
 along with the accumulation of knowledge and
the development of the abilities of the individual in the
pre-able and working periods of life (in the process of
obtaining general secondary and vocational education,
postgraduate education, advanced training or retraining, the acquisition of work experience, independent
studies), an innate ability to study, master and generate
knowledge, which also provides forming the adequate
atmosphere for promoting an intellectual product on the
scale of the entire scientific and production cycle of its
development and commercialization has the importance for the quality of its intellectual, professional
and scientific and innovative potentials. In this context,
preservation of the achieved quality of information support for education, science and scientific services, culture, general and vocational and educational level of the
population in the countries and regions where the organization of production is organized, as well as the
stimulation of the achievement of the innovative potential of subjects of international economic relations in
the short term in them entrepreneurial activity at different stages of the scientific and production cycle are crucial for realizing an innovative potential of international economic relations subjects in the short run;
 an effective institutional form of implementation into the economic practice of the results of scientific research and development work is innovative firms
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and their clusters created on the basis of scientific research and higher educational institutions or working in
close cooperation with them, which, using the qualified
researchers trained in these institutions and, partly managers, are able to perform a sufficiently rapid implementation of developed or accepted scientific and technical ideas and innovations.
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Abstract
The main theoretical aspects of the personnel motivation system are given, such as the relevance of the topic,
basic concepts, types of incentives and types of employee motivation. The main provisions of the theory of generations by Neil Howe and William Strauss and its relationship with staff motivation are considered. A comparative analysis of the generations currently on the labor market is carried out: their main characteristics, periods of
birth and types of economic systems and society at the time when the values of representatives were formed. The
similarities and differences between generations, their interaction with each other are revealed. On the basis of
this, an assessment of the importance of values for representatives of different generations was given on a fivepoint scale and the most priority and significant ones for them were identified.
Аннотация
Приводятся основные теоретические аспекты системы мотивации персонала, такие как актуальность
темы, основные понятия, виды стимулирования и типы мотивации работников. Рассматриваются основные положения теории поколений Нейлома Хоува и Вильяма Штрауса и ее взаимосвязь с мотивацией персонала. Проводится сравнительный анализ поколений, находящихся в настоящее время на рынке труда:
их основных характеристик, периодов рождения и типов экономических систем и общества того времени,
когда формировались ценности представителей. Выявлены сходства и различия между поколениями, их
взаимодействие друг на друга. На основе этого дана оценка значимости ценностей для представителей
разных поколений по пятибалльной шкале и выявлены наиболее приоритетные и значимые для них.
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Управление персоналом признается одной из
наиболее важных сфер жизнедеятельности предприятия, способной многократно повысить его эффективность. Важно, что организация эффективной
мотивации персонала составляет самую сущность
управления персоналом. Люди являются важным

ресурсом для большинства организаций и для компаний важно сделать так, чтобы сотрудники были
удовлетворены своей работой, чтобы приносить
максимальную пользу.
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Цель использования эффективных методов мотивации заключается в том, чтобы работники, занятые в той или иной организации, были удовлетворены своей работой, ведь только в таком случае они
могут помогать организации достигать поставленные цели. [1: 98] Задачами данного исследования
будут: - Ознакомиться с содержанием теории поколений; - Исследовать успешный опыт мотивации
профессорско-преподавательского состава; - Рассмотреть эффективные методы мотивации персонала.
Важно знать, что для того, чтобы правильно
подобрать эффективные методы мотивации для работников, нам нужно четко знать их потребности.
В этом нам поможет теория поколений Нейла Хоува и Вильяма Штрауса. Главная идея теории состоит в том, что все население планеты условно разделено на несколько поколений. Поколение в рассматриваемой теории — это группа людей,
объединенных по возрастному признаку. [2: 165] В
учебном пособии Н. Хоув и У. Штраус, описывают
теорию, что люди одной поколенческой группы
разделяют сходные ценности, убеждения и модели
поведения, поскольку росли в одинаковых исторических условиях, под влиянием одних и тех же событий и проблем. Обладая знаниями в области этой
теории можно не только правильно выстроить систему мотивации, но и построить рабочие отношения гармонично, поскольку человек будет знать о
психологических, эмоциональных особенностях
каждого сотрудника.
1.Поколение Х (1963-1983 г.р.). Они привыкли
начинать «с низов», поднимаясь по карьерной лестнице постепенно, поэтому они целеустремлённые
сотрудники, необходимо давать им возможность
роста, но при этом давать возможность постепенно
выполнять цели и достигать планки. Поколение заинтересовано в повышении уровня профессионализма. Роль статуса для них важна, но уже не так
сильно. В современном мире поколение Х хорошо
зарабатывает на маркетинге, бренде. Что касается
исполнительности представителей данного поколения, то можно говорить о том, что появляется необходимость пояснения цели, то есть более развернутого варианта постановки задач. Для «Х» важны
межличностные отношения, налаживание контакты с коллегами, партнёрами.
Что касается эффективных методов мотивации, для поколения X важна уверенность в завтрашнем дне, они должны точно знать с какого
числа у них отпуск, чтобы можно было всё распланировать. Поэтому, предлагая работу такому человеку, необходимо гарантировать полный социальный пакет, предоставление льгот и стабильный уровень заработной платы. Давать возможность
уделять время дополнительному обучению или
предлагать его за счёт компании – вариант мотивации. Только в этом случае поколение Х будет эффективно работать.
2.Поколение Y (1983-2000 г.р.) Важной особенностью для поколения Y является появление
Интернета, который сильно повлиял на организацию работ. Для них важно, чтобы компания давала

23
свободу. Ориентированы эти люди на результат. В
отличии от поколения Х прежде, чем выполнить задачу или поручение, зададут много вопросов: каким образом это возможно, зачем это нужно, что
еще нужно знать. Не так материальны, как предыдущее поколения, хотят получать удовольствие от
своей деятельности.
Теперь об эффективных методах мотивации
для этого поколения. У этого поколения впервые
появляются кумиры. Это значит, что имнужен
наставник, который сможет выполнять эту роль и с
которым можно поддерживать не только рабочие
отношения, но и личные, этот метод наставничества поможет сделать работу данного поколения
более эффективной.
Они не готовы работать на перспективу, им нужен результат и вовлеченность, поэтому мотивация
другая, нежели у предыдущего поколения. [3: 102]
Необходимо давать возможность людям поколения
Y работать и над своими собственными проектами,
это позволит им чувствовать еще большую вовлеченность в свою работу, так как руководство ценит
и личные интересы, и таланты сотрудника. Так,
например, Facebook и Goggle дают сотрудникам 2
часа от рабочего времени на работу над своими собственными проектами.
Им важно ставить цели по технологии SMART
(это метод описания цели, включающий в
себя: конкретность, измеримость, достижимость, важность и определённость по срокам),
так как они четко должны понимать что и зачем они
делают, работа должна иметь для них смысл. Так
же важно давать развернутую обратную связь, хвалить их за работу, это даст поколению Y понять,
насколько сотрудник важен компании.
3. Поколение Z (c 2000 г.р.) Это первое поколение, которое родилось именно в эпоху интернета.
Ноутбуки, телефоны, планшеты-этонеотьемлемая
часть их жизни. Интернет для поколения Z – это не
просто место для общения, это способ самореализации, место, где они могут заявить о себе. Они занимаются фрилансом, обучаются и развивают свои
хобби именно в интернете.
Реальный и цифровой мир не граничат, а
плавно перетекают друг в друга. Это значит, что одним из эффективных методов мотивации для данного поколения будет возможность не просто разрешать пользоваться различными гаджетами и интернетом на работе, а делать так, чтобы это и было
частью их работы. Лишить этой возможности поколение Z будет главной демотивацией для них. [4:
101]
Поколение Z не может концентрироваться
долго на какой-либо задаче, информации. Они
предпочитают смотреть, нежели писать или читать,
поэтому, чтобы привлечь внимание, нужно придумывать что-то яркое, интересное, бросающееся в
глаза. Это важно при презентации организации и
обучении.
Эффективными методами мотивации для данного поколения будут:
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-Визуализация всех материалов для лучшего
восприятия. Поколение Z будет более восприимчиво к картинке или видео, чем к одному только
тексту.
-Основная часть работы должна проходить с
ними через социальные сети. (Вконтакте, Instagram,
Facebook)
-Увеличение скорости работы. Если работа
связана каким-либо образом с интернетом - они
следуют своей стезе, способны быстро адаптироваться и выполнять свою работу.
Теперь обратимся к мотивации персонала образовательных организаций, после того как мы понимаем, что перед тем, как использовать той или
иной метод мотивации, необходимо изучить потребности персонала. Следует рассказать об успешном опыте мотивации профессорско-преподавательского состава. Речь будет идти о знаменитом
Universityof Oxford. [5] Здесь администрация и преподаватели университета лично отбирают студентов на обучение. Это отличный метод мотивации
состава профессоров и преподавателей, так как выбирают они из огромного количества людей
именно тех, кто действительно хочет получить знания и отдаться полностью обучению.
Главное, что пытаются понять профессора и
преподаватели на собеседовании,— почему вы хотите изучать этот предмет, почему именно в Оксфорде, и насколько вы способны справиться с задачами, которые этот предмет ставит.
Преподаватели ищут таких студентов, которые
их самих заставляли бы развиваться, — это в конечном счете делает и работу преподавателей интересной. Так что у них не стоит задача просто выбрать
лучших учеников в лучших школах, задача —
найти тех, кто действительно хочет добиться больших вершин в изучении предмета.
Вот что говорят о своей работе сами преподаватели:
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Доктор Люк Ятс, преподаватель, научный
сотрудник центра генетики (подразделение
структурной биологии) Оксфордского университета: «Здесь можно получить постоянную позицию профессора, сосредоточиться на преподавании
и работать тут до конца жизни. Но чтобы этого добиться, нужна исследовательская карьера топ уровня. Обычно это происходит к 50-ти годам. Мне
28 лет, и часто студенты магистратуры оказываются старше меня. Но это не имеет значения. Студенты Оксфорда всегда влюблены в свой предмет,
всегда хотят знать больше, им действительно не все
равно. Случается, конечно, что студенты мне не
сдают вовремя какие-то работы, но я прощаю – понимаю прекрасно, сколько всего ложится на них. У
студентов, как и у преподавателей, достаточно гибкий график, но очень многое нужно успевать. На
работу, как и большинство жителей Оксфорда, я
всегда езжу на велосипеде – независимо от погоды.
Здесь, в лаборатории, принимаю душ, сажусь за
опыты, изучаю новые материалы и статьи по своей
теме, потом встречаюсь со студентами, потом снова
опыты…». Обратим внимание, что по теории поколений, доктор Люк Ятс принадлежит к поколению
У. Ему важно не только работать и обучать студентов, но так же у него есть возможность заниматься
и своими проектами, то есть удовлетворять и свой
собственный интерес на рабочем месте, у него есть
все условия для этого в виде необходимого оборудования и лабораторий. А помимо собственной
увлеченности, ему также важно и заинтересованность студентов, это значит, что он четко понимает
для чего и зачем он работает, видит отдачу от своих
студентов.
Конечно, существует еще большое количество
методов мотивации. Ниже представлена таблица, в
которой собраны эффективные методы мотивации
персонала образовательных учреждений, на основе
потребностей и мотивов работника.
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Таблица
Эффективные методы мотивации персонала образовательных учреждений
Потребности и мотивы
Методы и способы мотивации персонала обраГруппа методов
персонала образовательзовательных учреждений
ных учреждений
1. Рациональное распределение учебной
нагрузки и расписание занятий.
2.Разработка и утверждение должностных ин1. Потребность иметь стаструкций с указанием конкретных обязанностей,
Административные
бильный график работы
положений, стандартов, соответствующих правометоды
2. Страх увольнения
вым нормам. (наличие должностных инструкций
и стандартов позволяет работнику не бояться
увольнения, так как он четко знает свой функционал, который он должен выполнять)
1. Денежные компенсации в экстренных случаях;
Получение дополнительного заработка (платные
1. Желание быть защищен- дополнительные образовательные услуги);
ным в случае экономиче2. Предоставление в учреждение возможных
ских кризисов;
льгот (питание, путевки в санатории, прохожде2. Желание быть социние диспансеризации, экскурсионные поездки,
Экономические меально защищенным в слубесплатная подписка на периодические издания
тоды
чае болезни или потери
и т. д.);
трудоспособности;
Социальное обеспечение (больничные, отпуск3. Обеспечение своей жиз- ные и т. д.).
недеятельности.
3. Доплаты и компенсации за увеличение
нагрузки;
Премирование работников.
Здесь потребности можно
Здесь методы можно разделить на несколько
разделить на несколько
групп:
групп:
1. Участие в управлении в составе различных коМотивы признания и самиссий, советов;
моуважения:
Организация конкурсов и соревнований, направ1. Потребность в самостоление на районные и городские конкурсы.
ятельности при принятии
Рекомендации на присвоение званий;
решений, в доверии руко2. Благодарственные письма, почетные грамоты;
водства.
Письменная благодарность с занесением в трудо2. Потребность в признавую книжку;
нии своей неповторимо3. Стажировки, командировки для приобретения
сти, уникальности;
опыта в более престижных учреждениях;
3. Стремление сделать каАттестация на высокую квалификационную катерьеру;
горию.
1.Коллективное проведение досуга (экскурсии,
Мотивы принадлежноСоциально-психолопоходы, вечеринки и т. д.);
сти, общения:
гические методы
Проведение совместных совещаний, деловых
1. Потребность в нефоригр.
мальном общении с колле2. Организация групповой работы, выполнение
гами с руководством и др.
коллективных заданий для создания «командного
2. Ощущать себя частью
духа»;
коллектива;
Поздравление со знаменательными событиями.
1. Участие в более сложных и ответственных мероприятиях;
Мотивы самореализации:
Направление на курсы повышения квалифика1. Стремление к професси- ции; Наличие возможности систематически поональному и личностному вышать уровень компетентности.
росту;
2. Предоставление возможности работать в со2. Возможность реализаставе творческих групп, команд разработчиков
ции своих идей, планов;
проектов;
Поощрение активности, творчества, инициативности.
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Подводя итог, можно сказать, что эффективные методы мотивации труда персонала способствует достижение лояльности работников к работодателям. Как правило, под лояльностью на предприятиях понимают верность и преданность
сотрудников целям и ценностям организации. Такие сотрудники эффективнее работают, легче принимают решения начальства, направленные на стабилизацию и сохранение бизнеса. Зная, какие потребности есть у персонала организации, мы можем
четко определить методы, которых будут эффективны именно для них.
Таким образом, управление персоналом невозможно без использования эффективныхметодов
мотивации труда, которые представляют собой создание для работников и коллективов таких мотивов, которые побуждали бы их к активной трудовой
деятельности и удовлетворенности от рабочего
процесса.
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Abstract
It has been substantiated that the issues of environmental management and environmental security are quite
relevant in the EU countries today. It has been established that environmental management involves initiative and
effective activities of economic entities aimed at achieving their own environmental goals based on the principles
of eco-efficiency. It has been proved that one of the means of environmental management is the development and
implementation of coordinated and interconnected legislative, regulatory, organizational, economic, environmental and technical projects and measures in order to improve the quality of forest, water and land resources, and also
ensure their sustainable and environmentally safe use. This is especially topical against the backdrop of climate
change, when the anthropogenic load on natural resources is increasing. In the course of the study, the general
economic and special principles of ensuring the sustainable use of natural resources in the context of modern global
challenges have been singled out based on European experience.
Keywords: environmental management, forest, water and land resources, climate change, state regulation,
efficiency, European experience.
Problem statement. The issue of environmental
nature management safety is quite topical all over the
world today. At present, the problem of sustainable and
environmentally safe use of forest, water and land resources is especially relevant. Forest, water and land resources are important components of the environment.
They have protective functions (water and soil protection, recreational, health, and environmental functions).
Forest, water and land resources are the main factors of
environmental and economic security of the region.
Currently, there is a task to effectively use natural resources and to ensure sustainable use of forest, water

and land resources. It should be based on the improvement of the existing management structure and the use
of environmental and economic management methods,
which will contribute to the preservation of the unique
nature and socioeconomic development of the region.
These issues are addresses by domestic and foreign scientists [2,4,5-7].
Climate change, which has been particularly characteristic over the last 10 years, has a significant impact
on the specific features of the functioning of forest, water and land resources. At the same time, each country
is looking for individual approaches to monitoring and
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environmental management of natural resources
against the backdrop of climate change. In this context,
the EU experience is quite interesting and practical.
Purpose of the study is to look into the experience of EU member states in the organization of environmental management of forest, water and land resources against the backdrop of climate change.
Results. Environmental management is the activity of government authorities and economic entities
aimed at compliance with the mandatory requirements
of environmental legislation, as well as the development and implementation of relevant goals, projects
and programs [1]. Environmental management can be
interpreted as environmentally friendly production
management, which is characterized by the optimal ratio between environmental and economic indicators [89]. It is difficult to overestimate the relevance of environmental management today, since among current
global problems of mankind, environmental problems
are probably the most important. At present, government agencies and international organizations give particular emphasis to the conservation of the environment
and the rational use of forest, water and land resources.
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Environmental management of forest resources.
In the world, in particular in the EU countries, special
attention is paid to the implementation of sound forest
policy, forest conservation, and improvement of the environment. The United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (1992)
adopted an Agenda for the Twenty-First Century. It focuses on combating deforestation, preserving the multifaceted role and various functions of all types of forests, wooded land and forest areas [10]. The program
outlines a number of tasks, namely to ensure a comprehensive and rational transition to sustainable and environmentally safe forestry development, to scale the improvement of the effectiveness of measures in the field
of sustainable use, conservation and sound forest exploitation.
Based on the studied experience of the EU, it can
be argued that the components of general economic and
special principles of ensuring the integrated use of forest resources in the context of modern global challenges
are the principles of balance, inexhaustibility, rationality and multifunctionality (Fig. 1).

principle of balance

involves uniform and mutually agreed use of components of forest resource
potential in all types of activities in the forest complex

principle of inexhaustibility

involves preservation of biodiversity, increase in productivity and
the ability to restore components of forest resource potential

principle of rationality

forethought, feasibility, prudence, transition to intensive use of
forest resource potential (due to waste-free use of available resources)

principle of multifunctionality

means the intensive involvement of the maximum number of components of the forest resource potential in economic turnover

Fig.1. General economic and special principles of ensuring the integrated use of forest resources in the context
of modern global challenges
Source: on the basis of [11].

In European countries, there is a clear division of
power between different authorities horizontally, while
vertically there is decentralization of management in
terms of organization, planning and control. In these
countries, the forest fund is not scattered between different ministries and agencies, which makes it possible
to effectively manage and use forest resources.
For example, German forestry legislation creates
a legal framework for the successful operation of three
forms of forest ownership: public, municipal and private. Small woodland holdings prevail in Germany.
The average area of one woodland holding is 15.5 hectares. Forest policy in Germany is based on the size of

forest husbandries. In Germany, forest policy takes into
account the development of spatial planning to prevent
natural and man-made disasters and to preserve natural
potential. Current German legislation requires forest
enterprises to draw up so-called framework plans for
individual forest areas.
In Italy, current legislation binds forest enterprises
to plan forest production, but only a half of public forests are covered by planning. Planning for the reproduction of forest resources is used as a tool to regulate
state and international assistance aimed at improving
the condition of forests, developing a network of roads
in the forest, etc. In Italy, forest taxation is based on the
forest cadastre. Forest owners pay taxes on income
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from land, capital and labor. The accumulated funds are
used to support nurseries, provide technical assistance
and do research work on plantation cultivation of
woods.

The issue of rational use of forest resources is
quite relevant for Ukraine. The country is well supplied
with forest resources (Fig. 2), but currently there are
many problems associated with forest use.

Fig. 2. Forest cover (thousand hectares) and the level
of forest cover (%) in Ukraine
Source: State Geocadastre of Ukraine.
Environmental management of water resources.
The institutional basis for the implementation of the EU
national water policy is the implementation of EU directives related to the modernization, reconstruction
and technical re-equipment of water infrastructure and
the reproduction of water resources; ensuring the
proper quality of water intended for human consumption; prevention of flooding of settlements and agricultural land; protection of groundwater from pollution
and depletion; protection of water from pollution
caused by nitrates from agricultural sources; urban
wastewater treatment.
Sustainable use and protection of water resources
involves the following:
- optimal distribution of water resources both on
the territory and between branches of the national economy;

- development and implementation of a scientifically sound management system of water resources and
water utilization systems in the basins of large and medium-sized rivers, and especially water quality management, which would take into account global and regional patterns of formation of aquatic ecosystems;
- introduction of a scientifically sound system of
water use and water consumption, which, on the one
hand, would maximally provide all sectors of the economy with water, and on the other hand, would not allow
such changes in aquatic ecosystems that could lead to
their degradation in the future.
For Ukraine, as for most European countries, the
issue of irrigation of agricultural land is relevant today.
Every year the areas that need to be irrigated increase
(Fig. 3).
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Fig. 3. Total area of agricultural land with irrigation systems
Source: State Agency of Water Resources of Ukraine.
Environmental management of land resources.
In market economies, policy and system of public administration have recently been improved on the basis
of sustainable development. As for land resources,
there are many international institutions and organizations, such as the UN, OECD, EQF, European Environment Association (EEA), which make considerable efforts to develop appropriate criteria and indicators for
inexhaustible land use, fertility reproduction and the diversity of the soil cover on the planet.
The generalized European criteria and indicators
of inexhaustible land use, fertility reproduction, protection of integrity and diversity are as follows: prevention

of water erosion and deflation; maintenance of the
proper phytosanitary condition of soils; preservation of
ecological stability of soils; reproduction of soil fertility in agroecosystems; optimization of the biosystem of
soil environment in the process of agricultural use;
maintenance of socioeconomic functions of soils; application of effective statutory, economic and organizational mechanisms of environmentally sustainable land
use.
Ukraine is characterized by a high level of plowed
land. This is confirmed by a significant share of agricultural land (Fig. 4), which has negative environmental consequences.

Fig. 4. Share of agricultural land in Ukraine,%
Source: State Geocadastre of Ukraine.
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Specific features of environmental management in
the context of climate change. Climate change refers to
the environmental risks that determine the environmental security. This process is primarily accompanied by
changes in air temperature and precipitation. The signing of the UN Framework Convention on Climate
Change by 175 countries indicates that climate change
is a significant threat to the environment and economic
development.
Climate change is already taking place and this
process will intensify. Therefore, regardless of whether
a person is involved or not, it is necessary to take
measures to combat these changes, to restrain the rate
of temperature rise in order to avoid dangerous and irreversible consequences for the environment, economy
and society in the future.
Under present-day conditions it is necessary to try
to adapt and minimize the negative effects of predicted
climate change, to make the most of their benefits
where possible. If in the past climate change was natural, over the last 50 years it has been mainly caused by
human activities. Anthropogenic factors contribute to
climate change owing to changes in the concentration
of greenhouse gases and aerosols in the atmosphere. As
a result, there is a cyclical impact on all components of
the environment: forest, water and land resources.
Conclusions.
1. The European experience of forest management indicates the expediency of a clear division of the
functions of legal support for the reproduction and use
of forests, monitoring and control over forests and direct management of the processes of reproduction and
use of forest resources. Most European countries lay
special emphasis on forest management planning, as
this function, firstly, makes it possible to determine
long-term and short-term development goals of the industry, and secondly, the public influences the forest
management process through this function. Targeted
tax policy is used to encourage forest owners and other
entities to conduct forestry in compliance with national
strategic objectives.
2. In order to achieve economic and environmental balance in the system of water relations, a set of
measures was developed and implemented in the EU to
improve the mechanism of water resources management. In addition, strategies for regional development
were identified taking into account the natural water
supply of territories, formation of a modern institutional structure of water management. European experience shows that only strategic planning contributes to
implementation of adequate and coordinated measures
in water management, conservation and restoration of
aquatic ecosystems, management of risks of natural and
man-made nature. This planning is based on a comprehensive analysis and long-term forecast of economic,
social and environmental factors of water use and quality science-based models of water management.
3. In the course of the study, generalized European criteria and indicators of sustainable land use have
been singled out, namely prevention of water erosion
and deflation; maintaining the proper phytosanitary
condition of soils; preservation of ecological stability
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of soils; reproduction of soil fertility in agroecosystems; optimization of the biosystem of soil environment in the process of agricultural use; application of
effective regulatory, economic and organizational
mechanisms of environmentally sustainable land use.
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Abstract
The article examines the current state, problems and prospects of development of the dairy subcomplex of
the agro-industrial complex: milk production, its processing and production of dairy products within the technological chain.
The dynamics of the cow population, their productivity, the volumes of milk production by quality, the supply
of raw milk to processing plants and dairy production are analyzed.
The actual state of milk consumption and the problems of meeting the rational norms of consumption of dairy
products by the population of Ukraine are considered and analyzed.
Based on the results of the analysis of the dairy market functioning and its existing problems, the main directions and solution are proposed.
Анотація
У статті досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ланок молокопродуктового
підкомплексу АПК: виробництво молока, його переробки та виробництва молочних продуктів в рамках
технологічного ланцюга. Проаналізовано динаміку поголів’я корів, їх продуктивності, обсягів виробництва молока за якістю, обсяги постачання молочної сировини на переробні підприємства та виробництва
молочних продуктів, Розглянуто і проаналізовано фактичний стан споживання молока та проблеми задоволення раціональних норм споживання молочної продукції населенням України. На основі результатів
дослідження існуючих проблем функціонування ринку молока запропоновано основні напрямки їх вирішення.
Keywords: dairy cattle breeding, milk, productivity, milk quality, dairy market.
Ключові слова: молочне скотарство, молоко, продуктивність, якість молока, молочний ринок.
Молокопродуктовий підкомплекс охоплює
весь ланцюг процесів виробництва, перерозподілу,
переробки, реалізації молока та молочних продуктів і є однією з важливих сфер АПК України. Проте,
на сьогодні, діяльність підкомплексу характеризується значною нестабільністю, яку обумовлюють
ряд негативних факторів: скорочення поголів’я корів, зменшення обсягів виробництва кормів, молока, недостатні товарність та обсяги постачання
якісного молока на переробку, зниження глибини
переробки молока, відсутність зрозумілої та ефективної державної політики щодо підтримки та розвитку молочного скотарства та підприємств молокопродуктового підкомплексу, скорочення рівня
доходів населення і, відповідно, його купівельної
спроможності та попиту на молочну продукцію на

внутрішньому ринку тощо. Тому постає необхідність подальших досліджень стану, тенденцій і проблем функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК, починаючи з молочного
скотарства, з метою виокремлення напрямів їх
розв’язання та покращення ситуації, що склалася на
ринку.
Результати проведених досліджень свідчать,
що починаючи з 1998 р, у відповідь на зростаючий
попит, щороку збільшуються обсяги світового виробництво молока. Так у 2018 р. було вироблено
887 млн т всіх видів молока (козячого, овечого, буйволиного, коров'ячого), в тому числі 656 млн т коров'ячого [1]. Експорт молочної продукції у 2019 р.
зріс на 1% проти 2018 р і склав 76,7 млн т в перерахунку на молоко, Однак, в умовах зростання чисельності населення світ потребує все більше молока.
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Так за прогнозами експертів ФАО до 2030 р виробництва молока всіх видів повинно зрости до 11001200 млн т. Цього зростання планується досягти за
рахунок концентрації поголів’я та інтенсифікації
виробництва [1].
Проте, як свідчать результати проведених досліджень, Україна, яка за обсягами виробництва коров'ячого молока ще 30 років тому у світовому рейтингу виробників посідала шосте місто в світі, зараз
знаходиться в кінці другої десятці і знаходиться перед загрозою виникнення дефіциту вітчизняної молочної сировини на внутрішньому ринку. Так питома вага України в світовому поголів’ї ВРХ знизилась з 0,02% у 1990 р до 0,0019%. у 2019 р., тобто
майже у 10,5 разів [2,3]. Тобто за останні роки було
втрачено не тільки значну частку світового ринку
тваринницької продукції, а і робочі місця, податки,
валютні надходження від експорту тваринницької
продукції. Для порівняння, у молочному секторі
Нової Зеландії працює 46 тис робітників і за
2018/19 МР вони заробили для країни $18,1 млрд
експортних доходів [4] В той же час в Україні експорт молочної продукції (з молоковмісною продукцією) знизився з $508 млн у 2017 р до $ 370 млн у
2019 р.. Скорочення обсягів експорту, зумовлено
скороченням поголів'я корів, дефіцитом якісного
молока в переробці, падінням світових цін на деякі
експортні товари та зміцненням курсу національної
валюти протягом 2019-2020 рр.

Результати аналізу свідчать про те, що за період 1990-2019 рр. поголів’я ВРХ скоротилося у
8,34 разів та зберігає загальну тенденцію до скорочення (табл.). Протягом цього періоду поголів'я
ВРХ в Україні скорочувалося із швидкістю 3,02% в
рік - щорічно стада втрачали в середньому до 721
тис. голів ВРХ [2,3,5]. На початок 2020 р. ВРХ м'ясного і молочного напрямів в країні налічувалося
близько 3,09 млн. голів, що на 8,7% менше, ніж в
2017 р.
Основною причиною таких змін є те, що на початку 1990-х рр., під час розвитку та лібералізації
діяльності банківського сектору, знищення поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) прийняло найбільш варварський розмах, коли майно сільгосппідприємств (в тому числі ВРХ), йшло під заставу
кредитів. Підприємства, що не мали можливості повернути кредити вчасно, переоформлювали, за полегшеною процедурою, заставу у власність банків.
В результаті конфіскована банками ВРХ негайно
йшла на забій, у тому числі і десятки тисяч голів
племінного молочного стада. Через це підприємства що займались скотарством, зазнали великих
втрат та виживають в умовах розбалансованості
економічних відносин між виробниками сировини і
молокопереробними підприємствами, низького рівня якості менеджменту та маркетингу, обмеженої
купівельної спроможності споживачів, яка стримує
формуванні справедливих цін на молоко та молочні
продукти.
Таблиця
Динаміка поголів’я великої рогатої худоби, ії продуктивності та обсягів виробництва і переробки
молока в Україні [3,5].
Рік
2019/
Показник
1990
2000
2010 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 1990,
%%
ВРХ, тис.голів:
24 623 5 037 4826
3884
3750
3683
3531
3092
12,55
У тому числі кількість
8 378
1851
2631
2167
2109
2018
1919
1788
20,5
поголів’я корів тис. голів
Надій на одну корову, господарства усіх категорій
2863
2359
4082
4644
4735
4820
4922
4976
173,8
тис. кг
Вироблено молока, тис. т
24508 12658 11249 10615 10382 10281 10064 9963
40,65
Надійшло молока на переробні підприємства,
117958 3335 4793
4251
4183
4348
4179
3868
21,54
всього, тис. т, у тому числі:
від підприємств, тис. т
17943
1789 2193
2744
2512
2689
2720
2750
15,32
Рівень товарності, %
73,27
26,34
42,6
40,0
40,2
42,3
41,2
38,8
18,8

Аналогічні проблеми виникли на підприємствах пов’язаних з діяльністю молокопродуктового
підкомплексу: у виробників техніки та обладнання
для підприємств з вирощування ВРХ, комбікормів
та шроту, насіння для виробництва кормів, ветеринарних, фармакологічних, миючих засобів тощо.
Так наприклад, питома вага кормових культур в загальних площах посівів скоротилась з 37,02% у
1990 р. до 6,15% у 2019 р., тобто більш ніж у 6 разів.
При цьому, якщо у 1990 р., при валовому зборі зер-

нових 50-51,2 млн. т до 30 млн. т йшло на задоволення потреб тваринництва, забезпечуючи стабільну і достатню кормову базу, то на сьогодні, відбулись значні зміни у структурі посівних площ, з
орієнтацією на збільшення площ під більш маржинальними технічними культурами (соняшник, соя,
ріпак, кукурудза, сорго, квасоля), ліквідних на зовнішніх ринках. Так з 76 млн т зернових, зібраних у
2019 р, на експорт було відправлено 57 млн т. [5].
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Також окрім кількісних, в молочному скотарстві сталися і якісні зміни. Так у 1990 р - 85,6% поголів’я ВРХ та 73,91% поголів’я корів знаходилось
на утриманні у сільгосппідприємствах, які виробляли понад 76 % молока [3,5]. На сьогоднішній день
- 66,1 % поголів’я ВРХ та 75,5% поголів'я корів
утримується в особистих господарствах населення
(71,75% від всього валового обсягу виробництва
молока в країні виробляється ними). При цьому в
особистих господарствах утримують лише 1-2 корови, і це не є для господарств повноцінним джерелом існування, а скоріше, це частина їх способу
життя, тому найчастіше в них не в змозі забезпечити ні певний рівень ефективність виробництва
молока, ні його якість та безпечність.
Тобто відбулась трансформація молочного
скотарства і сировинної бази молокопродуктового
підкомплексу – скоротились обсяги виробництва
дешевого, проте низькоякісного молока населення і
це скорочення не встигають компенсувати якісною
сировиною сільгосппідприємства. Хоча треба відзначити, що відновлення племінної роботи у сільгосппідприємствах які займаються молочарством,
покращення умов утримання, підвищення якості
кормів та застосування нових технологій відгодівлі,
призвело до зростання продуктивності корів. Так у
2019 р. середній надій на одну корову склав 4976
кг/рік проти 2863 кг/рік у 1990 р. При цьому, в сільгосппідприємствах які займаються молочарством
продуктивність корови склала 6101 кг/рік, а у господарствах населення – 4630 кг/рік. [3,5].
Результати проведеного дослідження також
свідчать, що останніми роками у розвитку молочного скотарства сільськогосподарських підприємств відбулися досить складні процеси, які, з одного боку, пов’язані зі зростанням концентрації поголів’я ВРХ у великих сільгосппідприємствах та
скороченням її у малих і середніх агропідприємствах. Так середній розмір стада у сільгосппідприємствах хоча збільшився за останні 10 років зі 143 до
204 корів, однак кількість господарств, які займаються молочарством зменшилася з 6043 до 2600
одиниць. В той же час, 56,4% усього поголів’я ВРХ
у 2019 р утримувалось у 296 підприємствах (14,5%
від їх загальної кількості) і де поголів’я ВРХ перевищує 1000 голів. Водночас, лише 2,2% від усього
поголів’я ВРХ утримувалось в 711 підприємствах
(34,8%) в яких налічувалось від 50 до 100 голів у
розрахунку на одне господарство. Найбільшою за
поголів’ям ВРХ, була група із 155 підприємств із
поголів’ям понад 1500 голів на одне господарство,
де утримувалось 39,6% від усього поголів’я ВРХ
сільгосппідприємств. Також досить суттєвою була
група з 360 підприємств (17,6%) із рівнем концентрації 500–999 голів, де утримувалось 23,8% від
усього поголів’я ВРХ аграрних підприємств. Водночас, із поголів’ям корів ситуація склалася дещо
інша. Найбільшу питому вагу (33%) займала група
підприємств із концентрацією 100–499 голів у середньому на одне господарство, де утримувалось загалом 17,6% усього поголів’я корів. При цьому
група найменших господарств із концентрацією до
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50 голів ВРХ утримувала лише 1,1% усього поголів’я тварин, а питома вага таких підприємств
склала 26,9% у загальній їх кількості [3,5].
Можна спрогнозувати, що за незмінних умов
функціонування й підтримки галузі молочного скотарства згідно, оцінок науковців Інституту аграрної
економіки, поголів’я корів в Україні до 2030 р може
скоротитися на 756,3 тис. голів – більш ніж на третину (-40,3%) проти показників 2019 р. Найбільше
скорочення поголів’я – на 46,7% – передбачається
у господарствах населення. В умовах відкриття ринку землі і невизначеності з перспективами земельних ресурсів, на чверть (-26,4%) може скоротитись
поголів’я у категорії сільгосппідприємств з поголів’ям до 500 корів. Навіть нарощування кількості
худоби (+9,1%) у великотоварних господарствах –
з поголів’ям понад 500 корів – не зможе змінити загальний негативний тренд обсягів виробництва у
молочному скотарстві [6].
Все це призводить до зростання цін на якісну
продукцію. Так 2019 р в Україні були одні з найвищих цін на молочну сировину у всій Європі. Взимку
ціна на молоко сягала 38 євроцентів, на той час у
Польщі було 32. Зараз у Польщі – 22, в Україні – 32.
Ми за вартістю сировини уже неконкурентоспроможні [3,5].
Зростання цін на молоко в останні роки, мало
б стимулювати сільгосппідприємства в напрямі нарощування виробництва якісної сировини. Проте ті
з них, які мають необхідний потенціал для нарощування виробництва, скоротили інвестиції в розвиток виробництва в очікуванні відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. А невеликі підприємства, без достатньої мотивації,
продовжують як і раніше вирізати корів і згортати
виробництво молока. При цьому саме промислові
ферми забезпечують левову частку сировини для
молокопереробних підприємств. Так, із загального
обсягу закупленого переробниками у першому півріччі 2020 р молока 1,3 млн т молока надійшло від
сільськогосподарських підприємств (-0,8% до першого півріччя 2019 р.), надходження від господарств населення склали 376,5 тис т (-15,6%). Загалом молокопереробні підприємства України, за підсумками першого півріччя 2020 р, отримали 1,8
млн т молока базової жирності, що на 7,1% менше,
ніж за відповідний період минулого року. І це, 39%
від усього виробленого молока.
З вищенаведених даних можна зробити висновок, що на сьогодні склалася найкритичніша не
тільки за всі роки незалежності України, а і за
останніх 120 років. Навіть по закінченню Другої
світової війни поголів’я ВРХ та корів в Україні
було більше за сьогоднішнє. А від стану молочного
скотарства залежить ефективність та стабільність
функціонування молокопереробних підприємств,
тому що дефіцит молочної сировини на внутрішньому ринку несе в собі системні загрози.
Проведений аналіз свідчить, що якщо станом
на кінець 1990 р. в країні працювало 643 підприємства, то на кінець 2019 р – лише 192, або всього
29,86 % проти 1990 р. При цьому, 80 діючих моло-
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копереробних підприємств виробляють 90% вітчизняної молочної продукції з незбираного молока. У
2018 р. до трійки лідерів молока входили три компанії: Данон Україна (13,15%), Молочний альянс
(11,19%) та Лакталіс (9,95%) [8,9]. Власники цих
підприємств вкладають значні кошти в модернізацію виробництва та поліпшення якості молока та
молочних продуктів, слідкує та відповідно реагує
на зміни кон’юнктури ринку, постійно поліпшує та
розширює асортимент з метою покращення процесу виробництва продукції, збільшення обсягів
виробництва та нарощування чистого прибутку.
В умовах дефіцит молочної сировини, значно,
до 500-600 км розширюються розміри сировинної
бази переробників. Все це збільшує витрати молокопереробних підприємств на виробництво молочної продукції та знижує конкурентоспроможність
вітчизняних підприємств не тільки на світовому, а
й на внутрішньому ринку. Разом з скороченням кількості молокопереробних підприємств, на 47,31%
скоротились їх загальні виробничі потужності.
Хоча треба відзначити, що закривались малопотужні, застарілі підприємства, в наслідок чого на
76,6% зросла середня потужність молокопереробного підприємства. Проте, при збереженні тенденцій з поголів’ям та обсягами виробництва молока,
кількість підприємств продовжить скорочуватися.
Так за оцінками експертів кількість молокопереробних підприємств до 2025 р. може скоротитись до
157 одиниць [3,5,8].
В цих умовах. сучасний глобальний продовольчий ринок дуже швидко реагує на виникнення дефіциту на будь-який продукт, намагаючись заповнити його імпортом і заробити при цьому. А специфіка ринку молока полягає в тому, що потужні
виробники молока з сусідніх країн будуть експортувати вже готові молочні продукти, що може мати
негативні наслідки для молочно продуктового комплексу України. В цих умовах стрімко зростає імпорт молочної продукції по всіх товарних групах.
Так, у 2019 р в Україну було імпортовано 20,4 тис.
т твердих сирів. Якщо перерахувати це на сировину, то в Україну зайшло 500 тис. т молочної сировини (15% від всього обсягу реалізованої продукції за рік). При цьому імпортна продукція конкурентна у порівнянні з вітчизняною завдяки
субсидуванню в країні експортері.
Щоби бути конкурентоспроможними на внутрішньому та світовому ринках, в Україні щороку
необхідно переробляти близько 6 млн т молока. Однак, у 2019 р було перероблено 3,8 млн т молока. У
2020 р прогнозується поставка на переробку близько 3,6 млн т молока, тобто переробна галузь зменшить обсяги переробки ще на 120 тис. т молока. А
це потужності одного великого молокопереробного
підприємства. Тобто щороку в Україні через зменшення надходження молока на переробку зникає
одне велике підприємство. Тому для великих господарств, що займаються молочним скотарством,
має бути державна підтримка з метою збільшення
поголів’я, зростання продуктивності (модернізація
й будівництво нових молочнотоварних ферм). Тому
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що, якщо буде зрости поголів’я корів, то збільшиться кількість виробництва молока та зросте й
чисельність зайнятих у галузі тваринництва робітників. При цьому треба врахувати, що на одне робоче місце в тваринництві створюється до 10 робочих місць суміжних галузях.
А для виконання цих завдань потрібні значні
капітальні вкладення, бо на створення 1 корово-місця треба витратити $9-11 тис. Тобто для того, що
б отримати 5 млн т молока в 2025 році, необхідно
на це щорічно витрачати 7-9 млрд грн. Тобто держава могла б фінансувати, наприклад, до 50% з цієї
суми, а решту – з альтернативних джерел. Більш
того, в умовах відкриття ринку землі, слід законодавчо запровадити норму поголів’я ВРХ на 1 га
сільськогосподарської землі, що обробляється та
створити Фонд відновлення родючості землі на основі застосування органічних добрів.
Негативними процесами, які стримують зростання обсягів виробництва молока є [2]:
 низький рівень інвестиційної привабливості
галузі через переважну збитковість господарств;
 висока капітало- і трудомісткість розширення виробництва та виконання виробничих процесів;
 зростання цін на всі види ресурсів, що використовуються у виробництві;
 необхідність відведення значних площ сільськогосподарських угідь під кормові культури, сінокоси і пасовища;
 непрозора політика держави щодо відкриття
ринку землі.
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Abstract
After analyzing the definition, principles, functions and specifics of local government in the Russian Federation, it becomes obvious that local government is a government that should be as close to people as possible.
Recognition of local self-government as one of the foundations of the constitutional system presupposes the establishment of a decentralized system of government, consolidation of other (than in the conditions of centralization and concentration of power) foundations of relations between federal government bodies, government bodies
of the constituent entities of the Russian Federation and local government bodies.
Аннотация
Проанализировав определение, принципы, функции и специфику местного самоуправления РФ, становится очевидным, что местное самоуправление – это власть, которая должна быть максимально приближена к людям. Признание местного самоуправления в качестве одной из основ конституционного строя
предполагает установление децентрализованной системы управления, закрепления иных (нежели в условиях централизации и концентрации власти) основ взаимоотношений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Keywords: local government, civil society
Ключевые слова: местное самоуправление, гражданское общество
Система местного самоуправления включает
основные входящие в него элементы. Существует
несколько точек зрения ученых на толкование термина «система местного самоуправления». О.В. Заиграева под системой местного самоуправления
предлагает понимать «совокупность взаимодействующих между собой самоуправляющихся систем, которые выступают в качестве составных частей»[1, с. 45]. По-другому подходит к определению
системы
местного
самоуправления
В.П.Кайсарова.По их мнению, система местного
самоуправления – это «совокупность местных сообществ жителей, муниципальных образований, их
внутренних субъектов и институтов, взаимодействующих между собой и с внешней средой в процессе отправления самоуправленческих функций»
[2, с. 19] [3, с. 82]. В.Г. Стрекозов и Ю.Д. Казанчев

видят в системе местного самоуправления «законодательную регламентацию и практическое осуществление территориальных пределов местного
самоуправления, его разновидностей, механизма
местного самоуправления, основных принципов
местного самоуправления, полномочий органов и
должностных лиц местного самоуправления, гарантий осуществления местного самоуправления» [4,
с. 39].
Наиболее верной представляется точка зрения
О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева, в соответствии с которой под системой местного самоуправления следует понимать «совокупность организационных
форм местного самоуправления в рамках муниципальных образований, посредством которой обеспечивается решение вопросов местного значения,
местной жизни» [5, с. 68].
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В соответствии со ст. 3 Конституции РФ народ
осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Таким образом, на
конституционном уровне закрепляются две основные формы народовластия: непосредственно (прямая демократия) и через системы органов государственной и муниципальной власти (опосредованная
демократия). Соответственно, в рамках системы
местного самоуправления можно выделить формы
прямого волеизъявления граждан (непосредственной демократии) на местном уровне и формы опосредованного участия населения в местном самоуправлении через систему органов местного самоуправления.
Авторы также выделяют в системе местного
самоуправления отдельную группу, связанную с
территориальным общественным самоуправлением. Однако территориальное общественное самоуправление при всей своей специфике является
все же одной из форм прямого волеизъявления
граждан на местном уровне, что следует из содержания гл. 5 «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131-ФЗ.
Таким образом, под системой местного самоуправления следует понимать совокупность форм
прямого волеизъявления граждан на местном
уровне и органов местного самоуправления, существующих в рамках муниципальных образований,
посредством которой обеспечивается решение вопросов местного значения, местной жизни.
Единство системы местного самоуправления
обусловлено тем, что она основывается на демократических принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, строится с
учетом роли и функций местного самоуправления в
обществе и государстве, а также исторических и
иных местных традиций и определяется населением соответствующих муниципальных образований самостоятельно[6, с. 27].
На практике используются два основных способа территориальной организации местного самоуправления: территориальный и поселенческий.
При выборе поселенческого способа муниципальные образования образуются в границах поселений
(городов, сел, поселков). Исторически поселенческий принцип восходит к средневековому городскому управлению в Западной Европе и к периоду
освоения
Североамериканского
континента.
Наиболее последовательно поселенческий принцип
реализован во Франции. В соответствии с Законом
от 14 и 22 декабря 1789 г. муниципалитет был учрежден в каждом городе, поселении, провинции или
сельском сообществе[7, с. 41].
При территориальном способе муниципальные образования образуются на определенной территории, в состав которой могут входить несколько
поселений. Местное самоуправление в таких терри-
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ториальных единицах обычно является результатом эволюции государственного управления на местах и постепенного вовлечения населения в решение публичных задач[8, с. 31].
Территориальная модель с одноуровневыми
муниципалитетами, сформированными главным
образом на базе крупных городов и административных районов после принятия Закона о местном самоуправлении 1995 г. получила распространение
более чем в половине субъектов РФ, среди которых
Волгоградская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Ульяновская области[9, с. 66].
Очевидный недостаток данной модели – отдаленность муниципальных управленческих структур от населения, органы местного самоуправления, по сути, превращаются в низовое звено системы государственной власти.
Почти в 20 субъектах РФ была сформирована
поселенческая модель с одноуровневым муниципалитетами, сформированными на базе городских и
сельских поселений, сельских округов, например в
Воронежской, Оренбургской, Тамбовской области[8, с. 32].
Недостатком этой модели является слабая финансовая база большинства таких муниципальных
образований, отсутствие развитой инженерной и
социальной инфраструктуры, а также квалифицированных кадров.
Территориальные основы местного самоуправления – совокупность норм, закрепляющих и
регулирующих территориальную организацию
местного самоуправления: состав территории, порядок установления и изменения границ муниципального образования.
При рассмотрении вопроса о территориальных
основах местного самоуправления необходимо
определить, на какой территории оно осуществляется.
В любом государстве публичная власть не может осуществляться из единого центра, возникает
необходимость передачи управленческих функций
на места. Для этого используется так называемое
локально-территориальное деление.
Локально-территориальное деление – это разделение территории государства на внутренние локальные территории, в рамках которых осуществляются публично-властные функции и создаются
органы публичного (государственного и муниципального) управления.
В иерархии территориальных единиц Российского государства выделяют два уровня: первый
представляет собой деление страны на первичные
территориальные составляющие – субъекты РФ,
второй – деление субъектов Федерации на административно-территориальные единицы.
«Административно-территориальная единица
есть часть территории субъекта Федерации с установленными границами, имеющая свое наименование, постоянный центр, характеризующаяся единством, непрерывностью, включающая, как правило,
один или несколько населенных пунктов, выделяемая с целью комплексного решения государствен-
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ных и местных задач, необходимых для обеспечения жизнедеятельности местного населения, населения субъекта Федерации, страны в целом», – отмечает О.С. Кокшаров [10, с. 11].
В соответствии с Федеральным законом 1995
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территории муниципальных образований определяли органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Но ввиду отсутствия в
Федеральном законе четких критериев территориальной организации местного самоуправления сложились различные ее модели. В одних субъектах
муниципальные образования были созданы только
на уровне населенных пунктов (городов, поселков
и так далее). В других – муниципальная власть создавалась только на районном уровне. В третьих,
присутствовали обе модели, однако полномочия
между муниципальными образованиями не были
четко разграничены. Ни один из выбранных подходов не позволял решать вопросы местного значения: в поселениях, небольших по площади и численности населения, не хватало ресурсов; в районе
муниципальная власть оказывалась слишком отдаленной от населения для решения, например, таких
вопросов, как благоустройство территории, коммунальное хозяйство; третья модель не позволяла разграничить вопросы местного значения между различными типами муниципальных образований, поскольку перечень таких вопросов был единый.
Соответственно, были трудности и с передачей на
местный уровень отдельных государственных полномочий[11, с. 77].
Отличительными признаками муниципального образования выступают:
- населенная территория;
- осуществление на ней местного самоуправления;
- обособленная муниципальная собственность;
- местный бюджет;
- выборные органы местного самоуправления
[7, с. 29].
С организационной точки зрения муниципальное образование можно определить как социальную систему, существующую на определенной территории, наделенную собственной компетенцией
по решению ряда вопросов местного значения под
свою ответственность [7, с. 31].
Конституция РФ в ст. 131 закрепила три важнейшие нормы определения территориальных основ местного самоуправления:
- местное самоуправление осуществляется в
городских, сельских поселениях и на других территориях;
- территориальные основы местного самоуправления определяются с учетом исторических и
иных местных традиций;
- изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается
с учетом мнения населения соответствующих территорий [5, с. 122].
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Территориальные интересы отражают реальные взаимосвязи людей, возникающие в результате
совместного проживания на одной территории.
Интерес не отделим от субъекта, который выступает его носителем и выразителем. Субъект территориальных интересов – основная масса населения, которая выступает носителем интересов, их
выразителем является активная часть населения
[12, с. 96].
На решение всех указанных выше проблем
был направлен новый Закон о местном самоуправлении 2003 г. Его базовая идея заключается в выделении двух уровней муниципальных образований и
определении предметов ведения для каждого из
них.
В соответствии с этим на всей территории РФ
(за некоторыми исключениями) была введена двухуровневая система местного самоуправления. По
мнению ученых, двухуровневая модель позволит
обеспечить решение конкретных вопросов местного значения именно на том уровне, на котором
присутствуют объективно необходимые для этого
ресурсы, кадровый и организационный потенциал.
Кроме того, данная модель позволит выстроить оптимальную систему взаимодействия органов местного самоуправления и с населением, и с органами
государственной власти.
По своим системным качествам муниципальные образования можно классифицировать по различным основаниям: численности населения, нормативно-правовому статусу, характеру застройки,
степени урбанизации, выполняемым функциям и
др.[15, с. 141]
В работе Н.Л. Пешинавыделяются три группы
муниципальных образований:
1. Поселенческие муниципальные образования
(города, поселки, сельские населенные пункты).
Для этой группы характерна полная завершенность
производственного цикла на территории, складывающаяся на базе взаимосвязанной системы производства и жизнеобеспечения.
2. Территориально-поселенческие образования – представляют собой группу достаточно независимых друг от друга территорий, округов, связанных общностью хозяйственных интересов.
3. Территориально-муниципальные образования (хутора, поселки в условиях Крайнего Севера)[13, с. 11].
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ предусмотрено создание пяти видов муниципальных образований:
- городское поселение;
- сельское поселение;
- муниципальный район;
- городской округ;
- внутригородская территория города федерального значения [11].
Таким образом, сочетание поселенческого и
территориального способов в построении системы
муниципальных образований позволяет одновременно решить как задачу приближения местного
самоуправления к населению, так и задачу решения

38
всего комплекса вопросов местного значения на соответствующем их природе территориальном
уровне.
Попыткой совместить достоинства этих моделей стало использование комбинированного территориально-поселенческого способа. В результате
более чем в 20 субъектах РФ (Алтайский край,
Псковская область и др.) после 1995 г. была создана
двухуровневая система местного самоуправления,
у которой нижним уровнем являются поселения, а
верхним – муниципальные районы[14, с. 57].
Двухуровневая модель территориальной организации местной власти сочетает в себе достоинства как поселенческого, так и территориального
принципов организации местного самоуправления,
лишена их недостатков, но при этом возникают
другие трудности. Так как Закон о местном самоуправлении 1995 г. не предусматривал возможности создания двухуровневой модели местного самоуправления (хотя и не запрещал ее), на практике
вставал вопрос о необходимости разграничения региональным законодательством полномочий, объектов собственности и доходных источников
между муниципальными образованиями разного
уровня.
Кроме того, складывающаяся в условиях двухуровневой модели территориальной организации
местного самоуправления система бюджетов муниципальных образований не вписывалась в существующую
налогово-бюджетную
систему
страны[15, с. 148].
Подводя итог, можно сделать вывод, что субъекты Федерации свели роль местного самоуправления до подчиненного объекта управления. Существенная причина этого процесса – несовершенство
Российского законодательства. Закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» носит рамочный характер и требует принятия целого пакета законов, регулирующих отношения между различными уровнями власти. В результате реализации положений
этого закона была нивелирована разница между
сельскими и городскими муниципальными образованиями, когда все они получили равные права и
обязанности. С другой стороны, появилось видовое
разнообразие муниципальных образований: села и
поселки; районы, объединяющие город и прилегающую сельскую территорию, или только сельские
районы; города, городские районы и более мелкие
административно-территориальные единицы (как в
Москве и Санкт-Петербурге). Все это создает путаницу и сложность их взаимодействия с органами
государственной власти всех уровней, а также друг
с другом. Ряд специалистов утверждает, что в РФ
построена германская модель федерализма и американская – местного самоуправления, считающаяся наиболее сложной и многоуровневой (но без
подчиненности одного уровня другому)[16, с. 243]
[17, с. 97].
Проанализировав определение, принципы,
функции и специфику местного самоуправления
РФ, становится очевидным, что местное само-
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управление – это власть, которая должна быть максимально приближена к людям. Признание местного самоуправления в качестве одной из основ
конституционного строя предполагает установление децентрализованной системы управления, закрепления иных (нежели в условиях централизации
и концентрации власти) основ взаимоотношений
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законодательством и правовыми актами субъектов Федерации определяется роль местного самоуправления в осуществлении народовластия, правовые, экономические и финансовые основы
местного самоуправления и государственные гарантии его осуществления, устанавливают общие
принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
Важнейшим и необходимым условием полного и эффективного осуществления задач и функций местного самоуправления является гарантированность прав местного самоуправления.
Система гарантий, прав местного самоуправления закрепляется Российским законодательством, охватывает всю совокупность условий и
средств, обеспечивающих реализацию и правовую
защиту интересов местной власти.
Создание надлежащих условий для эффективного развития местного самоуправления и местной
власти в целом – это сложная задача, решение которой потребует времени и объединения усилий органов центральной власти и субъектов Федерации
[18, с. 51].
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Abstract
The article summarizes the theoretical approaches to defining the definition of "international competitiveness
of the enterprise". A conceptual model of international competitiveness management of the enterprise is proposed,
which provides a system of support, opportunities research, development and implementation, evaluation and control of the strategy of entering foreign markets. Factors of external (mega- and macro-level) and internal environment that influence the level of international competitiveness of the enterprise are determined. The components of
the system of ensuring the international competitiveness of the enterprise are considered. The practical significance
of the work is that the main provisions and results of the study can be used to ensure effective management of the
enterprise, which will allow it to succeed, occupy and maintain its position in certain segments of the international
market.
Анотація
У статті узагальнено теоретичні підходи до визначення дефініції «міжнародна конкурентоспроможність підприємства». Запропоновано концептуальну модель управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що передбачає систему забезпечення, дослідження можливостей, розробку та реалізацію, оцінку та контроль стратегії виходу на зовнішні ринки. Визначено чинники зовнішнього (мега- та
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макрорівня) та внутрішнього середовища, що чинять вплив на рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто складові системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Практична значимість роботи полягає в тому, що основні положення та результати дослідження
можуть використовуватися для забезпечення ефективного управління підприємством, що дозволить йому
досягти успіху, зайняти та утримати свої позиції в певних сегментах міжнародного ринку.
Keywords: International competitiveness, management model, enterprise, external environment, internal
environment, competitive advantages
Ключові слова: Міжнародна конкурентоспроможність, модель управління, підприємство, зовнішнє
середовище, внутрішнє середовище, конкурентні переваги
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Одним з найважливіших факторів розвитку та успішної діяльності будь-якої господарюючої одиниці в сучасних умовах є конкурентоспроможність.
Глобалізаційні
процеси,
науково-технічний прогрес, розвиток інновацій вимагають від суб’єктів господарювання постійного
удосконалення засобів та методів виробництва,
якості продукції та послуг, які можуть складати гідну конкуренцію аналогічним товарам як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Особливої
уваги заслуговує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, що орієнтовані на зовнішньоекономічну діяльність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв'язання даної проблеми, виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття. Дослідженням наукових засад
управління міжнародною конкурентоспроможністю досліджували такі вітчизняні та зарубіжні
вчені, як Брандербургер А., Гельвановський М.,
Губський Б., Кірцнер І., Майер Дж., Мур Д., Пахомов Ю., Петров В., Портер М., Сміт А., Фатхутдінова Р., Шумпетер Й., Юданов А., Ячестова Н. та
інші.
Проте, не зважаючи на значний розвиток теоретико-методичних засад з даного питання у сучасних науковців не існує єдиного підходу до управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що забезпечить стійкі конкурентні
позиції підприємству у динамічному зовнішньому
середовищі.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є визначення основних напрямів управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що дозволить підприємству зайняти певну нішу на міжнародному ринку та
утримати свої позиції в умовах постійних змін зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства сприяє завоюванню та утриманню його позицій на міжнародному ринку та розширенню сфер впливу. Проте нині для вітчизняних підприємств існує проблема забезпечення
стійкого зростання рівня конкурентоспроможності
на зовнішніх ринках. Так, за даними Всесвітнього
міжнародного форуму, Україна посіла 85-е місце із
141 в Індексі глобальної конкурентоспроможності
(Global Competitiveness Index, GCI) [1].

Розробка та реалізація механізму управління
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства залежить від розуміння сутності даної економічної категорії. Серед фахівців та науковців не існує єдиної думки щодо трактування дефініції «міжнародна конкурентоспроможність підприємства».
Так, Колесник Ю.В. розглядає міжнародну
конкурентоспроможність як здатність підприємства створювати та реалізовувати продукцію, цінові
й нецінові якості якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому ринку [2].
Схожої думки дотримуються Виходець Ю.С.
та Лисунов К.В, які вважають, що міжнародна конкурентоспроможність – це здатність підприємства
ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, а
також можливість ведення ефективної фінансовогосподарської, зовнішньоекономічної діяльності та
досягнення лідируючих позицій в умовах конкурентного середовища [3, с.37].
Міжнародна конкурентоспроможність підприємства - це відносне поняття і комплексна характеристика, яка залежить від його результатів на міжнародних (глобальних) ринках. Вона є результатом
ефективної господарської діяльності господарюючого суб’єкта в умовах конкурентного ринку та
його спроможності у задоволенні потреб споживачів свого цільового ринку краще, ніж інші підприємства [4, с.21].
Переважна більшість науковців вважають, що
міжнародна конкурентоспроможність підприємства тісно пов’язана з його конкурентними перевагами, що представляють собою характеристики або
властивості, які створюють для суб’єктів господарювання певну перевагу над своїми прямими конкурентами. Конкурентна перевага є відносним поняттям, що визначається порівнянням з іншим конкурентом, який займає певну позицію на ринку або
в сегменті ринку [5, с.103, 6, с. 73].
Враховуючи викладене, пропонуємо під міжнародною конкурентоспроможністю розглядати
здатність підприємства забезпечити сукупність
конкурентних переваг, що дозволить підприємству
ефективно функціонувати та розвиватися на міжнародному ринку.
Підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємств залежить від ефективного управління нею. На рис. 1 наведено концептуальну модель управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що включає чотири
комплексні блоки, які відображають необхідні заходи щодо забезпечення, виявлення можливостей,
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розробки, реалізації, оцінки та контролю стратегії
виходу та функціонування підприємства на зарубіжному ринку з врахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Конкурентоспроможність - це динамічна характеристика, яка залежить від впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності
підприємства.

Блок 1 Система забезпечення міжнародної конкурентоспроможності
ПІДСИСТЕМИ

Системний, ситуаційний,
комплексний, безперервний,
процесний, цільовий,
функціональний, нормативний, інтеграційний, марке-тинговий, адміністративний,
іннноваційний, глобальний

ПРИНЦИПИ:
Визначеність
Цілеспрямованість
Альтернативність
Раціональність
Оперативність
Безперервність
Керованість

Блок 2 Дослідження можливостей виходу на міжнародний ринок
Аналіз можливостей підприємства

Оцінка рівня внутрішньої конкурен-тоспроможності підприємства

Аналіз міжнародного конкурентного
середовища

Визначення конкурентних переваг

Блок 3 Розробка стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю

Розгляд та оцінювання можливих
стратегій управління міжнародною
конкурентоспроможністю

ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Соціально-трудова
Техніко-технологічна
Фінансово-інвестиційна
Економіко-організаційна
Зовнішньоекономічна

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ

Вибір та реалізація обраної стратегії
управління міжнародною конкурентоспроможністю

Блок 4 Контроль стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю

Оцінювання та контроль обраної
стратегії управління міжнародною
конкурентоспроможністю

Вжиття заходів щодо усунення встановлених під час контролю невідповідностей

Рисунок 1 – Концептуальна модель управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Зовнішнє середовище характеризується опосередкованим впливом, підприємство може його лише
аналізувати, прогнозувати та враховувати у своїй діяльності. Розглядаючи міжнародну конкурентоспроможність чинники даної групи доцільно поділяти на чинники мега- та макрорівнів (табл. 1).
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Таблиця 1
Чинники впливу на міжнародну конкурентоспроможність підприємства.
Чинники зовнішнього середовища
Чинники внутрішнього середовища
Мегарівень
Макрорівень
- можливості міжнарод-ного - законодавча база;
- система менеджменту підпринку, що характеризується - стабільність політичної ситуа- риємства;
кон’юнктурою та обсягами мо- ції в державі;
- фінансовий потенціал;
жливого експорту;
- рівень економічного розвитку - інвестиційна активність;
- зовнішньоекономічна полі- країни;
- інноваційний розвиток;
тика держав потен-ційного ек- - митна політика держави;
- рівень організації процесу
спорту;
- податкове законодавство;
виробництва;
- міжнародне право та зако- - коливання валютних курсів;
- система стратегічного планунодавство;
- стан банківсько-кредитної сис- вання;
- міжнародний поділ праці;
теми;
- маркетингова стратегія;
- вимоги міжнародних торго- - державна підтримка галузі та - якість продукції з точки зору
вельних організацій.
регіону;
задоволення потреб споживача;
- географічне положення;
- персонал підприємства.
- доступність сировинних ресурсів;
- концентрація виробництва;
- форс-мажорні обставини.
Зовнішнє середовища мегарівня пов’язане з
впливом на діяльність суб’єкта господарювання
чинників середовища поза межами країни. Середовище макрорівня обумовлюється станом галузі, регіону та державної економіки. Внутрішнє середовище включає контрольовані чинники, підприємство може ними управляти задля отримання
позитивного результату.
Розглядаючи наведену на рис. 1 концептуальну модель управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства варто відмітити, що
всі блоки мають спільну мету – підвищення рівня
міжнародної конкурентоспроможності підприємства, посилення його позицій на світовому ринку, забезпечення сталого розвитку. Крім того, кожен з
блоків можна розглядати як окрему систему з власними елементами.
Так, система забезпечення міжнародної конкурентоспроможності (рис. 1, блок 1) базується на підсистемах, що забезпечують ефективне управління
міжнародною конкурентоспроможністю:
1) соціально-трудова підсистема базується на
тому, що персонал підприємства є одним з ключових елементів у формуванні конкурентних переваг
підприємства. Тому він має бути готовим до виходу
підприємства на зовнішні ринки та бути орієнтованим на досягнення поставлених цілей;
2) техніко-технологічна підсистема передбачає наявні технічні й технологічні можливості, виробничий потенціал підприємства, що зможе забезпечити виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції для задоволення потреб
споживача на зовнішньому ринку;
3) організаційно-економічна
підсистема
пов’язана з підвищенням якості та удосконаленням
системи менеджменту та маркетингу, що забезпечують ефективність виробництва, оптимізацію витрат, а також ефективність у сфері ринкової діяльності;

4) фінансово-інвестиційна підсистема передбачає чітке визначення обсягів та джерел фінансування, що забезпечить належний рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства;
5) підсистема зовнішньоекономічної діяльності базується на підвищення обсягів реалізації продукції за рахунок дослідження, розширення й освоєння нових (зовнішніх) ринків збуту.
Управління конкурентоспроможністю підприємства - це один з елементів загального менеджменту підприємства. Тому система забезпечення міжнародної конкурентоспроможності базується на загальних принципах управління та реалізується з
урахуванням традиційних підходів до управління.
Дослідження власних можливостей підприємства щодо виходу на зовнішній ринок (рис. 1, блок
2) починається з виявлення «сильних» і «слабких»
сторін діяльності підприємства, «можливостей» та
«загроз» при виході на зовнішній ринок. Оцінка
внутрішньої конкурентоспроможності підприємства передбачає оцінку рівня конкурентоспроможності продукції, її якість, технологічне обслуговування, споживчі властивості, впізнавання бренду.
Важливим елементом даного блоку є дослідження
міжнародного ринку, що передбачає вивчення ринку продукції, конкурентів, вимоги та очікування
споживачів.
У даному блоці здійснюється і дослідження
конкурентних переваг, які визначаються [7, 8]:
– якістю, відмінною від аналогічних продуктів, що представляє підвищену цінність для споживачів;
– нижчою ціною, що забезпечується зменшенням затрат, зміною вартості чи видів компонентів, ефективним використанням ресурсів та їх оптимальним структурним співвідношенням, удосконаленням виробництва;
– компетенціями, що створюють унікальну
цінність для покупців;
– новими прогресивними технологіями;
– новими потребами споживачів;
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– появою нового сегмента галузі за рахунок
освоєння нової продукції;
– зміна вартості чи видів компонентів виробництва;
– швидкістю створення та впровадження
інновацій.
Необхідно також проаналізувати можливості
встановлення пріоритетних зарубіжних ринків
збуту, експансії на нові ринки та очікувані ризики.
Інформація, отримана на даному етапі, є підґрунтям для розробки стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю (рис. 1, блок 3).
При оцінюванні можливих стратегій управління міжнародної конкурентоспроможності підприємства можуть бути використані наступні показники: рівень конкурентоспроможності продукції,
збільшення частки ринку, ефективність зовнішньоекономічної діяльності, підвищення продуктивності, інноваційна активність.
 Формування і реалізація стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства полягає у виборі стратегії підвищення
міжнародної конкурентоспроможності, розробці та
прийнятті рішення відповідно до цілей та засобів
досягнення, поставлених даною стратегією.
 Так, у практиці управління використовують сім основних груп стратегій підвищення конкурентоспроможності: стратегія лідерства на основі низьких витрат, стратегія диференціації, стратегія концентрації на ринковій ніші, стратегія
найкращої вартості, стратегії фокусування, інновацій, оперативного реагування [9, 10]. Кожна з цих
стратегій має свої переваги та недоліки, можливості
та ризики, які необхідно враховувати, оцінювати та
порівнювати.
 Реалізація стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства передбачає визначення поточних завдань, виконання
запланованих дій, створення, підтримка та розвиток ринкових факторів успіху та конкурентних переваг.
 Останній блок (рис. 1, блок 4) передбачає
оцінювання і контроль реалізації обраної стратегії
управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства та вжиття заходів щодо корегування й усунення відхилень. На даному етапі отримані результати діяльності порівнюються з запланованими,
встановлюються
відхилення,
розробляються рекомендації і здійснюється планування короткострокових і довгострокових заходів
щодо корегування обраної стратегії у відповідності
з встановленими цілями. До основних критеріїв розробки заходів слід віднести системність, обґрунто-
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ваність, несуперечливість параметрів аналізу, логічності висновків, а також повноти вирішення заданих проблем [11].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Використання моделі управління міжнародною конкурентоспроможністю дозволить підприємствам забезпечити необхідні конкурентні переваги,
закріпити свої позиції на внутрішньому ринку та
успішно освоїти міжнародні ринки збуту.
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Abstract
It is proved that at the present stage of economic transformations there is a decrease in the efficiency and
effectiveness of interaction between different groups of stakeholders in construction companies (BP). The purpose
of the study is to develop ways to improve the efficiency of interaction with stakeholders, taking into account the
directions and features of the construction companies.
To achieve this goal the following tasks are solved: to identify the features of the functioning of construction
companies; identify stakeholder groups that interact with construction companies; assess the level of interaction
between different groups of stakeholders of construction companies.
The peculiarities of the functioning of construction enterprises are revealed. Groups of stakeholders of construction companies have been identified. It is proved that the interaction between construction companies and
stakeholders is significantly influenced by stakeholders: managers at various levels, construction workers, owners,
partners, customers of construction products. However, at a low level there is the interaction of construction companies with public organizations, organizations with social orientation, organizations and companies that provide
information support for the operation of construction companies, external regulatory authorities.
The most effective level of interaction between stakeholders was observed at: PJSC Trust «Zhytlobud–1»,
PJSC Holding Company «Kyivmiskbud». In other construction companies, there was either a low or mediocre
level of efficiency between stakeholders.
Measures to increase the efficiency of interaction with stakeholders of construction companies are proposed.
Keywords: stakeholders, construction companies, level of stakeholder relations, assessment.
Introduction. The transformation of the modern
economy requires a rethinking of approaches to the formation of directions and trajectories of construction enterprises. This process is significantly influenced by the
level and effectiveness of interaction with stakeholders,
who determine the relationship in all areas of business
entities. At the present stage of economic transformation there is a decrease in the efficiency and effectiveness of interaction between different groups of
stakeholders in construction companies. Therefore, the
urgent task is to form the effectiveness of stakeholder
relations of construction companies.
Review of existing theoretical provisions. In existing scientific research, scientific developments are
devoted to solving the problems of stakeholder interaction [1–14].
At the same time, issues related to improving the
efficiency of interaction with stakeholders of construction companies remain unresolved.
The purpose and objectives of the study. The
purpose of the study is to develop ways to improve the
efficiency of interaction with stakeholders, taking into
account the directions and features of the construction
companies.
To achieve this goal the following tasks are
solved:
1. Identify the features of the functioning of construction companies.
2. Identify groups of stakeholders that interact
with construction companies.
3. Assess the level of interaction between different
groups of stakeholders of construction companies.

Main part. The peculiarities of the functioning of
construction enterprises are revealed. To determine the
financial result for the implementation of the construction contract at the enterprise of particular importance
is the assessment of income and expenses, changes in
which are agreed with different groups of stakeholders.
At the same time, special attention is focused on the degree of incompleteness of construction contracts, methods of determining the completion of construction
works, the cost of subcontracted work, the characteristics of the gross debt of customers, contractors and
other enterprises.
The functioning of construction companies is influenced by the directions and features of investment in
construction activities due to:
- investment carried out by citizens, non-state enterprises, business associations, unions and societies,
other legal entities based on collective ownership;
- public investment carried out by public authorities at the expense of the state budget, borrowed funds,
as well as state enterprises and institutions at the expense of own and borrowed funds;
- local investment carried out by local governments at the expense of local budgets, loans, as well as
utilities and institutions at the expense of own and borrowed funds;
- state support for the implementation of investment projects;
- foreign investment carried out by foreign states,
legal entities and citizens of foreign states;
- joint investment carried out by legal entities and
citizens of Ukraine, legal entities and citizens of foreign
countries [15].
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In addition, it is necessary to highlight the influence of urban factors:
- directions of formation and use of the General
scheme of planning of the territory of Ukraine, its separate parts: several areas, coast of the Black and Azov
seas, mountain territories of the Carpathians, territories
exposed to radioactive contamination as a result of
Chernobyl catastrophe, and other territories with increased technogenic load or emergency;
- planning of territories at the regional level is carried out by development of schemes of planning of the
territory of the Autonomous Republic of Crimea, areas
and areas;
- characteristics of the formation and use of territories at the local level, which is carried out by developing and approving master plans of settlements, zoning plans and detailed plans of the territory, their updating and making changes to them;
- development and implementation of general
plans of settlements, plans of zoning of territories and
detailed plans of the territory, their updating and modification of them. The master plan of the settlement is
the main type of urban planning documentation at the
local level, designed to justify the long-term strategy of
planning and development of the settlement. The zoning plan is developed in order to create favorable conditions for human life, to protect areas from emergencies of man-made and natural nature, to prevent excessive concentration of population and production
facilities, reduce environmental pollution, protection
and use of areas with special status, in including landscapes, historical and cultural heritage sites, as well as
agricultural lands and forests;
- formation and use of a detailed plan of territories,
which includes:
- principles of planning and spatial organization of
construction;
- red lines and building regulation lines;
- functional purpose, mode and parameters of construction of one or more land plots, distribution of territories in accordance with construction norms, state
standards and rules;
- town-planning conditions and restrictions (in
case of absence of the plan of zoning of the territory) or
specification of town-planning conditions and restrictions according to the plan of zoning of the territory;
- the need for enterprises and institutions of public
service, their location;
- expediency, volumes, sequence of reconstruction of building;
- sequence and volumes of engineering preparation of the territory;
- system of engineering networks;
- the order of organization of transport and pedestrian traffic;
- the order of complex improvement and landscaping, the need to form an ecological network;
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- boundaries of coastal protection strips and beach
areas of water bodies (in the absence of a zoning plan)
[16].
The peculiarities of the functioning of construction enterprises include spatial characteristics:
- functional, which depend on the areas of accessibility to construction sites;
- engineering and infrastructure, which are
formed in accordance with the level of centralized water and heat supply, sewerage, gas supply;
- engineering-geological, which are characterized
by engineering and geological features of the location
of land used for construction;
- historical and cultural, determined by the zones
of regulation of buildings, historical landscape, protection of individual monuments;
- natural-landscape, which are characterized by
the location of the land within the lands of nature protection (national, zoological and dendrological parks,
parks-monuments, garden-park art, botanical gardens,
reserves, protected tracts, natural monuments), health
and recreational purpose;
- sanitary and hygienic, due to the location in the
sanitary protection, water protection, building restrictions on the level of electromagnetic field voltage,
exceeding the permissible noise level from railways,
roads, power substations, airfields, in the area of soil
contamination [17].
To carry out the construction of facilities, it is necessary to attract significant investment resources,
which affects the directions and features of the operation of construction companies.
Taking into account the peculiarities of the functioning of construction companies, groups of stakeholders interacting with construction companies have
been identified:
– managers of different levels (S1);
– owners of a construction company (S2);
– workers of the construction enterprise (S3);
– shareholders (S4);
– internal controlling bodies (S5);
– external controlling bodies (S6);
– credit and other financial institutions (S7);
– public administration bodies (S8);local authorities (S9);
– partners (S10);
– customers of construction products (S11);
– suppliers of inventory (S12);
– competitors (S13);
– public organizations, socially oriented organizations (S14);
– organizations and companies providing information support for the operation of construction enterprises (S15).
The results of the assessment of local stakeholder
indicators that characterize the level of interaction between the construction company and stakeholder
groups are presented in table. 1
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PJSC Trust «Zhitlobud–1»

PJSC firm «Galbud»

State Enterprise Construction Company «Ukrbud»

PJSC «Kyiv Specialized Repair and Construction Company»

PJSC «Ukrainian special
construction and assembly
enterprise «Ukrspetsbudmontazh»

PJSC «Kryvorizhaglobud»

PJSC «Lutsk House-Building Plant»

managers of different levels (S1)
owners of a construction company (S2)
construction workers (S3)
shareholders (S4)
internal regulatory authorities (S5)
external regulatory authorities (S6)
credit and other financial institutions (S7)
public administration bodies (S8)
local governments (S9)
partners (S10)
customers of construction products (S11)
suppliers of inventory (S12)
competitors (S13)
public organizations, organizations
with a social focus (S14)
organizations and companies that provide
information support for the operation of
construction companies (S15)

PJSC «Poltava House-Building»

Indicators that characterize the interaction

PJSC Holding Company
«Kyivmiskbud»

Table 1
The results of the assessment of local stakeholder indicators, which characterize the level of interaction
between BP and stakeholder groups, resp. from
Construction companies

1
0,5
0,8
0,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,5
0,2

0,5
0,5
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0,5
0,8
0,2

1
1
1
0,5
0,8
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5

0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,2

0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,2

0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,2
0,2

0,8
0,8
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,2

0,5
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To determine the integrated indicator of the level
of stakeholder relations of construction companies, the
model is used:
𝐼𝑆𝑖 = 𝑛√∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑖 ,
(1)
Where 𝐼𝑆𝑖 – integrated indicator of the level of
stakeholder relations of construction companies, rel.
units;

i – ordinal number of stakeholders, rel. units;
n – number of stakeholders, rel. from
The results of the assessment of the integrated indicator of the level of stakeholder relations are presented in table. 2.

Table 2
The results of the assessment of the integrated indicator of the level of stakeholder relations of construction companies, rel. from
𝐼𝑆𝑖
Construction companies
PJSC Holding Company «Kyivmiskbud»
0,6
PJSC «Poltava House-Building Plant»
0,38
PJSC Trust «Zhitlobud–1»
0,74
PJSC firm «Galbud»
0,32
State Enterprise Construction Company «Ukrbud»
0,32
PJSC «Kyiv Specialized Repair and Construction Company»
0,3
PJSC «Ukrainian special construction and assembly enterprise» Ukrspetsbudmontazh»
0,36
PJSC «Kryvorizhaglobud»
0,36
PJSC «Lutsk House-Building Plant»
0,49
As a result of the study, it was determined that the
interaction between construction companies and stakeholders is significantly influenced by stakeholders:
– managers of different levels;
– workers of construction companies;
– owners;
– partners;

– customers of construction products.
However, at a low level there is the interaction of
construction companies with:
– public organizations, organizations with a social focus;
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– organizations and companies that provide information support for the operation of construction
companies;
– external regulatory authorities.
The most effective level of interaction between
stakeholders was observed at:
– PJSC Trust «Zhitlobud–1»;
– PJSC Holding Company «Kyivmiskbud».
In other construction companies, there was either
a low or mediocre level of efficiency between stakeholders.
Conclusions and suggestions. As a result of the
assessment, it was determined that in most construction
companies there is a need to increase the efficiency of
the level of interaction with the following stakeholders:
public organizations, organizations with a social focus;
organizations and companies that provide information
support for the operation of construction companies;
external regulatory authorities.
In addition, it is necessary to maintain a high level
of interaction with: managers at different levels; workers of construction enterprises; owners; partners; customers of construction products.
In this context, it is necessary to implement
measures to:
– ensuring the attraction of investment resources;
– strengthening the production and economic
potential of construction companies;
– increasing the efficiency of human capital;
– increasing the level of application of innovative technologies and resources.
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Abstract
The article provides an analysis of research by domestic and foreign scientists on the problem of analyzing
the state of socio-psychological processes in the enterprise. Despite the different views of scientists, it can be noted
that almost all scientists consider socio-psychological processes as an important and integral part of the activities
and development of the enterprise. The presented processes are understood as a set of a number of socio-psychological parameters of the personnel management system, aimed at achieving a certain result in the process of
employment. The author considers the definitions, indicators, methods and measures for the analysis of sociopsychological processes at the enterprise in Ukraine.
Анотація
У статті дається аналіз досліджень вітчизняних та закордонних вчених з проблеми аналізу стану соціально-психологічних процесів на підприємстві. Незважаючи на різні погляди науковців, можна відзначити, що практично всі вчені розглядають соціально-психологічні процеси як важливу і невід’ємну частину діяльності та розвитку підприємства. Представлені процеси розуміються як сукупність ряду соціально-психологічних параметрів системи управління персоналом, спрямованих на досягнення певного
результату в процесі здійснення трудової діяльності. Автором розглянуті визначення, показники, методи
та заходи реалізації аналізу соціально-психологічних процесів на підприємстві в Україні.
Keywords: personnel, management, socio-psychological processes, analysis, condition.
Ключові слова: персонал, управління, соціально-психологічні процеси, аналіз, стан.
Сучасна система управління персоналом сільськогосподарських підприємств розвивається в
умовах постійних змін, невизначеності та конкурентної боротьби. Найціннішим активом, що дозволяє організації розвиватися в цих умовах є люди,
що у ній працюють. Від професійно-ділових, високих морально-етичних та особистісних якостей персоналу залежить ефективність роботи підприємства. Саме тому питання визначення та аналізу стану
соціально-психологічних складників системи управління персоналом є надзвичайно актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених проблемі управління соціально-психологічними процесами на підприємствах, показав, що
зазначена тематика відображена в наукових працях
таких дослідників як О. Артюх-Пасюта, Л. Карась,
Є. Ковтун, Т. Косянчук, М. Гатрідж та інших.
Однак, незважаючи на значну увагу науковців,
комплексно аналіз стану соціально-психологічних
процесів управління персоналом не проводився.
Що б побудувати високоефективну систему
управління персоналом необхідно дослідити стан її
функціонування не тільки з економічного, фінансового, організаційного, а й соціально-психологічного боку. Багато сучасних керівників, маючи на
меті отримання максимального прибутку, приділяють значну увагу вирішенню матеріальних і фінансових проблем, оновленню технічної бази, при
цьому ігнорують проблему гуманізації праці, забувають про благоустрій робочого та місця відпочи-

нку підлеглих, створення умов для особистого професійного вираження та розвитку персоналу. Це є
надто ризиковим, оскільки може призвести до втрат
дорогоцінних, висококваліфікованих працівників.
Саме тому важливим є дослідження стану соціально-психологічних процесів, що відбуваються на
підприємстві та характеризуються такими показниками як: професійна та психологічна сумісність,
ціннісно-орієнтаційна єдність, згуртованість членів
колективу, рівень співпраці з керівництвом та професійної взаємодопомоги, ступінь взаємної симпатії, узгодженості думок та позицій членів колективу
щодо досягнення цілей підприємства та спільних
результатів діяльності.
З наукової точки зору, соціально-психологічний стан - це «сукупність відношення членів колективу до умов і характеру праці, сумісної діяльності, до колег по роботі, до керівника, в процесі здійснення трудової діяльності» [1, с.160]. В
загальному розумінні, поняття стан системи характеризується, як «впорядкована сукупність значень,
характеристик, визначаючих хід процесів, які відбуваються в системі; унаслідок діагностики стану
системи формуються висновки про необхідність її
реформування, зміни, корекції» [4, с. 11]. Стан системи можна дослідити за допомогою діагностики її
основних складових, їх характеристик та взаємовпливу. Діагностика системи управління – це «дослідницька діяльність, спрямована на визначення, аналіз, оцінку проблем розвитку підприємства та підвищення ефективності системи менеджменту, а

Danish Scientific Journal No42, 2020
«аналіз» і «оцінка» є базовими поняттями діагностики, які призводять до певних пропозицій і результату» [2, с. 79]. Ефективною система управління є
тоді, коли працівники не лише якісно виконують
покладені на них обов’язки, а й отримують професійне, моральне та психологічне задоволення від
процесу праці та професійних стосунків у колективі. Якісний бік стосунків, що виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють
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або перешкоджають продуктивній спільній діяльності називається соціально-психологічний клімат
[3, с. 46]. Такий клімат може бути сприятливим, або
несприятливим, що в процесі роботи позитивно чи
негативно впливає на самопочуття працюючої людини. Ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату зображено на рисунку 1.

Ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату колективу
Суб’єктивні

довіра та чесність;
доброзичливість і позитивні емоції;
вільне висловлювання думок;
 толерантна поведінка;
 відсутність тиску з боку керівництва;
 достатня поінформованість про завдання та стан справ у колективі;
 взаємодопомога;
 особиста відповідальності за стан
справ у колективі

Об’єктивні
високі показники результатів діяльності підприємства;
високий рівень продуктивності
праці;
низька плинність кадрів;
високий рівень трудової дисципліни;
відсутність конфліктності в колективі;
згуртованість колективу та командна
робота

Розроблено автором
Рис.1 Ознаки сприятливого психологічного клімату колективу
Представлені ознаки є універсальними для
будь якого колективу не залежно від розмірів та
роду діяльності, а позитивні соціально-психологічні процеси є запорукою економічної ефективності
підприємства, адже формують високий рівень мотивації, а як наслідок продуктивності праці.
Комплексна методика діагностики стану соціально-психологічних процесів передбачає заходи
що дозволяють одержати інформацію про: стан мотиваційних процесів, а саме рівень мотивації, співвідношення позитивних та негативних чинників,
що впливають на мотивацію; методи управління,
що використовуються на підприємстві та стилі управління; плинність кадрів та причин звільнення
працівників; рівень трудової дисципліни та фактори, що можуть його покращити; згуртованості
трудових колективів, їх ціннісно-орієнтаційна єдність; можливість навчання та розвитку професій-

них здібностей персоналу; структуру взаємовідносин між керівництвом та підлеглими, конфліктність
колективу; ступень задоволеності кожного співробітника роботою, умовами праці, відпочинку, задоволеністю рівнем зарплати. Представлені показники дозволять не лише охарактеризувати загальний стан соціально-психологічного клімату у
колективах, а й виявити резерви створення командної структури колективу та професійної самоорганізації, визначити недоліки, або переваги у соціально-психологічній сфері діяльності досліджуваних підприємств.
Базовим елементом діагностики соціальнопсихологічних процесів підприємства є показникиіндикатори особистості, що дозволяють створити
сприятливий соціально-психологічний клімат колективу. Групи індикаторів позитивних соціальнопсихологічних процесів ілюструє рисунок 2.
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Показники-індикатори соціально-психологічних процесів підприємства

1 група: професійні
знання та навички

Професійна кваліфікація, рівень освіти, професійні
знання, уміння та навички, професійна компетентність

2 група: виробничий
досвід

Стаж професійної діяльності, професійний досвід наставництва, професійна відповідальність, вміння працювати в команді

3 група: готовність
працювати

Ініціативність, цілеспрямованість, любов до своєї справи,
здатність до саморозвитку та навчання, старанність

4 група: персональні
характеристики

Комунікабельність, товариськість, ерудиція, темперамент, таланти, готовність прийти на допомогу, коректність поведінки

Адаптовано автором з джерела [1]
Рис.2. Індикатори позитивних соціально-психологічних процесів
Колектив, що складається з особистостей з позитивними індикаторами завжди матиме високі показники мотивації праці. Слід зазначити, що найвпливовішим чинником мотивації є матеріальна мотивація (гроші, премії, підвищення заробітної плати
тощо), однак, у зв’язку з не високим рівнем заробітної плати в Україні та режимом економії на багатьох підприємствах стимулюючі виплати є не частими. Саме тому, на нашу думку, потенційним є соціально-психологічне стимулювання персоналу,
що не потребує значних матеріальних витрат. Такі
не матеріальні мотиватори як розвиток, навчання,
підвищення кваліфікації персоналу, розкриття особистих здібностей, визнання та не матеріальне відзначення результатів праці керівництвом та колективом, можливість кар’єрного зростання, покращення умов праці та відпочинку, професійна
кооптація, дружні відносини у колективі можуть
активувати бажання працівників якісно виконувати
свою роботу та позитивно вплинути на продуктивність праці [5, с. 73]. М. Гатрідж у своїй праці
«Людські бар’єри» зазначає, що «сучасна Європейська модель досконалості організації TQM розглядає розвиток підприємства з невід’ємним розвитком персоналу, який реалізується через спільний
набір цінностей працівників, культуру довіри в колективі, творчий підхід до роботи, де заохочуються
оригінальні думки та нововведення;надання працівникам широких повноважень що підкріплюється
розгалуженою системою їх навчання; несення керівниками спільної з працівниками відповідальності
за результати роботи підприємства, за якість продукції (послуг), за економічний стан підприємства»
[6, с. 10] .
Отже, підприємство є синтезом стосунків між
особистостями, які породжують потенційну організаційну силу. Люди є найбільш впливовим елементом професійного середовища підприємства, саме
тому важливим є аналіз проблем, пов'язаних з людськими взаємостосунками у межах трудових колективів, що визначаються як соціально-психологічні

процеси підприємства. Результати дослідження свідчать про необхідність реформування системи управління персоналом в Україні у бік гуманізації,
адже на тлі економічної нестабільності, саме психологічні методи управління можуть дозволити вибудувати міцну систему взаємозв’язків персоналу і
керівництва за для досягнення цілей підприємства.
А для підвищення ефективності системи управління персоналом потрібно проводити аналіз стану
соціально-психологічних процесів підприємства,
що дає змогу визначити дійсну ситуацію на підприємстві в сфері управління персоналом, виявити слабкі позиції і надати рекомендації щодо підвищення
ефективності.
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THE INFLUENCE OF THE RATIO OF RESEARCH AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH ON
THE EFFECTIVENESS OF THE SCIENTIFIC ACTIVITY OF THE ORGANIZATION
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ПОИСКОВЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Вечтомов Д.А.
Abstract
The influence of research topics on the effectiveness of the scientific organization is described. A model is
proposed that describes the influence of the ratio of the number of exploratory research to applied research on their
effectiveness.
Аннотация
Описано влияние поисковых тем исследования на результативность деятельности научной организации. Предложена модель, описывающая влияние отношения количества поисковых научных исследований
к прикладным на их результативность.
Keywords: scientific activity, exploratory research, applied research, planning of scientific activity, efficiency of scientific activity.
Ключевые слова: научная деятельности, поисковые исследования, прикладные исследования, планирование научной деятельности, результативность научной деятельности.
Повышение результативности научной деятельности является одной из основных задач управления научной организации. Среди множества факторов, влияющих на результативность можно выделить
структуру
научных
исследований
организации, в частности соотношение видов научных исследований.
Среди видов научных исследований Федеральный закон о науке и научно-технической политике
[1] выделяет поисковые и прикладные научные исследования. К первым относятся исследования,
направленные на получение новых знаний, ко вторым – исследования, направленные на применение
новых знаний для решения конкретных задач. В
предлагаемом анализе мы исходим из того, что для
обеспечения роста результативности научной деятельности необходимо поддержания баланса между
указанными видами исследований.
Феномен «знание», как результат исследований и условия,, способствующие его развитию, является приоритетными для современной исследовательской практики..
В работе Сахаровой отмечается, что «условием
прогрессирующего
развития
концептуальной
структуры знания является превосходящее информационное разнообразие (сложность) среды по
сравнению с разнообразием информационных элементов (сложности) текущего знания».[2] Кроме
этого отмечается, что «влияние среды на относительно сложившееся знание становится менее существенным – знание как бы «замыкается на себя».
Такое замыкание опасно и, в перспективе ведет к
тому, что знание перестает адекватно отражать действительность, что снижает результативность научных исследований.
Исходя из этого, для развития знания необходимо исследование внешней информационной

среды. Результатом такого исследования будет появление новых направлений научной деятельности
для формирования внутренней структуры знания.
Такие результаты не могут быть внедрены в практическую деятельность, но позволяют знанию не
замыкаться «на себя».
То есть, для повышения результативности
научной деятельности существенным становится
баланс внешней и внутренней среды. Если необходимо усложнить внутреннюю структуру принятой
концептуальной модели необходимо, сократить
«внешние» поиски – описание внешних систем.
Если необходимо усложнить знание –поиски
нужно возобновлять. Такой подход требует разработки индикаторов, показывающих адекватность
отражения знанием существующей действительности.
Кроме этого, следует согласиться с утверждением, что «развитие науки представляет собой процесс не только нормальных и экстраординарных периодов, революций, но и микрореволюций, т.е. тех
постоянных уточнений и усложнений существующей парадигмы, предполагающих рост знания, эволюцию картины реальности в результате критического отбора наиболее адекватно отражающих действительность научных теорий. При этом отбор
должен происходить на основе критериев не только
внутринаучных, но и вненаучных»[3], под которыми понимаются принятые в ненаучном сообществе принципы существования.
Из этого следует, что в структуре научной деятельности организации необходимо предусматривать исследования, проводимые, во-первых, с целью отбора наиболее адекватно отражающих действительность научных теорий, во-вторых,
сущностно значимых для научного направления,
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осуществляемого в самой организации. Такие исследования также можно отнести к поисковым.
В исследовании Молчановой Н.С. отмечается,
что «в научной картине мира потенциальные предметы исследования содержатся в определенных
условиях гипотез и теорий, а проблемы, требующие
решения, - с определенным набором апробированных решений, то есть объекты и явления физического мира в мире науки находятся в причинноследственной связи»[3]. Исходя из этого, выход за
пределы системы «проблема – существующие решения» с целью отработки новых способов решения прикладных задач, требует отдельного исследования в рамках поисковых работ.
В современной философии науки исследуется
также проблема неявного знания, проявляющегося
в форме интуитивного, бессознательного и оказывающего существенное влияние на познавательную
деятельность ученого. «Признание иррациональной компоненты в системе познания позволяет
включить в научно-познавательный процесс такие
элементы знания, как фантазия, интуиция, воображение, которые следует считать не помощниками
разума, а его свойствами» [4]. Познаваемый мир
превышает возможности конечного освоения, поэтому подобные процессы позволяют уловить «фоновое» знание, которое может оказаться как фоном
существующим методов решения научных задач,
так и фоном других, более эффективных методов.
Анализ приведенных источников позволяет
предположить, что для обеспечения роста результа-

тивности научной деятельности необходимо поддержание баланса внешней информационной среды
и внутренней структуры знания и его содержания.
Такой баланс может быть достигнут путем:
проведения исследований внешней информационной среды, результатом которых будет появление новых направлений исследования для формирования внутренней структуры знания;
исследований по поиску и отбору теорий,
наиболее адекватно отражающих внешнюю среду в
том числе путем исследования «фонового» знания.
Указанные исследования по своей сути являются поисковыми и не могут быть напрямую внедрены в практическую деятельность.
Таким образом, баланс внешней информационной среды и внутренней структуры знания, как
необходимое условие повышения результативности научной деятельности может быть оценен через
соотношение количества поисковых исследований
к количеству прикладных. Обозначим это соотношение через 𝑘п. :
𝑁поиск.
(1)
𝑁прикл.
где: 𝑁поиск. – количество поисковых исследований в структуре научных исследований научной организации за плановый период, ед.; 𝑁прикл. – количество прикладных исследований в структуре научных исследований научной организации за
плановый период, ед.
𝑘п. = 1 −

r, ед.
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Рисунок 1 – Зависимость результативности научной деятельности от соотношения количества поисковых и прикладных исследований в структуре научных исследований организации.
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r, ед.

Очевидно, что при наличии только прикладных исследований в анализируемый период, результативность научной деятельности r будет максимальной, поскольку все ресурсы организации сосредоточены только на получении прикладного
результата. В свою очередь, проведение только поисковых исследований при отсутствии прикладных
означает то, что результативность деятельности в

данном периоде будет стремиться к 0. Такой характер зависимости отражает прямая a1 (модель a1) на
рисунке 1.
Линия b1 описывает модель, в которой предполагается, что существует коэффициент 𝑘п. , отличающийся от 0 и 1, обеспечивающий максимальную
результативность научной деятельности в перспективе.
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Рисунок 2 – Зависимость результативности научной деятельности от времени по различным моделям
структуры научных исследований организации.
Если рассматривать научную деятельность в
перспективе, то отсутствие поисковых исследований в структуре научной деятельности приведет к
снижению результативности
Прямая a2 (модель a2) на рис. 2 описывает снижение результативности научной деятельности организации, в структуре научной деятельности которой отсутствуют поисковые исследования. Такое
снижение может происходить:
в результате того, что принятые модели перестают адекватно отражать действительность из-за
изменений последней, а также за счет проявления и
накопления погрешностей ранее принятых концепций (моделей);
в результате появления более эффективных
методов и приемов, в том числе за счет развития

знания, являвшимся «фоновым на начальном
этапе».
Рисунок 2 показывает, что в длительной перспективе результативность научной деятельности
может стать отрицательной, то есть затраты на
научную деятельность будут превосходить полученный результат. Это означает, что поддержка
принятого текущего знания становится затратной.
Гораздо дешевле становится купить уже готовую
продукцию. В результате складывается стереотип
что научные исследования не нужны.
Модели, представленные на рисунках 1 и 2
позволяют представить зависимость результативности научной деятельности от соотношения (1) в
форме поверхности:
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Рисунок 3 – Модель зависимости результативности научной деятельности от времени и соотношения
поисковых и прикладных исследований в структуре научной деятельности организации
В принятых гипотезе и моделях задачей управления научной деятельностью является нахождение
такого соотношения поисковых и прикладных
научных исследований (1), при котором обеспечивается максимальный рост результативности, обозначенный на рисунках 2 и 3 прямой b2.
Поверхность, приведенная на рисунке 3 описывается уравнениями:
𝑟 = 𝐴 cos(𝐵) + 𝐵
𝐴 = 𝑓(𝜏)
(2)
{
)
𝐵 = 𝑓(𝑘𝑛
Задачей дальнейших исследований является
уточнение формы поверхности, приведенной на
рис. 3, а также коэффициентов, входящих в уравнение (2). Такие исследования позволят определить
структуру научной деятельности организации, а
именно соотношение количества прикладных исследований к поисковым, обеспечивающую рост

результативности научной деятельности. Это, в
свою очередь, позволит оптимизировать состав
планов научной деятельности организации.
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