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Про організаторів
Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС) є
неурядовою

та

некомерційною

організацією,

створеною

на

засадах

добровільності, гуманності та гласності. Метою створення та діяльності
ІМАНСу є

сприяння

розвитку

потенціалу

та

підвищення

академічної

мобільності науковців та фахівців на арені міжнародної освіти.
Основними напрямками діяльності ІМАНС є:
 організація та проведення неприбуткових зустрічей, семінарів та
конференцій із метою забезпечення функціонування комунікативної
платформи для обміну досвідом та інформацією в академічної та наукової
сферах;
 налагодження прямих контактів та зв’язків з науковими та освітніми
інституціями, державними та громадськими організаціями, що сприяють
підвищенню академічної мобільності науковців та фахівців на арені
міжнародної освіти;
 публікація матеріалів, що містять наукові праці та дослідження з різних
галузей.
Протягом останніх чотрирьох років ІМАНС провів ряд освітніх заходів для
представників різних університетів України, громадських організацій та
працівників державних органів, співпрацюючи з Центрально-Європейським
Університетом, Американським куточком університету Корвінуса, Штабквартирою

ООН

у

Відні,

Представництвом

Комісії

ЄС

у

Відні,

Представництвом ЄС до міжнародних організацій, Верховним судом Авсрії,
Міністерством юстиції Австрії, Інститутом Європейського права, Верховним
судом Словаччини, Міністерством юстиції Словаччини, Представництвом

5

Європейської підприємницької мірежі в Будапешті, іншими міжнародними
організаціями, приватними та публічними установами.
Проходження стажування забезпечує освітня Fundacja ADD (Варшава, KRS:
0000502104), метою діяльності якої є сприяння адаптації та інтеграції
українських мігрантів за кордоном.
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Преамбула
Кінець 2000-х років – це той період в світовій історії, коли на долю
європейських країн випали складні економіні та політичні випробування.
Світова фінансова криза 2008-2009 рр. стала причиною вагомих проблем, що
супроводжувались економічним спадом та депресією. У певній мірі ці процеси
не припинилися у Європі й досі. З метою виходу з цього кризового стану
Євросоюз запропонував ряд економічних управлінських заходів, які були
узагальнені у 10-річному плані «Стратегія Європа -2020». На прес-конференції
з питань Європи - 2020 у березні 2010 року голова Єврокомісії Жозе Баррозу
заявив

про

заплановане

зрорстання

економіки

країн

Єврозони,

яке

базуватиметься на трьох основних факторах зміцнення економіки:
1) Розумне зростання: розвиток економіки, заснований на знаннях і
інноваціях. Планується досягти об’єму фінансування наукових досліджень на
рівні 3% сукупного ВВП Євросоюзу. Також 40% молодих європейців повинні
мати вищу освіту; кожен громадянин ЄС повинен мати доступ до мережі
Інтернет.
2) Стійке зростання: створення економіки, заснованої на доцільному
використанні ресурсів, екології та конкуренції. Необхідним

є зменшення

імпорту газу й нафти, на цьому до 2020 року можна зекономити 60 млрд євро.
Обов’язково, стратегія містить проекти щодо подальшої боротьби зі змінами
клімату. Зміна клімату та сталого розвитку енергетики передбачає зменшити
викиди парникових газів на 20%.
3) Всеохоплююче зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості
населення,

досягнення

соціальної

та

територіальної

згоди.

Працевлаштуваними мають бути 75 % людей віком 20–64 років. Особливо
важливим ЄС вбачає підготовку працівників високого професійного рівня.
Також одне із завдань - зменшити на 20 млн кількість тих, хто перебуває на
межі бідності.
Поклавши в основу подальшого розвитку держави інтереси людини, її
прагнення жити і творити в гармонії з природою, світова спільнота впроваджує
7

процес змін, які за спрямуванням освіти та науково-технічного прогресу,
стратегією інвестування, характером та обсягом експлуатації ресурсів,
захищеністю життєдіяльності відповідатимуть сьогоднішнім і майбутнім
потребам,

створятимуть

сприятливі

умови

для

збереження

природно-

ресурсного потенціалу держави та розвитку нації.
Отже, стратегія соціально-економічного розвитку Євросоюзу на період до
2020 року покликана зміцнити економіку та значно покращити рівень життя
громадян. Основоположною складовою частиною стратегії є зростання, що
грунтується на знаннях та нововведеннях; активізації соціального залучення до
державних справ та підвищення рівня зайнятості населення; розвиток
«зелених» технологій та конкурентної економічної системи.
Детальне вивчення та розуміння специфіки формування інноваційної
стратегії ЄС є дуже важливим у ході розробки стратегії інноваційного розвитку
для України.
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ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРОЕКТАХ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН
КЛІМАТУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТУ
Правдива Олександра
Начальник відділу управління карбоном. VAGABO UK Ltd.
Міжсекторальний підхід: Економіка-Екологія-Зміни клімату-ІноваціїФінанси/Інвестиції.
1. Золотий Стандарт

(Gold Standard, http://www.goldstandard.org/) – це

міжнародна сертифікаційна структура, яка заснована та підтримана
багатьма міжнародними організаціями та найбільшими компаніями світу
(більше 80), серед

яких WWF, FAO, UNFCCC,

Партнерство з

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії (REEEP), IETA,Fair
Climate Fund, CARE International , Microsoft, etc, в якості еталону кращої
практики для проектів скорочення викидів і довгострокового стійкого
розвитку в сферах чистої енергетики, енергоефективності, сталого
сільського господарства з урахуванням змін клімату CSA – Climate Smart
Agriculture) , управління відходами, сталого управління землями та
лісовими ресурсами, збереження біорізноманітності, управління водним
та вуглецевим циклами, сталого розвитку міст, покращення якості життя
та боротьби з бідністю, скорочення викидів парникових газів, чорного
вуглецю ( Black Carbon) та інших забруднювачів. Золотий Стандарт є
інноваційним інструментом фінансування міжнародних проектів

з

адаптацїі до змін клімату та сталого розвитку.
У міру того, як населення зростає і екосистеми стають все більш вразливі
до різноманітних стресів, людство повинне уділяти увагу цій проблемі на
глобальному рівні. Консенсус полягає в тому, що для поліпшення стану
навколишнього середовища і забезпечення сталого розвитку, заходи
повинні звернутися до ланцюгу їжі, води, енергії і кліматичної безпеки.
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Об'єднавши експертизу в сфері клімату і сталого розвитку з досвідом
організацій- партнерів, Золотий Стандарт запропонував підхіду який
інтегрує енергію, воду, землекористування та сільське господарство у
проектах в широкому ландшафтному масштабі. Золотий стандарт став
світовим еталоном високої цілісності та інтегрованості і має найбільший
вплив серед ініціатив в області клімату та сталого розвитку. В даний час
підтримані більш 1 100 проектів в 70 країнах.

2. Процедура оформлення проектів по Золотому стандарту потребує участі
декількох учасників у проекті в різних країн, якими можуть бути
міжнародні організації, компанії міжнародного бізнесу, неурядові
організації, підприємства та організації з бідних та розвиваючих ся країн.
Обов’язковими учасниками є організації – міжнародні спостерігачі,
акредитовані в Золотому стандарті, та міжнародні верифікатори проектів
– організації, що акредитовані ООН та Золотим стандартом. Процедура
включає.розробку проектної документації, оцінку скорочень викидів
парникових газів

та інших забруднювачів і/або скорочень водо-

споживання/користування, оцінку впливу проекту на сталий розвиток та
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проведення

консультацій

зацікавлених

сторін

за

міжнародною

процедурою, оцінку впливу на оточуюче середовище, міжнародну
валідацію та щорічну верифікацію проекту акредитованими ООН та
Золотим стандартом організаціями.
3. Оцінка впливу проекту на сталий розвиток є найважливішою складовою
та найголовнішим чинником оцінки інвестиційної привабливості проекту
та його подальшої монетизації в рамках Золотого Стандарту.
В рамках оцінки впливу проекту на сталий розвиток є декілька етапів:
- формування Матриці сталого розвитку (Sustainable Development
Matrix) за групами показників «Екологічні, соціальні, економічні,
технологічні та інноваційні», оцінка базової лінії для цих показників та
прогнозної динаміки змін на протязі життєвого циклу проекту,
- оцінка відповідності принципу «Не нашкодь» (“Do no harm”),
- проведення консультацій

зацікавлених

сторін

за міжнародною

процедурою (LSC – Local Stakeholder’s Consultation) за участі
міжнародних спостерігачів, на якій, окрім обговорення проекту,
проводиться

короткий семінар-презентація із сталого розвитку та

практична вправа з оцінки вибраних для проекту індикаторів сталого
розвитку за групами показників,
- розробка та оформлення паспорту проекту, що включає Матрицю
сталого розвитку та оцінку відповідності принципу «Не нашкодь»,
- публікація інформації про проект на сайті медіатора/координатора
проекту та в реєстрі Золотого стандарту,
- раунд зворотнього зв’язку із
feedback

зацікавленими сторінами (stakeholder

round) щодо внесення змін до проектної документації з

урахуванням зауважень та пропозицій,
- розробка та оформлення звіту з проведення консультацій зацікавлених
сторін,
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- міжнародна валідація паспорту проекту з оцінки сталого розвитку та
проведення консультацій

зацікавлених

сторін

за міжнародною

процедурою.
4. В якості прикладу проведеної оцінки впливу проекту на сталий
розвиток можна привести проект у напрямку сталого сільського
господарства з урахуванням змін клімату (CSA – Climate Smart
Agriculture) в Україні «Скорочення викидів СО 2 та адаптація до змін
клімату у сільському господарстві шляхом системного використання
технології Но-тілл».
Золотий стандарт визначає Climate Smart Agriculture відповідно до
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) в
якості

сільськогосподарської

діяльності,

яка

вносять

вклад

у

досягнення цілей сталого розвитку та адаптацію до змін клімату.
Таким чином, проекти Climate Smart Agriculture, сертифіковані
Золотим
1.

Стандартом,

Продовольча

продуктивності

повинні

безпека/Сталий
сільського

враховувати
розвиток

господарства

і

цілі:

підвищення
ріст

доходів

2. Адаптація - адаптування та формування стійкості до зміни клімату
3. Пом'якшення/секвестрування - скорочення або запобігання викидів
парникових газів.
Для проекту була розроблена Матриця сталого розвитку,
здійснена оцінка відповідності принципу «Не нашкодь», розроблені
методики оцінки скорочень викидів, оцінки сталого розвитку та їх
моніторингу у проекті CSA, проектна документація та паспорт
проекту, проведені дворівневі консультації зацікавлених сторін.
Нижче надано нетехнічне резюме проекту.
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ЕКОПРАВОВА ОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У РОЗБУДОВІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНИ.
Брусакова О.В.
доцент кафедри загальноправових дисциплін
Харьківського національного університету внутрішніх справ
Ще у червні 1992р. у Ріо-де-Жанейро була прийняття Світова програма дій
Порядок денний на XXI століття на Конференції ООН з навколишнього
середовища і розвитку, а проблеми, пов”язані з катастрофічними екологічними
ситуаціями зростають у напрямку глобалізації.Програма впровадила засади
сталого розвитку у світі, які національні уряди повинні забезпечити шляхом
розробки національної програми та відповідної політики.
Концепція сталого розвитку розроблялася міжнародною спільнотою поступово,
виділяючи мінімум три обов'язкові її складові: економічне зростання,
соціальний прогрес і захист навколишнього середовища[1].
Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина –
господарство – природа. Сталий розвиток узагальнює в собі процес виживання і
відтворення генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої людини в
суспільстві, забезпечення її прав і свобод, збереження навколишнього
природного середовища, формування умов для відновлення біосфери та її
локальних екосистем, орієнтацію на зниження рівня антропогенного впливу на
природне середовище й гармонізацію розвитку людини в природі.Нам би
хотілося зупинитесь на екологічному аспекті концепції сталого розвитку, а саме
на такій її невід”ємній та необхідній частині як екоправова освіта.
На сучасному етапі питання традиційної взаємодії природи з людиною виросли
в глобальну екологічну проблему. Якщо люди в найближчому майбутньому не
навчаться дбайливо відноситися до природи, вони знищать себе. А для цього
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треба виховувати екологічну культуру і відповідальність.
Сьогодні проблема екоправового виховання пересічного громадянина є
актуальною у контексті розбудови правової держави. Зрозуміло, що
обізнаність у галузях права, хоча б на мінімальному рівні, є необхідною умовою
якісної

життєдіяльності

сучасного

українця,

запорукою

правильного

моделювання життєвого шляху.Правові знання не мають бути прерогативою
лише вузького кола фахівців. Ми не можемо говорити про ефективне екологічне
виховання у відриві від правового. Підвищення рівня правових знань пересічних
громадян призведе до формування правосвідомості українського суспільства,
однією з ланок якої є екоправова свідомість. Отже, філософсько-правове
обґрунтування концепції екоправового виховання має важливе значення в умовах
розбудови в Україні демократичної, соціальної, правової державності, однією із
засад якої є екософія права як філософське вчення про гармонізацію відносин
між людьми як правовими особистостями та їх соціумом і Природою на основі
розвитку екоправової культури як регулюючого чинника соціоприродного
розвитку. Предметом свого дослідження екософія права має екологічне право, а
правова онтологія в цьому сенсі є необхідною складовою як у цілому
філософсько-правової методології, так і її екософського виміру [2, с. 246].
Починати екологічне виховання треба з молодшого шкільного віку,
оскільки в цей час придбані знання можуть надалі перетворитися в міцні
переконання.
Школа визнається осередком формування громадянськості, що має
сприяти

розвитку

громадянської

демократичної

компетентності,

політичної

накопиченню

культури,

формуванню

політико-правових

знань,

політичних умінь, гідності та відповідальності у молодих людей, усвідомленню
і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.
Загальноосвітні

школи

формують

елементарні

вміння

в

царині

правозастосувальної діяльності, елементи громадянськості, дисциплінованість у
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системі суспільних відносин. Тобто, в учнів формуються елементарні правові
уявлення, установки на дотримання правових норм, поведінкові стереотипи.
Шкільна молодь засвоює можливості власного соціального і правового статусу,
усвідомлює ступінь відповідальності за свої вчинки та дії. У той же час школяр,
не є повністю дієздатним громадянином, поки що практично не включений у
соціально-правові відносини. Тому потреба в більш серйозних і системних
знаннях, а також можливість застосовувати їх на практиці виникають у нього
пізніше, у післяшкільний період.
Загальноосвітня школа в основному формує когнітивний елемент
правової свідомості, передаючи інформацію про статус громадянина в
суспільстві, про форму держави, про інститути і галузі системи права, про
поняття зі сфери негативної соціалізації, які мають важливе значення для
передачі цінностей і досягнень правової культури суспільства та способів їх
засвоєння (аксіологічний компонент освіти) [3]. Знання моральних принципів,
норм моралі й права, виховання екоправової свідомості, має починатися з
дитинства, з виховання в сім’ї, в школі, оскільки це є необхідна складова нової
особистості XXІ століття. Завдання школи полягає в тому, щоб допомогти
учням стати у майбутньому повноцінними громадянами, досягти такого рівня
моральної, екологічної та правової вихованості, яка не просто дозволить їм
брати участь у цивілізованих правовідносинах, але і дасть можливість
проявляти себе вільною особистістю, що володіє системою сформованих
моральних і правових поглядів.
Отже сьогодні, коли обов’язковим для вивчення у рамках середньої освіти є
курс «Основи правознавства»,

де школярі знайомляться із основами галузей

права, потрібно додатково ввести й основи екологічного права, де буде
роз”яснено ст.65 Конституції України, поняття про навколишне середовище,
права та обов”язки природокористувачів, тощо[4].Такий самий курс, але
звичайно більш повний та ускладнений, доречно було б провадити й у вищих
навчальних закладах для студентів “не юридичних” спеціальностей.
Саме через освіту, необхідно утворювати умови для формування засад та
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розвитку екоправової культури як складової загальної правової культури школяра,
студента під час занять та позакласної роботи, а держава повинна встановити
якісно прозорий механізм реалізації цього напрямку діяльності освіти та за
допомогою права ввести його у дію.Дуже важливо, щоб вищезгадуваний напрям
діяльності держави перетворився з “написаного на папері” у реальний дійовий
напрям життєдіяльності українського суспільства.
На жаль, в Україні до сіх пір не склалася цілісна екологічна політика.І хоча
існують закони, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів по конкретним
питанням, цілісного системного процесу не має, екологічне законодавство
України перетворилось на величезний нормативно-правовий масив та потребує
офіційної систематизації, шляхом кодифікації з метою усунення протиріч та
прогалин у законодавстві[5], імплементація міжнародно-правових актів у
екологічне законодавство України здійснюється із численими недоліками
[6].Вочевидь першою причиною цієї проблеми є вкрай низький рівень
екоправової культури та відсутність екологічної свідомості саме у “представників
народу” та чиновників, які стоять у джерел законодавчої та управлінської
діяльності держави.Між тим час спливає та диктує віднести екологічну політику
до сфери національної безпеки держави.
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МАЙБУТНЄ ОСВІТИ В ЕПОХУ ЧЕТВЕРТОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ
Пенцак Є., керівник програми MBF в Києво Могилянській Бізнес школі

Сучасний світ перебуває в стані високої турбулентності, стрімких інновацій та
великих інвестицій в альтернативну енергетику. Усі ці зміни вимагають від
людства нових вмінь та навичок, а також здатності адаптуватись до
використання нових технологій. Якою має бути освіта в нову епоху Четвертої
індустріальної революції?
Термін «четверта індустріальна революція» є логічним продовженням
концепцій першої, другої та третьої індустріальних революцій, розвинених у
книзі відомого американського економіста і еколога Джеремі Ріфкіна [1]. Він
проводить ґрунтовний аналіз особливостей кожної з промислових революцій.
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Перша революція – використання енергії вугілля та пари і промислова
типографія, як основний комунікаційний інструмент. Друга революція – енергія
нафти і виникнення двигуна внутрішнього згорання, і електрифікація,
виникнення телефонних мереж, радіо та телебачення, як основні комунікаційні
інструменти. В основі третьої індустріальної революції, на думку Ріфкіна,
лежить п’ять факторів:
1. Перехід на відновлювані джерела енергії.
2. Перетворення всіх будівель на міні-електростанції.
3. Використання водневої технології для акумулювання генерованої енергії.
4. Використання інтернет-технологій для перетворення енергосистеми на
інтелектуальну мережу.
5. Масовий перехід на електромобілі та авто на водневих елементах.
Термін

«четверта

індустріальна

революція»

виник

завдяки

відомому

швейцарському економісту Клаусу Мартіну Швабу після його публікації в
журналі Foreign Affairs (її ще називають сучасним «Капіталістичним
маніфестом»). Четверту індустріальну революцію він пропонує називати
цифровою, бо її особливою характеристикою є стирання відмінностей між
фізичною, цифровою та біологічною сферами [2].
Основними елементами четвертої промислової революції будуть суцільні
інновації, які повністю змінять спосіб життя людей, а також впливатимуть на
свідомість (тобто поступово змінюватимуть саму природу людини). Практично
всі виробничі процеси будуть автоматизовані, ми не тільки перейдемо на
електромобілі й автомобілі на водневих двигунах, але й самі машини
перевозитимуть нас без водіїв.
Яка модель бізнесу об’єднує сучасні успішні компанії? Uber придумав план
ефективного управління мільйонами автомобілів, Airbnb побудував мережеву
платформу управління величезною кількістю різноманітного житла, що
здається в оренду. Не маючи жодного власного ресторану, компанія Subway має
більше точок фаст-фуду, ніж мережа McDonalds, причому персоналу у неї у 500
разів менше. З появою компанії Lyft знання, яке було абсолютно необхідним
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для таксистів Лондона, щоб ефективно пересуватись його складною мережею
вулиць, стало зовсім непотрібним. Нові моделі бізнесу ставлять зовсім нові
вимоги до працівників, до їхньої освіти і навичок. Людям залишиться лише
творча праця, креативність стане основним інструментом розвитку і буде
ключовою точкою диференціації людей. Відомий американський

фізик,

футуролог, основоположник теорії струн Мічіо Каку (англ. Michio Kaku, яп. ミ
チオ・カク) таким бачить майбутнє освітньої сфери:
1. Навчання не буде базуватись на запам’ятовуванні. Наш мозок не потрібно
завантажувати зайвою інформацією, а вивільнений ресурс можна
використовувати

для

розвитку

навичок

аналізу,

аргументації

та

прийняття рішень.
2. Навчання стане індивідуальним та автономним. Ми будемо самі нести
відповідальність за свою освіту та обирати, що на даний момент нам
потрібно засвоїти і з ким спілкуватись. Професія вчителя повністю
зникне з нашого життя.
3. Дипломи навчальних закладів втратять будь-яке значення, популярності
набудуть персональні навчальні та сертифікаційні портфоліо, що будуть
визначати можливість кандидата займати відповідну посаду.
4. Підручники

матимуть

штучний

інтелект,

який

сам

визначатиме

наповнення на кожну наступну сторінку в залежності від інтересів
читача. І будуть в автоматичному режимі здійснювати апдейт всієї
необхідної користувачу інформації.
5. Для досягнення успіху потрібно буде розвивати лише ті здібності, які
недоступні роботам: уяву, креативність, ініціативність та лідерство, а
суспільство

перейде

від

товарної

економіки

до

інтелектуально-

креативної. Суспільства, які будуть орієнтуватись виключно на сировину,
занепадатимуть і стрімко біднітимуть.
Цінуватись буде творення нового, а знання як такі не будуть нікому потрібні. Їх
можна буде ще простіше знайти у вільному доступі. Людям необхідно буде
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розвивати навички перероблення знань. Всі матимуть змогу дивитись на одні й
ті самі факти, але хтось зможе побачити у них закономірності, висловити нові
ідеї. Насправді вся наука рухається не до складності, а до спрощення. Істина
лежить не десь на глибині, а на поверхні – про це кажуть багато нобелівських
лауреатів. Проте досі мало хто може побачити простоту.
Важливим буде те, як ми вмітимемо оперувати новими висновками, які
згенерували інші. Хтось просунувся в програмуванні, одна людина використала
це в економіці, потім друга – у фізиці… Такою буде наука майбутнього.
Щоб вивести людську креативність на новий рівень, мені здається, буде
створена якась глобальна система. Вона об’єднає велику кількість людей, які
працюватимуть у групах над вирішенням різноманітних проблем. Система буде
моніторити цей процес у різних групах, а також враховуватиме внесок кожного
- ми отримаємо надзвичайно потужний генератор та реалізатор ідей, який буде
підживлюватись самим середовищем, що самонавчається. Така система буде
опрацьовувати згенеровані та вирішені освітньою креативною платформою ідеї
та продукти і запускати їх у виробництво, забезпечуючи винагороду
розробникам у вигляді патентних чи дивідендних платежів з прибутку від
реалізації.
Наявність подібної платформи повністю змінить наші уявлення про ресурс
людини і дасть можливість швидко нарощувати інтелектуальний потенціал
людства. Адже насправді кожен є генієм, але не розкритим, так само як і кожна
дитина – талановита. «Розумна» мережа допомагатиме розкривати потенціал
людей: з нею буде простіше пробувати, обирати та змінювати те, чим
займатись. Вона дозволятиме вирішувати будь-які задачі дуже швидко – і
переходити до наступних.
Ми стоїмо на порозі великих змін, які торкнуться навіть самої сутності людини,
її права власності, її призначення у розвитку людства. А також концепції
споживання як драйвера світового економічного розвитку. Відмовившись від
надмірного споживання, людство отримає взамін відчуття задоволення від
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творчості і можливості ефективно працювати в середовищі, яке постійно
вдосконалюється.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В
УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І
ПЕРЕХОДУ ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Т.Є.Кристопчук, д.п.н., доцент
Сучасні процеси глобалізації та технологічних змін, зумовлених
впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій, об’єктивно
потребують нових перспективних досліджень з різних аспектів неперервної
професійної освіти, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та переходу
до суспільства знань. Саме тому інформаційні технології суттєво впливають на
формування

нового

змісту

вищої

технічної

освіти

та

модифікацію

організаційних форм і методів навчання, на коригування змісту традиційних
дисциплін та їх інтеграції, зникнення відстані, обмеженості в часі на вивчення
навчального матеріалу, надання можливості кожному майбутньому фахівцю
здійснювати пошук наукової інформації, її збереження та трансформацію, що
сприятиме розширенню можливості методів самостійної наукової та науководослідної роботи та навчання студентів.
Професійна

освіта

спрямована

сьогодні

на

розвиток

здібностей

майбутнього фахівця, на вдосконалення як професійного, так і особистісного
самоствердження в суспільстві. Як зазначає С. Сисоєва «значною мірою
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відкритість сучасної системи освіти стала можливою завдяки використанню в
освітньому процесі нових інформаційних технологій» [1, с.37]. Інформаційна
фаза розвитку суспільства характеризується зростанням ролі інформації та
комп’ютерної техніки в усіх соціальних процесах і зумовлює основні напрями
використання інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців.
Використання інформаційних технологій у сфері освіти спрямовано не
лише на підвищення якісного рівня підготовки фахівців, але і на спрощення
самого процесу навчання, централізований збір, обробку та обмін даними,
забезпечення доступу всіх бажаючих до інформаційних банків.
На думку Т. Поясок [2, с.115], використання комп’ютерних мереж надає
студентам додаткові навчальні можливості: використовувати різноманітні онлайнові

навчальні

програми,

брати

участь

в

заочних

курсах,

які

організовуються українськими та зарубіжними навчальними закладами,
одержати доступ до значних масивів інформації, зокрема, навчального
програмного забезпечення, сучасних комп’ютерних програм, каталогів світових
бібліотек, різноманітних баз даних.
Серед основних можливостей комп’ютера, які забезпечують йому широке
застосування в різних сферах діяльності людини, виділяються трансд’юсерні –
здатність до прийому і видачі інформації в різних формах; комбінаторні –
можливість запам’ятовувати, зберігати, структурувати, сортувати великі обсяги
інформації, швидко знаходити у наявній інформації потрібну; обчислювальні –
швидке і точне перетворення всіх видів інформації; графічні – подання
результатів своєї роботи в чіткій формі (текстовій, звуковій, у вигляді
рисунків); моделюючі – побудова моделей реальних об’єктів і явищ.
Комп’ютер сприяє розвитку цілеспрямованої і свідомої діяльності студентів,
але разом з тим збільшує частку формально мислення над змістовним і творчим,
обмежує кількість комунікативних процесів. Доречне використання комп’ютера
з відповідним програмним забезпеченням сприяє росту ефективності та якості
навчального

процесу,

зокрема,

в

професійній

підготовці

землевпорядників для аграрного сектору економіки [3, с.347].
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інженерів-

Обробка та систематизація інформації про правовий та господарський
стан земель, проведення земельно-оціночних робіт, внесення даних у земельнореєстраційні

документи

–

це

сфера

діяльності

майбутніх

інженерів-

землевпорядників зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр», що
супроводжується

математичною

обробкою

величезної

кількості

цифр,

необхідністю оперативного ведення і використанням даних державного
земельного кадастру і зумовлює формування інформаційної інфраструктури.
Ведення державного земельного кадастру лише на паперових носіях затримує
функціонування цивілізованого ринку землі. Професійна підготовка передбачає
вироблення у студентів вміння систематично відображати картографічні і
цифрові дані про правовий, природний і господарський стан земель різних
господарських

і

адміністративно-територіальних

одиниць;

графічно

відображати територіальне розміщення земельних угідь, даних їх кількісного і
якісного обліку, показників бонітування ґрунтів та інше. Для складання карт у
визначеному

масштабі

використовується

нові

ГІС-технології

цифрової

картографії. Вихідною інформацією для земельного кадастру є матеріали
геоінформаційної системи, що переробляються шляхом дигіталізації і
сканування у цифрові кадастрові карти і плани. Програмне забезпечення
дигіталізації карт і планів виконується у системі MapInfo, сканування – у
системі Ідрісі, сумісне забезпечення – у системі ArcGis. Широкодоступний
режим користування базами даних, можливість архівації інформаційного фонду
на магнітних носіях, можливість підключення системи до державної і
міждержавної інформаційних систем орієнтуються на спектр ІВМ-сумісних
персональних комп’ютерів і робочих станцій на базі RISC-процесорів,
об’єднаних у локальні мережі, пов’язані між собою каналами електронного
зв’язку. За допомогою засобів інформаційних технологій студенти мають
можливість входити в інформаційні системи землевпорядних установ;
оперативно одержувати інформацію щодо використання та охорони земель,
впровадження регульованого ринку землі; забезпечувати удосконалення
точності самих показників кадастрової інформації; скоротити витрати
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на

телефонні розмови та інші засоби передачі і погодження інформації; підвищити
оперативність обміну даними та їх вірогідність.
Таким чином, застосування засобів інформаційних технологій у
професійній підготовці інженерів-землевпорядників дозволить своєчасно
ознайомлювати їх з досягненнями науки і техніки в галузі землевпорядного
виробництва, оформляти графічну документацію із землевпорядкування в
оригіналах та копіях, проводити агровиробниче групування ґрунтів і якісну їх
оцінку з метою планування і прогнозування урожаю сільськогосподарських
культур, використовувати комп’ютерну техніку під час виконання геодезичних
робіт тощо.
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державний

ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА
ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Г.ВАЩЕНКА
Пенцак О.Б., Львівська Академічна гімназія
Освіта в кожній державі є відображенням її потенціалу поступального економічного
розвитку. В постіндустріальну епоху глобалізації, коли ідеї стали основним джерелом
формування

національного

багатства

багатьох

держав,

розвиток

творчості

та

підприємництва є необхідними складовими національного освітнього процесу. Саме на
цьому робиться головний акцент у Державній національній програмі «Освіта» (Україна
ХХІ століття), де зазначається, що «головна мета національного виховання – набуття
молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського
народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді
незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави,
розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової,
трудової, екологічної культури» [1]. Інтелектуальна та духовна досконалість повинні
стати тими ключовими факторами національного економічного зростання України у ХХІ
ст., на основі яких молоді люди формуватимуть свої професійні здобутки і досягатимуть
капіталізації своїх інноваційних ідей. У сучасному світі для досягнення професійного
успіху потрібен не тільки інтелект, але й духовні, лідерські та соціальні здібності. Саме
вміння сформувати команду однодумців, бажання поділитись своїми знаннями та
навиками, вміння вислухати і зрозуміти інших, формувати систему цінностей у групі чи в
компанії створюють фундамент її стабільності та впевненого зростання.
Відомий український педагог Григорій Григорович Ващенко довго і натхненно
працював над формуванням виховного ідеалу українців, над формуванням тих
європейських цінностей, що призведуть до процвітаючої України, до можливості повної
самореалізації задатків дітей, якими їх наділив Бог. Г.Ващенко переконаний, що в процесі
самореалізації людина повинна підніматись над своїм біологічним началом, прагнути
досягнути духовного та інтелектуального піднесення. Цим вона не тільки проголосить про
свою людяність й особливий статус у природі, а й про свою богоподібність, знаходячи у
цьому прагненні головний ресурс життєвих сил. На цьому шляху людина «творить
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вартості, що підносять її над світом матеріальним, і творить їх тому, що має безсмертну
душу, яка споріднює її з Вищим Світом» [3].
Великий

український

педагог

Григорій

Ващенко

виявився

надзвичайно

проникливим і передбачливим стосовно проблем, з якими може стикнутись українська
національна освіта після здобуття незалежності. Сучасна українська освіта гостро відчуває
необхідність реформ, необхідність формування національної ідеї, міцного ідеологічного
підґрунтя для побудови духовно та економічно міцної держави, здатної протистояти
державам, що зазіхають на її незалежність. Г.Ващенко писав: «Українська молодь мусить
пам’ятати науку минулого й, готуючись до боротьби за самостійну Соборну Україну,
разом з тим і готуватись до того, щоб навіки утримати її самостійність. Найважливішою
умовою для цього є національна єдність і солідарність. Навпаки, при відсутності єдності й
солідарності навіть, коли б пощастило українцям відвоювати політичну свободу, вони в
скорому часі цю свободу завалили б».
У багатьох аспектах свого функціонування українська держава і разом з нею
українська освіта зараз опинилась на роздоріжжі або, можливо, на бездоріжжі. І тому дуже
доречними тут виглядають настанови Григорія Ващенка щодо розбудови державності та
національно – виховної політики: «…


Державна незалежність, можливість для українського народу вільно творити
своє політичне, соціальне, господарське і релігійне життя.



Об’єднання всіх українців, незалежно від їх територіального походження,
церковної приналежності, соціального стану і т. ін. в одну спільноту, що пройнята
єдиними творчими прагненнями і високим патріотизмом.



Справедливий державний устрій, який би підтримував лад у суспільстві, у той
же час забезпечував особисті права й волю кожного громадянина й сприяв розвиткові й
прояву його здібностей, спрямованих в бік громадського добра.



Справедливий соціальний устрій, при якому зникала б і неможлива була
боротьба між окремими групами суспільства.



Високий рівень народного господарства й справедлива організація його, що
забезпечувала б матеріальний добробут всіх громадян, була позбавлена елементів
експлуатації.
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Розквіт духової культури українського народу: науки, мистецтва, освіти.
Піднесення її на такий рівень, щоб Україна стала передовою країною у світі.



Високий релігійно-моральний рівень українського народу, реалізація в житті
вчення Христа.



Високий рівень здоров’я українського народу, зведення до мінімуму всяких
посеред нього хвороб і виродження…»
На мою думку, не тільки українським педагогам та науковцям слід взяти на

озброєння педагогічні, духовні та національні настанови великого педагога Г.Ващенка,
але й уся інтелектуальна еліта нація повинна розвивати його ідеї для впровадження на
державному рівні управління як у законотворчій та і у виконавчій владі у нашій державі.
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Студентка Інституту енергетики та комп'ютерно-інтергованих систем
управління
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На початку 21 століття людство сколихнули глобальні екологічні
проблеми, деградація ресурсів, збідніння населення, голод, розростання
політичних та міжетнічних конфліктів. Це змусило прогресивну громадськість
та міжнародні організації знайти новий шлях для подолання глобальних
проблем, яким став сталий розвиток. Метою якого є гармонізація екологічного,
економічного та соціального розвитку для збереження якості та безпеки життя
від покоління до покоління, раціональне використання природних ресурсів, а
також вихід навколишнього середовища з критичного стану.

Однією з

передумов досягнення стійкого розвитку виступають освіта і наука. В першу
чергу через те, що вони є найважливішими інструментами ефективного
управління, а також доцільного прийняття рішень. Для втілення та розробки
концепції стійкого розвитку на всіх стадіях – від з’ясування мети, формування
ідеї до практичної реалізації, вона потребує глибокого, детального та
розгалуженого науково-теоретичного підґрунтя і широкої освітньої бази.
Важливо відзначити, що недостатність теоретичних та практичних знань у
сфері сталого розвитку екосистеми, зневажливе ставлення влади у країнах
прислухатися до професійної думки науковців та експертів стосовно
негативних насідків, крім того, низька освіченість робочих кадрів – все це є
однією з найголовніших причин критичного стану у відносинах між людством
и природою. Ще рядом проблем більшості країн у досягнені збалансованого
розвитку є брак коштів, сучасного обладнання, кваліфікованих кадрів, більш
того, відсутність комплексного та системного підходу для організації наукової
та освітньої діяльності. Мається на увазі фундаментальні наукові дослідження,
що складають основу розвитку наук, а також розробка прикладних знань щодо
конкретних проблемі різних сферах життєдіяльності. Через освіту наукові
знання стають надбанням мільйонів людей – як фахівців різних професій,
студентів, учасників громадських організацій, так і пересічних громадян.
Експерти підкреслили, що аналіз найбільших екологічних катастроф показав
що головною причиною виникнення кризових ситуацій є загальний низький
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рівень екологічної освіченості і культури, та недостатня увага екологічної
науки у світі. Це лише підтверджує, що уряди та громадськість не приділяють
належної уваги розповсюдженню екологічного виховання, культури. В той час,
коли саме за допомогою освіти усіх рівнів люди і суспільство можуть скласти
повну картину про стан довкілля, глобальні екологічні проблеми та методи їх
вирішення. Базова освіта забезпечує основу для будь-якої діяльності з питань
екології та стійкого розвитку. Тому треба освітню діяльність щодо сталого
розвитку зробити, перш за все, складовою базової освіти. Освіта має важливе
значення для забезпечення інформації з питань екології, етики, формування
цінностей, заохочення поведінки, яка є сумісною зі збалансованим розвитком.
Тому просто необхідно забезпечити доступність освіти з витань екології та
сталого розвитку, від молодшого середнього віку до зрілого. Крім того, треба
включили в навчальні програми концепції та стратегії стійкого розвитку. У
процесі освіти сталого розвитку слід враховувати різні місцеві, національні та
регіональні особливості, а також узгоджувати глобальні і місцеві інтереси.
Освіта стійкого розвитку повинна включати розвиток культури взаємоповаги у
спілкуванні та у процесі прийняття рішень. З цього витікає, що освіта потребує
налагодження співробітництва та партнерства між її основними суб’єктами, а
саме місцевими органами управління, працівниками освіти та науки, охорони
здоров’я, міжнародні організації, засоби масової інформації, приватний сектор
ті різні спільноти. Органи влади разом з органами освіти могли б розробити
програми щодо професійної підготовки і підвищення кваліфікації. Важливо,
подбати про школярів, та залучити їх до участі у різних екологічних акціях, а
також у заходах з підтримки національних парків, заповідників, проведення в
них наукових досліджень. У вищих навчальних закладах треба розвивати
дослідження з питань збалансованого розвитку, та встановлювати ділові
відносини з зарубіжними партнерами для обміну знаннями, досвідом та
сучасними технологіями. Широка поінформованість населення повинна стати
частиною глобальних зусиль у сфері освіти, спрямованих на з’ясування і
визначення цінностей сумісних зі сталим розвитком. Таким чином, треба
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заохочувати населення до участі в обговорення політик в галузі екології.
Значний ефект дає залучення до цієї роботи працівників засобів масової
інформації, індустрії розваг, творчих колективів. Їх робота може допомогти
сформувати у людей модель екологічної поведінки і споживання, переконань та
звичок. Сучасні освітні технології надають різноманітні можливості
ефективного інформування

усіх верств населення щодо сталого розвитку

через широке створення екологічних організацій, використання засобів
массової інформації.

Таким чином для формування стратегії стійкого

розвитку потрібно створити потужну наукову базу, яка б давала точні оцінки
того, що відбувається у глобальних питаннях екології, а також прогнозування
та моделювання подальшого розвитку. Також ми не можемо ігнорувати той
факт, що виникають екологічні проблеми різного характеру і масштабу (від
місцевих до глобальних), тому потрібно об’єднати фахівців з різних країн для
дослідження на проблем на міжнародному рівні. Також треба підкреслити
роботу громадських організацій, які займались би підготовкою кваліфікованих
кадрів, розробкою програм навчання, та забезпечували доступною інформацією
населення країни. Тому роз’яснювальною і просвітницькою роботою мають
бути охоплені всі регіони, країни і верстви населення. Лише за таких умов
сталий розвиток може стати впливовою всесвітньою ідеологією людської
життєдіяльності і важливою складовою повсякденного життя. Для України є
абсолютно необхідним розробка та реалізація стратегії стійкого розвитку, через
усвідомлення національних інтересів усіма соціальними групами населення.
Важливу роль грає впровадження стратегій місцевого розвитку. Участь
громадян формування громадянського суспільства та його вплив на різних
рівнях, перш за все, на місцевому, можуть забезпечити прозорість,
демократичний характер сталого розвитку. Досвід, накопичений в Україні, за
допомогою міжнародних організацій, свідчить, що сталий розвиток в Україні
матиме успіх. В цьому випадку буде віднайдена альтернатива викликам
глобалізації, яка може відкрити новий етап в історії людства – етап сталого
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розвиток, гармонійних відносин в усіх галузях стосунків людини, природи та
суспільства.

ІНТЕРНЕТ У ОСВІТІ
Гончаренко Ольга Едвардівна
Студентка, Київський Національний Економічний Університет
імені Вадима Гетьмана
Економічний і технологічний розвиток будь-якої країни, добробут її
населення залежить від рівня освіти, знань, навичок і кваліфікації активної
частини населення даної держави. Висококваліфіковані працівники є більш
мобільними, гнучкими до вимог сучасного світу та мають можливість швидше
працевлаштуватися у випадку втрати роботи.
В останні десятиліття розвиток інформаційних технологій звернув увагу
людства на потребу модернізації системи освіти. У зв'язку з цим виникла ідея
дистанційної освіти.
Одним з популярних шляхів отримання освіти, переведення цього
процесу на якісно новий рівень є освіта через Інтернет. Сьогодні існує значна
кількість ресурсів, що надають можливість слухати

лекції науковців з

провідних університетів світу, не залишаючи власної домівки, таблиця 1.
Зростання кількості таких платформ говорить про те, що існує
зацікавленість суспільства в даному методі самоосвіти
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Назва

Характеристика

ресурсу

Таблиця 1 Популярні освітні Internet ресурси.
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Coursera

Безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін
Є можливість отримання сертифікату про проходження курсу.
Сертифікат є платним
Coursera співпрацює з університетами з різних країн світу
Надається список додаткової літератури
Задаються домашні завдання

Khan

Мета – надання якісної освіти кожному і всюди

Academy

Безкоштовних мікролекцій з математики, фізики, хімії, історії,
фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп’ютерних наук
та інші.
Всі курси розділені на уроки,
Проект підтримується за рахунок пожертвувань.

Udacity

Технічна спрямованість курсів.
В кожному курсі є кілька уроків, які містять короткі відео.
В кінці заняття є завдання, для первірки
Тривалість курсів до 2 місяців,
Щотижня треба витрачати орієнтовно 6 годин на навчання.

iTunes U

Платформа орієнтована на власників Apple-пристроїв.
Широкий список

дисциплін та навчальних закладів, що

надають лекції.
В уроках є допоміжні файли
Udemy

Різноманітні курси, серед яких присвячені стилю життя чи
музиці.
Є як безкоштовні курси, так і платні курси лекцій.
Навчальні матеріали представлені у вигляді відео, аудіо,
презентаціями та текстом.
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Prometheus

Громадський проект масових відкритих онлайн-курсів.
Безкоштовна можливість університетам та компаніям-лідерам
публікувати курси.
Курс складається із відеолекцій, інтерактивних завдань,
Наявний форум, на якому студенти мають змогу поставити
питання викладачу та поспілкуватись один з одним.
Успішне

завершення

курсу

дасть

змогу

отримати

електронний сертифікат [1].
Окрім того, вищі навчальні заклади активно освоюють дистанційний
спосіб навчання студентів через Інтернет, створюючи власні цикли лекцій та
програми навчання студентів дистанційно. Цей шлях є зручним і доступним,
адже для навчання в такий спосіб достатньо мати лише ноутбук, комп’ютер чи
планшет і підключення до Інтернету.
Плюси такого методу є очевидними й досить значними, зокрема
дистанційні методи безумовно сприяють лібералізації освіти і її звільненню від
залежності від місця розташування навчальних закладів різного рівня, до
графіків і розкладів їхньої роботи. Дистанційне навчання охоплює початкову,
середню, вищу формалізовану й неформалізовану освіту й професійну
підготовку більш широкого кола населення, у тому числі й в сільських районах,
що не мають в своєму розташуванні установ денної форми навчання [2].
З'являється можливість встановлювати індивідуальну швидкість виконання
завдань залежно від рівня підготовки, мети навчання, темпераменту студента.
Зазвичай у випадку комп’ютерної програми є можливість адаптації матеріалу
до рівня підготовки студента, а також вибору способу його презентації з
кількох можливих.
Проте, не варто абсолютизувати переваги даного виду отримання знань.
Наявні й значні мінуси, зокрема у певних професіях онлайн-освіта не може
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бути застосована. Наприклад, не можна дистанційно навчати медиків, юристів,
малоефективним є дистантне навчання в творчих професіях.
Процес навчання онлайн вимагає наявності комп'ютерних навичок у учасників,
недостатність яких може негативно вплинути на результати навчання.
Підсумкове тестування, швидше за все, повинне бути тільки очним.
Онлайн-навчання можливе за великого бажання, і головне – при належній
відповідальності студента. Деяким людям онлайн навчання не підходить через
особливості їх характеру чи підходу до процесу навчання.
Навчаючись дистанційно людина проводить значну частину часу перед
комп'ютером переглядаючи відео матеріали чи виконуючи інші завдання. В цей
час вона позбавляє себе можливості реального спілкування з викладачем та
іншими студентами, можливості живого обговорення питань, що виникають
при вивченні теми.
Крім того враховуючи глобальний план розвитку «Європа 2020», що був
запропонований світовій спільноті у 2010 році, варто зазначити, що такий
масштабний перехід навчання у простір Інтернету не повністю відповідає
основним засадам концепції сталого розвитку [3]. Адже сталий розвиток
передбачає незалежність перш за все від обмежень, що є наслідками діяльності
людства.

Що робитиме людина, яка здобуває освіту дистанційно за

відключення Інтернету чи джерел електроенергії на досить довгий період. На
мою думку, освіта в рамках сталого розвитку має бути захищеною від
очевидних ризиків, тому в даному випадку важливим є уміння суспільства
диверсифікувати джерела отримання

знань та не обмежувати їх мережею

Інтернет.
Тож на мою думку адекватним є застосування змішаної моделі навчання –
це модель використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів в
стаціонарному

навчанні

із

застосуванням

елементів

асинхронного

й

синхронного дистанційного навчання. Практикується як елемент стаціонарного
навчання при проведенні аудиторних занять і в самостійній роботі студентів [4].
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Тобто змішане навчання успадковує переваги дистанційного навчання й
виключає його недоліки.
Змішане навчання використовує найрізноманітніші методи, як традиційні,
так і інтерактивні: лекційні лабораторні, комп'ютерне навчання й навчання
через Інтернет. Ці методи використовуються як окремо, так і в поєднанні один з
одним. І звичайно, змішане навчання можна використовувати при підготовці
фахівців без винятку.
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Помічник судді департаменту діяльності судової палати
у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
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Розпорядження майновими правами на об’єкти авторського права і
суміжних прав здійснюється переважно у формі договірно-правових
відносин і, таким чином, опосередковано відбувається цивільний обіг
зазначених прав. Інтелектуальний капітал як в Україні, так і в усьому світі
постійно збільшується, тому механізми правового регулювання цивільноправових

форм

розпорядження

майновими

правами

інтелектуальної

власності, безумовно, будуть урізноманітнюватися та ускладнюватися.
Найбільш

поширеною

цивільно-правовою

формою

розпорядження

майновими авторськими і суміжними правами залишається ліцензія, тому її
дослідження

як

необхідністю

важливої

такої

складової

вибудови

зазначеної

останньої,

щоб

системи

зумовлено

розвиток

правового

регулювання творчої сфери відбувався з урахуванням вітчизняної специфіки,
в якій ця система буде не лише ефективною, а й справедливою, навіть якщо
ці цілі будуть реалізовані з істотними відмінностями від правових систем
інших країн.
Бурхливий розвиток Інтернету, повсюдне проникнення його в усі
соціальні сфери не могли не вплинути на правове регулювання суспільних
відносин, які традиційно належать до предмета авторського права і суміжних
прав. Традиційний механізм авторсько-правового регулювання вже не здатен
врегулювати

усі відносини, що відбуваються в мережі

Інтернет з

використання і поширення творчих результатів.
Фактично змінилося і відношення багатьох авторів до регулювання
поширення творів та об’єктів суміжних прав. Невідомі та починаючі автори
спеціально розкривають аудиторії безоплатно доступ до власного творчого
об’єкту (продукту), дозволяють будь-які дії з твором з метою набуття
популярності. Сприяють такому руху нові технологічні продукти (YouTube,
Facebook,

Instagram,

Mikipedia,

Wikimedia

тощо),

які

спеціально

створювались для спілкування та обміну творчими результатами. Правове
регулювання таких відносин щодо розпорядження правами у зазначених
прикладах стало білою плямою на правовому полі.
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У сфері мистецтва автор як безпосередній творець художнього твору для
отримання комерційної вигоди, як правило, передає майнові права на
користь користувачів. Разом з тим, останнім часом спостерігається тенденція
до безоплатної передачі права використання об’єктів авторського права і
суміжних прав третім особам для подальшого перероблення, зміни
зазначених об’єктів або включення їх як складової частини до інших творчих
об’єктів. У цьому випадку законодавство вимагає укладення письмового
ліцензійного договору або надає можливість видати письмову ліцензію.
Слід зауважити, що однією з найбільш значних подій у цій галузі за
кордоном (США, Европа) стала поява особливого виду ліцензій – вільні
ліцензії.
За таких обставин, надзвичайно важливим стає регулювання ліцензії як
особливої цивільно-правової форми розпорядження авторським правом і
суміжними правами.
Отже, вільна ліцензія є свідомо-вольовим актом (правочином) володільця
майнового авторського або суміжних прав (ліцензіара) з формулювання і
доведення

до

загального

відома

пропозиції

(публічна

оферта)

про

встановлення обтяження належного йому права використання об’єкта
авторського права і суміжних прав в межах і на умовах, що визначаються на
його розсуд, на основі принципу безвідкличності і незалежно від додаткової
згоди ліцензіара або інших осіб шляхом надання невизначеному колу осіб
права акцепту пропозиції.
За

правовою

(пропозицією)

про

природою
обтяження

вільна

ліцензія

виключного

є

публічною

права.

Право

офертою
на

вільне

ліцензування виступає особливою формою, що породжує стан пов’язаності
для самого правоволодільця і впливає на правову сферу пасивної сторони
рефлекторно.
Зміст договірних правовідносин, що виникають у зв’язку з акцептом
вільної ліцензії, становить лише зобов’язання з надання права використання
твору або об’єкту суміжних прав певними способами, на визначеній
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території і на певний строк, що дозволяє охарактеризувати договір, що
укладається за допомогою акцепту вільної ліцензії, як односторонньо
зобов’язуючий.
Використання права на вільне ліцензування утворює юридичний факт,
що породжує обтяження ліцензіара станом пов’язаності і виникнення
секундарного права (конкретна поведінка особи на дію або поію, що безумно
вплине на результат) на акцепт для особи, що заздалегідь не визначена.
Доводиться, що виникає не правовідношення, а особлива правова форма, що
характеризується спрямованим впливом на правове становище ліцензіара і
рефлекторним впливом на сферу правових можливостей потенційного
ліцензіата.
Суб’єктами правомочності розпорядження правом використання є
правоволоділець, а також особа, яка отримала право використання твору або
об’єкта суміжних прав за договором (ліцензіат), при поєднанні двох умов: а)
наявності письмової згоди ліцензіара, б) надання ліцензіату за договором
права використання відповідного об’єкта способами, достатніми для вільного
ліцензування.
Слід зауважити, що вільне ліцензування дозволяє без порушення
авторських прав і суміжних прав створювати похідні твори, сприяє розвитку
творчості, а розробникам комп’ютерних програм дозволяє використовувати
вільне програмне забезпечення у складі своїх рішень, завдяки чому
знижуються витрати на створення, використання і підтримку таких програм.
Вільна ліцензія надає широкі можливості для розвитку науководослідної діяльності, оскільки сприяє створенню правової основи для
вільного поширення наукових знань, виступає новим правовим інструментом
комерціалізації інтелектуальної власності, особливо у сфері аматорської
творчості, проте, законодавство України не містить такого інституту, але
його і не забороняє.
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FORMATION OF INTEGRATIVE LAW AS THE TREND OF THE
SUSTAINABLE LEGAL DEVELOPMENT
Kryvtsova I., PhD, Associate Professor of the
Department of European Union Law and Comparative
Law of the National University «Odessa Law Academy», Ukraine

Sustainable development of law in the modern world is impossible without
integration and differentiation, as the objective processes which define the nature and
the vector of legal development. The process of integration and differentiation
infiltrate into legal reality. Differentiation of law is the insulation of national legal
systems, their classification into different types of law. Integration of law occurs in
the formation of interstate associations with different purposes and the advent of legal
instruments needed to achieve them. Differentiation is accompanied by the
appearance on the legal map of the world legal systems, legal families (types of law),
and integration – the advent of integrative law.
Uncertain status of the phenomenon of «integrative law», etymological
confusion and a lot of authors approaches1 to his understanding, forced to identify
own vision of this phenomenon. Which will be based on several methodological
remarks.
First, a special research dimension – definition of the conceptual foundations of
integrative law (status, characteristics) based on the use of the intellectual
instruments of natural and legal disposition – the concept of «global evolutionism».
Secondly, a special research attitude, which is that an adjective can
substantivize, to move into the category of the noun.
Among the author's approach to the phenomenon of «integrative law» can be identified following his
understanding of how to: 1) science, legal regulation mechanism (S. Kashkin); 2) integration in the different structural
levels of the legal system (D. Petrov); 3) complex legal institution entering into the structure of the different branches of
law, aimed at overcoming the isolation of states (S. Chetvernikov); 4) the law of the European Union as a model for the
integration of legal orders (L. Entin).
1
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So, emanate on the above methodological remarks, we represent the following
definition of the integrative law, as the quality of legal system entities, acquired in
the course of its evolution and is characterized by a new «qualitative» stage of
legal development.
The characteristics of quality «integrative law» should be, in our opinion, are:
particularity;
Quality is characteristic of elements of the legal system entities. In our view, a
system (structure) of law is a prime example of the possibilities to contemplate the
quality of the integrative law, but this does not exclude that other elements of the
legal system can also demonstrate the integrative quality, for example, legal
consciousness, legal practice, etc.
temporary disposition;
The quality is not a given, but assumed (formed) with the time of the legal
phenomena function (for example, in contrast to the quality of «normativity» legal
rule) and lost, in the case of deactualization internal and external reasons for the
determination of «maturation» of the quality at the next stage of evolution.
In our opinion, external determinants are historical predisposition, the nature of
law to comprehensive coverage of integration relations, at the same time as internal
determinants can be – unity of the subject and the method (means) legal regulatory,
legal principles (for example, in EU law – the principles of «supremacy of law» and
«direct action», etc.).
subsidiarity;
Quality does not come to replace the other qualities of legal system entities, it’s
in addition, a characteristic of the new stage of development of the law.
The quality «integrative law» – a new level of global evolution of law, in which
one does not replace the other, or forcibly change or «press down under him», but
created to function accessory.
dynamism;
Despite the fact that this quality is more significant (clearly) appears in the
system (structure) of law («structural» quality – is inherent in the rule of law as the
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regulator, institution, branch of law, etc.), it is still a quality of dynamics (process),
thus at the same time being «functional» quality manifests as a result of the
mechanism of convergence of legal regulatory and form of ordering social relations
(for example, a model law, collision law, etc.).
open disposition;
Quality characterizes strengthening regulatory impact of legal entities,
expanding the subject of regulation. For example, the integrative quality of national
law reinforces the «nationality» of the state, as it expands the field of national interest,
giving states additional possibilities.
transformation of the public interest in private;
The quality «integrative law» is formed in the course of determining the
purposes of the legal system entities to private interest as the main driving force
behind the legal development, but in this case does not mean the classic separation of
the law to private and public, while the transformation of the public interest in private.
Concluding the report, it should be noted that the foregoing is not a definitive set
of postulates, but rather it is a statement of the problem, to discuss the theses, which
require further clarification and development. Of course, this also applies to the
proposed above definition of integrative law, which is only preliminary, and, most
likely, intuitive nature.

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, ЯК
ДЕТЕРМІНАНТА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
співробітники Першого одеського місцевого центру
надання безоплатної вторинної правової допомоги,
Цуркан В. Б. та Єгоров О. С.
Визнаючи успіхи і проблеми у досягненні Цілей розвитку тисячоліття – і той
факт, що потрібна нова програма розвитку після 2015 року, 22 червня 2012 року
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була організована та проведена Конференція ООН зі сталого розвитку у Ріо-деЖанейро на якій держави учасниці ООН домовилися створити Відкриту робочу
групу для розробки комплексу Цілей сталого розвитку світу у майбутньому. Після
більш ніж року переговорів, Відкрита робоча група представила рекомендації щодо
цілей у сфері сталого розвитку.
Прошу звернути Вашу увагу на декілька цілей сталого розвитку визначених на
Конференції ООН, які безпосередньо стосуються тематики даної доповіді.
Зокрема ціль № 1: сталого розвитку світу було визначено: «Подолання
бідності в усіх її формах та усюди». Одним із завдань реалізації даної мети є: «1.3
Запровадження на національному рівні належної системи і заходів соціального
захисту для всіх…»
Ціль № 10 передбачає: «Скорочення нерівності всередині країн і між ними».
Також визначено засоби її досягнення: «10.2 До 2030 року підтримати
законодавчим шляхом та заохочувати активну участь усіх людей у соціальному,
економічному і політичному житті…»
10.3 Забезпечити рівність можливостей і зменшити нерівність результатів.»
Ціль № 16: «Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в
інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх…».
Засобами реалізації є, зокрема: «16.3

Сприяння верховенству права на

національному та міжнародному рівнях і забезпечення всім рівного доступу до
правосуддя…,
Для впровадження цілей визначених на Конференції ООН щодо сталого
розвитку

в

Україні

була

прийнята

Указом

Президента

України

від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»»
Стратегія сталого розвитку України до 2020 року у якій зокрема були висвітлені
питання щодо реформування судової та правоохоронної систем держави, з метою
«…реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля
практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права
на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом…»
44

Відповідно до ст. 1 Конституції України, Україна є суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, правова держава. Відповідно до ст. 3 Конституції
України: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави». Відповідно до ст. 59 Конституції України: «Кожен має право
на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається
безоплатно.»
Як зазначено у Конституції України: «Кожен має право на правову
допомогу…», але чи кожна людина, громадянин здатен належним чином захистити
свої законні права та інтереси? На жаль, в умовах відсутності належного
матеріального забезпечення, відповідного соціального рівня, здатності забезпечити
себе навіть самим необхідним, далеко не кожен.
Тому для належного забезпечення населення якісною та своєчасною правовою
допомогою, підвищення правової культури, зменшенню правового нігілізму та
зростанню рівня авторитету держави, в Україні, в 2015 році, були створені та
повноцінно функціонують Центри надання безоплатної вторинної правової
допомоги (надалі – Центри правової допомоги або Центри).
Вищезазначені Центри правової допомоги, які наразі працюють в Україні у
кількості

100

одиниць,

становлять собою

єдину систему,

що

постійно

розширюється та оновлюється.
В найближчих планах їх кількість буде збільшено до понад 400. Також суттєво
буде розширено перелік правових послуг, які надаються даними закладами
населенню.
Основним профільним Законом України, який регулює діяльність Центрів
правової допомоги в Україні є Закон «Про безоплатну правову допомогу» від
02.06.2011 № 3460-VI.
Основними категоріями громадян, які мають право на отримання безоплатної
правової допомоги відповідно до ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» є наступні:
- особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний
сукупний дохід

їхньої

сім'ї

нижчий
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суми прожиткового мінімуму,

розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про
прожитковий мінімум";
інваліди, які отримують пенсію або допомогу,

-

замість

пенсії,

у

що призначається

розмірі менше двох прожиткових мінімумів для

непрацездатних осіб;
- діти-сироти,

діти,

позбавлені батьківського піклування, діти,

які

перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів;
- особи,

на

яких

поширюється

дія

Закону

України

"Про

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" до
моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та, у разі, якщо особа
оскаржує рішення щодо статусу біженця;
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Також, вважаємо доцільним звернути увагу, на перелік видів правової
допомоги, на які вправі розраховувати громадяни – клієнти Центрів.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»
існують слідуючі види безоплатної правової допомоги:
-

захист;

- здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
- складення документів процесуального характеру.
Всі

вищезазначені

види

безоплатної

кваліфікованими адвокатами, «…які

правової

надають безоплатну

допомогу на постійній основі за контрактом. Під
враховуються

допомоги

час

надаються

вторинну правову

призначення

його спеціалізація, досвід роботи, навантаження,

адвоката
складність

справ, у яких адвокат бере участь» (ст. 21 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»).
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Слід відмітити, що систему безоплатної правової допомоги в Україні
запроваджено за сприяння та організаційної і фінансової підтримки таких
партнерських іноземних та міжнародних установ та організацій, як Європейський
Союз, Рада Європи, Міністерство міжнародних справ Канади, Канадське бюро
міжнародної освіти, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
(УВКБ ООН), Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотиків та правоохоронних питань США, Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID).
Проблемні питання системи безоплатної вторинної правової допомоги в Україні.
1.

Доволі високий рівень завантаженості адвокатів справами

клієнтів Центрів, що іноді негативно відображається на якості наданих
правових послуг.
2.

Дуже низький рівень, або взагалі відсутність належного

фінансування щодо певних правових послуг, які надаються адвокатами
Центрів. Оплата праці адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу в
Україні здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів,
які надають безоплатну вторинну правову допомогу» (надалі – Постанова
КМУ). Відповідно до даної Постанови КМУ оплата праці адвоката, наприклад,
за складання позовної заяви складає 20% від мінімальної заробітної плати, яка
встановлена в Україні у розмірі 1450 гривень (з 01.05.2016 по 30.11.2016), тобто
ця сума дорівнює 290 гривень або приблизно 10 євро.
3.

Відсутність залежності оплати адвоката від успішності вирішення

справи.
4.

Відсутність диференціації справ і оплати за них в залежності від

рівня їх складності.
5.

Фактично не оплачується збір інформації та підготовчі дії адвоката

перед зверненням до суду чи компетентних органів. В незалежності від справи
підготовчі дії оплачуються у розмірі 200 гривень (приблизно 7 євро), що не
завжди навіть покриває витрати адвоката на здійснення адвокатських запитів.
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6.

Відсутність компенсації транспортних витрат у разі користування

особистим транспортом. (Компенсуються тільки витрати на транспорт
загального користування).
7.

Не враховуються й побачення та консультації з клієнтом, що в свою

чергу призводить до того, що клієнт як правило не має розуміння відносно
стадії на якій знаходиться розгляд його справи та інформації відносно
проміжних результатів, що досягаються завдяки роботи його адвоката.
Для усунення вищезазначених негативних тенденцій, які виявилися
під час практичного функціонування системи безоплатної правової допомоги в
Україні, пропонується створення недержавного фінансового фонду, який би
формувався за рахунок добровільних внесків осіб та державних і недержавних
інституцій. Матеріальні ресурси даного фонду пропонується застосовувати
виключно для заохочення найбільш активних та продуктивних адвокатів
системи безоплатної правової допомоги в Україні.

8.

Слід відмітити деяку не відповідність певних положень чинного

Закону України

«Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 №

3460-VI реальному стану справ в Україні, а саме, що стосується питання
визначення рівня доходів особи, яка звернулася до Центру по правову
допомогу. Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»
основною категорією осіб, які мають право на звернення до Центрів за
наданням безоплатної правової допомоги є особи,

які

перебувають

під

юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї
нижчий

суми прожиткового мінімуму, який наразі становить в Україні 1399

гривень або приблизно 50 євро (відповідно до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2016 рік" від 25.12.2015 р.

N 928-VIII.). Якщо дохід

особи, що звернулась до Центру по правову допомогу перевищує зазначений
хоча б на одну копійку, вона втрачає право на отримання безоплатної правової
допомоги. Але ця сума є мізерною на сьогоднішній день і не відповідає
реальному прожитковому мінімуму необхідному для задоволення основних
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соціально-побутових потреб людини. Тому доцільним вважається розробити та
внести пропозиції щодо зміни даного положення Закону України «Про
безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011

№ 3460-VI, щодо

матеріально-грошового цензу потенційних клієнтів Центрів безоплатної
правової допомоги.

УТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
В.Ф.Яровий, к.е.н., доцент
кафедри туризму Херсонського державного університету
Розвиток галузі туризму в Україні в останні роки здійснюється не лише
під впливом національних, регіональних та місцевих умов і ресурсів,
нормативно-законодавчих актів та процесів загальноекономічного розвитку.
Значний вплив на нього здійснюють чинники і процеси глобалізації
туристичного ринку. Тому стратегічне й тактичне значення для прийняття
обґрунтованих управлінських та маркетингових рішень має виявлення, оцінка
та діагностика їх тенденцій і проявів. Це дозволить оптимізувати забезпечення
ефективної й конкурентоспроможної туристичної діяльності на перспективу.
Виявлено, що процеси розвитку галузі туризму характеризують чітко
визначені тенденції. Насамперед, це проникнення у сферу туристичної
діяльності підприємств і організацій транспорту, фінансування та страхування
ними туристичного бізнесу;

утворення диверсифікованих міжгалузевих

корпорацій з метою використання переваг перехресного субсидування, тобто
коли діяльність одних підприємств, які в них входять, фінансується з прибутку
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інших, з метою уникнення банкрутства та інших ризиків; придбання
туристичними підприємствами власних туристичних комплексів, готелів, засобів
розміщення або відпочинку й оздоровлення [1, с. 117].
Підприємства галузі туризму також прагнуть до планування і контролю
своєї діяльності на світовому рівні. Вони розробляють стратегії розвитку,
структуру управління й бізнес-процесів, приймають рішення про інвестиції,
удосконалюють фаховість персоналу, акумулюють ресурси у місцях і напрямах
з перспективою довгострокового зростання фінансово-економічної стійкості
функціонування. Отже, на сучасному етапі експансія глобальних туристичних
та готельних мереж на вітчизняний туристичний ринок є очевидним фактом.
Реагувати на неї можна по-різному.
Проте оптимальні стратегії пов'язані із впровадженням ефективних та
нових організаційних форм міжнародного співробітництва. Це сприяло б
освоєнню стандартів глобального туристичного сервісу, адаптації вітчизняної
галузі

туризму

до

вимог

міжнародних

споживачів,

підвищенню

конкурентоспроможності туристичної продукції та послуг, інвестуванню і
зміцненню

фінансово-економічної

стійкості

вітчизняних

туристичних

організацій. Йдеться також і про інші нові аспекти діяльності.
Перш за все, це зміцнення своїх позицій у ціновій конкуренції світового
масштабу, в тому числі з іноземними туристичними організаціями на
вітчизняному туристичному ринку. Необхідною є активізація інноваційної
діяльності – постійне удосконалення та розширення асортименту продукції й
послуг; використання сучасних інформаційних технологій у стратегіях
маркетингу туристичного ринку; формування туристичних брендів, підтримка
іміджу туристичних підприємств, здобуття визнання серед споживачів;
удосконалення бізнес-процесів та форм організації на основі інтеграції та
кооперування [2, с. 227].
Створення глобальних туристичних об'єднань й управління їх розвитком
– це складний процес, що потребує багато часу і ресурсів. Тому багато
туристичних компаній за кордоном звертаються до іншої форми організації
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міжнародного співробітництва у галузі туризму – стратегічних альянсів. У
цілому, теоретичні аспекти розвитку стратегічних альянсів ще недостатньо
розроблені. Тому для забезпечення ефективності галузі у перспективі доцільно
виділити можливі варіанти розвитку стратегічних альянсів:
1. Кооперація у межах цільових проектів або програм призводить до
концентрації, тобто злиття, перехресної участі чи іншої форми перегрупування
капіталів та інших форм власності учасників стратегічних альянсів. У цьому
випадку, вони є лише перехідним етапом на шляху до утворення корпорацій.
2. Кооперація має епізодичний характер і припиняється, не торкнувшись
стратегічних позицій учасників, незалежно від результатів співробітництва.
Після завершення проектів та програм кожен учасник знову стає самостійним,
хоча альянс змінює умови конкуренції між партнерами. По-суті, вказані
варіанти є протилежними.
Інші

три

варіанти

можна об’єднати

за принципом отримання

економічної вигоди:
1. Стратегічні альянси здійснюють розвиток, виходячи за межі первісних
цілей, але не прагнуть вертикальної інтеграції. Кожен партнер зберігає
самостійність

у

прийнятті

управлінських

рішень.

Існування

таких

“незакінчених” утворень свідчить про вигоди учасників скористатися досвідом
спільної роботи та ефективності кооперації.
2. Структури, створювані для здійснення спільної діяльності або
кооперативних програм у межах альянсів, поступово виходять з-під контролю і
починають діяти як самостійні підприємства, логіка розвитку яких вступає в
конфлікт з інтересами партнерів.
3. Посилення стратегічних позицій одного з партнерів на шкоду іншим
завдяки участі у стратегічних альянсах. Слабкі партнери використовують їх, щоб
подолати відставання, а сильні – для нейтралізації слабших, перешкоджаючи їх
перетворенню на конкурентів.
В такому розумінні стратегічні альянси мають конкурентні переваги в
порівнянні з іншими об'єднаннями на туристичному ринку. Вони акумулюють
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капітали й інші ресурси та не потребують значних капіталовкладень для
розвитку.

Також

альянси

допомагають

подолати

антимонопольне

законодавство країн учасників альянсу і використовують для здійснення
координації міжнародної діяльності більш ефективні організаційні форми.
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НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ
СЕКТОРІ У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ
РОЗВИТКУ
к.е.н., доцент Оласюк Г.П.
Університет економіки та права «КРОК»
Подолання хвороб та підвищення здоров’я неможливе без подолання
корупції, якій сьогодні підвладне будь-яке суспільство незалежно від ступеню
його економічного розвитку. Чисельні дослідження засвідчують, що корупція
негативно впливає на перерозподіл суспільного добробуту, темпи економічного
зростання, ефективне використання коштів державного бюджету. У міру
зростання індексу сприйняття корупції у країнах, що розвиваються знижується
їх інвестиційна привабливість та глобальна конкурентоспроможність.
Згідно досліджень Гарвардських науковців, у розвинутих країнах
інституційна корупція має місце тоді, коли державні органи захищають
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місцевих виробників не контролюючи при цьому якості препаратів. Аналіз
наслідків недобросовісного ставлення Управління по контролю за продуктами
та ліками до безпеки та лікувальної ефективності препаратів засвідчив, що 90%
нових препаратів не мали більшої ефективності у порівнянні з уже існуючими,
а безконтрольний припис ліків призвів до великої кількості смертей внаслідок
побічних дій фармацевтичних препаратів. Таким чином, біофармацевтична та
хімічна галузь перебувають під протекторатом цієї установи, а запас фінансової
міцності цих компаній підтримується за рахунок непропорційності їх витрат:
так компанії більше фінансують не науково-дослідну діяльність та дослідження
безпеки й ефективності препаратів, а маркетинг та стимулювання продажів.
Активна фінансово-матеріальна підтримка університетів та наукових установ
призводить до конфлікту інтересів науковців та спричиняє до приховування
відомостей про побічні дії ліків.
Усунення передумов для інституційної корупції та конфлікту інтересів
регуляторних органів та компаній, що проводять ННДКР на етапі проведення
клінічних випробувань унеможливить потрапляння на ринок ліків з низькою
лікувальною дією. Одним з важливих кроків у цьому напрямку є реєстрація
результатів клінічних випробувань з обов’язковим оголошенням як позитивних,
так і негативних результатів. Оскільки фармкомпанії працюють у тандемі з
науковцями, які публікують результати досліджень у відповідних виданнях, то
задля уникнення конфлікту інтересів може бути застосований захід у вигляді
позбавлення права публікації наукових здобутків автора, який фальсифікував
результати досліджень на користь компанії. У США компанії, від неякісних
ліків

яких

постраждали

пацієнти,

несуть

цивільну

та

кримінальну

відповідальність, беруть зобов’язання звітувати державним органам та
виконують

додаткові умови щодо розкриття інформації, навчання та

організації досліджень протягом п’яти років.
Сфера виробництва лікарських препаратів регламентується GMP –
правилами належної виробничої практики. Отримання такого сертифікату є
додатковим бар’єром для входження компаній на ринок та одночасно гарантом
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відповідності продукції стандартам якості виробничого процесу, концентрації
фармацевтичних інгредієнтів, упаковці та маркуванні, контролю. Корупція у
сфері виробництва полягає у підкупі посадових осіб для отримання сертифікату,
невидачі сертифікату фірмі-конкуренту або ж порушенні правил виробництва
незважаючи на наявність сертифікату. Часткове усунення корупційних проявів
можливе при проведенні ротації аудиторів, збільшенні чисельності штату
спеціалістів відповідальних за проведення перевірок виробничих майданчиків
національних та іноземних виробників.
Ініціювання корупційних дій у процесі реєстрації препаратів може
відбуватися зі сторони компанії, яка хоче пришвидшити вихід на ринок та
оминути довготермінову та складну процедуру реєстрації. Відповідальні за
реєстрацію відомства досить часто пропонують послуги із пришвидшеної
реєстрації

препаратів

за

додаткову

незаконну платню

від

аплікантів

реєстраційного досьє. Експерти акцентують на необхідності ретельного підбору
персоналу, який займається реєстрацією препаратів висуваючи за основний
критерій професіоналізм, однозначному та чіткому трактуванню процедур та
критеріїв реєстрації препаратів, а також сильному фінансовому забезпеченню
департаменту реєстрації лікарських засобів.
Просування на ринок фармацевтичних препаратів відбувається шляхом
активних

комунікацій

медичних

представників

з

лікарями

стосовно

лікувальних властивостей, сфер застосування та дозування препаратів. Досить
часто результати такого спілкування призводять до конфлікту інтересів лікарів,
до приписування дорожчих препаратів, безальтернативних приписів пацієнтам.
Викривлення мети комунікацій стосовно властивостей

та ефективності

препаратів відбувається внаслідок застосування фармацевтичною компанією
фінансових важелів впливу на прийняття рішень лікарем щодо призначення
певного препарату. У країнах з високим рівнем економічного розвитку
регулювання відносин між компанією та лікарем регламентується різного роду
етичними кодексами поведінки, вимогою щодо публікації у відкритому доступі
сум винагород виплаченим лікарям за їх роботу, зобов’язання лікаря вказувати
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не препарат, а діючу речовину. Також застосовуються загальноприйняті заходи
із посилення кримінальної відповідальності за порушення правил етичної
поведінки та накладення штрафів.
Практика свідчить, що зростання штрафів за неетичну поведінку
компанії на ринку, не розкриття даних про результати випробувань,
монополістичні прояви, відкати та незаконне просування не вплинуло на
кількість та масштаби порушень компаніями, позаяк сума штрафів набагато
менша, аніж прибутки, які згенеровано компаніями.
Всесвітня організація охорони здоров’я взяла на себе компетенцію з
підготовки рекомендацій та розробки стратегії подолання корупції у
фармацевтичному секторі національних економік розробивши у 2004 році
документ, що був впроваджений Міністерствами охорони здоров’я 26 країн
світу. Методичні рекомендації ВООЗ передбачають три етапи впровадження
Програми з належного управління лікарськими засобами.
На першому етапі на основі оціночного інструментарію ВООЗ
незалежними національними спеціалістами проводиться експертна оцінка
прозорості та схильності до корупційних дій у фармацевтичному секторі країни
та розробляються відповідні рекомендації.
На другому етапі розробляється Національної рамкової програми з
належного управління лікарськими засобами з урахуванням особливостей
функціонування фармацевтичного ринку та основних стейкхолдерів, що здатні
вплинути на рівень корупції. У документ закладені етичні та дисциплінарні
підходи, що є базою для розробки юридичних, політичних та етичних норм
діяльності міністерства охорони здоров’я. Ключові напрямки боротьби з
корупцією повинні включати: формулювання та соціалізацію етичних
принципів та норм поведінки стейкхолдерів; популяризацію етичного
лідерства;

забезпечення

дотримання

антикорупційного

законодавства;

механізми роботи з порушеннями законів, у тому числі застосування санкцій;
прозорість положень та адміністративних процедур; налагодження співпраці
між антикорупційними агенціями, організаціями громадянського суспільства та
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приватним

сектором;

управління,

координацію

та

оцінку

виконання

національної програми.
Третій етап передбачає інституціоналізацію запланованих у програмі
антикорупційних стратегій та інтеграцію зі стратегіями діяльності міністерств
охорони здоров’я у кожній країні. Результативність заходів по боротьбі з
корупцією, за даними ВООЗ, залежить від сильної політичної волі у подоланні
корупційних явищ у сфері охорони здоров’я, наявності лідерів-носіїв етичних
принципів, співпраці основних стейкхолдерів в контексті розбудови та
дотримання антикорупційних заходів. Зміщення акцентів на ціннісні принципи
у подоланні корупції вимагає підвищення вимог до прозорості процедур
відбору персоналу, використання інформаційних технологій та управління
діловою взаємодією на різних етапах просування фармацевтичних препаратів.
Подолання корупції неможливо здійснити суто економічними чи
правовими засобами, хоча її наслідки найбільш яскраво виражені в економічній
сфері суспільного життя. Напрацьовані міжнародними інститутами інструменти
протидії корупції повинні бути закріплені у вигляді законів, кодексів
доброчинної поведінки компаній та індустріальних асоціацій, професійних
стандартів для державних службовців й введені в навчальні курси підготовки
здобувачів вищої освіти.
РИНОК ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Волкотруб Антоніна
Антикорупційний центр Національного
університету «Києво-Могилянська академія»
Ринок

послуг

вищої

освіти,

що

сформувався

в

Україні,

можна

охарактеризувати як монополістичну конкуренцію, оскільки: освітня послуга є
диференційованою та виконує чотири

основні

функції

(дослідницьку,

викладацьку, етнічну та надання послуг суспільству); наявна значна кількість
гравців на ринку, що свідчить про неможливість змови постачальників та
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відсутність

значного впливу на ціни на освітні послуги; жоден вищий

навчальний заклад не може надати послуги значній частині ринку та охопити
значну частку ринку; наявність можливостей вільного входу та виходу на ринок
освітніх послуг, про що свідчить велика кількість приватних навчальних
закладів.
Ціноутворення на ринку вищої освіти відбувається як і на кожному іншому
ринку від взаємодії попиту та пропозиції, проте існує ряд нецінових факторів,
які впливають на ціноутворення та спричинюють рух кривих. Попит – це не
кількість

бажаючих

придбати

дану

послугу,

а

кількість

допущених

(відповідають встановленим вимогам) та бажаючих придбати дану послугу.
Короткострокова пропозиція на ринку вищої освіти характеризується
кількісними можливостями навчальних закладів та вимогами ринку праці. На
традиційних ринках товарів та послуг (наприклад текстиль або послуги з
адміністрування) технологічний процес має зменшувати собівартість надання
послуг, проте технологічний прогрес на ринок освіти має зворотній вплив. Є
три фактори, які впливають на рух кривої пропозиції: «cost disease» феномен,
вища кваліфікація у поєднанні з досвідом дозволяє отримати вищу заробітну
плату, швидкі зміни в технологіях змушують реагувати навчальні заклади і
змінювати програми. На ціну продавця (пропозицію) впливають: собівартість
навчання студента, норма прибутку (якщо це недержавний навчальний заклад і
має на меті отримання прибутку), рівень інфляції, рівень конкуренції, державне
регулювання цін, державне замовлення, маркетингова стратегія навчального
закладу.
На сьогодні на світовому ринку спостерігається тенденція зростання
вартості послуг вищої освіти за темпами вищими ніж зростання індексу
споживчих цін. Така ситуація може бути спричинена різними факторами, а
саме: збільшенням попиту на освіту, економічним та технологічним
зростанням, відсутністю додаткових надходжень коштів (чи є джерела
перекриття адміністративних витрат і чи ці витрати лягають на у вартість
навчання). В Сполучених Штатах Америки розраховують окремий індекс
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інфляції для вищої освіти: The Higher Education Price Index (HEPI 2 ), який
складається із сукупності індексів на зростання вартості послуг та товарів,
якими користується навчальний заклад, а саме: оплата праці викладачів
факультету, оплата праці адміністративного персоналу, нарахування на фонд
оплати праці, канцелярські та бібліотечні фонди, комунальні послуги та інші
послуги (mics).
Для ціноутворення на ринку вищої освіти в Україні використовують 2
підходи

до

ціноутворення:

витратний

(використовується

державними

навчальними закладами та передбачає пряме відшкодування витрат, які
забезпечують навчальний процес), який не враховує ринкових умов, та
ринковий підхід (використовується приватними навчальними закладами).
Встановлення вартості контракту регулюється Порядком про надання платних
освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами.
Відповідно

до

даного

Порядку

вартість

платної

освітньої

послуги

встановлюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її
наданням. Проте досить часто визначити обсяг витрат на надання освітньої
послуги неможливо, а державні навчальні заклади у кошторис закладають не
лише вартість надання послуг, але і непрямі витрати (покращення матеріальнотехнічної бази). На сьогодні також на собівартість навчання лягає «корупційна»
складова управління фінансами у значної кількості навчальних закладів
України державної форми власності більшість яких посідають високі місця в
рейтингу. Збільшення фінансового тягаря полягає у «капітальних інвестиціях»,
які можуть бути нездійсненими або державні закупівлі здійсненні з
порушенням та за завищеними цінами. Відповідно до звіту Рахункової палати
3

від 11 серпня 2015 року, собівартість державного замовлення закладена у

кошторисах, складала більше 50 тис грн., в багатьох випадках фінансове
вираження собівартості, закладеного в державне фінансування, було б

2

https://www.commonfund.org/CommonfundInstitute/HEPI/HEPI%20Documents/2014/CF_HEPI_2014.pdf

3

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746176/ZVIT_20150811_No_1_5.pdf
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достатньо для вивчення одного фахівця протягом навчального процесу. Дана
ситуація можлива через відсутність фінансової гнучкості навчального закладу
та прозорості звітування.
У зв’язку із значними обмеженнями у надходженнях навчальних закладів у
ціну закладаються не лише собівартість навчання, але і утримання навчального
закладу. Станом на 2015 рік у структурі надходжень державних навчальних
закладів лише 1% надходжень складають благодійні внески або інші джерела.
Розширення

використання

різних

фінансових

інструментів

дозволить

диверсифікувати доходи та зменшити залежність навчального закладу від
держави.

Також жорстке регулювання витрат, а саме потреба повертати

залишок на кінець року до державного бюджету, призводить до зниження
якості витрат, оскільки для того щоб не повертати кошти, навчальні заклади
можуть витрачати кошти неефективно: здійснювати закупівлю товарів та
послуг, які не є потребами навчального закладу; підписувати акти виконаних
робіт, коли по факту роботи ще не виконані, що збільшує ризик ненадання або
неякісного надання послуг.
Збільшення

фінансової

автономії

призведе

до

потреби

збільшення

публічності та підзвітності навчальних закладів. На сьогодні було здійснено
перший крок до прозорості навчальних закладів, а саме зобов’язання
публікувати фінансову звітність на сайті. Проте форми звітності є досить
нечитабельними і статистично неефективними. Неповнота запиту державними
органами інформації по навчальним закладам призводить до відсутності
розуміння реальної ситуації, тому наявна потреба у зміні/створенні

форм

звітування, які допоможуть отримати структуровану фінансову інформацію та
кількісні показники по навчальним закладам, які в свою чергу дозволять
покращити якість ціноутворення навчальними закладами.

Valentyna Somova
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WHAT MAKES PEOPLE TO PAY TAXES?

This study investigates the key values for people and applies the broken
window theory to examine the relationship between the quality of public goods
provided and willingness of people to pay personal income taxes.
The broken window theory states that signs of disorder will lead to more
disorder. No one cares and no one is in charge. At the community level disorder and
crime are usually inextricably linked. If a window in a building is broken and is left
unrepaired, all the rest of windows will soon be broken. Untended behavior leads to
the breakdown of community controls (Wilson, Kelling).
If to apply this theory to the government fiscal policy it can be said that
indifferent attitude of the state to its citizens provoke the same feedback. The state
doesn’t provide qualitative public services, the citizens don’t feel a need to pay for
provided services and prefer to hide their incomes.
According to the Paper ‘The Quality of Public Expenditures in EU’ the quality
of public goods provided may be identified by investing into future-oriented areas
directly related to the economy’s growth. That’s why it is thought that education,
research, innovation and energy should be prioritized.
The size of government sector may have an impact on potential growth.
Resources invested by the state as a public spending on free (public education,
healthcare, infrastructure) should be viewed as the substitutes for private spending.
People should trust its government and don’t hide their income. Thus, personal
income taxes should be considered as a fair payment for effective qualitative public
spending.
Also it should be mentioned that economic literature has two points on
correlation between the size of the public spending and potential growth. The first
one states that there might be the risk of unsustainable fiscal policies, which may be
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caused by the scarcity financing of expenditures. The second point states that rising
level of public spending leads to the growth by providing not only right institutional
environment, but also essential public services.

To improve the public spending efficiency the key values for people as a
taxpayers should be considered. People should understand where the money goes for.
Consequently, people should benefit from the effective public expenditures of their
states.
According to the Sustainable Development Goals defined in Transforming Our
World agenda quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including
regional and transborder infrastructure, supporting the economic development and
human well-being are identified as the main priorities for the states.
To ensure that the government is efficient and isn’t seen by it’s taxpayers as a
compulsory mechanism let’s discover the main public services and analyze the key
values for people.
According to different surveys for the recent years the most often accessed
services by people were public health system, public education and interaction with
traffic police.
As it is seen from the Table 1 according to different approaches feeling of
safety, relative income and sustainable development are ranked as the most important
values for people.
Table 1
Different approaches to measure personal values
Name of approach

Key values

Happiness in Europe (Eurobarometer survey)

- Relative income
- Feeling of safety
- Where and how to live
- Cleanliness
- Public transport system
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- Good governance
- Reducing unemployment
Popular google trends

- Feeling of safety (requests on
political instability)
- Sustainable development
(economic news)
- Entertainment

Razumkov center (Ukraine)

- Feeling of safety
- Family
- Relative income

According to the issues of participants of

- Opportunities for learning

‘Best Social Projects of Ukraine 2015’

- Health and well-being
- Environmental protection
- Sustainable development

Standard Eurobarometer

- Peace
- Human rights
- Respect of human life

The life in Transition Survey (2010, Europe

- Traffic police

and Central Asia)

- Education
- Public health systems
- Social security benefits

Also it can be added that in many European and Central Asia countries public
health system and education are reported to be the most preferable services for
unofficial payments. People think that personal contacts are important to get things
done in the public sector. There is a need to move decision making closer to the
people, to make the society more involved in its development. People as a taxpayers
should participate in choosing and investing in the most valuable public services for
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them. Taking into consideration cost-benefit analysis and peculiarities of each regions
people should be provided the possibility to choose how to spend there personal
income taxes and in what type of public service to invest.
Why do values matter? Values help people focus to make consistent decisions
and take committed action (Pavlina, 2004). Values are priorities that tell people how
to spend time, efforts and money. And, of course, personal values may influence a lot
on accepting the decision whether to pay personal income taxes to the government
budget or to hide the income and spend this money for personal needs.
Key findings:
●People prefer to rely mostly on personal networks
● There is a need to form personal tax responsibility
● There is a need to make government closer to the citizens
● People should know where the money goes for
● People should be directly present in city development
● Society should benefit from the success of the state governing
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СКЛАДОВІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Онегіна В.М., д.е.н., професор,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка
Сталий розвиток у стратегічних програмах ООН розглядається як
розвиток, який задовольняючи потреби сучасного часу не ставить під загрози
можливості майбутніх поколінь. За необхідні складові сталого розвитку були
визначені економічна ефективність, соціальна справедливість та збереження
довкілля (екології) («3 E» – Efficiency, Equity, Ecology). Відповідно цьому
індекс стійкого (сталого) розвитку, на основі якого оцінюється стан та рейтинг
країн у вирішенні проблеми забезпечення сталого розвитку, складається з
індикаторів, що характеризують стан економіки (індекс економічного виміру
враховує індекс конкурентоспроможного розвитку та індекс економічної
свободи), екології (індекс екологічного виміру) та соціальної сфери (індекс
соціального виміру враховує індекс якості та безпеки життя, індекс людського
розвитку, індекс суспільства, заснованого на знаннях).
Особливості аграрного сектора, який є втіленням єдності економічної,
соціальної та екологічної систем, безпосередньо зумовлюють необхідність
забезпечення для його сталого розвитку єдності всіх складових: економічної
ефективності виробництва, соціальної справедливості у винагороді зайнятих,
соціального захисту селян та пристойних умов життя у сільській місцевості,
екологічної безпеки та збалансованості екосистем. Правове забезпечення
аграрної політики, відображаючи цілі та завдання суспільства в галузі розвитку
аграрного сектора, має формувати умови для комплексного розвитку
агробізнесу, людського капіталу, сільських територій, збереження екосистем.
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Сталий розвиток аграрного сектора та нормативне забезпечення аграрної
політики досліджувалися в працях С. Кваші, М. Кропивки, О. Попової, П.
Саблука та інших [1-5]. Та низка питань з правового забезпечення складових
сталого розвитку в аграрній політиці в Україні залається ще не вирішеною.
Про комплексність та урахування умов сталого розвитку в агарній
політиці свідчить світовий досвід. Зокрема, в США визначені суспільством
пріоритети розвитку сільського господарства та механізми їх забезпечення
закріплюються у Сільськогосподарських Актах, практика прийняття та дії яких
триває з кінця 20-х років ХХ ст. У 2014 р. в цій країні вступив у дію черговий
Фермерський акт (2014 Farm Act), чинність якого передбачена до 2018 р.
Розділи цього Закону регулюють взаємовідносини держави та виробників і
споживачів сільськогосподарської продукції і продовольства у сферах
виробництва продукції рослинництва, молочного та м’ясного скотарства,
консервації земель, харчування, розвитку сільських територій, наукових
досліджень та дорадництва, енергії, страхування в рослинництві, органічного
сільського

господарства,

локального

та

регіонального

продовольчого

забезпечення [5]. Збереження екосистем є умовою участі фермерів у більшості
державних програм підтримки.
Правові засади спільної аграрної політики (САП) ЄС на період 2014–2020
рр. сформували Політична угода з реформи САП від 26 червня 2013 р. між
Європейською Комісією, Європейським Парламентом та Радою Європи, чотири
базових Регуляції (Basic Regulations), Трансформаційні правила 2014 (Transition
Rules for 2014), пакет Делегованих Регуляцій (Commission Delegated Regulation)
та Багаторічні фінансові рамки (Multiannual Financial Framework) [6]. Реалізація
САП на сучасному етапі відбувається через низку інструментів, які згруповані
у два «стовпи» (pillars): перший «стовп» включає спільну організацію ринків
(через такі заходи, як експортні субсидії, підтримку ринкових цін, допомогу у
зберіганні продукції) та пряму підтримку фермерів (через такі заходи, як
єдиний платіж на площу земель, єдиний платіж на ферму). Пряма підтримка
надається фермерам за умови дотримання ними умов перехресної відповідності,
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які передбачають перелік вимог утримання тварин, земель у належному стані та
збереження довкілля. Другий «стовп» САП передбачає розвиток сільської
місцевості та реалізацію заходів щодо збереження довкілля та сільських
ландшафтів,

підвищення

якості

життя

в

сільських

місцевостях

та

диверсифікації сільської економіки.
В Україні лише 18 січня 2005 р. був прийнятий Закон України «Про
основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» №2982-ІV.
У минулому році передбачений цим Законом термін для досягнення цілей та
реалізації заходів аграрної політики закінчився. У 2015 р. Міністерством
аграрної політики та продовольства України був підготовлений проект Закону
«Про державну підтримку сільського господарства України». Та проект цього
нормативного документу не враховує всього комплексу питань, які мають бути
вирішеними у державному регулюванні аграрного сектора, не пов’язує
державну підтримку виробників з дотриманням норм екологічної безпеки,
соціального захисту працівників та умовами сільського розвитку.
Важливим кроком у забезпеченні умов сталого розвитку аграрного сектора
в Україні має стати розробка та прийняття законодавчого акту, що регулює весь
комплекс умов сталого розвитку. Також норми щодо дотримання екологічної
безпеки, збереження родючості ґрунтів мають бути конкретизовані та
визначеними механізми їх реалізації у Земельному кодексі України.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ ТА ОЦИФРУВАННЯ АРХІВНИХ
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ТАБЛИЦЬ РІВНЯ
ЗЛОЧИННОСТІ В ОДЕСІ У XIX-XXI СТ.
А.В.Хромов, к.і.н.
Державний архів Одеської області,
ПП «Архівні інформаційні системи»
24 серпня 2015 р. у 24-ту річницю Незалежності України в центрі Одеси
склали присягу 400 правоохоронців нової патрульної поліції [1]. В ході
реформи старої міліції майже через 100 років перерви на вулиці міста знову
вийшли поліцейські. Схожі функції сучасних патрульних до 1917 року в
Одеському градоначальстві виконували службовці Одеської міської поліції.
Запорукою ефективності роботи сучасних правоохоронців, та сталого розвитку
міста, на нашу думку, може стати порівняльний аналіз роботи поліції у XIX ст.
та вже у XXI ст. Важливим елементом подібного аналізу є створення на базі
архівних документів таблиць рівня злочинності із репрезентацією цифрових
копій.
Будь-які дослідження історії Одеської міської поліції неможливі без
використання фондів Державного архіву Одеської

області, де зберігаються

основні документи правоохоронних установ Одеського градоначальства[2],
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окрім установ жандармерії та слідчого відділу, документи яких у радянські часи
були передані на зберігання до центральних архівних установ.
Одеська міська поліція імперського періоду

утворена у 1795 р.

та

проіснувала до 1920 р. Одним із основних масивів документів з історії міської
поліції Одеси є фонд № 111 «Одеська міська поліція» – 2 описи, 33 справи за
1813-1918 рр., Фонд зберігає тисячі імен, зокрема списки арештантів Одеського
тюремного замку [3], списки службовців [4] та накази по Одеській міській
поліції. Річні підшивки наказів ілюструють переміщення службовців поліції по
кар’єрним сходинкам [5].
Реформи 60-х – 70-х рр. XIX ст. в Російській імперії не оминули і
структуру поліції. З введенням судових слідчих (1860 р.) міська поліція була
усунена від провадження кримінальних злочинів; роль її була обмежена збором
дізнань. Служба пореформеної Одеської міської поліції відображена у
комплексі документів фонду № 314 «Канцелярія Одеського поліцмейстера».
Фонд складається із трьох описів та містить 437 справ за 1863-1917 рр. [6,
с.121-122] Серед них листування з поліцмейстерами інших міст, одеським
градоначальником, жандармськими відділами, дільничними приставами

та

іншими владними установами про боротьбу із революціонерами різного
ідеологічного спрямування , про розшук осіб, таємний та гласний нагляд.
Ще одним комплексом документів (8 справ за 1888-1904 рр.), з історії
Одеської міської поліції, є фонд № 620 «Пристав Бульварної поліцейської
дільниці м. Одеси» - в основному розпорядження, рапорти, циркуляри

та

листування з питань розшуку осіб та списки затриманих [6, с.137].
На останок зазначу, що для ілюстрації криміногенної ситуації у місті є досвід
використання відомостей про надзвичайні події у губерніях та градоначальствах,
які надсилались двічі на місяць до генерал-губернатора [7]. Але ці архівні
відомості не завжди коректні. Часто незначні крадіжки подавались на загальну
суму, без уточнення кількості випадків. Рівень убивств теж невисокий, але
водночас високі показники знахідок тіл без ознак насильницької смерті, що можна
пояснити низьким рівнем розвитку тогочасної медичної експертизи.
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Таблиця №1: Надзвичайні події в Одеському градоначальстві у 1839-1841 рр.
[8]
Подія

1839 р.

1840 р.

1841р.

За три роки

Пожежа

16

13

24

53

Нещасні випадки (смертельні)

35

38

76

149

Нещасні випадки (каліцтво)

10

13

5

28

Тіла без ознак насильницької

11

6

11

28

34

17

33

84

Вбивства

-

1

1

2

Самогубства

5

4

3

12

Крадіжки та шахрайство

19

34

22

75

Розбій та тілесні ушкодження

4

3

-

7

134

129

175

438

смерті
Підкидання немовлят

Всього
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН
Харинович-Яворська Д. О.
Чернівецький Торговельно-Економічний Інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Україна

сьогодні

обрала

шлях

торговельної

інтеграції

з

висококонкурентним ринком Європейського Союзу, тому для української
економіки перехідний період буде характеризуватися певними загрозами і
труднощами, які необхідно подолати. Переймання позитивного досвіду
Європейського Союзу дасть можливість українським науковцям оцінити, як
процеси економічної інтеграції країн Європейського Союзу вплинули на
економіку цих країн і, зокрема, на Україну. Дослідження політики
Європейського Союзу щодо механізмів формування і функціонування
внутрішнього ринку дозволить виявити проблеми, які можуть виникнути в
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українських суб’єктів господарювання найближчим часом. Це також дозволить
зрозуміти, які зміни мають відбутися в українському законодавстві та
українській економіці, щоб запровадити норми та стандарти Європейського
Союзу.
На сьогоднішній день важливими є перехід економіки України від
ресурсної до інноваційної на основі складових четвертої промислової революції
(The Fourth Industrial Revolution) та використання штучного інтелекту. Адже
українська промисловість повинна модернізуватись на основі перекваліфікації
виробничого персоналу, введення нових концепцій управління суб’єктами
господарювання на основі західних практик, залучення інвестицій. Проте факт
наявності корупційних рент в країні, низька продуктивність, високі податкові
ставки, низький прибуток бізнесу, тиск на українських підприємств зі сторони
фіскальних служб призводять до детінізації економіки, перенесення бізнесу за
межі України, відтоку інтелектуальної еліти та кваліфікованих кадрів. Такі
негативні зовнішні ефекти потрібно зменшувати насамперед за рахунок:
- податкової

реформи

–

перехід

від

наглядово-каральної

функції

фіскальних органів до обслуговуючої; зменшення кількості податків, їх розміру
та спрощення порядку розрахунку і сплати; впровадження електронних сервісів
для платників податків;
- дерегуляції та розвитку малого і середнього підприємництва – створення
сприятливого середовища для ведення бізнесу, спрощення міжнародної торгівлі
та підвищення ефективності ринку праці. При цьому повинна бути
відповідальність і соціальна справедливість бізнесу - тобто підтримувати та
розвивати

державу,

бізнес-середовище

та

громадянське

суспільство,

дотримуватися принципів чесної праці та конкуренції. Як наслідком такої
послідовної роботи буде підвищення стандартів та якості життя населення в
країні.
Для виконання вищезазначених аспектів необхідними для виконання є
такі завдання:
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1. Дослідження

теоретичних та методологічних питань економічної

інтеграції українських підприємств та вплив їх діяльності екологічну безпеку
регіону.
2. Аналіз стану інституційного забезпечення економічної інтеграції ЄС (на
прикладі спільного ринку підприємств-олігополістів та монополістичних
конкурентів, які виходять на міжнародні ринки та їх вплив на діяльність малого
бізнесу).
3. Дослідження

законодавчої бази та методології формування і

функціонування суб’єктів господарювання Європейського Союзу та його
порівняння з українськими реаліями. Адже методологія – це не все, потрібно
знати деталі і їх враховувати. До того ж, важлива транслітерація одних
стандартів в інші, зокрема, українські бухгалтерські стандарти не співпадають з
загальноприйнятими

в

світі.

Досвід

показує,

що

формальний

підхід

європейських стандартів в Україні не буде працювати. Український бізнес
будується за принципом айсберга – ззовні помітна лише невелика його частина,
а керівники компаній часто скептично ставляться до західних практик через
ведення подвійної бухгалтерії та непрозорість складання фінансової, податкової
та статистичної звітності.
4. Проведення діагностики конкурентоспроможності підприємств на
основі оцінки ризиків, які існують у підприємствах на сьогоднішній день,
основними цілями якої є якісна оцінка управління суб’єктами господарювання
на основі:
4.1. перевірки фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та
незалежності підприємств;
4.2. перевірки технологічної незалежності та конкурентоспроможності
технічного потенціалу;
4.3. аналізу ефективності менеджменту, організаційної структури управління
підприємством;
4.4. оцінки умов та навичок кваліфікації персоналу та його інтелектуального
потенціалу;
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4.5. перевірки захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і рівня
інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства; аналіз
організації безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також
комерційних інтересів;
4.6. розробка концепції моніторингу і програмно-цільових заходів щодо
сценаріїв прийняття управлінських рішень для ліквідації і нейтралізації та
ослаблення дії загроз економічної безпеки підприємства.
5. Дослідження

діяльності

e-commerce

на

внутрішньому

ринку

Європейського Союзу.
6. Аналіз основних засад забезпечення сприятливого інвестиційного
клімату на макроекономічному рівні від багатосторонньої допомоги до
відновлення і росту під впливом приватного сектору українських інвесторів.
7. Дослідження

економічних

та

торговельних

взаємовідносин

Європейського Союзу з іншими країнами, які не є учасниками ЄС.
8. Виявлення потенціалу розвитку української еліти та підвищення якості
освіти згідно норм та стандартів Європейського Союзу, що є важливою умовою
розвитку суспільства. Як зазначає В’ячеслав Брюховецький: «Єдиний шлях,
яким можна запобігти міграції наших громадян, – це створити для них гідні
умови життя. І тоді вони повернуться. Але перебування людини за кордоном
часом може бути значно кориснішим для України, ніж перебування цієї людини
тут». 4 Адже коли людина потрапляє в багатонаціональне, мультикультурне і
багатогалузеве середовище, проходить через програми і має можливість ці
знання привезти до України, адаптуючи під українські реалії - це те, що
розвиватиме Україну.
Вивчення
господарювання

економічних
в

аспектів

Європейському

інтеграції
Союзі

українських
та

суб’єктів

утримання

їх

конкурентоспроможності на основі оцінки економічної безпеки, прогнозування
банкрутства, зниження рівня економічного шпигунства та вихід з тіньового
сектору економіки дозволять розробити та реалізувати стратегії забезпечення
4

В’ячеслав Брюховецький: «Покоління, що змінить країну, вже приходить» -http://changers.platfor.ma/vyacheslav-bryukhovetskii/
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економічної безпеки суб’єктів господарювання,

що має велике практичне

значення у забезпеченні стабільної їх функціонування в поточному та виходу на
світові ринки у стратегічному періодах.

CLUSTERS AS AN OPPORTUNITY FOR REGIONAL ECONOMIC AND
SOCIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE
Anzhelika Denysenko
Deputy Head in Economic Affairs,
State Research and Design Institute of Basic Chemistry

Globalization and further intensification of cooperation between Ukraine and the EU
has a significant influence on updating the system of government administration in
regional economic development. Due to continuous growth in mobility of productive
sources especially financial, information and human, globalization creates free
motion of capital from one territory to another. So, this phenomenon leads the
positive impact to those spheres of economy that have a better condition for
investments.
The modern model of local economic development based on knowledge and
intellectual capital and links the three concepts of "globalization - innovation competitiveness of the territory." This approach is due to high rates of individual
countries and the high concentration of capital in certain areas and cities.
The high mobility of capital and market natural desire to balance the economy caused
by capital flowing from some areas, cities and other countries that were most
favorable and ready for foreign investment. In the current period, the world economy
this applies to all countries with market economies. But, of course, each country has a
different perception and implementation of these processes, which determines the
level of development of their economy.
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Successful implementation of policies for local development greatly depends on the
existing powers of local authorities and balance system and the division of powers
between the state, regional and local levels of government. It is known that high
standards of quality of life and level of development of the economies of most
developed countries caused, in particular, a relatively high level of decentralization
and deconcentrating, that a significant amount of authority and adequate resources to
implement them transferred to the "local "management level
In general, the regional development and complex of measures government support
has three levels, including the following stages:
1) The state is a dominant player in formation of regional policy. At the same
time the state can use the direct influence to the local economic area. For
instance, the government can support the enterprises which have a significant
economic potential and which are able to provide higher revenues to the state
budget.
2) The regional authorities can be involved to clusters initiatives, as they have
their own tools. They can use a practical approach to help practitioners
undertake a cluster diagnostic analysis, identify a vision, prioritize activities
and implement and monitor them, and also provide for the formation of
potential changes in the regional system.
3) In this level local actors, including authorities, entrepreneurs, consultants
should start creating innovation infrastructure and networking interaction in the
region; to focus government gets the person's interests and needs, the
conditions for its professional and creative self-realization. At this stage apply
dynamic models and integrated mechanisms to ensure regional development
based on the principles of partnership. Technical assistance, joint learning
workshops, presentation of best practices, creation of discussion fora and the
like, constitute the implementation phase of a cluster action plan. These
measures are focused on overcome the gaps identified through the diagnostic
study of the support system for the small and medium business.
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In this context, effective management of local development in Ukraine involves using
patterns of economic development of global economy for getting benefits for local
community. Opportunities of cluster approach for forming a model of local
development and local competitiveness worth for the special attention.
The success of the cluster model of local economic development has historical
confirmation. For the first time the phenomenon of concentration of specialized
enterprises was mentioned over a hundred years ago. Now, clusters have a scientific
justification and became a part of the general concept that helps to understand the
driving forces of regional and national competitiveness, which, in essence, is the
ability to attract and keep the territory of activity, increasing economic prosperity.
There are lot of persuasive examples in industrialized and developing countries which
demonstrate that clusters of small and medium companies have established
themselves as important and dynamic players within the international market
responding to global competition challenges by capitalizing on local opportunities
and collective competitive advantage.
EU defines clusters as sectoral and geographical concentrations of enterprises that
produce and sell a range of related or complementary products and, thus, face
common challenges and opportunities. These concentrations can give rise to external
economies such as emergence of specialized suppliers of raw materials and
components or growth of a pool of sector-specific skills and foster development of
specialized services in technical, managerial and financial matters. Networks are
groups of firms that cooperate on a joint development project complementing each
other and specializing in order to overcome common problems, achieve collective
efficiency and penetrate markets beyond their individual reach. Networks formed by
small and medium companies only are termed horizontal, to distinguish them from
those where one or more large-scale enterprises are involved which are of the vertical
type. Whether horizontal or vertical, networks can be developed within or
independently of clusters.
In many developing countries, cluster agglomerations are a widespread phenomenon.
On the outskirts of many cities, significant numbers of micro- and small-scale
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enterprises often operate close to one another and produce similar goods. While in
metalworking, woodworking and textile clusters of this kind are common, few of
them share the virtues of successful cluster models.
In Ukraine there also a lot of good examples of clustering, but in most of the cases,
cooperation among firms is accidental or non-existent. Although working and often
living in close proximity, entrepreneurs do not share business information, discuss
common problems or organize joint activities. These enterprises have only usual
relationships with providers of business development services and are not
accustomed to presenting articulated calls for action to local policy makers. These
clusters are characterized by low levels of trust, latent conflicts and cut-throat
competition among firms. As a result, they are locked within a vicious circle of
stagnation and poverty.
So, in general, clusters as new opportunity for regional economic and social
development in Ukraine have three aspects of concept: organization and development
of clusters; development of networks of small and medium companies; development
of linkages between small and medium companies and larger enterprises.
«ЗЕЛЕНЕ» БУДІВНИЦТВО: ТРЕНД ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?
Тетяна Винник, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів
Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя
Розвиток

сучасного

суспільства

неможливий

без

належного

функціонування будівельної галузі, яка створює матеріальну основу як для
сталого розвитку економіки країни, так і для підвищення рівня та якості життя
населення. Разом з тим, будівельний сектор, зокрема його продукція, є
найбільшим споживачем ресурсів – приблизно 40% світової первинної енергії,
67% електрики, 40% сировини і майже 14% сукупних запасів питної води
припадає на будинки та споруди. При цьому викиди вуглекислого газу
становлять ледве не 35% від світових викидів вуглекислого газу, а половина
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твердих міських відходів - будівельні, що, безумовно, свідчить не лише про
суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище, а й розкриває
енергоощадний потенціал будівництва.
Загалом розрізняють дві основні сфери заощадження енергії:
1.

Виробництво енергії: тут, перш за все, мова йде про застарілі

теплоелектроцентралі та їх неефективну забезпечувальну інфраструктуру, яка
потребує модернізації;
2.

Заощадження на рівні споживачів (житлово-комунальний сектор,

який використовує понад 50% енергії, залишається одним з найбільших
споживачів енергії).
Таким чином, втілення енергетичної ефективності передбачає невідкладні
зміни в технологіях будівництва із врахуванням економічних та екологічних
вимог. Сучасним вирішенням вказаної проблеми є впровадження, так званих,
«зелених» технологій будівництва (green building).
«Зелене»

або

стале,

енергоефективне,

збалансоване,

екологічно

раціональне будівництво - це терміни, що характеризують нову парадигму
будівництва, де превалюють енергоефективні та екологічно безпечні технології.
Серед них найбільш вживаними є терміни «зелене» та «стале» будівництво.
Стале будівництво походить від сталого розвитку (sustainable development)
– розвитку, що задовольняє потреби сьогодення і гарантує таку ж можливість
майбутнім поколінням. Важливо те, що сталий розвиток не фокусується
виключно на екологічних проблемах, а передбачає гармонійне поєднання
використання ресурсів, напрямків інвестування, аспектів технологічного
розвитку та інституційних змін з потребами теперішнього і прийдешніх
поколінь.
Щодо «зеленого» будівництва, то його технології спрямовані на
екологічність

(в

тому

числі

й

будматеріалів),

енергоефективність

та

економність в експлуатації будівель (витрати на опалення, освітлення,
водопостачання, кондиціонування приміщень і т.д.). Головними принципами
«зеленого» будівництва є: раціональне використання ресурсів (енергії, води,
78

землі), мінімізація шкоди довкіллю і створення комфортного для людини
мікроклімату в будинку.
Відмінною рисою «зеленого» будівництва є зниження рівня споживання
енергетичних і матеріальних ресурсів протягом усього життєвого циклу
будівлі: від вибору земельної ділянки, проектування і будівництва до
експлуатації, ремонту та ліквідації. Тобто таке будівництво спрямоване на
суттєве скорочення експлуатаційних витрат – встановлено, що вартість
будівництва у сукупній величині витрат протягом усього періоду експлуатації
будівлі становить лише 20%, решта 80% - витрати, пов’язані із її
обслуговуванням та утриманням.
У контексті «зеленого» будівництва європейськими країнами широко
використовується ідеологія «пасивного будинку», що частково пояснюється
реалізацією відповідної директиви щодо енергетичних показників у будівництві
(Energy Performance of Buildings Directive), прийнятої країнами ЄС, яка
передбачає наближення усіх нових будівель до енергетичної нейтральності – за
оцінками експертів саме будівлі мають першість зі споживання енергії. Так,
85 % енергоспоживання припадає на обігрів і охолодження, а 15 % – на
електроенергію (в основному на освітлення). Вагомий вплив на споживання
енергії мають, головним чином, стінові матеріали, перекриття, двері і вікна, а
також вентиляція.
«Пасивний» будинок чи будинок з «нульовим балансом енергії» – це
найсучасніша та найефективніша форма енергоефективного будівництва у світі,
що не потребує опалення, оскільки тепло одержується за рахунок сонячної та
внутрішньої теплової енергії. У будинках, що відносяться до категорії
«зелених» будівель, зокрема «пасивних», теплозбереження та мінімальне
використання

енергії

для

опалення

досягається,

насамперед,

завдяки

архітектурно-планувальним рішенням (наприклад, глуха північна стіна і
засклена південна сторона для максимальної інсоляції), встановленню систем
вентиляції з рекуперацією (зворотнє отримання тепла), використанню джерел
відновлюваної енергії – сонячних батарей, теплових насосів тощо. З досвіду
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Люксембурга: для обігріву офісних приміщень, збудованих за «зеленими»
технологіями, використовують холодну воду. Однак «пасивний» будинок
повинен відповідати єдиним критеріям, визначеними Passivhaus, Darmstadt. У
протилежному він називатиметься енергозберігаючим або енергоефективним.
Головну перешкоду для «зеленого» будівництва становлять високі
початкові затрати – будівництво «зелених» будівель із застосуванням
енергоефективних технологій на етапі будівництва буде дорожчим в
середньому від 7 до 20%, водночас у «зеленому» будинку споживання
електроенергії зменшується на 25%, води – на 30%, що, відповідно, зумовлює
пропорційне зменшення комунальних платежів.
Попри те, що в Україні «зелене» будівництво не популяризується ні
учасниками ринку, ні державними органами «зелені» проекти поступово, але
впевнено реалізуються вітчизняними забудовниками та викликають все більше
зацікавлення у інвесторів.
ЗЕЛЕНИЙ ОФІС ЯК ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Стратічук Наталія
Херсонський державний аграрний університет
Вступ. Сталий розвиток визнано ООН як основний напрям розвитку
людської цивілізації на ХХІ століття, альтернативи йому немає, бо інший шлях
призведе до всесвітньої екологічної катастрофи.
Однією з складових сталого розвитку є екологічна, суть якої це
збереження та поліпшення природного середовища.
Для реалізації стратегії розвитку суспільства в гармонії з навколишнім
середовищем особливі зусилля необхідно сконцентрувати на формуванні
громадянської екологічної свідомості та відповідальності. Кожен з нас повинен
перейнятися думкою про свою залежність від стану природних ресурсів,
збереження і примноження яких має стати першочерговим завданням.
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Реальним кроком в цьому напрямку може послужити організація
«зелених офісів» в підрозділах навчальних закладів різного рівня акредитації,
що дозволить сконцентрувати зусилля на популяризації «зеленого руху».
Найкраще сприймає зміни молодь, тому зелений офіс – це обов’язкова складова
університетів [2].
Зелений офіс – це концепція управління організацією, що дозволяє
зменшити її негативний вплив на довкілля шляхом максимального збереження
ресурсів та зменшення кількості відходів. Концепція “зеленого офісу”
складається

з

таких

компонентів

як:

ефективна

будівля,

система

екоменеджменту, корпоративна культура та розумний підхід до енерго та
ресурсопотоку.
Основний матеріал. Організація «зеленого офісу» або «Екоофіс» в
навчальному

закладі

не

повинна

сприйматися

як

просте

озеленення

аудиторного фонду, лабораторій, кабінетів та інших робочих приміщень, що
прийнято вважати основним елементом «зеленої» ідеології. Це ціла філософія,
яка повинна передбачати розумну організацію і управління господарською,
науковою та освітньою діяльністю в навчальному закладі або окремих його
підрозділах, спрямованої на максимальне зниження негативного впливу на
навколишнє середовище за допомогою раціонального використання та економії
як матеріальних, так і фінансових ресурсів.
«Зелені офіси», в першу чергу, це приміщення, які відповідають всім
вимогам безпеки і комфорту, де сформований не просто сприятливий
мікроклімат, а створена атмосфера взаєморозуміння і взаємоповаги серед
співробітників, що викликає позитивні емоції і підвищує працездатність.
Концепція «зеленого офісу» базується на позиціях 3 r [1]:
• reduction – зменшувати;
• refinement - повторно використовувати;
• replacement – переробляти.
Від впровадження «зеленого офісу» в навчальному закладі можна
отримати екологічні вигоди, які пов'язані з істотним зниженням споживання
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електроенергії, води, тепла, витратних матеріалів, а відповідно і природних
ресурсів, необхідних для їх виробництва. Одночасно очевидною стає
економічна доцільність від впровадження «зеленого офісу», так як суттєво
скорочуються фінансові витрати на утримання і обслуговування приміщень, на
організацію і забезпечення наукового та навчального процесів.
На сьогодні, на превеликий жаль, поки що саме фінансова сторона ідеї
«зеленого офісу», а не відповідальна соціальна позиція, привертає особливу
увагу. Завдяки реальній економічній вигоді, що дозволяє заощадити суттєві
матеріальні та фінансові кошти, екологічну концепцію «зеленого офісу»
щорічно реалізують все нові і нові організації та установи.
Реалізація концепції «зеленого офісу» вимагає системного і комплексного
підходів, які не повинні обмежитися лише проведенням відповідних
організаційних і технічних заходів. Особлива роль повинна бути відведена
екологічно виваженої внутрішньої політики навчального закладу, спрямованої
на дбайливе поводження з матеріальними ресурсами як окремо взятих
підрозділів (кафедр, відділів, лабораторій, бібліотек, гуртожитків), так і
навчального закладу в цілому. В першу чергу, «зелена» ідеологія повинна бути
спрямована

на

формування

і

підвищення

екологічної

культури

як

співробітників, так і студентської молоді. Завдяки програмі «Зелений офіс»
навчальний заклад зможе не тільки публічно демонструвати свою екологічну
відповідальність, скорочуючи обсяги спожитих ресурсів і зменшуючи
забруднення навколишнього середовища, отримуючи при цьому і економічну
вигоду, а й на практиці реалізувати програму екологічної освіти.
Особливий ракурс приймає можливість через майбутніх фахівців,
вихованих і навчених на принципах «зеленого офісу», забезпечити подальше
транслювання «зелених ідей» як на виробництві, так і в своє особисте життя.
Щоб внести в функціонування окремих підрозділів навчального закладу
екологічну раціональність і доцільність, в першу чергу, слід звернути увагу на
наступні важливі аспекти:
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• економія

електроенергії

через впровадження

енергозберігаючих

технологій;
• економія тепла;
• економія води;
• раціональний вибір і використання паперу;
• відмова від застосування одноразового пластикового посуду та інших
одноразових товарів;
•

закупівля

матеріалів

та

товарів,

що

мають

маркування,

які

підтверджують їх екологічні переваги;
• використання безпечних засобів побутової хімії, що не містять
хлорорганічні сполуки, хлор і фосфати;
• орієнтація на екологічний рейтинг виробників електроніки при виборі
оргтехніки та інших електроприладів;
• введення роздільного збору відходів, організація майданчиків для
тимчасового

зберігання

вторсировини,

з

подальшою

його

здачею

підприємствам, що займаються його прийомом і переробкою.
Перераховані вище заходи матимуть набагато більший ефект, якщо
ініціатива буде йти безпосередньо від колективів підрозділів навчального
закладу, які повинні бути зацікавлені в поліпшенні умов своєї щоденної роботи.
Необхідно зробити співробітників союзниками проекту «зеленого офісу»,
всіляко підтримуючи екологічні ініціативи і нововведення, пояснивши, чому
так важливо їх участь в проекті і що потрібно від кожного з них. У цьому плані
вкрай дієвим елементом може стати інформаційний супровід проекту створення сторінки «зеленого офісу» на сайті навчального закладу, що
дозволить оперативно інформувати співробітників та студентів про «зелені»
нововведення, організацію різних заходів і досягнуті успіхи.
Висновок. Однією з Цілей сталого розвитку, що прийшли на зміну Цілям
розвитку тисячоліття, а саме, Ціллю 12 є «Забезпечити сталі практики
споживання та виробництва», згідно якої до 2030 року має бути досягнуте стале
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управління та ефективне використання природних ресурсів. Отже, поширення
впровадження принципів зеленого офісу повинно стати масовим.
Перехід на «зелені» стандарти шляхом впровадження принципів
«зеленого офісу» має бути правилом хорошого тону, який поліпшує імідж
навчального закладу в очах абітурієнтів і роботодавців. Це дозволить
навчальному закладу домогтися не тільки реальної економічної вигоди, але
підвищити свій статус і конкурентоспроможність в досить складних і
напружених умовах сучасного ринку освітніх послуг.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ ЯК ОЗНАКА СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
Гузь Оксана
Координатор спільного проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду” у Волинській області
Одним

із

принципів

сталого

розвитку

України

є

скорочення

нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та збереження
довкілля. Паливно-енергетичний комплекс України сьогодні надзвичайно
інтенсивно забруднює довкілля та значно погіршує умови життя людей. А
вичерпання природних ресурсів, які складають основу сучасного паливно84

енергетичного комплексу, не тільки уповільнює економічний розвиток, але і
ускладнює реалізацію принципів сталого розвитку, в т. ч і для сільських
територій. Для економії природних ресурсів та запобігання забруднення
довкілля необхідно запроваджувати перспективні енергетичні альтернативні
технології для підвищення ефективності використання енергії, паливноенергетичних та інших ресурсів. Тому дана проблема на часі та потребує
подальших наукових досліджень.
Україна має усі можливості для впровадження сучасних енергетичних і
ресурсозберігаючих технологій на сільських територіях. На сьогоднішній день
багато

розвинених

країн

світу

законодавчо

підтримують

розвиток

відновлюваних джерел енергії, шукаючи альтернативи традиційному паливу.
Для того, щоб зробити Україну енергонезалежною, доцільно активніше
розвивати та впроваджувати використання альтернативних джерел енергії на
сільських територіях, адже вони практично не завдають шкоди довкіллю. Окрім
того, їх не потрібно видобувати, купувати і транспортувати, бо вони є
результатом дії сонячного випромінювання на фізичні, хімічні та біологічні
процеси, що повсюдно відбуваються на Земній кулі, а з цього випливає їх
практична невичерпність та відновлюваність [1].
Потреби суспільства в енергії з кожним роком зростають. Аналіз
альтернативних джерел енергії свідчить, що найперспективнішим напрямком
нетрадиційної енергетики може бути використання енергії Сонця. Цьому
сприяє географічне розташування нашої країни. Так, щорічно на територію
України надходить від 3860 МДж/м2 енергії сонячного випромінювання на
півночі і до 4990 МДж/м2 на північному заході і півдні. Середньорічна кількість
годин сонячного світла становить понад 2300 год.
Конкурентоспроможність вітроенергетичних установок (ВЕУ), порівняно
із традиційними видами електроенергії, може бути забезпечена за скорочення
вартості вітроенергетичних установок приблизно у два рази й підвищення
їхньої надійності (у 3-5 раз).
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Важливим завданням сьогодення є створення сучасних вітроенергетичних
установок. Сумарну кінетичну енергію вітру оцінюють у 2,43-1015 кВт/год, що
в 5 раз перевищує сучасне світове її споживання. Особливий інтерес при
використанні цих вітроенергетичних ресурсів є розробка і впровадження
новітніх

вітродизельних

генераторних

систем

та

тихохідних

вітрових

генераторів для автономного енергопостачання.
Перспективним нетрадиційним джерелом енергії є застосування аналога
природного газу - біогазу, що отримується в результаті бродіння органічних
відходів. Використання біогазу (метану) дозволить частково вирішити
енергетичну проблему, покращити екологічний стан регіонів України та
отримувати біодобрива з підвищеним вмістом гумусу.
Впровадження сучасних біогазових технологій і процесів дасть змогу
розв'язувати такі проблеми:
- енергетичну

- отримання біогазу(метану), який доцільно використовувати

на ТЕС;
- агрономічну

- отримання екологічно чистих та ефективних органічних

добрив, що здатні значно підвищувати врожайність ґрунту й сприяти
вирощуванню екологічно чистих продуктів харчування;
- екологічну

- знешкодження негативного впливу органічних відходів при

їх збереженні та застосуванні.
Біогазові технології і процеси можна використовувати як у сільському
(фермерському) господарстві, так і на тваринницьких фермах, а також на
каналізаційних мережах очищення побутових та виробничих стічних вод.
Таким чином, подальший розвиток альтернативних відновлювальних
джерел енергії в Україні може здійснюватись в таких напрямках:
- створення

біологічно чистого біопалива з відходів різноманітних

виробництв (солома, тирса, деревина, качани кукурудзи), які за питомою
теплотою згорання близькі до природного газу чи кам'яного вугілля;
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- використання

вторинних

енергоносіїв

(відходів

горючих

газів)

промислових підприємств (металургійної і хімічної галузі та метану вугільних
родовищ);
- відновлення

електрогенерувальних установок малої гідроенергетики;

- впровадження

інноваційних конструкцій вітрових агрегатів для мережної

й автономної вітроенергетики, адаптованих до вітрових умов України;
- впровадження
- створення

органічних

теплових насосів і систем геотермальної енергетики;

новітніх технологій і процесів прямої регенерації енергії з

відходів

та

високоефективних

й

екологічно

безпечних

електростанцій різної потужності, що дасть змогу зменшити на 30-50 %
споживання природного газу у виробництві енергії.
Отже, враховуючи економічну ситуацію в країні та постійне зростання цін
на традиційні енергоносії, питання енергозбереження, енергоефективності,
використання

відновлюваних

або

альтернативних

джерел

енергії,

є

пріоритетними для сталого розвитку сільських територій. Необхідна спільна та
узгоджена

реалізація

заходів

з

енергозбереження

та

підвищення

енергоефективності, і одним із кроків є схвалена урядом Концепція розвитку
сільських територій, де одним із шляхів і способів розв’язання проблем
сільських територій визначено підтримку виробництва енергії з альтернативних
джерел.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ LPG У ТРАНСПОРТІ
Гончаренко Едвард Юрійович
магістр
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Зростання

популярності

автомобільного

транспорту

спричинило

виникнення низки проблем, серед яких особливу увагу варто приділити
екологічній. Саме автотранспорт забезпечує надходження величезної кількості
забруднювачів в атмосферу у великих містах, де за різними оцінками, на його
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частку припадає від 80 до 95%. Викиди відпрацьованих газів складаються з
великої кількості токсичних сполук, зокрема оксидів азоту і вуглецю,
альдегідів, вуглеводнів та ін. При цьому, на відміну від стаціонарних джерел
викидів, робота автотранспорту призводить до забруднення повітря на міських
вулицях на висоті зросту людини.
Останні десятиліття ведеться пошук екологічно чистих, ефективних,
економічних джерел енергії, провідні корпорації інвестують у розвиток
технологій альтернативних палив. В наш час серед багатьох варіантів, найбільш
здатними витіснити традиційні бензин і дизельне пальне здаються природний
газ і спирти, перш за все через низьку собівартість та налагоджене
виробництво.
Зріджений

нафтовий

газ

(LPG)

має

необхідні

характеристики

повноцінного палива для двигунів внутрішнього згорання. Важливо, що
використання LPG не вимагає зміни конструкції автомобіля, залишаючи
можливість використання як бензину, так і горючого газу в якості палива.
Газобаллонное обладнання (ГБО) може бути встановлено практично на будьякий карбюраторний і інжекторний автомобіль, що має двигун з рідинним
охолодженням. У разі встановлення ГБО на авто з електронними системами
уприскування монтується додатковий електронний блок, що скоординує роботу
основної і додаткової систем живлення. Під кожен тип двигуна є свій змішувач.
Комплект ГБО встановлюється на автомобіль додатково до основної системи
живлення. У загальному вигляді він включає: газовий балон, трубопроводи,
електромагнітні клапани (газовий і бензиновий), змішувач і дозатор газу,
редуктор-випарник і електронний блок управління. За принципом роботи,
застосовувані в даний час газові системи, поділено на чотири покоління:
• I покоління
Механічні системи з вакуумним управлінням, які встановлюють на
бензинові карбюраторні автомобілі.
• II покоління
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Механічні системи, доповнені електронним дозуючим пристроєм, що
працює за принципом зворотного зв'язку з датчиком кисню (лямбда-зонд).
Вони встановлюються на автомобілі, оснащені інжекторним двигуном і
каталітичним нейтралізатором відпрацьованих газів.
• III покоління
Системи, що забезпечують розподілене синхронне впорскування газу з
дозатором-розподільником, який управляється електронним блоком. Газ
подається у впускний колектор за допомогою механічних форсунок, які
відкриваються за рахунок надлишкового тиску в магістралі подачі газу.
• IV покоління
Системи

розподіленого

електромагнітними

форсунками,

послідовного
які

упорскування

управляються

більш

газу

з

досконалим

електронним блоком. Як і в системі попереднього покоління, газові форсунки
встановлюються на колекторі безпосередньо до впускного клапана кожного
циліндра[1].
Системи першого і другого поколінь мають ряд недоліків та не
відповідають чинним в даний час стандартами ЄЕК ООН. Токсичність
відпрацьованих газів автомобілів, оснащених такими системами, як правило,
знаходиться на рівні норм ЄВРО-1, які діяли в Європі до 1996 року, і лише в
окремих випадках наближаються до норм ЄВРО-2. У зв'язку з цим виробники
газового обладнання розробили системи третього і четвертого поколінь, які
знаходять все більше поширення.
Системи з розподіленим впорскуванням газу конструктивно складніші, а
значить дорожчі. Разом з цим, у порівнянні з механічними системами вони
мають

ряд

переваг:

• точне дозування подачі газу;
• менші витрати палива;
• зниження потужності двигуна тільки на 2-3% (у систем 1-2 поколінь – 5-7%);
• зниження токсичності відпрацьованих газів до норм ЄВРО-3 і ЄВРО-4;
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• відсутність режимів збіднення суміші, які призводять до різкого підвищення
температури

впускних

і

випускних

клапанів

і

виходу

їх

з

ладу;

• виключення «хлопків» – ефект виникає при займанні паливної суміші у
впускному колекторі, руйнує датчики масового витрати повітря, корпуси
повітряних

фільтрів

та

інші

елементи.

В країнах, що акцентують увагу на поліпшенні екологічної ситуації,
запроваджено

низку

урядових

програм,

альтернативних

спрямованих

видів

на

поширення
палива.

В Італії та Нідерландах його застосовують вже впродовж 40 років. Як відомо,
весь автопарк британської королеви Єлизавети II, а це 8 лімузинів, в тому числі
і RollsRoyce Її Величності, переведений на екологічний вид палива – рідкий
газ[2]. В Європі, основними чинниками, що мотивують автовласників на
встановлення газового обладнання є податкові пільги, надані державою,
невисока вартість палива та його порівняно менша токсичність. Впровадження
газу на транспорті у багатьох інших країнах – США, Канаді, Новій Зеландії,
Австралії, та інших, також відбувається за допомогою ефективної кредитної та
пільгової податкової політики. Власник автомобіля, або автопідприємство має
право на пільговий цільовий кредит на рік. За цей час він може повністю
окупити витрати на установку та експлуатацію газобалонної апаратури, а потім
економити на різниці цін бензину і газу. На автомобілі, де використовується газ,
передбачені менші податки.
В Україні ринок зрідженого газу є єдиним паливним сектором, який
показує зростання. У 2015 році він збільшився на 15% та подолав позначку в 1
млн т. Незважаючи на політичні та економічні складнощі протягом 2014-2015
років

український

ринок

скрапленого

газу

показує

зростання,

який

покривається за рахунок імпорту. Причиною популярності LPG стало
знецінення гривні та зростання ціни на бензини і ДП. У 2014 і 2015 роках
співвідношення цін на А-95 і LPG продовжувало залишатися стимулом для
установки ГБО. Ця тенденція залишається і на початку 2016 року.
При середньорічному прирості в 15-20% можна сміливо стверджувати, що в
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найближчі два роки споживання скрапленого газу в Україні може досягти 1,5
млн т. З цієї кількості частку близько 80-85% має моторне паливо[3].
Експлуатація газового обладнання забезпечуює якісно новий рівень
економічності автомобіля і його екологічності, але все ж є напівзаходами,
пропан-бутан, так само, як і бензин, є продуктом, одержуваним з нафти. А
значить, і запаси цього виду палива обмежені запасами нафтових родовищ.
Тому пошуки будуть продовжені і далі.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт української асоціації скрапленого газу [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.uasg.com.ua/ua/korisno-znati-pro-lpg/avtogazlpg/item/600-klasifikatsiya-gazovikh-sistem-zhivlennya
2. Сайт з транспортної аналітики "Факти про транспорт"[Електронний ресурс].
–

Режим

доступу

:

http://www.transpobrand.ru/tabras-90-1.html

3. Професійне Інтернет видання "НефтеРынок" [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.nefterynok.info/analytics.phtml?art_id=334

Оксана Урбан, Луцький НТУ
СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сучасний соціально-економічний розвиток територіальних громад в
Україні відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів, і саме дефіцит
фінансових ресурсів призводить до економічної та соціальної деградації
місцевих спільнот, що проявляється у зменшенні кількості населення та
зниженні якості його життя.
Основою концепції сталого розвитку є принцип задоволення потреб
нинішнього покоління без нанесення шкоди можливостям майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби. У кожної людини і, відповідно, у кожного
суспільства основні потреби можуть бути різними, тому цей принцип
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ґрунтується на суб’єктивних оцінках базових (і не лише базових) потреб та міри
їх задоволення. Людина, яка вважає себе щасливою в одному суспільстві, може
відчувати себе нещасною в іншому за одних і тих же можливостей задоволення
її потреб. Тому підхід до оцінки сталого місцевого розвитку, заснований на
визначенні сталості розвитку територіальної громади її мешканцями, є
обґрунтованим і важливим.
Методика самооцінки сталого місцевого розвитку може бути використана
в якості супровідного інструменту процесу стратегічного планування для
визначення пріоритетів фінансування місцевого розвитку. При цьому необхідно
враховувати екологічну сталість, урядування, соціальний розвиток і соціальне
залучення, зокрема гендерна рівність і розширення прав та можливостей
уразливих груп. Беручи до уваги нерівномірність економічного зростання у
регіонах, у даному інструменті також наголошується на необхідності
забезпечення місцевого достатку (зокрема шляхом раціонального використання
природних ресурсів) і стимулювання та розвитку приватного сектора.
Інтегруючу основу для SAT4SLD складають чотири цілі сталого
розвитку:

ефективне

використання

ресурсів

(природних

та

інших),

справедливий розподіл ресурсів, створення робочих місць і забезпечення
рівних можливостей щодо працевлаштування, рівний доступ до громадських
послуг. Цей підхід, на наш погляд, може бути застосований і для визначення
пріоритетів фінансування місцевого розвитку.
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Рисунок 1. Концептуальне підґрунтя сталого місцевого розвитку.
В

основі

сталого

місцевого

розвитку

(рис.

1)

лежать

активи

територіальної громади. Їх можна згрупувати в шість форм капіталу: людський
та соціальний капітал, інновації та фінансовий капітал, фізичний капітал і
природний капітал. Ці активи розміщені у квадрантах, які відповідають тим
групам основних суб’єктів, для яких вони найбільш близько (але не виключно)
визначені: це – орган місцевого самоврядування, громада, приватний сектор і
користувачі/захисники ресурсів (останню з цих груп ми далі називатимемо
«довкілля»).
Активи та суб’єктів із всезагальними цілями сталого розвитку зв’язують
чотири принципи врядування, що лежать в основі сталого розвитку:
довгострокове бачення, прозоре прийняття рішень, залучення та розширення
прав і можливостей, стимули та регулювання.
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Перший крок, що його треба здійснити при проведенні аналізу ситуації,
полягає

у

визначенні

відповідних

зацікавлених

сторін

і

формуванні

багатосторонньої робочої групи, яка відповідатиме за реалізацію МССМР. У
табл. 1 неведено типові зацікавлені сторони сталого місцевого розвитку.
Таблиця 1
Типові зацікавлені сторони сталого місцевого розвитку
Органи
місцевої влади

Приватний

Громада

сектор

Довкілля

Місцеві органи

Громадські

Організації ділової Об’єднання

влади

організації,

участі

користувачів

низові та

ресурсів

неформальні

(фермерів,

групи/групи

мисливців,

самодопомоги,

рибалок,

громадські діячі

туристичних
операторів)

Регіональні

Місцеві мережі,

Фінансові

Виробники енергії

органи влади

організації з

установи, у т.ч.

(існуючі та

питань

мікрофінансові

потенційні)

соціальної

організації

політики
Місцеві

Правозахисні

Великі та малі

Місцеві екологічні

комунальні

групи,

підприємства

НУО та екологи з

підприємства

обслуговуючі

регіональних

організації

наукових установ

місцевої громади
Місцеві

Головні

Навчальні заклади

Місцеві підрозділи

підрозділи

організації,

/ заклади

міністерств

національних

місцеві ЗМІ,

професійно–

охорони
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міністерств/

аналітичні

напівдержавних

центри

технічної освіти

навколишнього
середовища,

органів,

сільського

відповідальних

господарства

за

(наприклад,

оподаткування,

дорадчі служби),

планування і

надзвичайних

надання

ситуацій

громадських
послуг
Другий крок – скласти схему того, як існуючі національні та локальні
стратегії (наприклад, економічного розвитку, розвитку з низьким рівнем
викидів) та плани (наприклад, територіальні плани, план забезпечення
енергоефективності)

пов’язані

з

сферами

діяльності

основних

груп

стейкхолдерів (табл. 2). Це допоможе провести аналіз ситуації, а також
визначити наявність узгодженої нормативної бази на підтримку сталого
розвитку.
Таблиця 2
Сфери діяльності головних суб’єктів сталого місцевого розвитку
Орган місцевого
самоврядування
Основні та

Приватний

Громада
Середовище ІГС

соціальні

сектор

Довкілля

Бізнесове

Управління

середовище

природними

послуги

ресурсами

Планування,

Гендерна

Послуги

Зниження

інвестування в

рівність

підтримки

ризиків лих і

бізнесу

адаптація до

інфраструктуру,
землеустрій

зміни клімату
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Управління

Соціальна

фінансами та

згуртованість

Праця

Стале сільське
господарство

закупівлі
Адміністративні

Участь і

Інтеграція

та допоміжні

громадське

бізнесу

послуги

обговорення

Стала енергетика

Третій крок в аналізі ситуації – збирання інформації від груп зацікавлених
сторін

в

інтерактивному

форматі.

Рекомендується

проводити

окремі

обговорення з особами та організаціями, що представляють кожну основну
групу суб’єктів.
Четвертий крок – складання проекту аналізу ситуації на основі висновків
проведених дискусій та розгляду відповідних існуючих стратегій та планів. В
аналізі ситуації слід відобразити схожі та відмінні особливості в рейтингах
різних суб’єктів, а також фактори, що вважаються найважливішими (такі як
активи або недоліки). У висновках слід зазначити, в яких аспектах думки груп
зацікавлених сторін співпадають і відрізняються – як щодо поточної ситуації,
так і щодо пріоритетів.
Аналізуючи співпричетність місцевих суб’єктів щодо цих принципів
урядування, необхідно враховувати компетенції та обов’язки органу місцевого
самоврядування. Рівень співпричетності також залежатиме від структури
громади, її організації за допомогою груп громадянського суспільства та
бажань підприємств сприяти соціальному розвиткові територіальної громади, а
не тільки його економічному розвиткові.

ІРИНА ЗРИБНЄВА,
Чернівецькій національний університет
імені Юрія Федьковича,
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доктор філософії, асоц. професор
Інноваційна модель розвитку транскордонного співробітництва
Розвиток

транскордонного

співробітництва

України

з

країнами

Європейського Союзу є однією з найефективніших рушійних сил європейської
інтеграції та об'єднання людей та відкриває нові можливості для активізації
господарської

діяльності

на

прикордонних

територіях,

підвищення

їх

конкурентоспроможності. На сьогодні в питанні розвитку прикордонного
співробітництва України з ЄС найбільш актуальним є визначення та
використання найбільш ефективних та інноваційних напрямів та моделей його
розвитку.
Досвід європейських країн свідчить про те, що розвиток транскордонного
співробітництва безпосередньо залежить від стану національного правового
забезпечення його розвитку, а також державної регіональної та інтеграційної
політик.
Інституційно-правове
співробітництва
документи,

в

забезпечення

Україні

ратифіковані

складають

Україною,

розвитку
міжнародні

міждержавні

транскордонного
нормативно-правові
угоди,

національне

законодавство, міжрегіональні угоди, угоди між учасниками, зокрема,
єврорегіональних утворень, які стосуються транскордонного співробітництва.
Основними нормативно-правовими документами, що регулюють правові,
організаційні та економічні відносини у сфері транскордонного співробітництва
в Україні є: Закони України [1],[2] та Державна стратегія регіонального
розвитку України на період до 2020 року [3].
Транскордонне співробітництво сприяє залученню фінансових ресурсів зі
структурних фондів ЄС, які переважно скеровуються для реалізації спільних
проектів прикордонних суміжних регіонів, що є спільним механізмом
вирішення проблем та підвищення конкурентоспроможності регіонів. Проте
таке фінансування є цільовим і передбачає залучення власних ресурсів в розмірі
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від 10%. Тому фінансове забезпечення транскордонного співробітництва варто
розглядати як механізм, який при залученні порівняно невеликої частки
власних коштів дає можливість залучити зовнішні фінансові ресурси і отримати
значний соціально-економічний ефект в прикордонному регіоні. Так, наявність
більшого обсягу власних фінансових ресурсів дозволяє реалізовувати більше
власних та спільних цілей, завдань і проектів. Реформа децентралізації, в
рамках якої з наступного року надходження до місцевих бюджетів за
попередніми розрахунками повинні зрости на 22,4 млрд грн.[5], розширить
можливості на місцях більш активно долучатись до реалізації транскордонних
проектів. Вагома частка фінансових ресурсів залучається в рамках Програм
Транскордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства (ПТС ЄІСП).[4, с.12].
Транскордонне співробітництво в Україні найбільш ефективно і успішно
розвивається через реалізацію транскордонних проектів в екологічній,
соціальній, туристичній, культурній сферах. На жаль, більш ефективні
транскордонні структури, такі як єврорегіони, транскордонні кластери,
транскордонні промислові зони, індустріальні парки та клондайкінг, на
сьогодні, або зовсім не впроваджуються, через відсутність забезпечення умов їх
функціонування, або мають декларативний характер і не відіграють вагомої
ролі у розвитку регіонів. Це стимулює створювати та запроваджувати нові
інноваційні форми транскордонного співробітництва (в рамках тих же вже
створених єврорегіонів), функціонування яких би прискорило очікувані
результати.
Найбільш реальною для впровадження та ефективного використання
існуючого потенціалу прикордонних територій в даних умовах, на нашу думку,
є створення системи спеціалізованих прикордонних комплексів, які потенційно
можуть залучити значно більше інвестицій у розвиток відповідних територій.
Спеціалізація
логістичною,

прикордонних
транспортною

комплексів

може

бути

сервісно-інформаційною

функціонування забезпечить:
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та

індустріальною,
іншою,

а

їх

- створення

груп

промислових

підприємств,

які

будуть

об’єднані

технологічними зв’язками, системою транспорту, постачання та реалізації;
- оптимізацію руху потоків експортних та імпортних товарів в ланцюзі
постачань

шляхом

виконання

логістичних

операцій,

пов'язаних

з

прийманням, відвантаженням, зберіганням та митним оформленням товарів;
- взаємодію різних видів транспорту (автомобільного, залізничного, водного
та повітряного) з точки зору поєднання виконуваних транспортних
технологій (перевезення, завантаження, розвантаження, перевантаження);
- спільне використання об’єктів транспортної інфраструктури (автобусних та
залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів);
- розширення

та

туристичної,
територій

покращення

соціальної,
(будівництво

існуючої

екологічної
доріг,

економічної,

транспортної,

інфраструктури

прикордонних

електро-,

газо-,

водопостачання,

природоохоронні зони, місця відпочинку, медичні установи, спільні дитячі
та молодіжні табори та спортивні центри, взаємодопомога у надзвичайних
ситуаціях);
- збільшення транзитних можливостей прикордонних територій (будівництво
та відкриття нових прикордонних пунктів пропуску);
- розвиток

інформаційного

обміну

та

надання

консультаційного

обслуговування в сфері науки, освіти, торгівлі, культури, туризму, екології,
обміну трудовими ресурсами.
Реалізація цієї інноваційної моделі можлива через залучення як зовнішніх
так і внутрішніх інвесторів, які зацікавлені і готові до організації та
забезпечення функціонування спеціалізованих прикордонних комплексів. В
рамках організації прикордонних комплексів інвестори можуть створювати
спільні підприємства, консорціуми, асоціації, а також консультативні
структури.
В умовах економічної нестабільності та поглиблення світової фінансової
кризи саме через транскордонне співробітництво необхідно вирішувати
проблеми

міжнародного

обміну

товарами,
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послугами,

технологіями,

інвестиціями, людськими ресурсами та спрямовувати дії на ефективне
використання

природно-ресурсного,

економічного,

демографічного,

виробничого і науково-технічного потенціалів прикордонних регіонів. Саме
функціонування спеціалізованих прикордонних комплексів стане, важливим
інноваційним елементом процесу євроінтеграції, який здійснюється через
оптимальну комбінацію здібностей і ресурсів регіонів між сусідніми країнами.
Використання в Україні європейського досвіду використання інноваційних та
ефективних моделей, методів та механізмів для реалізації регіональної політики,
зможе

пришвидшити

отримання

позитивних

результатів,

в

рамках

транскордонного та єврорегіонального співробітництва.
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Інноваційна модель розвитку транскордонного співробітництва
В статті розглядається процес становлення та розвитку транскордонного
співробітництва між Україною та Європейським Союзом, досліджуються
основні форми такої співпраці. Стверджується про прогресивну роль
транскордонного співробітництва, яке є надзвичайно важливим, не тільки як
інструмент розвитку прикордонних територій, а й як чинник посилення
контактів між людьми і взаємопроникнення цінностей громадянського
суспільства через європейські кордони. В статті запропонована інноваційна
модель розвитку транскордонного співробітництва, яка передбачає створення
системи

спеціалізованих

логістичного,

прикордонних

сервісно-інформаційного

комплексів
та

–

інших.

індустріального,
Функціонування

спеціалізованих прикордонних комплексів стане, важливим інноваційним
елементом процесу євроінтеграції, який здійснюється через оптимальну
комбінацію здібностей і ресурсів регіонів між сусідніми країнами.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, інноваційна
модель, прикордонний комплекс.
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Innovative model of cross-border cooperation
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In the article the process of formation and development of cross-border
cooperation between Ukraine and the European Union, examines the basic forms of
cooperation. Claimed a progressive role of cross-border cooperation, which is
extremely important, not only as a tool for development of border areas, but also as a
factor in strengthening people to people contacts and interpenetration values of civil
society through European borders. In the article, the innovative model of cross-border
cooperation, which provides for a system of specialized border complexes such as
industrial, logistics, service and information, and others. The functioning of
specialized border complexes will be an important element of the innovative process
of European integration, which through an optimal combination of skills and
resources between regions of neighboring countries.

Key words: cross-border cooperation, Euroregion, innovative model, border
complex.

УДОСКОНАЛЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРИЧНИХ МІР НА ОСНОВІ
ПРИНЦИПУ «ОПТИМАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ПРОПОРЦІЙ»
Бандирська О.В., к.т.н., доц., Різник Л.М.
В тезах доповіді розглядається принцип «оптимальних структурних
пропорцій» (ОСП), що дає змогу вдосконалити процедуру стандартизації
метричних мір для підвищення якісних показників та гармонізації виробничих
процесів.
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Ключові слова: метрична система мір, якість, стандартизація,
оптимальна структурна пропорція, безнадлишкова шкала.
Development of standardized metrical measures, namely the concept of Optimal
Structural Proportions (OSP)s, for improving the quality indices of production,
industrial manufacturing and harmonization are considered.
Key words: metrical system of measures, quality, standardization, optimum
structural proportion, non-redundant scale.
Сучасні методи стандартизації метричних мір покликані забезпечити високу
якість товарів й ефективне використання техніко-економічної інформації для
підвищення якісних показників виробництва. Тому вагоме місце належить
вивченню математичних конструкцій, які за своїми властивостями можуть бути
корисними для вдосконалення систем нормалізації засобів контрольновимірювальної техніки та сертифікації продукції. В основу удосконалення
стандартизації використані унікальні метричні властивості «оптимальних
структурних пропорцій» (ОСП) [1]. ОСП утворюється на n-послідовності цілих
додатних чисел (k1,k2,…kn), де число kn знаходиться поруч k1, утворюючи
кільцеву схему. Відомо, що існує як завгодно багато ОСП з n елементами, сума
S яких визначається залежністю S= F(n, R), де R- кількість одиниць ОСП [1]. Ця
властивість ОСП дає змогу підвищити рівень уніфікації й ефективність
використання інформаційно-нормативної бази під час виготовлення продукції
та забезпечення її високої якості, а також спростити алгоритм стандартизації
впорядкованої системи мір. Удосконалення полягає в стандартизації рядів [2] на
основі принципу ОСП, що дозволило мінімізувати число базових мір без
погіршення якості повірки засобів вимірювання та виготовлення вдосконалених
видів продукції. Принцип ОСП дає змогу підвищити якість повірки пристроїв
передачі розмірів одиниці кутової відстані від еталону до робочих засобів,
верифікації шкал кутомірних пристроїв, калібрування лімбів. Застосування
способу в кутомірних пристроях і штрихових мірах довжини дозволяє
підвищити рівень уніфікації засобів метрологічного контролю. Наприклад,
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спосіб складання кінцевих мір у блок, що базується на принципі ОСП, полягає в
тому, що міри сполучають між собою за дотримання єдиної черги їх
послідовного з’єднування не залежно від обраного сумарного номінального
значення величини кінцевої міри. При цьому відпадає необхідність взаємного
притирання усіх мір своїми вимірювальними поверхнями, внаслідок чого
спрощується виготовлення наборів кінцевих мір заданого класу точності.
Завдяки тому, що в способі під час послідовного складання обраних мір у блок
вони завжди стикаються між собою одними й тими ж поверхнями, легше
врахувати сумарну похибку і тим самим досягнути вищої точності блокових
плоско-паралельних кінцевих мір довжин. Сполучення мір після першої за
номінальним значенням величин довжини міри здійснюють з неоднаковими
номінальними значеннями величин мір, які разом з усіма значеннями сум
послідовно сполучуваних за кільцем мір утворюють множину значень кінцевих
мір, пропорційних натуральному ряду чисел. Такий спосіб послідовного
сполучення мір забезпечує відтворювання максимально довгого ряду значень
кінцевих мір з використанням фіксованого числа базових мір. Впровадження
оптимізованої системи нормалізації метричних мір дає змогу розширити
функціональні можливості комп’ютерних засобів формування, перетворення та
ефективного управління виробництвом на основі принципу ОСП з метою
удосконалення нормативної бази виробництва, спрямованої на підвищення
якості продукції.
Прикладом забавної реалізації принципу ОСП є алгоритм розрізання піци на
чотири (n=4) суміжні секції за циклічним співвідношенням 1:7:2:3, що дає
змогу отримати будь-яку частку цієї смаковитої продукції у вигляді
гармонійного ряду вагових доз в межах від 1/13 до 12/13:
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Інший напрям застосування описаного принципу- технологія просування
продукту маркетинговим каналом розподілу за прогнозом попиту на продукції
та її наявності на ринку згідно ОСП [3], що дозволяє швидше й ефективніше
адаптуватися до змін на ринку.
Важливим завданням успішного керування логістичними процесами є
оптимальний розподіл матеріального й супровідних йому (інформаційного,
фінансового й сервісного) потоків поміж різними споживачами з метою
забезпечення доставки каналами розподілу потрібних товарів у потрібне місце і
потрібний час з мінімальними затратами. Проблема оптимального
стратегічного керування матеріальними потоками й обслуговування, може бути
успішно подолана, якщо в основу проектування логістичної системи покласти
принцип ОСП, наприклад, групового складання товарної продукції під час
розподілу матеріальних потоків [4] в умовах розвитку соціально-економічних
відношень, що дозволяє швидше й ефективніше адаптуватися до змін на ринку.
Впровадження вдосконаленої стандартизації метричних мір дає змогу
оптимізувати нормативну базу різних галузей народного господарства у
міжнародному середовищі з метою підвищення якості продукції та
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консолідувати інтеграцію інтелектуальних ресурсів в процес сталого розвитку
економічного багатства держав.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ГАРМОНІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ
ПРОСТОРУ
Різник В.В., д.т.н., професор
У тезах доповіді

наводяться дослідження геометричних властивостей

просторових співвідношень між обертовою симетрією і асиметрією, в яких
закодована інформація про інтелектуальне походження простору, що є
джерелом творчого мислення та роздумів над природою гармонійної розбудови
Всесвіту та ролі людини в цьому процесі. Показано, що унікальні геометричні
властивості простору відкривають багато можливостей для розв’язування
творчих задач в різних предметних галузях сучасної науки і техніки та
дозволяють

глибше

зрозуміти

фундаментальні

закони

світобудови.

Ключові слова: інтелектуальна система, гармонійні співвідношення,
довершена

обертова

симетрія-асиметрія,

досконалі

геометричні

властивості, творчі задачі, досконалий кутомір, інтелект багатовимірних
просторових структур.
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Development of the remarkable geometric properties of harmonious relationships
between circular symmetry and asymmetry which an intelligent space has been
encoded for creative way of thinking are considered. It’s shown that favorable
qualities of the properties provide many opportunities to apply them to numerous
branches of modern science and advanced technology for solving creative problems
and

a

better

understanding

of

the

world-wide

fundamental

laws.

Keywords: intelligent system, harmonious relationships, perfect rotational
symmetry-asymmetry, intelligent geometrical properties, creative problems, perfect
goniometer, optimum multidimensional space, fundamental law of nature.
Сучасна естетична наука широко використовує філософські категорії
гармонії і міри. Однією із кардинальних її проблем є питання про всеосяжну
гармонію світобудови та відповідності вимірів людини вимірам природи [1]. Ці
питання в широкому контексті філософського та природничого знання
знаходяться у нерозривному взаємозв’язку з поняттям симетрії-асиметрії, що є
фундаментальним принципом вивчення найважливіших закономірностей
реального світу. Не менш актуальною є проблема виховання гармонійної
людини. Ця широта проблематики свідчить про універсальність гармонії як
важливої естетичної категорії. Геометричну довершеність реального простору
зручно досліджувати за допомогою порівняння двох різновидів симетричних
фігур - з ланцюжковою і кільцевою структурами, кожна з яких обіймає
однакову кількість n рівновіддалених між собою точок. Кількість способів
упорядкованого розбиття ланцюжкової фігури на дві підмножини вичерпується
числом (n -1), тоді як кільцевої – лише n (n -1)/2. Тому система з кільцевою
структурою, на відміну від ланцюжкової, забезпечує можливість реалізації в n/2
разів більшої кількості способів її декомпозиції на підмножини без порушення
зв’язків всередині обох підмножин. Ця особливість систем з кільцевою
структурою спонукає до постановки творчих задач, де потрібно мінімізувати
число елементів системи без погіршення інших параметрів, що відповідає
означенню «інтелектуальна система» [2]. Суть ідеї полягає в досягненні
максимальної комбінаційної різноманітності утворюваних пропорцій, кратних
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натуральному ряду. Оскільки мова йде про системний підхід, досліджуване
явище стосується симетричних об’єктів і процесів будь-якої фізичної,
біологічної, чи іншої природи. Легко довести, що найменша кутова відстань
(крок квантування) залежить від порядку S обертової симетрії, де S= (1-n+n2), в
«лоні» якої можуть знаходитися різні варіанти досконалих кутомірів з n та S-n
позначками. На рис.1. наведена графічна схема досконалого кутоміра з двома
(n=2) позначками, утвореного обертовою симетрією третього (S =3) порядку.

З вищенаведеної функціональної залежності випливає числовий ряд 1, 1/3,
1/7, 1/13, 1/21, 1/31,..., який дає змогу за наявності числа n позначок
досконалого кутоміра обчислити мінімальну кутову відстань між позначками.
Мова йде про існування інтелектуальних систем, творчий потенціал яких
закодований у вигляді гармонійного співвідношення ансамблів довершених
геометричних асиметрій в «лоні» обертової симетрії. Механізм «згортаннярозгортання» довершених багатовимірних «просторомірів» в лоні обертової
симетрії-асиметрії випливає з дивовижної властивості «довершеної» обертової
симетрії-асиметрії, що закладена самою її геометричною природою, – це
апріорна можливість зародження і розвитку в її лоні численних варіантів
довершених асиметричних структур, які подібно до пласких досконалих
кутомірів

також

наділені

чудовими

властивостями

щодо

мінімізації

інформаційної і структурної надмірності, але вже в об’єктах вищих
розмірностей у вигляді багатовимірних решіток-торів за умови дотримання
певних співвідношень між порядком обертової симетрії, числом елементів в
асиметричних компонентах, а також числом циклічних вимірів та їхніми
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розмірами [3]. Предвічні закони природи відкривають широке поле для
мислення і творчої діяльності людини. Унікальні геометричні властивості
простору відкривають багато можливостей для розв’язування творчих задач в
різних предметних галузях сучасної науки і техніки та дозволяють глибше
зрозуміти фундаментальні закони світобудови.
Досконалість, гармонія і краса розбудови Всесвіту має об’єднати людність
навколо консолідації зусиль на благотворному шляху духовного зростання та
формування економічного багатства країн.
1.Вікіпедія. Естетичні категорії www.refine.org.ua/pageid-2461-1.html
2. http://translated.by/you/konspekt-lektsii-intellektual-nye-sistemy/origi...
3. http://iknit.lp.edu.ua/riznyk

НАСЛІДКИ НЕЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
КОРУПЦІЇ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ
Зибарева О.В., д.е.н., доцент,
проректор з науково-педагогічної роботи
Буковинський державний фінансово-економічний університет,
Неефективне державне регулювання та корупція у соціально-економічній
сфері є потужною реальною загрозою всебічного розвитку України. Найбільш
промовистими

негативними

наслідками

недотримання

принципів

раціональності у соціально-економічному секторі є тінізація економіки та зміни
у структурі й обсягах ВВП, а також гальмування соціально-економічних
реформ, криміналізація суспільства тощо. В свою чергу, посилення впливу
тіньового капіталу на різні сфери суспільного життя, його зрощування з
державним апаратом, спотворюють офіційні дані про стан економіки та
сприяють зростанню корупції, що в кінцевому результаті значно ускладнює
пошук ефективних методів протидії вищезгаданим явищам. Їх подолання
сприятиме досягненню цілей, визначеним програмними документами Стратегії
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сталого розвитку «Україна - 2020» [1], нової європейської стратегії
економічного розвитку «Європа 2020» [2].
У науковій літературі обґрунтовано об’єктивність існування низки
факторів неефективного державного регулювання та корупції: надмірна
політизація практично усіх урядових структур, політичні домовленості у сфері
законодавства,

«корупційний

лобізм»

при

якому

державні

службовці

виконують посередницькі функції у відносинах з органами влади і бізнессередовищем, недостатність інституційного забезпечення економіки, у тому
числі податкової політики, недосконалість державної регуляторної політики,
ігнорування чинного законодавства, бідність населення і прихована зайнятість
[3, с.10].
Корупція є одночасно і передумовою, і наслідком тіньової економіки,
оскільки здійснює обслуговуючу, правозахисну та супровідну функцію
відносно тіньового сектора і саме зростання рівня корупції визначає збільшення
обсягів та зростання рівня тіньової економіки. Зростання рівня корупції гальмує
соціально-економічне зростання і генерує неефективне використання ресурсів,
а також зменшує доходи у суспільстві, шляхом їх перерозподілу і концентрації
лише в обмеженої кількості суб’єктів господарювання та окремих фізичних
осіб [3].
Загалом, на основі власних досліджень та аналізу наукової літератури
щодо проблематики неефективного державного регулювання та корупції,
наслідки їх впливу на соціально-економічну сферу регіону можна у декілька
груп (табл. 1).
Таблиця 1
Негативні наслідки неефективного державного регулювання
та корупції у соціально-економічній сфері регіону
Групи
наслідків

Наслідки

Форми прояву
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Політичні

–

тіньовий політичний –

сприяння

(або

ринок;

перешкоджання) у професійній

–

політичний лобізм;

діяльності;

–

кон’юнктурне

–

регулювання

боротьба з конкурентами з

виборчої залученням державних факторів

системи;

управління;

–

–

порушення

ускладнення

політичних прав та свобод полегшення)

у

громадян;

державних

–

конкурсів тощо;

нелегітимність

прийняття рішень у сфері –

(або
проходженні

експертиз,

переважне

оцінок,

право

державного

отримання

управління;

тендерів на державні закупівлі;

–

–

компроментація

політично

на

узгоджена

політичних сил та окремих кадрова політика;
політиків;
–

–

використання

гальмування світових адміністративного ресурсу під час

інтеграційних процесів;

виборчих компаній;

–

–

формування

поляризація суспільства за

негативного міжнародного політичними переконаннями;
іміджу держави.

–

посилення

суспільно-

політичного протистояння.
Економічні –

прийняття економічно –

ускладнення економічної

неефективних рішень;

діяльності суб’єктів

–

господарювання та фізичних осіб;

структурні

деформації у виробничій

–

сфері;

конкретних підприємств (або

–

галузей) економіки;

зростання тіньового

сектора економіки;

–
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цілеспрямоване руйнування

зменшення прибутковості

–

спотворення

бізнес-проектів;

фінансової звітності;

–

практика «відкатів»;

–

–

ведення подвійної

зменшення

надходжень до державного

бухгалтерії та приховування

бюджету;

реальних прибутків;

–

–

ускладнення умов

неофіційне

ведення підприємницької

працевлаштування та порушення

діяльності;

прав працівників;

–

–

зменшення доходів у

порушення правил і

суб’єктів господарювання

принципів економічної

та фізичних осіб;

конкуренції;

–

порушення паритету у –

штучна підтримка

наданні економічних

неприбуткових підприємств і

преференцій суб’єктів

галузей.

господарювання ;
–

економічно

необґрунтована
дотаційність окремих
підприємств та регіонів
Юридичні

–

надмірна

–

труднощі

в

отриманні

бюрократизація

дозволів, ліцензій, довідок тощо;

економічної діяльності;

–

–

процедур

порушення

ускладнення бюрократичних
з

метою

отримання

законодавства в соціально- неправомірної вигоди;
економічній сфері;
–

–

неадекватне

вибіркове

нерівність

громадян

при

і призначенні штрафу чи покарання

покарання

за при вчиненні однакових дій;

вчинені правопорушення;

–

–

законів,

недосконалість
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двояке трактування чинних
що

призводить

до

Соціальні

судової системи.

необ’єктивного судового рішення.

–

–

незахищеність

окремих верств населення;
–

зменшення

погіршення

рівня

життя

бідніших верств населення;

доходів –

мінімальна ефективність або

домогосподарств;

згортання соціальних програм і

–

проектів;

недостатнє

фінансування

соціальних –

соціальна

поляризація

програм і проектів;

конфронтація в суспільстві;

–

–

розшарування

толерування

суспільства за доходами;

корупційних явищ;

–

–

криміналізація

суспільства;
–

і

суспільством

послаблення мотивації до

протидії девіантним вчинкам і

зміна

соціальних явищам;

орієнтирів;

–

–

конкурентоздатності працівників.

формування

громадської
виправдання

думки

зниження професіоналізму і

щодо

корупційних

дій;
–

послаблення

мотивації до професійного
зростання.
Екологічні

–

нераціональне

використання

–

природних методів

ресурсів;
–

переважання

екстенсивних

господарювання

інтенсивними;

зменшення

площ –

розширення

антропогенно-

природно-заповідного

трансформованих територій;

фонду;

–

–

антропогенного

порушення

природних

над

поглиблення

механізмів навколишнє
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впливу

на

природне

функціонування природних середовище,
систем;
–

рівень

забруднення територій, води і

знищення природних продуктів харчування шкідливими

біо- та зооценозів;
–

значний

речовинами;

незадовільний рівень –

проведення

зростання

кількості

екологічних зникаючих видів живої природи;

експертиз;

–

–

збитків штрафи за порушення

недосконалість

неспівмірні

з

розмірами

екологічного

екологічного

законодавства;

шкоду природному середовищу;

–

–

недостатнє

законодавства

і

малоефективність

фінансування

природоохоронних

природоохоронної галузі;

згортання екологічних програм і

–

заходів

та

техногенні аварії та проектів;

катастрофи;

–

зростання

виникнення

ризику
та

розширення

масштабів наслідків техногенних
аварій та катастроф.
Культурні

–

послаблення

–

зменшення

впливу

морально-етичних

морально-етичних

установок

принципів у суспільстві;

професійній

повсякденній

–

терпимість

до діяльності громадян;

споживацького
аморального

й –
–

зменшення

інститутів
формування

втрата

традиційних

способу культурних цінностей;

життя;
–

та

у

формування

девіантних

впливу моделей поведінки у суспільстві,

культури

на лояльних до вимог середовища;

суспільної –

думки;

неефективне

виконання

культурними закладами виховних
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–

розмивання основних та естетичних функцій;

принципів

національної –

ідентичності;
–

на

рис

«психологічного портрету» нації у

формування

нації

погіршення

іміджу міжнародному середовищі.

міжнародному

рівні.
Джерело: складено автором
Неефективне державне регулювання та корупція здійснюють прямий
негативний вплив на економічний розвиток нашої країни шляхом застосування
економічних важелів у перерозподілі фінансових коштів держави. Зазначимо,
що сфера економіки - це середовище, у якому механізми державного
регулювання та корупційні зв'язки приносять найбільші прибутки визначеному
колу осіб, збільшуючи, водночас, витрати значно більшої кількості інших. Саме
тому зворотний вплив такої діяльності на економіку особливо небезпечний,
оскільки знижує ефективність економічної політики держави, змушує
приватний бізнес переходити у тіньовий сектор, що тягне за собою порушення
законодавства, спотворює систему оподаткування і правила підприємницької
діяльності, підштовхує підприємців вирішувати свої питання поза правовим
полем [4].
Нераціональне

розпорядження

державними

коштами

внаслідок

неефективного державного регулювання, окрім очевидних економічних
наслідків, призводить до зменшення витрат на соціальні сфери, що також
завдає і завдаватиме суттєвої шкоди добробуту країни. Результати наукових
досліджень Ю. Радіонова доводять, що неефективне фінансування та
збільшення кількості бюджетних порушень несуть значні економічні ризики,
пов’язані з фактичним зривом виконання бюджетних програм і невиконанням
мети, на яку виділяються бюджетні кошти і проявляються невчасним
введенням в експлуатацію пускових об’єктів, зростанням чисельності
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довгобудів, розпорошенням бюджетних коштів, невиконанням програм
соціального захисту населення і т. д. [5, с.42].
Територіальні диспропорції вартості наданих соціальних послуг виявили
результати аудитів, проведених Рахунковою палатою [6] і детально висвітлені в
дослідженнях Ю. Радіонова [5].
Непрозорість і непропорційність при розподілі державних коштів, окрім
економічної неефективності, викликають упередженість та недовіру населення
до влади і призводять посилення соціальної напруженості в суспільстві.
Значну небезпеку для суспільства становить поширення негативних
наслідків неефективного державного регулювання у гуманітарній сфері.
Тіньовий політичний та соціальний ринок, політичний лобізм, регулювання
виборчої системи, неформальна кадрова політика, тіньовий ринок освіти,
медичних послуг, науки тощо – це лише найбільш кричущі приклади
сьогоденних реалій у практично усіх сферах суспільних відносин. Відсутність
адекватних державних рішень у розв’язанні таких питань призводить до
значних морально-етичних втрат та поглиблює правову незахищеність
громадян та суб'єктів господарювання, а також закріплює негативний
міжнародний імідж держави, стримує євроінтеграційні зусилля України. Усе це
потребує опрацювання та здійснення нової стратегії розвитку української
економіки, максимальної концентрації зусиль органів влади та місцевого
самоврядування, здійснення комплексу радикальних економічних, правових,
організаційних і силових заходів, спрямованих на рішуче обмеження впливу
вищезгаданих факторів [7]. При цьому, при розробці програм щодо зменшення
негативних проявів неефективного державного регулювання та корупції у
соціально-економічній сфері, слід враховувати, що, окрім сумарного впливу
нераціональних рішень державного регулювання у соціально-економічній сфері,
слід усвідомлювати й існування їх синергетичного впливу, значення якого в
окремих випадках може бути руйнівним.
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ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ДИСКУРС У СТРУКТУРІ ПОЛІТИКОКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Ірина Цікул
кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та державного
управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Проблеми комунікації займають важливе місце у спектрі гуманітарних
досліджень. Усвідомлення того, що будь-яке спілкування визначає вербальну
форму в якості основної, змушує дослідників суспільно-політичних процесів
звертати увагу на мовну складову даних феноменів. Сучасне гуманітарне
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знання (політологічне, соціологічне, психологічне, лінгвістичне тощо) об’єднує
загальний об’єкт наукового дослідження – сукупність комунікативних актів, дій
і реакцій на них. Кожну з гуманітарних наук в цьому об’єкті цікавить певна
складова комунікативного процесу в цілому.
Оскільки політика – це колективна, складноорганізована та цілеспрямована
діяльність, то вона потребує налагодження комунікативних зв’язків між
державою і громадянським суспільством, між окремими представниками влади
й окремими громадянами. Політика не може існувати поза діяльністю окремих
індивідів, соціальних груп і спільностей, поза політичною комунікацією, яка
пов’язує та спрямовує суспільно-політичне життя. Політична комунікація являє
собою сукупність процесів інформаційного обміну та передачі політичної
інформації, що структурують політичну діяльність і надають їй нового
значення.5 Вона пов’язана з цілеспрямованою передачею та вибірковим
прийомом інформації, без якої неможливий політичний процес.
Зважаючи на вище зазначене, можна зробити висновок, що важливою
складовою політико-комунікаційних процесів є передача, переміщення та обіг
політичної інформації, яка являє собою сукупністю знань, відомостей і
повідомлень про явища, факти та події політичної сфери суспільства. З її
допомогою передаються політичний досвід і знання, структурується політичне
життя, координуються зусилля людей, відбувається їх політична соціалізація й
адаптація.
Політична комунікація має свою власну, особливу мову – так звану мову влади,
або політичний дискурс (спосіб тлумачення соціальної реальності в ключових
термінах політики, перш за все, влади). У процесі взаємодії з громадянським
суспільством держава та різноманітні суспільні структури намагаються
позиціонувати себе, головним чином, за допомогою політичного дискурсу. В
сучасних умовах політика носить переважно дискурсивний характер, оскільки

Грачев М. Н. Политическая коммуникация / М. Н. Грачев // Вестн.Рос. ун-та дружбы народов. – Серия :
Политология. – 1999. – № 1. – С. 36
5
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політичний дискурс обслуговує всі сфери політичного життя суспільства з
метою здійснення впливу на реципієнтів.
Зважаючи на те, що практично у всіх сучасних демократичних суспільствах
одним з найважливіших політичних інститутів є парламент, важливе місце в
системі комунікативних відносин між владою та громадськістю належить
парламентському дискурсу, оскільки саме мова парламентарів у значній мірі
відображає політичну культуру суспільства. Суспільне призначення
парламентського дискурсу полягає в тому, щоб навіяти адресатам (громадянам
співтовариства) необхідність «політично правильних» дій та оцінок.
Для демократичного парламентського дискурсу характерні плюралізм
комунікативної поведінки в політичній сфері спілкування, розвиток публічної
мови, діалоговість політичного спілкування та його індивідуалізація.
Структура парламентського дискурсу визначається ієрархічною
(вертикальною) організацією, що відповідає принципам формування,
організації і реалізації адміністративної комунікації. Процес соціалізації
парламентського дискурсу дозволяє парламентарям встановлювати і
підтримувати соціальні стосунки, сигналізувати про свою приналежність до
конкретної суспільної групи, утверджувати особистісно-політичну
ідентичність, яка повинна відповідати визначальним ідентифікуючим ознакам
парламентської партії (депутатській фракції або групі).
Парламентський дискурс за чіткими ознаками суб’єктності, типологічних
особливостей, інформаційними класифікаторами становить динамічну складову
законодавчого процесу в структурі політичної комунікації. Суб’єктам
парламентського дискурсу притаманна інтенція боротьби, ступінь якої багато у
чому залежить від предмета, актуальності та тривалості повідомлення. У
даному контексті доречно звернутись до класифікації парламентського
дискурсу. Порівняльний аналіз депутатських виступів дозволяє виділити у
парламентському дискурсі наступні типи повідомлень: (1) інформаційні –
визначаються описовістю, браком конфронтаційних елементів та мінімальним
впливом суб’єкта комунікації на адресата, (2) аргументативно-аналітичні –
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пов’язані з професійною здатністю до переконання за допомогою логікопонятійного апарату та (3) імперативні – властиві ситуаціям, коли
пріоритетними стають методи емоційно-експресивного тиску, категоричність
суджень, гіперболізація, некоректна метафоричність тощо.6 Зауважимо, що
окреслені типи парламентського дискурсу перебувають у прямій залежності від
його предмета, завдань, що висуваються перед різними політичними силами з
метою збільшення кількості прихильників і зазвичай розв’язуються за
допомогою застосування або владних, або комунікативних повноважень.
Слід також зазначити, що парламентський дискурс – це багато в чому
оцінювальне явище, яке виявляється у тому, як депутатами оцінюється
суспільно-політична ситуація в країні чи за її межами: оцінка окремих
політичних, соціальних, економічних, культурних подій тощо. Відповідно,
емоційність та раціональність в парламентському дискурсі є
взаємообумовленими. В залежності від предмета обговорення та мети політикадресат може активізувати той або інший вид оцінювання: емоційний чи
раціональний.
У зв’язку з цим можна стверджувати, що, виступаючи важливою складовою
політико-комунікаційних процесів, парламентський дискурс дедалі помітніше
впливає як на основні інформаційно-організаційні чинники розвитку політичної
системи, так і на зміст електоральної свідомості та, відповідно, формування
позицій громадян в період виборчих кампаній.

ІМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Каховська Олена Володимирівна,
д.е.н., доцент, професор кафедри
економіки та регіональної економічної політики
Дніпропетровського регіонального інституту
Желтухина М. Р. Комическое в политическом дискурсе конца ХХ века / М.Р. Желтухина. – М.: Из-во ВФ
МУПК, 2000. – С. 28-29
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державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
Ідея сталого розвитку вкорінена не лише в міжнародні дебати і
прагматику, а віднайшла втілення і на національних теренах. Україна вважає
доцільним перехід до сталого розвитку, процесу розбудови держави на основі
узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових з
метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь.
Україна, з переходом до моделі ринкового господарювання і в зв’язку з
цим надмірним прагненням бізнесу будь-якою ціною досягти прибутків,
потребує якщо і не зміщення акцентів з чистого нарощування виробництва до
соціальності та екологізації розвитку, то його достатнього поєднання з ними. За
результатами більш ніж двадцятирічного поступу країни можна дискутувати з
приводу суто економічних досягнень та тиску на довкілля, але однозначно
негативи в соціальному контексті вимагають переосмислення змісту цієї
складової сталого розвитку. До того ж, протиріччя між необхідністю,
прагненням та результатами зникають у випадку порозуміння механізму
досягнення соціальності у розвитку і забезпечення суспільної динаміки через
соціальність. Питання постає в площині оконтурення умов за яких може йти
мова про соціальність і забезпечення соціальності в розвитку суспільства. І тут
головне, що здійснено переорієнтацію розвитку країни з ринкової моделі
економіки на соціально орієнтовану модель економіки. Основним курсом
обрано розбудова соціальної держави або держави добробуту. Сфера
соціальних відносин розглядається як визначальна для суспільного співжиття та
розвитку. Більш того, соціальні цінності, за правилами соціально орієнтованого
розвитку, мали б перебрати на себе регулятивну функцію щодо визначення
напрямків економічної діяльності. Між тим, в системі економічних перетворень
потенціал забезпечення суспільного розвитку все більше обмежується
соціальними чинниками, що гальмує економічне зростання. Нажаль, і
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екологічна складова, з точки зору приватного сектору, розглядається як ще одне
гальмо економічного зростання.
Первісно соціальність виводилася із суспільної природи людини,
тяжінням однієї особи до іншої і набуло такої специфічної якості поєднувати їх
у спільноти як за волею людей, так і поза нею. Сучасне суспільство складається
з соціальних спільнот і тому природним є факт підтримання співжиття у ньому
через взаємообумовлене і взаємопов’язане переплетіння явищ та процесів
індивідуального та масового характеру. Ця канонічна логіка приводить до
висновку про забезпечення соціальності у суспільстві на інтегральних засадах
через упорядковане функціонування у ньому двох рівнів співжиття, а саме
індивідуального та суспільного. Перший пов’язується з соціальним життям
індивіда, а другий – з різними спектрами суспільних проявів в цілому, окремих
класів, соціальних груп, прошарків.
Позначення

реальних

причин

суспільних

і

індивідуальних

дій

пов’язується з категорією інтересу тобто реальним сприйняттям людиною
власне потреби в чому-небудь або необхідності її задоволення і спрямованості в
силу цього її активності. У контексті цього визначення виникає ряд колізій в
силу того, що все таки головним інтересом кожного з суб’єктів суспільного
співжиття є і буде прагнення до задоволення власних потреб. Проте
задоволення потреб одного суб’єкта суспільного співжиття, хотів би він цього
чи ні, пролягає в межах дій, можливостей і потреб іншого. Мова йде в принципі
про залежність в яку ставиться будь-яка людина в силу природної необхідності
задоволення власних потреб. Виходить, що як би не здійснювалося поєднання
людей у спільноту для задоволення індивідуальних потреб об’єктивно будуть
мати місце певні незручності для кожного з них в силу його суспільної
реалізації через селективне формування загального інтересу.
Якщо звернути увагу і врахувати результати суспільного розвитку різних
країн за осяжний для узагальнення час, то вочевидь у їх соціальноекономічному досягненні постане велич і значимість економічного інтересу
окремо взятої людини. Економічне виокремлення окремого індивіда щодо
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задоволення потреб обов’язково детермінує економічне виокремлення кожного
домогосподарства відносно інших, трудового колективу, класу і суспільства в
цілому. Вони в принципі утворюють ту «пружину», яка надає динаміку
джерелам забезпечення потреб в різнобічному їх спектрі. Однак треба
зрозуміти і те, що унеможливлює реалізацію цієї конструктивно вибудованої
логіки соціальності.
Проблема,

яка

випливає

з

реалій

поглиблення

некерованого

й

асиметричного розвитку країни і потребує пильної уваги дослідників,
пов’язується з відходом від стереотипів розрізненого сприйняття факту
існування в ринковому середовищі виробничої, екологічної і соціальної сфер
економіки. Це взаємопов’язані сфери, які формують людський потенціал і
трансформують його у людський капітал. Постановка питання у такій площині
дозволить через систему відповідно скорегованих показників моніторингу
перебрати на людину джерельні витоки розвитку території.
Вважаємо, що соціальний сенс життя як до речі і екологічний
зумовлюється способом виробництва матеріальних благ, який характеризується
продуктивними силами і відповідною їм системою економічних відносин.
Історія розвитку людських суспільств в принципі постає не чим іншим як
переходами від одних способів виробництва до інших. Тому одночасно кожний
перехід треба розглядати як перехід до нового асиметрично збалансованого
сталого розвитку. І всі зусилля необхідно спрямувати на поступове зменшення
асиметричності між складовими сталого розвитку.

ФРІРАЙТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
Дарина Пенцак, випускниця Львівської Академічної гімназії
Сучасний світ є надзвичайно глобалізованим, як економічно, фінансово, так і в
сфері освіти та науки. Ще навчаючись у школі учні відвідують різні країни,
спілкуються зі своїми зарубіжними однолітками, контактують з ними різними
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мовами через соціальні мережі, беруть участь у спільних міжнародних проектах.
Міжнародні університети

створюють можливості для навчання студентів з

різних країн, забезпечують їм можливість міграції з одного університету до
іншого впродовж всього навчання. Найбільш рейтингові університети світу
створюють свої безкоштовні навчальні платформи, на яких можна прослухати
курси відомих професорів світу. Кожен студент може сформувати для себе
персональну освітню траєкторію, що найкраще б розвивала природні задатки
молодої людини. Проте такі широкі можливості, які створює сучасний світ в
сфері навчання та доступу до міжнародного ринку праці, ставлять перед
молодими людьми і великі виклики. Яким чином можна диференціюватись,
бути особливим, щоб отримати роботу у великій корпорації, займатись цікавою
креативною діяльністю? Чи існують методики навчання, що дозволяють
генерувати цікаві креативні ідеї? Чи творчі люди є творчими від народження чи
цьому можна навчитись?
Я би хотіла поділитись з надзвичайно ефективною методикою генерування
нових ідей – методикою фрірайтингу [1]. Фрірайтинг – це ефективний спосіб
переносити свої думки на папір, що дозволяє вийти на такий рівень мислення,
при якому ми заставляємо наш мозок розчищати «корки» у нашій голові,
формулювати тези відносно своїх ідей, пропонувати різні альтернативні шляхи
вирішення проблеми, що стимулюють розвиток ланцюгової реакції своїх
власних ідей. Головне в техніці фрірайтингу є те, що ця методика усуває на
другий план нашого критичного редактора, що міститься в нашій голові, вона
дозволяє прорватись на папір незвичним ідеям, які знаходяться в нейронних
мережах нашого мозку. Як же виконувати техніку фрірайтингу?
Потрібно розслабитись, взяти ручку і почати писати про те, що у вас є на думці.
Потрібно писати досить швидко, не звертаючи уваги на граматичні помилки.
Уявіть себе фабрикою з виробництва слів. Проте слід обмежитись чіткими
часовими рамками, наприклад, від 20 хв. до 30 хв. Ми ніби наказуємо нашому
мозку бути ефективним, видаючи на папір різноманітні думки, які генерують
нейромережі, не обмежуючи себе критикою. Після першого етапу фрірайтингу
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потрібно уважно перечитати написане і переходити до його другого етапу,
тобто знову деякий час виписувати потік думок, що виник внаслідок
прочитання результатів роботи на першому етапі.
Виявляється, що дану методику застосовують усі творчі люди, письменники,
науковці, композитори, філософи і т.п. Я випробувала цю методику під час
навчання в школі при написанні творів на задану тему. Часто бувало дуже
важко сконцентруватись, не знаєш про що писати, немає настрою. А час йде,
роботу потрібно зробити і здати. І тут важливо сісти і почати писати перші
слова у лівому верхньому кутку аркуша паперу, і думки самі починають «лізти»
з голови і підштовхувати інші думки. Через 15-20 хв. основна ідея твору вже є
сформованою, і залишається лише гарно оформити роботу.
Виявляється, що ідеї – це найцінніше, що може згенерувати людина. Це те, що
в найближчому майбутньому буде нас відрізняти від роботів. Роботи можуть
робити зараз практично все: виробляти товари, водити автомобілі, робити точні
операції, здійснювати діагностику, розв’язувати задачі. Проте роботи ще не
навчились ставити задачі для інших роботів. А тому нам, молодим людям, не
потрібно намагатись краще працювати біля станків, бути витривалішими,
більше працювати над монотонними операціями. А потрібно бути креативними,
навчитись генерувати багато нових ідей, бо одна з них може повністю змінити
наше життя. Як кажуть, спочатку вибір робимо ми, а потім вибір робить нас.
Навчання в університеті повинно бути інтерактивним за своїм характером, воно
повинно спонукати студентів не до повторення того, що вже відоме, до
відтворення обчислень, які може виконати комп’ютер.

Навчання повинно

спонукати нас до постановки нових питань, надихати нас до пошуку різних
альтернативних варіантів відповідей. І тому, на мою думку,

така техніка

креативності, як фрірайтинг, допоможе нам стати ефективнішими у житті і
отримувати задоволення від творчості.
Список літератури:
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THE IMPACT OF SOCIAL SPENDING ON ECONOMIC GROWTH OF THE
STATE
Oksana Hrubliak
Ph.D., lecturer Bukovyna State University of Finance and Economics

Necessary determine the place and role the budget for the financial security
needs economic and social development and Main directions of budgetary investment
from the perspective of government financial policies. Significant part of the State
Budget of Ukraine directed at social development according to budget policy along
with the spending of budget funds for the development of basic sectors of the
economy.
State economics spending provide receiving country economic advantages,
economic independence and competitiveness on the international market of goods,
services, capital. In return, social spending budget it is sending the state financial
resources at increasing the quality characteristics of human potential. These spending
provided on the one side receiving minimum social guarantees for the people,
sufficient income level the social sector workers and on the other side, provide
improved educational and cultural standard of living.
That social protection of population is one of the priorities of the Strategy
"Europe - 2020" or as it is called "Strategy for smart, sustainable and inclusive
growth" [1].
The desire to simultaneously overcoming economic and social threats to
national security does not make expected consequences by the direction of
attachments to different goals and results.
Therefore, the relevant question today is to analyze the implementation of the
social priorities of fiscal policy in Ukraine and ways of its improvement considering
trends in the economy.
Social spending of state is one of the important factors which defines the
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standard of living and welfare of its poorest layers. Optimizing and gradual growth
these spending is a priority component of the state financial policy against the
background of economic growth of the state.
Quite accurately delineated trend of strengthening the social orientation of the
budgets of all countries. Social transfers of the state constitute a large part of the total
expenditure budget in most countries. For example, in countries of the Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD), the share of social spending as
a percentage of GDP composes Austria - 28.8%, Russia - 35.8%, Finland - 22.8%,
France - 34.2%, Germany - 25.8%, Sweden - 32.0% on average in OECD countries 24 6% [2]. In Ukraine, the share of social spending composes 21%.
Based on international experience of state financial policy can be argued that
social spending are basic share in the budget of democratic countries, suggesting the
crucial role of social functions of the state.
State budget spending on social services include financing programs in the
following sectors maintaining adequate living standards, health, education, spiritual
and physical development. The state of social sphere impact the overall situation in
the country, the level of tax revenues, changes in income population and traditions. It
should be seen as part of the economy, finance, as a system oriented consumer.
The efficiency of state investment in the social sphere can be measured by the
following indicators: spending on social programs in the structure of the state budget,
which include spending on health, spiritual and physical development, education,
social protection and social security, wages of employees, Investment in fixed assets.
The direction of public funds to the social sphere characterizes socialization the
state budget spending.
In most countries with developed market economies, the value of social
spending within 60% of the overall size of budget spending. For the Ukrainian
economy this value only in 2007, closer to the mark 55%. Further increase in the size
of funds distributed through the budgets of different levels performed against the
background of increasing social functions of the state. That is to say, despite the
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financial crisis and the decline in GDP social spending increased over the past years
of crisis.
But further growth of public spending on social services almost exhausted the
financial reserves for economic growth.
During 2010 - 2015 years Ukraine consolidated budget spending on social
services increased faster than the pace of GDP growth [3].
Given the trends in GDP and changes in the structure of public spending
believe that further increase Ukraine consolidated budget spending for social
programs as a factor of economic growth is almost exhausted. This assertion is
proved by the fact that execution of all budgets for previous years and increased
spending in 2010 - 2015 years funded by significantly reducing of future costs and
excessive accumulation of public debt Ukraine. This resulted in prolongation of debt
and increases the probability of deteriorating economic situation in the coming years.
One of the consequences this situation is the need to balance state budget. But
it reduces the financial possibilities of the state to improve the quality parameters of
human resources.
In contrast to the policy of Ukraine during the financial crisis Еurope
conducted a policy of saving to promote economic sectors in the majority. For
example, the Government of the Republic of Poland in late 2008 adopted the first
steps to minimize the negative effects of the global economic crisis: appointed 40
billion zlotys to increase limits and guarantees to banks; allocated 20 billion zlotys
for small and medium businesses to provide their credit capacity; used financial
investment from the EU budget in the amount of 16.8 billion zlotys; raised a
provision of social solidarity for large families and older people. In this context, the
main task of the Government of the Republic of Poland was to prevent increase the
budget deficit including by means of maximum limits state budget spending,
restructuring of public financing of infrastructure projects, promoting foreign and
domestic investment, more efficient use of EU financial mechanisms [4].
Unfortunately, in last years social spending directly mainly at financing
сonsumer needs, including an increase in social payments and a consisten increase in
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the minimum wage due to lack of financial resources in the budget. That is to say,
main efforts of the state directed mainly at deciding current problems without
adequate assessment of the impact of such decisions on economic development in the
future in planning spending budgets of all levels for the next year. The absence of a
strategic policy of economic and social development indicates the constant changes in
the structure and amount of budget spending.
The unemployment rate in the country is one of the instruments of state
financial policy which most directly influences every person and the economic
development of the country as a whole. Unemployment belongs to the most negative
social and economic consequences the decline of the state: decline in GDP, reduction
of state revenues, falling living standards, rising costs of paying social assistance
(unemployment assistance, assistance to families with children, assistance to needy
families and others.
Inversely proportional relationship exists between unemployment and real
GDP growth that indicates to reduce of the one rate and to increase another. It is
difficult to say which of these indicators is primary and which is dependent. Because
as an increase in unemployment leads to reduce GDP growth rates and the slowdown
in GDP growth leads to unemployment. But employment has a significant impact on
the economy and on economic growth in general, and information on unemployment
indicate the general state of the economy and the state of certain sectors of the
economy.
Thus the system of public expenditure in the social sector should be
constructed taking into account the available financial resources in the country, phase
of the economic cycle, non-inflationary economic growth, a combination of public
and private forms of social protection, integration tasks of social policy on
macroeconomic strategy. Only a combination of these principles will enable to
construct system of social spending aimed at economic growth of the state.
To resolve problems in the social sphere and support the implementation of the
state policy of economic growth necessary to decide the problem adequate budget
revenues and effective use of public funds. For this reform of social spending should
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be carried out in Ukraine in the following tendences:
- the main reasons for underfunding social sphere is not a deficit, because
even during the financial crisis, spending on social services increased. The peculiarity
of the crisis is that traditional sources of funding social sphere are exhausted and no
complete list of paid social services,
-

rationalization spending in the social sphere (review of privileges,

distribution of paid services),
-

a radical change in the essence, types and principles provide various social

assistance, enhance the targeting of social assistance (for example, the replacement of
birth assistance in the assistance in upbringing a child to age of majority),
-

funding tasks in the social sphere based programs with defined investment

performance indicators,
-

achieving macroeconomic stabilization order to create favorable conditions

for the implementation of investment and innovation development model,
improvement of regulatory policy, optimize public spending and full compliance with
state commitments to society to reduce the spending of maintenance authorities and
other public authorities,
-

minimizing negative social consequences as a result of implementation of a

considerate and responsible social policy to support the most vulnerable populations
and prevent high unemployment.
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ТЕХНОЛОГІЧНА СИНГУЛЯРНІСТЬ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ
Гончаренко Ірина Василівна
д-р. екон. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
Агропродовольча сфера в умовах всеохоплюючих технологічних змін,
тобто технологічної сингулярності, очевидно, може кардинально змінити свою
структуру та основні завдання, тому дослідження перспектив, що формуються є
актуальними.
Технологічна

сингулярність,

за

визначенням

прихильників

даної

концепції, це певний гіпотетичний момент, після якого технічний прогрес стане
настільки швидким і складним, що виявиться недоступним розумінню та
ймовірно станеться після створення штучного інтелекту і машин, що будуть
мати затність до самовідтворення, інтеграції людини з обчислювальними
машинами, або значного стрибкоподібного збільшення можливостей людського
мозку за рахунок біотехнологій [1]. Фактично мова йде про настання нової
епохи технологічної сингулярності – зі стрімким ростом технологічних
можливостей, що стають практично безмежними [2, с. 48]. Як стверджують
фахівці і практики, графік технічного прогресу в умовах технологічної
сингулярності, стає майже вертикальним [3, с. 10].
В умовах настання технологічної сингулярності і впровадження високих
технологій у всі сфери життя та діяльності людини більшість звичних речей
зазнає докорінних змін. Не стане винятком і агропродовольча сфера. Зміни
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відбуватимуться дуже швидко за рахунок залучення нових технологій та
значних фінансових вливань у формі інвестицій.
Забезпечення притоку нових технологій та рішень в агропродовольчий
сфері за останні роки відбувається в основному за рахунок прогресу в сфері ІТ
та біотехнологій. Досить ефективним способом генерації таких технологій є
підхід великих компаній, які слідкують за стартапами і новими компаніями та
стимулюють їх розвиток і практичне впровадження за рахунок проведення
конкурсів, відбору перспективних ідей та нововведень. Системне проведення
подібних конкурсів та створення для них відповідних площадок для
розміщення за типом Kickstarter.com, Indiegogo.com сприятимуть залученню до
агропродовольчого сектору економіки нових технологій робототехніки та
біотехнологій. За даними компанії AgFunder (https://agfunder.com) інвестиції в
харчові та аграрні технологічні стартапи в 2015 році склали 4,6 млрд дол. США,
що майже вдвічі перевищило показник 2014 року (2,4 млрд дол.) [4].
До сфер з найбільшим зростанням інвестицій належать – харчова
електронна комерція, точні агротехнології, технології іригації і водопостачання.
Так, зокрема, сфера харчової е-комерції залучила за рік 1,65 млрд дол.
інвестицій.
Серед активних стартапів виділяються дві компанії з Великобританії –
Zero Carbon Food та GrowUp, які ведуть господарську діяльність прямо в межах
міста в не використовуваному донедавна бомбосховищі під Лондоном. Перша
компанія залучила 750 тис. англійських фунтів інвестицій та вирощує під
землею салат та іншу зелень невеликого розміру і швидкого дозрівання.
Компанія в 2015 році зібрала 20 тон врожаїв, використовуючи тільки четверту
частину доступних приміщень підземних тунелів. Друга компанія використовує
ще більш передову технологію – аквапоніку з використанням риб, де продукти
життєдіяльності риб одразу використовуються для підживлення рослин, таким
чином забезпечуючи супермаркети міста ще й м’ясом риби. Така безвідходна
система закритого типу дозволяє збирати стартапу в рік до 20 тон салату та 4
тони риби тілапії [5;6].
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Даний приклад є показовим у плані переходу до сингулярних ознак в
агропродовольчому виробництві, коли розвиток здійснюється без використання
сільськогосподарських угідь, на основі практично повної автоматизації
виробництва та створення штучних екосистем.
Для забезпечення замкнутості нових видів виробництва ідеально
підходять також розробки нових видів біопалива, що також вирішує проблеми
виробництва енергії, опалення та екології. Виробництво біоетанолу, біодизеля
та

інших

нових

видів

біопалива

дасть

змогу

переробляти

відходи

агропродовольчого виробництва. Наразі в цій сфері ведуться дослідження, а
також залучається велика кількість інвестицій, тож результат створення
ефективного та прибуткового виробничого циклу з перетворенням відходів у
біопаливо за допомогою бактерій, водоростей чи грибів – це питання тільки
часу.
Загалом позитивні тенденції в галузі відчутні за останні роки, хоча без
вирішення фундаментальних питань, що пов’язані формуванням послідовної
політики

підтримки

інноваційних

проектів

державою,

значні

успіхи

малоймовірні. Україна, очевидно має обмежені ресурси для фінансування
створення

передових

технологій,

але

варто

впроваджувати

найбільш

перспективні інноваційні розробки провідних держав.
Отже, стрімкий ріст фінансування створення і застосування нових
технологій в агропродовольчому секторі економіки найближчим часом приведе
до суттєвих перетворень в галузі та зміни звичних уявлень про сферу
виробництва продуктів харчування. Тенденції росту інвестицій в останні роки
свідчать про позитивні перспективи досягнення технологічної сингулярності та
відповідних властивих їй перетворень. Рух до повної автоматизації, створення
замкнутих циклів виробництва, зниження потреби нарощення посівних площ та
розташування безпосередньо біля споживача вимагатиме швидкої переоцінки
багатьох звичних шаблонів сприйняття аграрного виробництва та уявлень про
характер його розвитку. Вдале використання інноваційних розробок може дати
поштовх до суттєвого розвитку агропродовольчого комплексу України та
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підвищення прибутковості агробізнесу за рахунок більш повної реалізації
наявного потенціалу.
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Сучасний соціально-економічний розвиток територіальних громад в
Україні відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів, і саме дефіцит
фінансових ресурсів призводить до економічної та соціальної деградації
місцевих спільнот, що проявляється у зменшенні кількості населення та
зниженні якості його життя.
Основою концепції сталого розвитку є принцип задоволення потреб
нинішнього покоління без нанесення шкоди можливостям майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби. У кожної людини і, відповідно, у кожного
суспільства основні потреби можуть бути різними, тому цей принцип
ґрунтується на суб’єктивних оцінках базових (і не лише базових) потреб та міри
їх задоволення. Людина, яка вважає себе щасливою в одному суспільстві, може
відчувати себе нещасною в іншому за одних і тих же можливостей задоволення
її потреб. Тому підхід до оцінки сталого місцевого розвитку, заснований на
визначенні сталості розвитку територіальної громади її мешканцями, є
обґрунтованим і важливим.
Методика самооцінки сталого місцевого розвитку може бути використана
в якості супровідного інструменту процесу стратегічного планування для
визначення пріоритетів фінансування місцевого розвитку. При цьому необхідно
враховувати екологічну сталість, урядування, соціальний розвиток і соціальне
залучення, зокрема гендерна рівність і розширення прав та можливостей
уразливих груп. Беручи до уваги нерівномірність економічного зростання у
регіонах, у даному інструменті також наголошується на необхідності
забезпечення місцевого достатку (зокрема шляхом раціонального використання
природних ресурсів) і стимулювання та розвитку приватного сектора.
Інтегруючу основу для SAT4SLD складають чотири цілі сталого
розвитку:

ефективне

використання

ресурсів

(природних

та

інших),

справедливий розподіл ресурсів, створення робочих місць і забезпечення
рівних можливостей щодо працевлаштування, рівний доступ до громадських
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послуг. Цей підхід, на наш погляд, може бути застосований і для визначення
пріоритетів фінансування місцевого розвитку.

Рисунок 1. Концептуальне підґрунтя сталого місцевого розвитку.
В

основі

сталого

місцевого

розвитку

(рис.

1)

лежать

активи

територіальної громади. Їх можна згрупувати в шість форм капіталу: людський
та соціальний капітал, інновації та фінансовий капітал, фізичний капітал і
природний капітал. Ці активи розміщені у квадрантах, які відповідають тим
групам основних суб’єктів, для яких вони найбільш близько (але не виключно)
визначені: це – орган місцевого самоврядування, громада, приватний сектор і
користувачі/захисники ресурсів (останню з цих груп ми далі називатимемо
«довкілля»).
Активи та суб’єктів із всезагальними цілями сталого розвитку зв’язують
чотири принципи врядування, що лежать в основі сталого розвитку:
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довгострокове бачення, прозоре прийняття рішень, залучення та розширення
прав і можливостей, стимули та регулювання.
Перший крок, що його треба здійснити при проведенні аналізу ситуації,
полягає

у

визначенні

відповідних

зацікавлених

сторін

і

формуванні

багатосторонньої робочої групи, яка відповідатиме за реалізацію МССМР. У
табл. 1 неведено типові зацікавлені сторони сталого місцевого розвитку.
Таблиця 1
Типові зацікавлені сторони сталого місцевого розвитку
Органи
місцевої влади

Приватний

Громада

сектор

Довкілля

Місцеві органи

Громадські

Організації ділової Об’єднання

влади

організації,

участі

користувачів

низові та

ресурсів

неформальні

(фермерів,

групи/групи

мисливців,

самодопомоги,

рибалок,

громадські діячі

туристичних
операторів)

Регіональні

Місцеві мережі,

Фінансові

Виробники енергії

органи влади

організації з

установи, у т.ч.

(існуючі та

питань

мікрофінансові

потенційні)

соціальної

організації

політики
Місцеві

Правозахисні

Великі та малі

Місцеві екологічні

комунальні

групи,

підприємства

НУО та екологи з

підприємства

обслуговуючі

регіональних

організації

наукових установ

місцевої громади
Місцеві

Головні

Навчальні заклади
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Місцеві підрозділи

підрозділи

організації,

/ заклади

міністерств

національних

місцеві ЗМІ,

професійно–

охорони

міністерств/

аналітичні

технічної освіти

навколишнього

напівдержавних

центри

середовища,

органів,

сільського

відповідальних

господарства

за

(наприклад,

оподаткування,

дорадчі служби),

планування і

надзвичайних

надання

ситуацій

громадських
послуг
Другий крок – скласти схему того, як існуючі національні та локальні
стратегії (наприклад, економічного розвитку, розвитку з низьким рівнем
викидів) та плани (наприклад, територіальні плани, план забезпечення
енергоефективності)

пов’язані

з

сферами

діяльності

основних

груп

стейкхолдерів (табл. 2). Це допоможе провести аналіз ситуації, а також
визначити наявність узгодженої нормативної бази на підтримку сталого
розвитку.
Таблиця 2
Сфери діяльності головних суб’єктів сталого місцевого розвитку
Орган місцевого
самоврядування
Основні та

Приватний

Громада
Середовище ІГС

соціальні

сектор

Довкілля

Бізнесове

Управління

середовище

природними

послуги

ресурсами

Планування,

Гендерна

Послуги

Зниження

інвестування в

рівність

підтримки

ризиків лих і

138

інфраструктуру,

бізнесу

землеустрій

адаптація до
зміни клімату

Управління

Соціальна

фінансами та

згуртованість

Праця

Стале сільське
господарство

закупівлі
Адміністративні

Участь і

Інтеграція

та допоміжні

громадське

бізнесу

послуги

обговорення

Стала енергетика

Третій крок в аналізі ситуації – збирання інформації від груп зацікавлених
сторін

в

інтерактивному

форматі.

Рекомендується

проводити

окремі

обговорення з особами та організаціями, що представляють кожну основну
групу суб’єктів.
Четвертий крок – складання проекту аналізу ситуації на основі висновків
проведених дискусій та розгляду відповідних існуючих стратегій та планів. В
аналізі ситуації слід відобразити схожі та відмінні особливості в рейтингах
різних суб’єктів, а також фактори, що вважаються найважливішими (такі як
активи або недоліки). У висновках слід зазначити, в яких аспектах думки груп
зацікавлених сторін співпадають і відрізняються – як щодо поточної ситуації,
так і щодо пріоритетів.
Аналізуючи співпричетність місцевих суб’єктів щодо цих принципів
урядування, необхідно враховувати компетенції та обов’язки органу місцевого
самоврядування. Рівень співпричетності також залежатиме від структури
громади, її організації за допомогою груп громадянського суспільства та
бажань підприємств сприяти соціальному розвиткові територіальної громади, а
не тільки його економічному розвиткові.
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
Ірина Зрибнєва,
Чернівецькій національний університет
імені Юрія Федьковича,
доктор філософії, асоц. Професор
Розвиток

транскордонного

співробітництва

України

з

країнами

Європейського Союзу є однією з найефективніших рушійних сил європейської
інтеграції та об'єднання людей та відкриває нові можливості для активізації
господарської

діяльності

на

прикордонних

територіях,

підвищення

їх

конкурентоспроможності. На сьогодні в питанні розвитку прикордонного
співробітництва України з ЄС найбільш актуальним є визначення та
використання найбільш ефективних та інноваційних напрямів та моделей його
розвитку.
Досвід європейських країн свідчить про те, що розвиток транскордонного
співробітництва безпосередньо залежить від стану національного правового
забезпечення його розвитку, а також державної регіональної та інтеграційної
політик.
Інституційно-правове
співробітництва
документи,

в

забезпечення

Україні

ратифіковані

складають

Україною,

розвитку
міжнародні

міждержавні

транскордонного
нормативно-правові
угоди,

національне

законодавство, міжрегіональні угоди, угоди між учасниками, зокрема,
єврорегіональних утворень, які стосуються транскордонного співробітництва.
Основними нормативно-правовими документами, що регулюють правові,
організаційні та економічні відносини у сфері транскордонного співробітництва
в Україні є: Закони України [1],[2] та Державна стратегія регіонального
розвитку України на період до 2020 року [3].
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Транскордонне співробітництво сприяє залученню фінансових ресурсів зі
структурних фондів ЄС, які переважно скеровуються для реалізації спільних
проектів прикордонних суміжних регіонів, що є спільним механізмом
вирішення проблем та підвищення конкурентоспроможності регіонів. Проте
таке фінансування є цільовим і передбачає залучення власних ресурсів в розмірі
від 10%. Тому фінансове забезпечення транскордонного співробітництва варто
розглядати як механізм, який при залученні порівняно невеликої частки
власних коштів дає можливість залучити зовнішні фінансові ресурси і отримати
значний соціально-економічний ефект в прикордонному регіоні. Так, наявність
більшого обсягу власних фінансових ресурсів дозволяє реалізовувати більше
власних та спільних цілей, завдань і проектів. Реформа децентралізації, в
рамках якої з наступного року надходження до місцевих бюджетів за
попередніми розрахунками повинні зрости на 22,4 млрд грн.[5], розширить
можливості на місцях більш активно долучатись до реалізації транскордонних
проектів. Вагома частка фінансових ресурсів залучається в рамках Програм
Транскордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства (ПТС ЄІСП).[4, с.12].
Транскордонне співробітництво в Україні найбільш ефективно і успішно
розвивається через реалізацію транскордонних проектів в екологічній,
соціальній, туристичній, культурній сферах. На жаль, більш ефективні
транскордонні структури, такі як єврорегіони, транскордонні кластери,
транскордонні промислові зони, індустріальні парки та клондайкінг, на
сьогодні, або зовсім не впроваджуються, через відсутність забезпечення умов їх
функціонування, або мають декларативний характер і не відіграють вагомої
ролі у розвитку регіонів. Це стимулює створювати та запроваджувати нові
інноваційні форми транскордонного співробітництва (в рамках тих же вже
створених єврорегіонів), функціонування яких би прискорило очікувані
результати.
Найбільш реальною для впровадження та ефективного використання
існуючого потенціалу прикордонних територій в даних умовах, на нашу думку,
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є створення системи спеціалізованих прикордонних комплексів, які потенційно
можуть залучити значно більше інвестицій у розвиток відповідних територій.
Спеціалізація
логістичною,

прикордонних
транспортною

комплексів

може

бути

сервісно-інформаційною

індустріальною,

та

іншою,

а

їх

функціонування забезпечить:
- створення

груп

промислових

підприємств,

які

будуть

об’єднані

технологічними зв’язками, системою транспорту, постачання та реалізації;
- оптимізацію руху потоків експортних та імпортних товарів в ланцюзі
постачань

шляхом

виконання

логістичних

операцій,

пов'язаних

з

прийманням, відвантаженням, зберіганням та митним оформленням товарів;
- взаємодію різних видів транспорту (автомобільного, залізничного, водного
та повітряного) з точки зору поєднання виконуваних транспортних
технологій (перевезення, завантаження, розвантаження, перевантаження);
- спільне використання об’єктів транспортної інфраструктури (автобусних та
залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів);
- розширення

та

туристичної,
територій

покращення

соціальної,
(будівництво

існуючої

екологічної
доріг,

економічної,

транспортної,

інфраструктури

прикордонних

електро-,

газо-,

водопостачання,

природоохоронні зони, місця відпочинку, медичні установи, спільні дитячі
та молодіжні табори та спортивні центри, взаємодопомога у надзвичайних
ситуаціях);
- збільшення транзитних можливостей прикордонних територій (будівництво
та відкриття нових прикордонних пунктів пропуску);
- розвиток

інформаційного

обміну

та

надання

консультаційного

обслуговування в сфері науки, освіти, торгівлі, культури, туризму, екології,
обміну трудовими ресурсами.
Реалізація цієї інноваційної моделі можлива через залучення як зовнішніх
так і внутрішніх інвесторів, які зацікавлені і готові до організації та
забезпечення функціонування спеціалізованих прикордонних комплексів. В
рамках організації прикордонних комплексів інвестори можуть створювати
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спільні підприємства, консорціуми, асоціації, а також консультативні
структури.
В умовах економічної нестабільності та поглиблення світової фінансової
кризи саме через транскордонне співробітництво необхідно вирішувати
проблеми

міжнародного

обміну

товарами,

послугами,

технологіями,

інвестиціями, людськими ресурсами та спрямовувати дії на ефективне
використання

природно-ресурсного,

економічного,

демографічного,

виробничого і науково-технічного потенціалів прикордонних регіонів. Саме
функціонування спеціалізованих прикордонних комплексів стане, важливим
інноваційним елементом процесу євроінтеграції, який здійснюється через
оптимальну комбінацію здібностей і ресурсів регіонів між сусідніми країнами.
Використання в Україні європейського досвіду використання інноваційних та
ефективних моделей, методів та механізмів для реалізації регіональної
політики, зможе пришвидшити отримання позитивних результатів, в рамках
транскордонного та єврорегіонального співробітництва.
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Інноваційна модель розвитку транскордонного співробітництва
В статті розглядається процес становлення та розвитку транскордонного
співробітництва між Україною та Європейським Союзом, досліджуються
основні форми такої співпраці. Стверджується про прогресивну роль
транскордонного співробітництва, яке є надзвичайно важливим, не тільки як
інструмент розвитку прикордонних територій, а й як чинник посилення
контактів між людьми і взаємопроникнення цінностей громадянського
суспільства через європейські кордони. В статті запропонована інноваційна
модель розвитку транскордонного співробітництва, яка передбачає створення
системи

спеціалізованих

логістичного,

прикордонних

сервісно-інформаційного

комплексів
та

інших.

–

індустріального,
Функціонування

спеціалізованих прикордонних комплексів стане, важливим інноваційним
елементом процесу євроінтеграції, який здійснюється через оптимальну
комбінацію здібностей і ресурсів регіонів між сусідніми країнами.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, інноваційна
модель, прикордонний комплекс.
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Innovative model of cross-border cooperation

In the article the process of formation and development of cross-border
cooperation between Ukraine and the European Union, examines the basic forms of
cooperation. Claimed a progressive role of cross-border cooperation, which is
extremely important, not only as a tool for development of border areas, but also as a
factor in strengthening people to people contacts and interpenetration values of civil
society through European borders. In the article, the innovative model of cross-border
cooperation, which provides for a system of specialized border complexes such as
industrial, logistics, service and information, and others. The functioning of
specialized border complexes will be an important element of the innovative process
of European integration, which through an optimal combination of skills and
resources between regions of neighboring countries.

Key words: cross-border cooperation, Euroregion, innovative model, border
complex.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ГАРМОНІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ
ПРОСТОРУ
Різник В.В., д.т.н., професор
Національний університет «Львівська політехніка»
У тезах доповіді наводяться дослідження геометричних властивостей
просторових співвідношень між обертовою симетрією і асиметрією, в яких
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закодована інформація про інтелектуальне походження простору, що є
джерелом творчого мислення та роздумів над природою гармонійної розбудови
Всесвіту та ролі людини в цьому процесі. Показано, що унікальні геометричні
властивості простору відкривають багато можливостей для розв’язування
творчих задач в різних предметних галузях сучасної науки і техніки та
дозволяють глибше зрозуміти фундаментальні закони світобудови.
Ключові слова: інтелектуальна система, гармонійні співвідношення,
довершена обертова симетрія-асиметрія, досконалі геометричні
властивості, творчі задачі, досконалий кутомір, інтелект багатовимірних
просторових структур.
Development of the remarkable geometric properties of harmonious relationships
between circular symmetry and asymmetry which an intelligent space has been
encoded for creative way of thinking are considered. It’s shown that favorable
qualities of the properties provide many opportunities to apply them to numerous
branches of modern science and advanced technology for solving creative problems
and

a

better

understanding

of

the

world-wide

fundamental

laws.

Keywords: intelligent system, harmonious relationships, perfect rotational
symmetry-asymmetry, intelligent geometrical properties, creative problems, perfect
goniometer, optimum multidimensional space, fundamental law of nature.
Сучасна естетична наука широко використовує філософські категорії
гармонії і міри. Однією із кардинальних її проблем є питання про всеосяжну
гармонію світобудови та відповідності вимірів людини вимірам природи [1]. Ці
питання в широкому контексті філософського та природничого знання
знаходяться у нерозривному взаємозв’язку з поняттям симетрії-асиметрії, що є
фундаментальним принципом вивчення найважливіших закономірностей
реального світу. Не менш актуальною є проблема виховання гармонійної
людини. Ця широта проблематики свідчить про універсальність гармонії як
важливої естетичної категорії. Геометричну довершеність реального простору
зручно досліджувати за допомогою порівняння двох різновидів симетричних
фігур - з ланцюжковою і кільцевою структурами, кожна з яких обіймає
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однакову кількість n рівновіддалених між собою точок. Кількість способів
упорядкованого розбиття ланцюжкової фігури на дві підмножини вичерпується
числом (n -1), тоді як кільцевої – лише n (n -1)/2. Тому система з кільцевою
структурою, на відміну від ланцюжкової, забезпечує можливість реалізації в n/2
разів більшої кількості способів її декомпозиції на підмножини без порушення
зв’язків всередині обох підмножин. Ця особливість систем з кільцевою
структурою спонукає до постановки творчих задач, де потрібно мінімізувати
число елементів системи без погіршення інших параметрів, що відповідає
означенню «інтелектуальна система» [2]. Суть ідеї полягає в досягненні
максимальної комбінаційної різноманітності утворюваних пропорцій, кратних
натуральному ряду. Оскільки мова йде про системний підхід, досліджуване
явище стосується симетричних об’єктів і процесів будь-якої фізичної,
біологічної, чи іншої природи. Легко довести, що найменша кутова відстань
(крок квантування) залежить від порядку S обертової симетрії, де S= (1-n+n2), в
«лоні» якої можуть знаходитися різні варіанти досконалих кутомірів з n та S-n
позначками. На рис.1. наведена графічна схема досконалого кутоміра з двома
(n=2) позначками, утвореного обертовою симетрією третього (S =3) порядку.

З вищенаведеної функціональної залежності випливає числовий ряд 1, 1/3,
1/7, 1/13, 1/21, 1/31,..., який дає змогу за наявності числа n позначок
досконалого кутоміра обчислити мінімальну кутову відстань між позначками.
Мова йде про існування інтелектуальних систем, творчий потенціал яких
закодований у вигляді гармонійного співвідношення ансамблів довершених
геометричних асиметрій в «лоні» обертової симетрії. Механізм «згортання147

розгортання» довершених багатовимірних «просторомірів» в лоні обертової
симетрії-асиметрії випливає з дивовижної властивості «довершеної» обертової
симетрії-асиметрії, що закладена самою її геометричною природою, – це
апріорна можливість зародження і розвитку в її лоні численних варіантів
довершених асиметричних структур, які подібно до пласких досконалих
кутомірів

також

наділені

чудовими

властивостями

щодо

мінімізації

інформаційної і структурної надмірності, але вже в об’єктах вищих
розмірностей у вигляді багатовимірних решіток-торів за умови дотримання
певних співвідношень між порядком обертової симетрії, числом елементів в
асиметричних компонентах, а також числом циклічних вимірів та їхніми
розмірами [3]. Предвічні закони природи відкривають широке поле для
мислення і творчої діяльності людини. Унікальні геометричні властивості
простору відкривають багато можливостей для розв’язування творчих задач в
різних предметних галузях сучасної науки і техніки та дозволяють глибше
зрозуміти фундаментальні закони світобудови.
Досконалість, гармонія і краса розбудови Всесвіту має об’єднати людність
навколо консолідації зусиль на благотворному шляху духовного зростання та
формування економічного багатства країн.
1.Вікіпедія. Естетичні категорії www.refine.org.ua/pageid-2461-1.html
2. http://translated.by/you/konspekt-lektsii-intellektual-nye-sistemy/origi...
3. http://iknit.lp.edu.ua/riznyk

УДОСКОНАЛЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРИЧНИХ МІР НА ОСНОВІ
ПРИНЦИПУ «ОПТИМАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ПРОПОРЦІЙ»
Бандирська О.В., к.т.н., доц., Різник Л.М.
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В тезах доповіді розглядається принцип «оптимальних структурних
пропорцій» (ОСП), що дає змогу вдосконалити процедуру стандартизації
метричних мір для підвищення якісних показників та гармонізації виробничих
процесів.
Ключові слова: метрична система мір, якість, стандартизація,
оптимальна структурна пропорція, безнадлишкова шкала.
Development of standardized metrical measures, namely the concept of Optimal
Structural Proportions (OSP)s, for improving the quality indices of production,
industrial manufacturing and harmonization are considered.
Key words: metrical system of measures, quality, standardization, optimum
structural proportion, non-redundant scale.
Сучасні методи стандартизації метричних мір покликані забезпечити високу
якість товарів й ефективне використання техніко-економічної інформації для
підвищення якісних показників виробництва. Тому вагоме місце належить
вивченню математичних конструкцій, які за своїми властивостями можуть бути
корисними для вдосконалення систем нормалізації засобів контрольновимірювальної техніки та сертифікації продукції. В основу удосконалення
стандартизації використані унікальні метричні властивості «оптимальних
структурних пропорцій» (ОСП) [1]. ОСП утворюється на n-послідовності цілих
додатних чисел (k1,k2,…kn), де число kn знаходиться поруч k1, утворюючи
кільцеву схему. Відомо, що існує як завгодно багато ОСП з n елементами, сума
S яких визначається залежністю S= F(n, R), де R- кількість одиниць ОСП [1]. Ця
властивість ОСП дає змогу підвищити рівень уніфікації й ефективність
використання інформаційно-нормативної бази під час виготовлення продукції
та забезпечення її високої якості, а також спростити алгоритм стандартизації
впорядкованої системи мір. Удосконалення полягає в стандартизації рядів [2] на
основі принципу ОСП, що дозволило мінімізувати число базових мір без
погіршення якості повірки засобів вимірювання та виготовлення вдосконалених
видів продукції. Принцип ОСП дає змогу підвищити якість повірки пристроїв
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передачі розмірів одиниці кутової відстані від еталону до робочих засобів,
верифікації шкал кутомірних пристроїв, калібрування лімбів. Застосування
способу в кутомірних пристроях і штрихових мірах довжини дозволяє
підвищити рівень уніфікації засобів метрологічного контролю. Наприклад,
спосіб складання кінцевих мір у блок, що базується на принципі ОСП, полягає в
тому, що міри сполучають між собою за дотримання єдиної черги їх
послідовного з’єднування не залежно від обраного сумарного номінального
значення величини кінцевої міри. При цьому відпадає необхідність взаємного
притирання усіх мір своїми вимірювальними поверхнями, внаслідок чого
спрощується виготовлення наборів кінцевих мір заданого класу

точності.

Завдяки тому, що в способі під час послідовного складання обраних мір у блок
вони завжди стикаються між собою одними й тими ж поверхнями, легше
врахувати сумарну похибку і тим самим досягнути вищої точності блокових
плоско-паралельних кінцевих мір довжин. Сполучення мір після першої за
номінальним значенням величин довжини міри здійснюють з неоднаковими
номінальними значеннями величин мір, які разом з усіма значеннями сум
послідовно сполучуваних за кільцем мір утворюють множину значень кінцевих
мір, пропорційних натуральному ряду чисел. Такий спосіб послідовного
сполучення мір забезпечує відтворювання максимально довгого ряду значень
кінцевих мір з використанням фіксованого числа базових мір. Впровадження
оптимізованої системи нормалізації метричних мір дає змогу розширити
функціональні можливості комп’ютерних засобів формування, перетворення та
ефективного управління виробництвом на основі принципу ОСП з метою
удосконалення нормативної бази виробництва, спрямованої на підвищення
якості продукції.
Прикладом забавної реалізації принципу ОСП є алгоритм розрізання піци на
чотири (n=4) суміжні секції за циклічним співвідношенням 1:7:2:3, що дає
змогу отримати будь-яку частку цієї смаковитої продукції
гармонійного ряду вагових доз в межах від 1/13 до 12/13:
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у вигляді

Інший напрям застосування описаного принципу- технологія просування
продукту маркетинговим каналом розподілу за прогнозом попиту на продукції
та її наявності на ринку згідно ОСП [3], що дозволяє швидше й ефективніше
адаптуватися до змін на ринку.
Важливим завданням успішного керування логістичними процесами є
оптимальний розподіл матеріального й супровідних йому (інформаційного,
фінансового й сервісного) потоків поміж різними споживачами з метою
забезпечення доставки каналами розподілу потрібних товарів у потрібне місце і
потрібний

час

з

мінімальними

затратами.

Проблема

оптимального

стратегічного керування матеріальними потоками й обслуговування, може бути
успішно подолана, якщо в основу проектування логістичної системи покласти
принцип ОСП, наприклад, групового складання товарної продукції під час
розподілу матеріальних потоків [4] в умовах розвитку соціально-економічних
відношень, що дозволяє швидше й ефективніше адаптуватися до змін на ринку.
Впровадження вдосконаленої стандартизації метричних мір дає змогу
оптимізувати нормативну базу різних галузей народного господарства у
міжнародному

середовищі

з

метою
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підвищення

якості

продукції

та

консолідувати інтеграцію інтелектуальних ресурсів в процес сталого розвитку
економічного багатства держав.
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2006.

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК
НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
Марич М.Г.
кандидат економічних наук
проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи,
Буковинського державного фінансово-економічного університету
Інтеграція України в глобальні фінансові ринки призводить до необхідності
вивчення механізмів формування і регулювання світової фінансової системи.
Дослідженню теоретичних і методологічних основ механізму формування та
регулювання процесів фінансової інтеграції присвячені роботи як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених, зокрема, 3. Луцишин, В. Козюк, Б. Одягайло, Е. Прасад,
Р. Раджман та А. Субраманян.
Ступінь розвитку інтеграційних процесів в банківській діяльності можна
розділити на чотири стадії: проникаюча кредитна інтеграція; захисна фінансова
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інтеграція; підготовча (передінтеграція); дезінтеграція. Лідером серед країн,
банківські системи яких відносяться до першої стадії інтеграції (проникаючої
кредитної), є США. На цій же стадії розвитку інтеграції знаходяться банківські
системи країн, що входять до Європейського Союзу, Канади, Японії та Австралії.
Основними

особливостями

діяльності

національних

банківських

систем

зазначених держав є використання іноземного капіталу і розвиток інституційної
інтеграції банківських інфраструктур [3, с.17].
До країн, банківські системи яких відносяться до другої стадії - захисної
фінансової

інтеграції

слід

віднести

країни

Південно-Східної

Азії

та

Латиноамериканського регіону. Ці держави, будучи основними імпортерами
нових технологій, розвивають свої фінансові ринки, зміцнюючи національні
банківські системи. Для активізації процесів інтеграції національних банківських
систем у світові були ослаблені жорсткі протекціоністські обмеження на
проникнення іноземного банківського капіталу і на основі принципу взаємності
розширені межі його допуску на національні фінансові ринки. У фінансовий
сектор латиноамериканського регіону надходять переважно амеріканські (35%) та
іспанські (46%) інвестиції. Фінансовий сектор більшості країн Азії залишається
поки що відносно закритим для іноземного капіталу, основними інвесторами в
регіоні є транснаціональні банки США (43% інвестицій), Великобританії (19%
інвестицій) та Голландії (17% інвестицій) [2, с.50].
Третя, передінтеграційна стадія, притаманна банківським системам країн
Східної Європи (Болгарія, Чехія, Угорщина) і ряду держав, що виникли на
пострадянському просторі (Україна, Росія, Казахстан). Основою для розвитку
інтеграційних процесів в національних банківських системах вказаних країн стала
реорганізація державних спеціалізованих банків, які почали відігравати роль
системоутворюючих кредитних інститутів. У цілому становлення і розвиток
банківських систем на цій стадії інтеграції можна розділити на три етапи:
екстенсивний, інтенсивний і етап консолідації і проникнення іноземного
банківського капіталу.
Специфікою

третього,

сучасного
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етапу,

є

розвиток

як

внутрішніх

національних інтеграційних процесів між банками та іншими фінансовими
інститутами, так і міжнародних: формуються банківські консорціуми та
об'єднання, зростає кількість банків з 100% іноземним капіталом, активно
залучається іноземний капітал в якості кредитних ресурсів, розвивається участь у
міжнародних фінансових організаціях. У той же час, на нашу думку, не можна
вважати організацію економічних відносин України з різними фінансовими
міжнародними організаціями, як підтвердження розвитку інтеграції держави в
світову фінансову систему. Слід враховувати що, у світовій практиці домінують
не процеси інтеграції, а процеси інкорпорації. Інтеграція передбачає розвиток
взаємодії з урахуванням інтересів кожного з учасників інтеграційного процесу та
отриманням економічного ефекту, а економічна залежність від міжнародних
фінансових організацій і транснаціональних банків не завжди дозволяє врахувати
інтереси і отримати ефект від взаємодії, отже є проявом економічної інкорпорації.
Стратегію експансії на українському ринку реалізують в основному російські та
європейські банки т. з. другого ешелону. Світові лідери - американські та
британські банки - виражають певну зацікавленість, але утримуються від
здійснення стратегічних інвестицій.
Четверта стадія - дезінтеграція (конфліктна лібералізація) характеризується
використанням державами двоїстої політики щодо процесів проникнення
іноземного банківського капіталу: з одного боку, орієнтованої на відкриття
повністю контрольованих кредитних організацій, що реєструються на чужій
території з метою захисту інтересів національних банків, з іншого - наявністю
спекулятивних тенденцій, відмиванням "брудних" грошей. Ця стадія характерна
для новобалканских держав, Албанії, ряду пострадянських країн.
Необхідно також зазначити, що наслідки інтеграції банківських систем у
світовий фінансовий ринок оцінювати однозначно не можна - існують і позитивні
і негативні наслідки. До позитивних наслідків цих процесів можна віднести розвиток можливостей залучення капіталі із економічно розвинутих країн до
країн з низьким рівнем заощаджень, але багатим потенціалом зростання;
використання іноземних інвесторів для кредитування малого та середнього
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бізнесу: розвитком та впровадженням новітніх банківських технологій і
продуктів. До основних негативних наслідків глобалізації для національних
банківських систем можна віднести наступні: збільшення впливу економічно
розвинених держав і міждержавних об'єднань на розвиток національної
банківської системи та економіки в цілому; розбіжність інтересів іноземних
банків з інтересами держави при фінансуванні пріоритетних галузей економіки;
можливість іноземних банків контролювати весь цикл формування і використання
фінансових потоків в державі; виникнення втрат у вкладників національних
банків внаслідок зниження депозитних ставок [4].
Для запобігання вищезазначеним тенденціям, на нашу думку, необхідно:
– для можливості своєчасного попередження негативних наслідків світових
банківських криз необхідно підвищити транспарентність економічної політики
провідних країн світу;
– з огляду на слабкість економіки України і поступово зростаючу
залежність національної банківської системи від іноземного капіталу, необхідно
розробити уряду і Національному банку України стратегію регулювання процесів
проникнення іноземного капіталу, з урахуванням позитивних і негативних
результатів фінансової глобалізації;
– для більш глибокого вивчення результатів впливу фінансової глобалізації
на

розвиток

національних

банківських

систем

необхідне

теоретичне

обґрунтування та методологічні розробки для аналізу складних фінансових
взаємозв'язків і своєчасного виявлення загальних і локальних тенденцій у їх
розвитку.
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Ковальчук О.С.
Голова Центру освіти впродовж життя,
Луцький національний технічний університет
З 80-х рр. ХХ століття, як свідчать звіти Світового Банку [6; 7], у системі
загальної освіти більшості країн Західної Європи розпочався потужний рух,
спрямований на реформування та реструктуризацію освіти. Реформування
освіти західноєвфропейських країн відбувається відповідно до глобально
прийнятого шаблону реформ, спрямованих на децентралізацію управління,
централізацію змісту освіти посилення, права вибору, приватизацію та оцінку
результатів навчання учнів [2, с. 138].
Нині ми є свідками зростання впливу глобалізації на розвиток більшості
суспільних процесів, освітніх у тому числі. Найбільший внесок у розкритті
поняття “глобалізація освіти” зробили такі всесвітньовідомі філософи,
соціологи, економісти, теоретики освіти, як З. Бауман [Z. Bauman, 2001],
H. Бурбуліс [N. Burbules, 2000], А. Грін [А. Green 2007], Х. Даун [Daun H., 2002],
Д. Дейл [Dale J., 2005], Ж. Делор [J. Delors, 1997], M. Еппл [Apple M., 2000],
Д. Карной [Carnoy D.M., 2000], Б. Лінгард [Lingard B., 2000], М. Манн [Mann M.,
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Одним з важливих аспектів розвитку освіти є економічна глобалізація,
яку за Д. Соросом можна схарактеризувати як «вільний рух капіталів і
зростаючу залежність національних економік від фінансових ринків і
транснаціональних корпорацій» [4, с. VII]. Таким чином, вплив глобалізації на
економічну галузь найбільш виразно проявляється у трьох аспектах: по-перше,
у формі

збільшення

масштабів

світової

торгівлі

та

інших

процесів

міжнародного обміну в умовах все більш відкритої, інтегрованої світової
економіки, що не визнає територіальних бар’єрів, відбувається так звана
детерриторізація систем виробництва. Ідеться, таким чином, на думку
Манфреда Стеглера, не тільки про традиційну зовнішню торгівлю товарами і
послугами, а про рух капіталу, обміни технологіями, інформацією та ідеями [5,
c. 42].

Інтегрованій

світовій

економіці

притаманний

стрімкий

процес

транснаціоналізації, у якому рушійними силами виступають транснаціональні
корпорації (ТНК).
По-друге, з переходом до нової фази економічного розвитку, яка
отримала назву економіки знань (knowledge economy), розвинуті країни Європи
почали визнавати, що важливим джерелом прибутку є знання, а не матеріальні
цінності. У контексті економіки знань підвищується значення людських
ресурсів, які мають високу кваліфікацію. Попит на кваліфіковану робочу силу,
яка має визнаний на міжнародному рівні сертифікат про набуття певної
кваліфікації, провокує ріст мобільності інтелектуалів та інтенсифікує міграційні
процеси.
По-третє, інтернаціоналізація торгівлі, що пов'язана з «лібералізацією»
економіки в усьому світі, сприяє росту конкуренції, маркетизації і приватизації
державних підприємств. Під впливом лібералізації зовнішньої торгівлі,
розширення меж відкритості національних товарних і фінансових ринків,
зростання конкуренції між товаровиробниками відбуваються суттєві зміни в
структурі і масштабах зайнятості. Все більше розширюються можливості
перенесення виробництва, а разом з тим і робочих місць, в інші країни, і, перш
за все, в країни з більш дешевою робочою силою. Безумовні переваги тут
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мають компанії розвинутих країн, які виробляють більш конкурентоспроможну
продукцію, мають змогу впливати на політичні рішення урядів держав світу,
диктувати їм свої умови.
Вплив положень економічної глобалізації на галузь освіти можна, за
P. Дейлом (2007), згрупувати у три категорії: прямий вплив, що втілений у
положенні «ринок освіти»; непрямий ефект зумовлений набуттям прикладних
компетентностей, наприклад, бізнес-компетентності – оволодіння англійською
мовою

(мовою

«глобального

спілкування»),

що

провокує

ефект

«макдоналізації» освіти; і , по-третє, опосередкований ефект, зокрема впливи на
галузь освіти чи культури зумовлені міграційними процесами та новими
формами взаємовідносин між людським капіталом і розподілом праці, що
вимагає формування нових підходів до розроблення освітньої політики та
організації навчального процесу [1, c. 2].
Отже, прямий вплив економічної глобалізації на галузь освіти, що
відбувається в умовах ліберизації економіки, проявляється через: «ринковий»
підхід до організації роботи навчальних закладів; ріст конкуренції між
навчальними закладами у боротьбі за клієнта (учня); скорочення фінансування
навчальних закладів; тандем «маркетизація – приватизація»; ідеї освітнього
менеджеризму.
Непрямий вплив економічної глобалізації на галузь освіти проявляється
через нові вимоги до освіти; необхідність оволодіння новими навичками;
«брендинг» освітніх послуг. Явище «брендингу» полягає в тому, що активна
участь бізнес-cектора в організації роботи шкіл та лібералізація ринку
спричинила реконструкціюю культури людства, що розуміється, як зміни
суспільної свідомості у напрямку підприємництва. «Маркетизація суспільної
свідомості» та формування «підприємницького суспільства» [3, c. 238]
перетворили школи на конкуруючі заклади, що функціонують на ринку освітніх
послуг за законами інституцій малого бізнесу. Заклади освіти отримали
можливість розвивати власні «бренди» (як-то школи Монтесорі, Вальфдорські
школи тощо).
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Висунення нових вимог до освіти спричинене тим, що інтенсивний
інформаційний розвиток "К-суспільства" або "суспільства, заснованого на
знаннях" (англ. knowledge society) та поява нових технологій виробництва
змушує уряди країн світу все більше вкладати кошти в знання й інтелект
людини. Виникає необхідність оволодіння новими навичками і вміннями для
вже сформованої робочої сили. Така необхідність спонукаює уряди країн
Європи забезпечити систему подальшого професійного розвитку, яка лежить у
площині концепції неперервної освіти (інші назви: безперервна освіта
(continuing education), освіта для дорослих (adult education), періодична освіта
(recurrent education), постійна освіта (permanent education), навчання впродовж
життя (lifelong learning).
До проявів опосередкованого ефекту економічної глобалізації на галузь
освіти

можна

також

віднести:

експорт

освітніх

послуг,

розвиток

транснаціональної освіти, а також перетворення освіти на предмет міжнародної
торгівлі.
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MECHANISMS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF RURAL
AREAS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN INTEGRATION
PROCESS: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES
Svitlana Belei
PhD in Economics, Assoc. Prof.,
Bukovyna State University of Finance and Economics

The current stage of development of agrarian sector of Ukraine is characterized
processes by globalization and European integration, which is due to increased
competition in the global and domestic markets for agricultural and food products,
liberalization of foreign trade. Global trends are objective, and logical there is a
natural need of adequate tools for adaptation in the domestic economic environment
countries. In modern terms the expansion of globalization, the role of rural areas is
increasing. Globalization creates new conditions and criteria for the development of a
modern regulatory policy.
The problems of agricultural production are global, as they relate to the
capacity of the world's population - provide themselves with food at at a level that is
optimal. The development of the agricultural sector is one of the main priorities of
economic policy. Most government measures did not give the desired effect. As a
result, Ukrainian agriculture remains one of the most troubled sectors of the national
economy.
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One of the reasons for inefficient functioning of agriculture, along with low
investment attractiveness, unregulated system of economic relations and neglect of
objective economic laws - not taken into account the role and importance of rural
development. State of rurals areas in Ukraine continues to deteriorate. This is
manifested in the poverty of peasants and destruction of social infrastructure in
villages, unemployment and labor migration, lack of motivation to work and
economic interest to work in rural areas. Rural areas in Ukraine have significant
natural-resource potential, which, in a more complete and effective use could ensure
their sustainable development and significantly increase the level and quality of life
of the rural population.
The rural development EU provides an adequate standard of living of their
inhabitants. Economic aspects of life of European villages - multifunctionality and
growth. This calls the need to implement the policy of European integration of
Ukraine and its approximation to EU standards in terms of rural development.
Starting position for the development and implementation of strategic documents of
rural development are the recommendations of the Summit of the Earth and "Agenda
21" (1992), World Summit on Sustainable Development Rio + 5 (1997) and Rio + 10
( 2002), as well as solutions Conferences of environment Ministers of Europe and
others [1-2].
The size and structure of EU spending on rural development defined strategy
"Europe 2020", which was adopted in March 2010 [3]. As part of this strategy
identifies three interrelated projects in development (intellectual development,
development, strengthening social activity, sustainable development), all of which
recorded growth in rural areas as a priority task.
For Ukraine, the Rural Development Strategy of the European Union has a
dual meaning. Firstly, the European experience explained the complexity of the task
of building the economy and society based on knowledge. Form rational mechanisms
for implementing strategy while avoiding approaches that have proven ineffective.
Second, the open nature of most development programs in rural areas of the
European Union of the Eastern Partnership of the EU, allows to stimulate in Ukraine
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rural development through the progressive creation of support that operating within
a single market. Equally important will be the formulation of specific areas of the
involvement of Ukrainian agricultural enterprises, organizations and researchers in
programs of scientific and technological development.
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CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE
Pohorila I.I.
PhD in Economics,
Assistant of Department of Enterprise Economics
Bukovyna State University of Finance and Economics

The study of the problem of unemployment in Ukraine is actual today because
unemployment creates a number of problems both socially and in economic terms,
namely the reduction in the purchasing power of the population, the loss of taxpayers
to budget, loss of personnel for enterprises. That is why this phenomenon is both an
economic and social problem.
Ukraine should take into account the EU 's growth strategy for the next decade
Europe 2020 . In a changing world, we want the EU to become a smart, sustainable
and inclusive economy. These three mutually reinforcing priorities should help the
EU and the Member States deliver high levels of employment, productivity and social
cohesion.
Concretely, the Union has set five ambitious objectives - on employment,
innovation, education, social inclusion and climate/energy - to be reached by 2020.
Each Member State has adopted its own national targets in each of these areas.
Concrete actions at EU and national levels underpin the strategy [8].
The state of the labour market and the upward trend in unemployment indicate
the need for urgent action required to solve the problems of employment and job
creation.
According to data of the State statistics service of Ukraine, the market situation
remains tense and accompanied by a reduction in the demand for labor. The volume
and level of employment is extremely low. The number of employed people in the
first half of 2015 amounted to 16.4 million people. The employment rate was 56.5%,
in particular in the urban settlement of 57.3% in rural areas – 54.9 percent. The
employment rate among men was higher than among women, respectively 61.9% and
51.7% [6].
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Significant volumes remain and the unemployment rate. The number of
unemployed amounted to 1.7 million people. The unemployment rate, according to
the methodology of the International labor organization, stood at 9.2%, and among
persons of working age, 9.6% of the economically active population. Among young
people under 25 years the unemployment rate remains more than twice higher than
the national average with 21.3% of the economically active population. Among urban
residents, the unemployment rate was 9.0% among rural 9.7 per cent. Among men,
this figure was 10.3% and for women by 8.0%. [7].
Therefore, the problem of unemployment requires development and
implementation of social guarantees from the state and regional authorities.
In our opinion, the main directions of solving the problem of unemployment in
our country can be:
- tax incentives for enterprises with a high proportion of the employed
population;
- the increase in state funding of vocational training programmes;
- increasing funding for effective support of finding jobs for the unemployed;
- awarding enterprises that have paid insurance fees for more than two years
without layoffs of workers;
- encourage the development of small and medium business;
- providing tax credits to companies for each new job;
- according to the state order for training of specialists in accordance with the
actual state of demand for labour;
- providing entrepreneurs with subsidies, premiums and tax incentives for
hiring additional workforce or transfers of workers to a shorter working day;
- encourage entrepreneurs to training, retraining and further employment of
additional labour force;
- attracting private (domestic and foreign) capital in areas with a stable
unemployment rate;
- activities on the job quota for vulnerable groups on the labour market;
- interest-free loans provided to the unemployed who start their own business.
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Therefore, the introduction of vistarepository measures will significantly
improve the employment situation at national labour market that will contribute to
improving both economic and social level of development of society.
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The integration of Ukraine into the global economic space with high level of
competition has led to the transition from an extensive model of the national
economy to an innovative model of management development. However, the
financial crisis of 2008-2009 and intensifying of military situation in the East of
Ukraine (which continues to this day) stipulated the necessity for a clear definition of
the factors affecting the innovation potential of the national economy and elimination
of the negative ones in the future.
Under these conditions, the most important factors that will ensure the increase
of industrial production, is a fast implementation in the production of advanced
achievements of scientific and technological progress, increasing the product
competitiveness and continuous improvement of production management system that
ensures the optimal use of material, productive and human resources. Exactly on an
innovative constituent is emphasized in the Strategy “Europe – 2020” or as it is also
called “Strategy for smart, sustainable and inclusive growth” [1]. The main thesis of
the Strategy is an economic growth based on knowledge and innovation. One of the
priority themes of the Strategy “Innovative Union” provides for the improved
framework conditions and access to the financing of research and innovation in order
to transform innovative ideas for products and services that contribute to the
development and job creation. According to the Strategy the investment the 3% of
the EU GDP in research and development is foreseen. According to the national
statistics the same amount of GDP that goes to innovative component has not
exceeded 1.5% during the last decade [4].
The purpose of research is to determine the factors of the Ukrainian innovative
potential and the evaluation of mechanism of its management in modern conditions.
Thus, an important part of the strategy of the Ukrainian economy is worthy of
integration into the world community receiving the status of the competent member
of EU which requires appropriate social and economic standards. The set of obstacles
that must be overcome on a way is the subject of attention of a wide number foreign
and native scientists such as H.Barnet, B.Santo, R.Solou, B.Tviss, Ye.Toffler V.
Hartman, E.fon Hippel , I.Ansoff, P.Druker, O.Datsiy, I.Yeresko, E. Kuzmin,
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V.Yakovenko and many others. However, in the native economic scientific thought
an insufficient attention is paid to the analysis of factors, current trends in the
innovative potential of Ukraine and also to the mechanism of its evaluation.
According to the Law of Ukraine “About priority directions of innovative
activity in Ukraine” [2] the innovative capacity is considered as a set of scientific and
technological, financial, economic, industrial, social, cultural and educational
opportunities of the country (a branch, region, company, etc.) which are necessary for
innovation development. Besides, such component of the potential as an innovative
culture that characterizes the level of education, general cultural and sociopsychological training of the individual and society as a whole for perception and
creative embodiment in life the idea of economic development of a country on
innovative principles is separately distinguished.
Thus, the basis of innovation potential of any society is the human resource that
is the carriers of certain educational and qualification level of moral and
psychological qualities necessary to implement a successful innovation.
Thanks to existing human capital the level of innovative potential of Ukraine is
generally considered to be high enough to ensure that our country was able to take its
worthy place among the most developed countries. Still our country has a developed
system of specialists’ training, working both in production and are engaged in
scientific and scientific-technological activities. Moreover, the Ministry of Education
is trying maximally to approximate educational space to European standards. And the
European Union according to the Strategy - 2020 [1] chose another priority theme
“Youth on the move” to improve education systems and promote the entry of young
people into the labor market.
Along with the human factor, an important component of the Ukrainian
innovative potential is a scientifically-technological and manufacturing opportunities
of our country, which are reflected in a knowledge-intensive high-tech industry. First
of all this is the potential of an aircraft, because only seven countries, including
Ukraine, have a full cycle of design and production of aircraft. The same applies to
the space industry, which also won worldwide recognition. The wide opportunities
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has a domestic shipbuilding and tank building (especially in the conditions of degree
increasing of militarization of the economy). At the same time the power of the
leading high-tech industries with a primarily military focus with have a full cycle in
Ukraine, namely aircraft construction, ship and tank building is much larger than the
actual needs of our country. Therefore, to ensure the further development of these
industries is necessary to search for favorable conditions for realization of their
products in world markets. However, this process is complicated because of the lack
of a relevant experience of domestic enterprises.
However, the available innovative potential of Ukraine has an insufficient
impact on the growth of the main macroeconomic indexes in dynamics. The
fundamental inconsistency consists in that growth of macroeconomic indicators
(GDP, coat of assets, revenue and expenditure side, investment in basic capital, retail
sales, average salary and reducing the number of registered unemployed) is not
adequately represented in the social preferences of Ukrainian society. The stable
growth of an average salary is not accompanied by the relevant qualitative changes in
socially significant preferences of Ukrainian society. Thus, in the consumer’s basket
of an average Ukrainian during the recent years the cost of food is consistently
exceeding 60%, that is more than in the countries of the whole Post-Soviet space
(exception is Tajikistan in 2004) and is differs considerably from European standards
[3].
The sources of this situation lie not so much in imbalance due to insufficient or
excessively high investment infusion into the economy, but in the effluence of
inherently investment resources beyond the manufacturing sector.
The formation of innovative potential is complicated by the available
opportunities to obtain financial resources, so it should be directed on the creation of
not resource-demanding (material saving) innovations that enable to use maximally
and fully the available in the national economy raw materials and also the new types
of materials, recycling of waste that should be coordinated with the environmental
requirements set by the society for manufacturers.
The possibilities of innovations depend greatly on energy resources that have a
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strong tendency towards a reduction and a price increase. This highlights the problem
of the rationalizing of energy consumption in the innovative processes in particular,
the creation of energy efficient technologies and the development of new sources of
energy. It should be noted that the implementation of innovative energy efficient
technologies into the native economy still remains unsatisfactory.
Another important factor that complicates the use of innovative potential of
Ukrainian scientific-technical sphere is the high level of its militarization. It is
explained by that the existing scientifically-technical potential of our country was
formed almost at the time of the former USSR to serve the needs of militaryindustrial complex. That is why much of the scientific and technical developments
made in Ukraine were used abroad.
Thus, the current rather difficult situation connected with innovative activity in
Ukraine is caused by the action of a number of negative factors. One of the most
unfavorable among them is a significant technological obsolescence and depreciation
of the main facilities and industrial infrastructure. Thus, about 60% of the main
facilities of the national economy are depreciated [4]. The low technological level of
production causes its high energy and material consumption.
All this creates an unfavorable environment for the rise of innovative activity.
Consequently, at the beginning of this decade, only 4% of industrial enterprises spend
money on research and development aimed at the introduction of innovative products
the share of which did not exceed 7% of the total industry production [4].
Thus, one of the major factors holding back innovation in our country and the
development of native innovative capacity is the lack of demand both on the domestic
and foreign markets for manufactured in Ukraine high-tech products.
Recognizing the lack of demand for high technology products in the domestic
market should encourage an awareness of the need to support innovation by the state
until the growth of innovative production will be caused by the steady demand for its
products. At the same time the overall level, structure and mechanisms of financing
of innovation sphere and scientifically-technological activities in Ukraine are,
unfortunately, those that substantially complicate the opportunities for real use of its
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developments as a major factor in the rise of the national economy transferring it to
the innovative model of development. The key point in relation to this is the lack of
the developed innovative infrastructure in our state.
So, at the moment theoretically and practically scientific and technological
innovations can literally do an explosion not only in the branches of industry, service
business, organizational activities, politics and culture, but also in research. For this
the sphere of innovation should be transformed itself in the way to overcome inertia
and restrictions that are the result of the existence of stable institutions, outdated way
of thinking. The examined problems relating to the formation, maintenance and
development of innovative potential which are concentrated in scientific-technical
sphere of Ukraine give the opportunity to conclude that the reason of the existing in
this sphere a noticeable lag of our country from the economically developed world
countries primarily concerns not the level of domestic innovative capacity which is
quite high, but consists in the lack of proper organizational and economic
mechanisms as to its use.
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European integration as a key foreign policy priority of Ukraine determines the
need for more careful study paradigm, goals and strategic plans for economic and
social development of European society, taking into account the experience which,
with all its achievements and losses, have become targets development strategy for
Ukraine in the near future. The priorities of socio-economic development of
European society in the near future, as defined in the EU strategy «Europe-2020»
aimed at intelligent growth, based on investments in education, research and
innovation; sustainable growth as the economy based on sustainability, efficient and
economical use of natural resources; inclusive growth aims to reduce poverty,
ensuring maximum performance of employment; based on the principles of social
inclusion, - indicate that the most important role in the strategy assigned to social
issues, which are considered as factors and aims of economic growth [7]. In the
conditions of the transformation processes in Ukraine’s economy, important place
belongs to efficient investment activity of enterprises, regions and the state. At the
micro level its effectiveness primarily depends on the formation of a rational
investment strategy of the company and its financial capabilities. Modern trends in
economic development indicate the need of transition to an innovative economic
model, which requires significant investments. That’s why investments are means of
resource innovation support. Increased activity of innovation acting among domestic
enterprises is one of the main prerequisites for stability and sustainable economic
development. Activation of innovation activity among enterprises in conditions of
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market economy is associated, primarily, with finding sources and forms of
investment, which should ensure a balance between innovation expenditure and
income. Providing dynamic development of industrial enterprises in Ukraine,
strengthening of their competitive positions in the domestic and foreign markets
requires a significant increase of investment aimed at implementation of innovations,
conducting of technical and technological renewal of production. Economical growth
in Ukraine is not accompanied with updating the industry on the basis of innovation,
which proves the ineffectiveness realization of the investment potential of the country.
This creates high risks for stable economic growth of the domestic economy,
strengthen of its competitiveness. Therefore, priority tasks in investment and
innovative activity of industrial enterprises are search and effective use of investment
resources for leading the scientific and technical ideas and developments to specific
products and technologies, which have demand on the market.
However, on the efficiency of investment support of innovative development
among companies substantially influences the structure and quality of investment
activities. Significant impact of investment support for realization of innovation
strategy requires analysis and study in the dynamics of changes in the structure of
financing innovation activity in the company. Therefore, research of patterns and
characteristics of investment activity for formation the concept of investment support
of innovative development in the enterpise today is important and relevant.
In modern economic literature the questions of investment innovation activities
are widely and thoroughly widespread. A significant contribution to the theoretical
study of the processes of investment were made by such economists as: І.V. Vlasova,
G.V. Voznyak, D.V. Krylov, О.S. Nakonechna, А.V. Cherep, М. Shtan etc.
Innovation activity, according to state legislation, is defined as «activities
aimed at using and commercializing the results of research and development and
causes the release of new competitive products and services» [1].
According to international standards, innovation is defined as the final outcome
of innovation activity, which is embodied in the form of new or improved product
introduced on the market, new or improved technological process which is used in
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practice [5, p. 32].
Table 1 presents data on indicators of industrial activity in Ukraine.
Table 1
The share of companies engaged in the introduction of innovations and share of
industrial enterprises which implemented innovation during 2000-2013 years [6]
The fraction of companies
Year

engaged in the introduction

Proportion of industrial enterprises which
implemented innovations %

of innovations, %
2001

18,0

14,8

2002

16,5

14,3

2003

18,0

14,6

2004

15,1

11,5

2005

13,7

10,0

2006

11,9

8,2

2007

11,2

10,0

2008

14,2

11,5

2009

13,0

10,8

2010

12,8

10,7

2011

13,8

11,5

2012

16,2

12,8

2013

17,4

13,6

2014

16,8

13,6

During 2001-2014, the fraction of enterprises engaged in innovation, had minor
changes. The peak is in 2001 and 2003 (18%), followed by a sharp decline up to
2007, which is the minimum activity of enterprises (11,2%). After 2007, there has
been a definite increase in the fraction of firms involved in the implementation of
innovation up to 2013 (from 11,2% to 17,4%), and then the activity decreases.
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One of the ways to ensure the innovation development of the enterprise is
investment. Investments - all types of money, property and intellectual values
invested in real and financial assets for profit (income) [2, p. 58].
Recently, in the economic literature appeared new forms of investments that
make up the real investment - innovative investment and intellectual investment.
Innovative investment - is investing in innovation. In fact, at a stable economy, all
investments must be both innovations. During the crisis investments can be used to
support the existing technologically retarded production funds [3, p. 40].
Investment and innovation becomes complex due to the formation of
investment resources that provide investment needs of the enterprise to implement
innovative programs. Feature of investment support innovative potential of the
company is that it should serve as an instrument of expanded reproduction of main
capital of economic complex in the enterprises. Such approach in providing
investment allows us to consider it as a major source of investment resources and
funding for all areas of the company. Only by providing investment of innovative
development, investment and innovation becomes complex, which makes it possible
to develop a dynamic regional economy and generate financial resources that ensure
social and environmental needs of the enterprise [4, p. 96].
Increasing of innovation activity of industrial enterprises requires the creation
of favorable conditions for innovation investment, namely:
 development of legal framework for investment and innovation activity in
Ukraine in order to create an effective legal mechanism to guarantee investment
protection;
 stabilization and development of economic processes in some industrial
regions and in the country as a whole to promote the development of the banking
system of Ukraine through the wide involvement of foreign capital, application of
modern banking technologies and tools to ensure the quality of services and direction
of bank capital to innovative investment;
 to promote development of innovation and investment infrastructure (stock,
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goods and universal exchanges, depositories, institutes of joint investment,
innovation and investment funds, technology parks, insurance companies, research
and consultancy centers);
 gradual reduction of the tax burden;
 state financial support for innovative projects that were selected according to
established criteria.
Thus, the methodological basis of innovation development are inextricably
linked with scientific and technical progress and the theory of economic growth. One
of the ways for accelerating the economic development of the industry enterprises is
activation of their innovation activities. The leading role in activation of innovation
company activity belongs to investment support as one of the most effective forms of
financing for development and innovation. Investment support plays an important
role in all stages of the innovation process. The process in organisation of investment
support of innovative potential in industrial enterprises regards consumers, investors,
state and local authorities, scientific and technical organizations, suppliers,
employees, etc., and provides a resolution of the main objectives of the company.
To increase the amount of investment support of innovation activity in industry
enterprises it is necessary to solve a number of problems: the commercialization of
innovative products (bringing innovation to practical use requires additional funds for
long period of time); extremely high risks of innovation activity; wrong and
inefficient use of financial resources to support innovation activity; speculative use of
benefits provided by the state, etc.
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Projects in Ukraine European standards of life and out of Ukraine at the leading
position in the world is one of the fundamental principles of the Strategy for
Sustainable Development "Ukraine-2020", which defines such vectors as
deregulation and enterprise development program for small and medium enterprises
in particular [1]. Achieving these goals is possible, provided that the appropriate level
of financial and economic security of domestic enterprises.
In the contemporary economy enterprises inherent autonomy, that its own
responsibility for the financial and economic activity, the state of payment discipline,
which increases the likelihood of financial risks, and this, in turn, could affect the
stability of the company, that threaten its financial and economic security.
Thus during the financial and economic security of the enterprise understand this
state of its economic system characterized by internal balance, resistance to the
negative impact of any threats, high adaptability to changing environmental
conditions and its ability to provide financial and economic activities based on
implementation 'interests corporate rights of investors through the optimal
combination of available tools for diagnostic and controlling financial [3, p. 92].
The definition implies that a significant role in ensuring the financial and
economic security have a diagnostic component, which appears as an objective need
constant monitoring, analysis, adjustment and forecasting changes in financial
condition and evaluate financial opportunities for the future.
In the system of financial and economic security is the application of a special
block scheme of regulation:


progressive cost management company;



budgeting;



cash management;



diagnostics of the enterprise;



management of working capital;



the application of international standards for safety;
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tax planning etc.

The main instruments ensuring the financial and economic security are the
financial analysis and financial management, including financial planning and
forecasting, budgeting, risk management are in modern conditions [2].
Thus, one of the mechanisms of financial control that allows management to
respond to incessant changes in external and internal environment to maintain a
proper level of financial and economic security is a financial analysis.
Financial analysis - is part of the overall business analysis, covering two
interrelated parts: external and internal financial analysis. This division is quite
conditional and is responsible for accounting separation and financial management,
which is an objective necessity in the process of the company.
Basic maintenance of external financial analysis is a grant to information to the
users about profitability of activity of enterprise, his solvency, financial independence,
business activity, market firmness and others like that. Appropriate analytical
indicators are calculated according to public financial statements involving these
securities market. As external analysis is based on a limited amount of information
about the company, he did not reveal all the reasons for success or failure of the
enterprise.
Results of internal financial analysis intended to guide the company. The main
content of the analysis - factor analysis of income (loss), profitability, cost of
production by product and costs Search break-even point (critical volume of
production), financial analysis of investment projects [4, p. 209].
Therefore, the internal analysis is the basis of analytical component of the
management of financial and economic security. In our view, the primary task of
internal financial analysis in this context is to evaluate the presence, status and
effectiveness of financial resources. After all, the availability of financial resources
directly affects the level of financial stability and the viability and effectiveness of
their use - the company's ability to increase the amount of capital in the future.
Undoubtedly, other than the identification of factors external and internal
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environment, a prerequisite for economic and financial security businesses is to
identify threats through the development of a system of performance indicators of
financial condition and results of the company, including the analysis of financial
stability, liquidity, solvency, business activity and profitability.
An important aspect of the proper organizational level financial and economic
security of domestic enterprises is the formation of security and above all the creation
of AI (subjects). Security service depends on the size of the company, its economic,
financial, technological, information, intellectual, professional, organizational and
other possibilities. Experience shows that small businesses often use the services of
external specialized private organizations, consulting, security, information and so on.
Medium-sized enterprises can use the combined security on the one hand, if
necessary to obtain services from external organizations, on the other - actively build
on the capabilities of their services and departments. For large enterprises, it is
advisable to create its own security service [5, p.115].
We believe that a main aspect in the management of financial and economic
security of Ukraine is early detection and prevention of possible threats to ensure
their financial stability and economic development.
Consequently, one of the main prerequisites for ensuring an adequate level of
financial and economic security is to conduct timely, prompt and impartial analysis of
financial condition and results of companies that makes an immediate impact on the
quality of decision-making.
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ECONOMIC SECURITY AS INTRUMENT OF PROVIDING THE
EUROPEAN VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
AGRARIAN SPHERE
N. Korzhenivska, Ph.D.
Department of economic of enterprises
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State Agrarian and Engineering University in Podilya

Modern realities form the necessity of search of new, perspective directions of
development as economies of countries so intergovernmental mutual relations,
dictated the necessities of increase of competitiveness. For Ukraine the agrarian
sphere of production appeared most perspective, the results of activity of which
provide food safety, currency receipts from export activity, possibilities of
development innovative investment projects and participating in the underback
programs. However, there is a row of open questions, related to development and
perfection of mechanisms of the infrastructural, informative, resource providing of
agrarian industry and effective use of its potential, taking into account social
priorities which are key in the modern economic policy of the European countries.
From data of Ministry of infrastructure of Ukraine eurointegration is main and
unchanging foreign-policy priority of Ukraine, and the subsequent re-erecting and
deepening of mutual relations between Ukraine and ES is carried out on principles of
political association and economic integration [1].
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There is a row of both perspective and problem, moments on a way to
eurointegration of Ukraine. Positioning of Ukraine in quality the agrarian state is
mostly dictated the increase of activity of large commodity producers, agroholding of
companies swingeing majority of which in the pattern of production have a grain in
plant growing and poultry farming in a animal husbandry. Our deep conviction that
the situation in the agricultural sector of the country needs urgent intervention system
state institutions in collaboration with research institutions in the areas of agriculture,
quality control products. Indeed, the unresolved land issues, imperfect tax policy, the
possibility of non-compliance with environmental regulations, monopolization of
markets are the emergence of a threatening conditions for small and medium
agribusiness and as a consequence - the destruction of industrial and social
infrastructure of rural.
The main objective of the development of agriculture in the conditions of
European integration is to create a modern competitive agricultural sector, which
would be characterized by the following criteria: the effective application of new
agricultural machinery, material resources and technological systems; production of
competitive products; production capacity for widespread adoption of scientific and
technological achievements, the dominance of the agricultural sector in knowledgebased industries; a high level of development of infrastructure of agrarian market;
rational use of land, the introduction of resource-saving and recovery technologies; a
high level of environmental safety; to achieve an effective functioning of the
agricultural enterprises [2].
At present, Ukraine's agriculture industry are stepping up delivery of products
to the European markets, so special attention should be paid to the monitoring of its
structure, quality, price, in accordance with evidence-based guidelines. Above certain
issues may be investigated using elements and techniques of economic security,
which is one of the tools towards achieving European integration of Ukraine's
economy. Defining indicators of threats, hazards and risks in the activities of
industries and individual producers will not only be avoided, but also to prevent them.
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Modern planning of social and economic development of the enlarged EU and
the modernization of the Common Agricultural Policy (SAP) "take into account the
need to strengthen the institutions of rural society, with which it is possible restore
the regions, which are in decline, the improvement of the demographic situation and
the preservation of the settlement network and the protection of natural agricultural
landscapes [3] .
EU in the framework of a comprehensive Unified Strategy 2015-2020,
according to the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, for Ukraine has
allocated EUR 2994500 to finance technical assistance and the development of
legislation for agriculture and rural development and the gradual approximation to the
EU legislation. The strategy provides the key priorities, which include the concept of
development of the business climate, land and institutional reform, food security,
taxation, agri-food chain formation of added value, rural development, international
markets and trade policy advisory activities, education and science, protection of the
environment [4] .
We believe that the possibilities of cooperation of institutions of EU member
states and Ukraine, using common experience able to revive, develop and improve
the national economy and with the help of economic security, as a tool for such
development, avoid threats and dangers to effective economic development.
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PECULIARITIES THE RELATIONSHIPS BETWEEN VARIOUS FACTORS
AND LABOUR PRODUCTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES
Petrashchak O., PhD in Economics
Bukovyna State University of Finance and Economics

The labour productivity is the first condition for the growth of social
production and the complex index of efficiency of the staff. So, there is a need to
quantify the influence of factors on labour productivity. The significant contribution
was made to the research value of factor analysis of labour productivity by known
scientists O.Akilina and L.Illich (Akilina&Ilich,2010), O.Grishnova (2007),
M.Sokolik (2010) and others. Questions to identify trends in labour productivity
require research in practice.
We implied the correlation analysis to select the factors that affect the change
in labour productivity. The object of this analysis is the indicators activities of
Ukrainian enterprises. The correlation models are constructed using the Microsoft
Excel data analysis packet. The correlation analysis was applied to eight enterprises
Chernivtsi region (Ukraine). There were analyzed the following factors: the number
of top managers, the number of employees who are hired, the employee turnover
coefficient, the number of employees having higher education, the effective fundtime, the fund of additional salary, the allowances and bonuses, the cost of product,
the volume of industrial output (incomparable prices), the value of fixed assets, the
value of intangible assets, administrative expenses, the value of non-current and
current assets, the labour costs, the total costs, the average wage.
The factors that are positively correlated with labour productive of enterprises
are:
a) the number of employees having higher education;
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b) the administrative expenses;
c) the average wage.
The factors that are negatively correlated with labour productive of enterprises are:
a) the number of top management personnel;
b) effective fund time;
c) the coefficient of employee turnover;
d) the allowances and bonuses.
We can make a conclusion that the allowances and bonuses are not positively
correlated with labour productivity; in general, the additional salary fund for these
enterprises is ineffective. Also, this analysis suggests that administrative expenses
have the optimal structure as well as closely related with labour productivity. It does
not demonstrate the connection of: the value of fixed assets, the value of intangible
assets, the value of non-current and current assets, the total cost, the number of
employees who are hors.
Thus, analysis conducted for these enterprises have similar features. The
number of top management personnel in all enterprises demonstrates the opposite
effect on labour productivity and the number of employees who have higher
education shows the direct. The value of allowances and bonus payments for of
enterprises has a reverse connection to the resultant figure that allows concluding the
ineffectiveness of these payments on the business groups. The average wages directly
influences labour productivity on enterprises.
The coefficient of employee turnover shows feedback from the dependent
variable of enterprises. The fund-time effective for enterprises negatively affects
level of labour productivity, which is associated with high rates of reception and
turnover.
Thus, the analysis of labour productivity on enterprises in Chernivtsi region is
based on a comparison of information obtained during the measurement and
evaluation of the productivity levels.
Thus, there are the role is not only in research of reserves increased
productivity, but also the need for their flexible application in the current economic
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conditions. The analysis focuses on the need to take account of the extended range of
socio-economic reserves increased productivity related to the improvement of social
and economic incentives for productive work, saving working time, incentives to
increase professional skills, improve social partnership and others.
It is considered appropriate and useful study and involves a variety of social and
economic leverage increase productivity at Ukrainian enterprises. All these means of
influencing the behaviour of people labour are also to realize strategic objectives as
productivity management and strategic development management entities under
conditions of limited financial and material resources.
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The market of insurance is characterized integration processes, which are
investigation of liberalization of trading in insurance services, enlargement and
growing capitalization of insurance companies, removal of barriers, for foreign
insurers and increase of their concentration, rates of growth of separate types of
insurance, improvement of quality of traditional services, introduction of new
insurance products.
High interest to the Ukrainian insurance market from the side of foreign
investors is direct investigation of market transformations, insufficient development
and unbalanced structure, at the simultaneous large capacity of insurance market, in
which an overwhelming role is played by the risk types of insurance which does not
provide the sufficient competitiveness of domestic insurers.
Necessity of insurance market development, importance for economic
development of country and the best public welfare of population swims out from the
program Strategy steady development "Ukraine - 2020". The purpose of Strategy is
introduction in Ukraine of the European standards of life and output of Ukraine on
leading positions in the world [6].
One of vectors of realization of Strategy there is a vector of development,
which foresees the lead through of structural reforms. Within the framework of the
foreseen vectors 62 reforms and programs of development are planned.
Modernization and insurance market development can be conducted in the context of
Reform financial a sector and Reform of the system of social defence. Thus a
problem of insurance market development is actually in modern integration terms.
From data of the National commission which carries out government control in
the field of markets of financial services, the general amount of insurance companies
in Ukraine by the state on March, 31, 2016 grew short on 33 and is 352, in a that
number insurance companies from life-insurance - 46 (in the first quarter of 2015 186

55), insurance companies from other types of insurance, except for life-insurance 306 (330).
The concentration of insurance market of Ukraine in a 1 quarter of 2016 grew
in 1,7 times - there are 98% bonuses on 100 insurers [3].
A National commission establishes, that without regard to the far of companies,
actually at the insurance market of Ukraine basic part of gross insurance bonuses 98% accumulate 100 insurers which conduct the risk types of insurance (32,7%) and
99,2% bonuses - 20 insurers from life-insurance (43,5%). On the whole on the
insurance market of Ukraine an index of Gerfindalya - Girshmana was 298, 04 (in a 1
quarter of 2015 - 180, 09). At the market of life-insurance Index was 974, 53 (in a 1
quarter of 2015 - 994, 07), at the market of risk types of insurance was 344,7 (in a 1
quarter of 2015 - 204,43).
Information testify that in a 1 quarter of 2016 the considerable level of
competition (Index of Gerfindalya - Girshmana in 3 times less than 1000) took place
at the market of risk insurance, in that time as at the market of life-insurance
moderate monopolization is present.
The insurance companies of Ukraine for a 1 quarter of 2016 collected 8,274
milliards of Ua of gross insurance bonuses, that on 35,8 % more than in a 1 quarter of
2015. Gross insurance payments in a 1 quarter of 2016 grew on 25,8% to 1,965
milliards of Ua The level of gross payments grew short from 25,6% to 23,8%. For
indicated period of 2016 insurers paid 1,860 milliards Ua of clean insurance
payments, on 20,8% that more than by a year before [3].
Thus, trace the positive dynamics of growth of basic indexes of insurance
market, which testifies to the gradual revival of market, adjusting of effective
mechanism of realization of basic conception of development which will have a
positive influence and on investment activity of insurance companies, development.
Carrying out investment activity, getting an income, insurers at the same time
are in considerable dependence on being of businesses in a financial market and on
the whole economies of country. It forces to conduct hard enough government control
of investment activity of insurance companies.
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The risks of loss or diminishing of cost of assets of insurance companies grew
lately. To it the decline of the credit rating of issuers of securities testifies and
reinsurance companies, distribution of cases of introduction of temporal
administration, in jars, decline of quality and liquidity of assets in form securities.
The loss of assets or considerable diminishing of their cost can lead to that the
size of insurance liabilities insurer does not answer the size of assets which provide
their implementation. It, in same queue, promotes the risks of non-fulfillment the
insurers of the liabilities before insure in accordance with the signed contracts of
insurance. Before this is a necessity of increase of requirements to quality of assets
perfection of requirements to their diversification.
From position of the state, new criteria and norms qualities of assets are
directed on the more wide use of protectionism measures for support of
competitiveness of insurers, redistribution of investment streams, and also stimulation
of investment investments, in development of national economy and integration in
world.
From position of insurance companies is maximization of profitability and
liquidity of investments during minimization of risk with the purpose of the
continuous providing and support of solvency, non-admission of depreciation of the
invested capital, by inflation, growth of competitiveness at the insurance market and
increase of efficiency of activity. From position of clients of insurance companies is
the increase of trust, loyalty and increase of demand, on insurance services.
Stopped more detailed for the estimation of role of insurance market for the
economy of country on the whole. A role of insurance market is for the budget of
Ukraine in 2015 year:
-

it is attracted in the economy of foreign investments - 5 milliards of Ua.;

-

legalization of a transport industry is 2,9 milliards of Ua (+ 12%);

-

legalization of industry of guard of health is 1,4 milliards of Ua (+ 7%);

-

it is prepaid taxes by insurers - 855 million Ua (+ 9%) [2].

A role of insurance market is for the population of country in 2015 year:
-

it is attracted long-term investments - 6,6 milliards of Ua (+ 19%);
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-

it is paid after the contracts of insurance of life is 831 million Ua (+

-

an investment profit - 572 million Ua is got (+ 26%);

-

payment of charges on treatment and medicines is 1,4 milliards of Ua (+

37%);

7%).
A role of insurance market is for companies and enterprises in 2015 year:
-

it is inlaid in actions – 11,9 milliards of Ua (-34%);

-

it is inlaid in corporate rights – 2,2 milliards of Ua (-16%);

-

it is inlaid in other financial investments – 11,5 milliards of Ua (-20%);

-

it is inlaid in bonds - 735 million Ua (-9%);

-

losses the damaged property - 469 million Ua are recovered (+ 80%).

A role of insurance market is for banks in 2015 year:
-

the risks of banks and their clients - 450 milliards of Ua are insured;

-

it is placed on deposits – 12,6 milliards of Ua (+ 40%);

-

it is got percents on deposits – 1,1 milliards of Ua (+ 26%);

-

it is got bank credits - 390 million Ua (+ 6%) [4].

In the developed countries investment activity of insurers is examined as a key
source of investments, necessary for renewal and growth of national economy of the
state. Basic principles of placing of insurance backlogs in the world is reliability and
profitability. In Ukraine investment activity for insurance organizations is not basic, it
is explained the certain features of domestic financial market development [5].
Thus, role of insurance market, and the in particular accumulated investment
resources with every year more meaningful, what the given indexes testify to. Actual
is a question of introduction of computer-integrated supervision after financial
markets. In the last years a tendency is to the computer-integrated supervision after
financial markets with one has wide introduction a prudential leader at an
international level.
To 2005 year, 39 countries accepted such approach all over the world. In Great
Britain, before independent regulative organs were unify in FSA – computer189

integrated regulator in 1997 year. In Germany, Bafin was formed in 2002 years as a
computer-integrated structure.
It is possible to select such advantages of computer-integrated control:
- it is growing convergence between insurance and banking;
- computer-integrated supervisory authority can promote national and
international reputation of supervision;
- computer-integrated supervisory authority can product the best methods and
measures for a fight against financial conglomerates.
But next to it there are lacks of computer-integrated control:
- it is existence of risk of that a computer-integrated supervision will result in
absorption of insurance adjusting bank a sector, because of similarities of insurance
and banking;
- the "double" system of adjusting from «Inhibitions and counterbalances" is a
certain degree of competition between different regulative organs;
- it is existence of potential problems of transitional period.
The Verhovna Rada of Ukraine took for basis a bill about the division of
plenary powers of the National commission which carries out government control in
the field of markets of financial services between the National bank of Ukraine and
National commission on securities and fund market.
It is foreseen a project, that the National commission on securities and fund
market will carry out adjusting of all types of activity, related with securities and fund
market, and also adjusting of the system of the story pension providing and activity of
non-state pension fund, including their administration [1].
To plenary powers of the National bank in accordance with positions of bill it
is suggested to take government control of insurance activity, system of credit cooperation and all types of unbank financial services, not related with the markets of
equities and derivatives, fund market and system of the story and non-state pension
providing.
Such distributing will be instrumental in greater transparency of government
control of financial market optimizations of regulator influence on his participants.
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Adjusting will get around standards which operate in a bank sector taking into
account the best international practices.
Problems which exist at the market need immediate decision. Potential of
insurance market of Ukraine yet fully is not used, statistical information testify to it.
An insurance market can become the important source of investment resources in the
economy of country, with a purpose as an economy growing so of increase of level of
public welfare of population.
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Опубліковані тези та есе, а також розміщені на веб-сторінках матеріали
надаються на існуючих умовах і в наявній формі.
ІМАНС не гарантує, що веб-сторінки будуть доступні постійно і вільні від
помилок. ІМАНС не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, фактичні
чи побічні збитки, упущену вигоду, тимчасове припинення діяльності, що
виникло в результаті неправомірного використання опублікованих матеріалів, у
тому числі і у випадку, коли ІМАНС був поінформований про можливість
таких збитків.
ІМАНС не здійснює і не може здійснювати перевірку інформації, даних,
викладених авторами в тезах, есе і не несе відповідальності за зміст такої
інформації. В разі порушення авторами прав інших осіб, ІМАНС має право у
будь-який час на свій розсуд видалити публікацію.
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