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В условиях нестабильной, динамично меняющейся экономической среды многие 
предприятия, организации в результате снижения платежеспособного спроса населения, 
заказчиков и инвесторов могут оказаться в кризисной ситуации. Находясь на кризисном этапе, 
предприятие должно выработать определенную стратегию, которая сможет помочь выйти с 
данной ситуации – комплекс мер который поможет, как минимум выжить, как максимум 
упрочнить или улучшить свое положение на рынке. Это предопределяет необходимость 
моментальных решений и последующих действий, которые позволят восстановить и укрепить 
базис для дальнейшего развития.  

Проблематика бизнес-планирование широко освещается сегодня в научных изданиях 
Украины и других стран и освещается в таких трудах Сергеев А.А., Бухаров А.В, Н.В. 
Никитин, Б.В. Сазыкин, Станиславчик Е. Н.,Стрекалова Н. . Несмотря на накопленные научные 
достижения и значительный практический опыт в сфере преодоления кризисных явлений на 
предприятиях исследуемая проблема решена Дальнейшего развития требует адаптация системы 
показателей антикризисного управления именно в условиях Украинской экономики с 
применением комплексного подхода в виде бизнес-плана. 

Выявление инструментария для формирования и реализации механизма антикризисного 
планирования на предприятиях. Украины путем комплексного подхода в виде бизнес-плана 

В период кризиса руководитель компании вынужден принимать меры, как правило, 
защитные, на основании оперативных данных. Одновременно следует позаботиться о 
стратегических антикризисных мероприятиях, свести их воедино, определить сроки проведения 
и последовательность. Для этого рекомендуется составить антикризисный бизнес-план 
компании. Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования, 
излагающий все основные аспекты планирования производственной и коммерческой 
деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми оно может столкнуться, а 
также определяющий способы решения финансово- хозяйственных задач. [1] Антикризисное 
управление можно определить как систему управленческих мер и решений по диагностике, 
предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех 
уровнях экономики. Оно должно охватывать все стадии развития кризисного процесса, его 
профилактику, предупреждение еще не наступившего кризиса и преодоление уже 
наступившего. Антикризисные меры могут выражаться в следующих положениях:  

 кризисы можно предвидеть и ожидать  
 к кризисам необходимо быть готовыми  
 кризисы можно смягчить  
 кризисом в определенной степени можно управлять  
Если первоначальная стратегия и практика оказались неудачными и компания не смогла 

избежать кризиса, необходимо разработать новую стратегию развития и новый план действий. 
Антикризисные меры направлены на предотвращение и преодоление Антикризисный бизнес-
план по своей структуре практически ничем не отличается от бизнес-плана по созданию новой 
компании или бизнес-плана, связанного с капиталовложениями в новые производственные 
мощности. Он нужен, чтобы: 

 всесторонне проработать пути развития предприятия (как собирается выходить из 
кризиса); 

 понять, по каким качественным и количественным показателям можно оценить ход 
развития предприятия и какими должны быть эти показатели; 

 привлечь капитал (как акционерный, так и заемный).[1] 
Анализируя все вышесказанное можно сказать , что антикризисное бизнес планирование 

является очень важной составляющей всего процесса выхода из кризиса. 
Отечественный и зарубежный опыт преодоления кризисных ситуаций на предприятии 

позволяет выделить целый набор мероприятий, позволяющих преодолеть кризисную ситуацию. 
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По характеру указанных мероприятий можно выделить две тактики выхода из кризиса: 
защитную и наступательную. 

Защитная тактика – базируется на проведении сберегающих мероприятий, основой 
который является сокращение расходов, связанных с деятельностью предприятия. Данная 
тактика в основном применяется при очень плохом состоянии предприятия и может привести к 
еще большему усугублению кризиса и финансового спада национальной экономики .Она 
ограничивается как правило , применением оперативных тактических мероприятий к которым 
относятся: выявление резервов , отсрочка платежей , кредиты , привлечение специалистов и.т.д  

Наступательная тактика – является более эффективной. Она базируется на активном 
маркетинге и высоких ценах , модернизации производства и совершенствовании управления. В 
основном применяются стратегические мероприятия такие как: анализ и оценка потенциала, 
доходов и инноваций; разработка маркетинговой, финансовой управленческой концепцией 
оздоровления.  

Основной сводный документ финансового оздоровления предприятия – бизнес-план, в 
котором анализируются процессы изменения предприятия, оцениваются возможности 
преодоления кризиса, намечаются конкретные антикризисные мероприятия.[3]  

Бизнес-планирование – это творческий процесс, требующий профессионализма и 
искусства. Именно само содержание и характер процесса бизнес планирования создает 
предпосылки для эффективной работы предприятия и уменьшает возможность отрицательных 
финансовых результатов.[2] 

Перед разработкой антикризисного бизнес плана, нужно провести анализ предприятия 
для выявления слабых и сильных сторон, найти, что нужно изменить, улучшить. Для этого 
используем такие антикризисные мероприятия: диагностика финансового состояния; оценка 
бизнеса предприятия; маркетинговые исследования; организационно-производственный 
менеджмент; управление персоналом; финансовый менеджмент; антикризисная 
инвестиционная политика; риск-менеджмент. На практике многие руководители вместо 
разработки антикризисной стратегии, анализом конкретной экономической ситуации, экономят 
свои средства и ограничивают круг своих антикризисных мер или сокращают штат, снижают 
заработную плату. В то время как антикризисное планирование требует нестандартных , 
мгновенных мер , учитывающих изменения среды. По результатам анализа финансового 
состояния предприятия должны быть разработана программа и составлен бизнес-план его 
финансового оздоровления с целью недопущения банкротства и вывода из опасной зоны путем 
комплексного использования внутренних и внешних резервов. 

Антикризисный бизнес-план составляется в определенной последовательности. При его 
разработке должны принимать участие различные службы и подразделения компании. 
Ответственный за составление антикризисного бизнес-плана — генеральный директор. Именно 
в его руках находится вся информация, и он может ускорить процесс подготовки бизнес-плана. 

Последовательность составления антикризисного бизнес-плана 
1. Принятие решения о разработке антикризисного бизнес-плана. 
2. Анализ собственных возможностей и способности взяться за реализацию задуманного 

антикризисного плана (момент, когда компания решает, способна она выйти из кризиса своими 
собственными силами, или надо закрываться, или идти на слияние с каким-то крупным 
партнером). 

3. Выбор продукции или услуг, производство и реализация которых станут 
приоритетными для компании в период выхода из кризиса. 

4. Исследование возможного рынка сбыта. 
5. Прогноз объемов реализации. 
6. Разработка плана производства (торговой деятельности, оказания услуг). 
7. Подготовка плана маркетинга. 
8. Оформление организационного плана. 
9. Составление юридической схемы антикризисной деятельности. 
10. Решение вопросов организации бухгалтерского учета. 
11. Решение вопросов страхования. 
12. Формирование финансового плана. 
13. Написание резюме к бизнес-плану. [1] 
Первая задача, решаемая с помощью бизнес плана – обоснование правильного выбора 

цели, связанной с изменениями в производстве и номенклатуре производимой продукции. Эти 
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изменения повлекут за собой не только выход из кризисной ситуации, а и достижения 
стабильности и эффективности предприятия.  

Вторая задача – это привлечение инвесторов.  
Можно констатировать, что бизнес-план как метод антикризисного планирования 

позволит своевременно адаптироваться к быстротекущим изменениям внешней среды. 
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На сегодняшний день активная и развитая рекламная деятельность является сильнейшим 

оружием для привлечения новых клиентов, формирования имиджа, укрепления 
заинтересованности у потребителей, продвижения продукции или услуги на более широкий 
уровень и, в конечном счете, увеличения объемов прибыли за счет всех этих факторов. 
Инновации в развитии рекламной деятельности позволяют не только удерживать позиции 
предприятий, организаций среди конкурентов, но и, в лучшем случае, превзойти их. Однако ни 
одно предприятие не способно полностью превзойти своих конкурентов по всем 
характеристикам товара или по способам продвижения продукции на рынок, так как кто-то 
будет лучше или хуже в конкретной сфере коммерческой деятельности. Таким образом, 
формируется ряд методов по совершенствованию продукции, а также ее активному внедрению 
среди потребителей. Способность удовлетворять рыночному спросу, приносить прибыль 
предприятию – экономическое свойство инновационной деятельности. Такая способность 
инноваций является довольно привлекательной и на данный момент широко используется, в 
частности, и в рекламной деятельности. 

Роль инноваций как решающего фактора обеспечения конкурентоспособности отдельных 
предприятий и национальной экономики в целом раскрыто в трудах Л. Антонюка, В. Гейца, А. 
Дагаева, В. Дергачевой, В. Семиноженка, К. Тумановой, А. Шнипка, Л.Федуловой [5]. Анализ 
последних исследований в сфере инновационной деятельности на предприятиях показал, что 
лишь небольшой процент коммерческих организаций занимаются инновационной 
деятельностью. Положительным фактором можно считать то, что этот показатель растет и в 
дальнейшем возможен лучший результат. Учитывая нестабильность в украинской 
экономической, политической, несовершенной научно-технической сферах и других, можно 
отметить такой негативный факт, что на сегодняшний день украинским предприятиям 
приходится нелегко конкурировать с иностранными предприятиями, которые имеют более 
развитые стратегии в продвижении товаров и услуг и имеют больший спрос у потребителей, 
нежели отечественные производители. Одной из главных причин данной проблемы является 
несовершенная система информирования коммерческих предприятий о новшествах, 
недостаточная научно-технологическая поддержка промышленных предприятий, что ведет к 
слабым показателям продуктивности и прибыльности коммерческой организации. Также 
негативным фактором является и то, что большинство предприятий в нашей стране не 
вкладывают денежные средства в развитие рекламы, в инновации в сфере рекламной 
деятельности. Это может быть вызвано сокращением расходов на маркетинговые 
исследования, введения новых технологий в рекламу, боязни не получить ожидаемый эффект, 

http://www.eg-online.ru/product/eg/2228/
http://www.eg-online.ru/product/eg/2228/
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потерять больше средств, чем было вложено и т.д. Все это негативно влияет на развитие 
предприятий и экономику в целом. 

Целью работы является выявление основных путей развития рекламной деятельности в 
Украине, определение эффективных инновационных методов в рекламе и степень их влияния 
на коммерческую деятельность организаций, а также выявление основных причин слабого 
развития инноваций в рекламной деятельности предприятий Украины. 

Закон Украины «Об инновационной деятельности » указывает на то, что «... инновации – 
это вновь созданные (основанные ) и ( или ) усовершенствованные конкурентоспособные 
технологии, продукты или услуги, а также организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого и другого характера, которые 
существенно улучшают структуру и качество производства и ( или ) социальной сферы, а 
инновационная деятельность - это деятельность, направленная на использование и 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, что приводит выпуск на 
рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг »[1]. Исходя из данного определения, 
можно отметить, что инновации в любом случае являются позитивным фактором и их 
использование и внедрение в результате дает больше прибыли. Однако, как показывает 
практика, в Украине существует мало предприятий, готовых на рискованные «реформы» не 
только в рекламной сфере, но и в организационной. Большие компании, как правило, имеют 
четко сформированную организационную структуру, консервативные методы управления 
коммерческой деятельностью. Руководство таких предприятий не рискует вкладывать 
денежные ресурсы в новые проекты, введения новых технологий, оставаясь на якобы 
стабильной позиции и сохраняя текущую производительность, прибыль. Небольшие, 
«молодые» компании отличаются в этом плане своим стремлением к инновационным идеям, 
методам, так как это еще не настолько негативно повлияет на финансовую сторону. У таких 
компаний больше шанса завоевать внимание потребителей и составить конкуренцию более 
зрелым предприятиям. Нужно отметить, что большая часть предприятий в Украине используют 
инновации лишь в производственной сфере, иными словами вкладывают средства в 
модернизацию продукции [4]. Производители вышедшие на мировой рынок характеризуются 
активной инновационной деятельностью в производственной, организационной, маркетинговой 
сферах. Сравнивая успешную деятельность иностранных конкурентов можно сделать вывод, 
что введение инноваций в рекламную деятельность является одной из основных составляющих 
успешности предприятия [3]. Так, например, креативный ролик для вакуумной очистки от 
компании LG, удостоенный нескольких наград в области коммерческого ТВ, обеспечил не 
только большой спрос в данной модели пылесоса, но и обеспечил огромную популярность 
бренда, закрепил за ним олицетворение высокой инновационной техники, 
многофункциональности продукции известной компании. Этот случай является примером того, 
что хорошо организованная и профинансированная рекламная деятельность, подкрепленная 
инновационными технологиями, в результате поднимет предприятие на новый уровень, 
укрепит имидж и повысит прибыльность. В настоящее время можно наблюдать, как украинские 
предприятия активно пользуются сетевым маркетингом, транслируя информацию о продукции, 
услуге на сайтах. С одной стороны такая рекламная деятельность в социальной сети дает 
результат в виде информированности потребителей про новые товары на рынке. Однако 
данный тип рекламы все больше начинает исчерпывать себя из-за неграмотного и неправильно 
ориентированного построения информации о продукции и устаревшего анализа потребностей 
на современном рынке товаров и услуг. Вследствие этого, ослабевает интерес к продукции, 
вплоть до полного игнорирования. Наружная реклама (щиты с информацией, мультивизионные 
плакаты, неоновые установки, лайтбоксы и т. д.), реклама на месте продажи, на транспорте, по 
средством СМИ теряет свою актуальность. Более того, в ходе проведенных социологических 
исследований, выяснилось, что навязчивая реклама вызывает все больше отвращения у 
потребителей. Все это является большим пробелом в рекламной деятельности отечественных 
производителей. Отношение людей к зарубежной и отечественной рекламе имеет двоякий 
характер. Одной из главных проблем отечественных маркетологов, СМИ является слабая 
заинтересованность в эффективной подаче рекламного материала, а также низкая 
психологическая культура СМИ. Предполагалось, что процесс воздействия рекламы (а также 
процесс организации рекламной деятельности) всегда начинается с привлечения внимания 
потребителя. Далее рекламист стремится вызвать интерес к рекламе, потом мотив, желание и, 
наконец, деятельность по приобретению рекламируемого товара. Однако в настоящее время эта 
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модель уже может быть подвергнута критике [2]. Многие психологические факторы, такие как 
запоминаемость, ассоциативность мышления, подкрепляющее прошлый опыт человека, 
эмоциональное отношение к рекламе и др., не учитываются в ходе маркетингового анализа [2]. 
Поэтому развитые компании склонны отдавать большую часть денежных средств на 
инновационную деятельность рекламной сферы, развитие рекламной культуры. И, как правило, 
этот риск себя оправдывает. Большое значение в продвижении инновационной деятельности в 
рекламе и в других сферах имеет государство. Оно может повлиять на дальнейшее развитие 
предприятия либо на его регресс. В ходе последних экономических, политических, финансовых 
проблем в Украине, поддержка государства очень маловероятна и большинству предприятий 
приходится рассчитывать на собственную финансовую поддержку. Это так же причина слабого 
инновационного развития в рекламной сфере организаций. 

Вывод. Анализ исследований успешных отечественных и зарубежных предприятий, 
конкурирующих на мировом рынке, помогает определить их сильные стороны, главные 
инструменты их высокой конкурентоспособности. Одним из эффективных инструментов в 
деятельности любого предприятия является внедрение инноваций в рекламной деятельности. 
За высокими технологиями стоит успешное будущее не только коммерческих организаций, но 
и страны в целом. Поэтому осуществление финансовой поддержки в научно-технологических 
разработках должно быть в интересах страны. Украинские предприятия имеют достаточный 
потенциал для развития и осуществления коммерческой деятельности на мировом рынке. Опыт 
конкурентов в продвижении продукции должен учитываться и использоваться предприятиями. 
Это поможет в дальнейшем выявить собственную стратегию развития рекламной сферы и 
свободно конкурировать за пределами страны. 
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Relevance of the topic chosen substantiates the significance of the contribution of the United 
States and the European Union in global trade. given the fact that transatlantic trade and investment 
are the backbone of the world economy. Based on the reports of the WTO, the Global Competitiveness 
Report, on statistics of Euro statistical news release and others, together, the European Union (EU) and 
the United States account for nearly half of world GDP and 30 percent of world trade. Each day, goods 
and services worth $2.7 billion/€2.0 billion are traded bilaterally, promoting economic growth and 
supporting millions of jobs in both economies. In addition, the United States and the EU have directly 
invested more than $3.7 trillion/€2.8 trillion on both sides of the Atlantic. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15


Секція 4. Новітні моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах 
трансформаційних перетворень 

 174

The purpose of this article is to explore new facets and aspects of commercial relations between 
the U.S. and the EU to consider the establishment of new economic relations, based on the 
international experience of other countries [1]. We would like to mention the fact that the EU, winner 
of the 2012 Nobel Peace Prize, is represented in the United States by the Delegation of the European 
Union in Washington, DC.  

As is know, trade agreements between two or more countries can be known as either a Free 
Trade Agreement (FTA), Closer Economic Partnership (CEP), or Strategic Economic Partnership 
(SEP). The names reflect the preferred terminology of different countries. Therefore, trade agreements 
among US and EU can make international trade easier and more efficient by improving access for 
exporters and investors to other countries’ markets, reducing any barriers to trade, and ensuring 
existing access is maintained. Trade agreements establish a set of rules [2]. They make participating 
countries’ regulators and officials work more closely together to create a secure trading relationship. 
The negotiating process itself brings trading relationships into sharper focus, boosting the visibility 
and desirability of a market to partner countries’ businesses and investors. Consequently, in close 
coordination with the Embassies and Consulates of the 28 EU Member States throughout the US, the 
Delegation actively promotes EU interests and policies and undertakes a variety of outreach programs. 

The USA remained the EU's largest trading partner for both goods and services in 2013. 
However, there has been a steady decline in the share of the USA in total EU28 international trade in 
goods over the last decade. While in 2002, the USA accounted for 28% of total EU28 exports and 20% 
of imports, by 2013 these shares had fallen to 17% and 12% respectively (Fig.1). 

 

 
 

Figure 1. Share of the USA in EU28 exports and imports of goods, 2002-2013 
Surse: Eurostat news release [3] 

 
After a significant decrease in 2009, the value of EU28 trade in goods with the United States of 

America recovered in the following years to reach a peak value for exports of 293 billion euro in 2012, 
which then fell to 288 bn. in 2013. Imports also recovered to a peak value of 206 bn. in 2012, and then 
fell to 196 bn. in 2013. The EU28 trade surplus with the United States of America has increased since 
2009, as exports rose more strongly than imports. In 2013, the EU28 had a trade surplus of 92 bn. with 
the United States of America, up slightly from 86 bn. in 2012. On the occasion, of the European Union 
- United States of America summit, which will take place on 26 March in Brussels, Eurostat, the 
statistical office of the European Union, issues data on trade and investments between the United 
States of America and the European Union [3]. 

Based on the statistical data, the author argues that today Germany and the United Kingdom 
largest European Union traders with the United States of America. Among the EU28 Member States, 
Germany (89 bn. euro or 31% of EU exports of goods) remained in 2013 by far the largest exporter to 
the USA, followed by the United Kingdom (44 bn. or 15%), France and Italy (both 27 bn. or 9%), 
Ireland and Belgium (both 18 bn. or 6%) and the Netherlands (17 bn. or 6%). Germany (37 bn. or 19% 
of EU imports of goods) remained also the largest importer in 2013, followed by the United Kingdom 
(35 bn. or 18%), the Netherlands (29 bn. or 15%), France (27 bn. or 14%) and Belgium (24 bn. or 
12%).  

Most Member States recorded a surplus in trade with the USA in 2013. Germany (+52 bn. euro) 
continued to have the largest surplus, followed by Italy (+15 bn.), Ireland (+13 bn.) and the United 
Kingdom (+9 bn.). The largest deficits were observed in the Netherlands (-12 bn.) and Belgium (-6 
bn.) [4].  

EU28 trade with the USA is dominated by manufactured goods, which accounted for 86% of 
exports and for 79% of imports in 2013 (Tab.1). 
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Table 1 
 EU28 International trade in goods with USA and the world, bn. Euro 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

USA 

Exports 248,
0 

227.4 235.7 250.8 267.0 259.6 248.1 203.8 242.7 264.1 292.8 288.
0 Imports 182,

9 
158,4 159.7 159.2 170.7 177.4 182.8 155.3 173.4 192.0 206.5 196.

0 Balance 65,1 69,0 76,0 91,6 96,4 82,2 65,3 48,5 69,3 72,1 86,3 92,0 

Total Extra EU28 

Exports 885.
3 

861.7 945.2 1049.

5 

1152.

4 

1234,
3 

1309,
1 

1094,
0 

1353,
2 

1554,
3 

1683,
1 

1732
,9 Imports 937,

0 
935,2 1027,

4 
1183,

9 
1364,

6 
1446,

8 
1585,

2 
1532,

1 
1728,

3 
1789,

3 
1798,

3 
1683

,4 Balance -51,7 -73,5 -82,2 -134,4 -212,2 -212,5 -276,1 -141,7 -178,9 -174,1 -115,2 49,5 

USA /Total (%) 

Exports 28,0 26,4 24,9 23,9 23,2 21,0 18,9 18,6 17,9 17,0 17,4 16,6 

Imports 19,5 16,9 15,5 13,4 12,5 12,3 11,5 12,6 11,3 11,1 11,5 11,6 

Surse: Eurostat news release www.ec.europe.eu [3] 
 

USA and UE are proud of this immensely successful economic relationship. At the same time, 
the analytics believe that we can do more to strengthen the contribution of trade and investment to 
fostering jobs, growth, and competitiveness in both economies. Also, both exports and imports of 
services between the EU28 and the USA increased significantly between 2010 and 2012. In 2012, the 
EU28 exported 164.8 billion euro of services to the USA, while imports amounted to 150.9 bn. 
meaning that the EU28 had a surplus of 14.0 bn. in trade in services with the USA, compared with a 
surplus of 2.9 bn. in 2010 and of 6.9 bn. in 2011. The surplus in 2012 was mainly due to surpluses in 
transportation (+10.7 bn.), financial services (+8.6 bn.), insurance services (+7.2 bn.) and computer & 
information services (+2.7 bn.), partially offset by deficits in royalties and license fees (-9.0 bn.), other 
business services (-2.7 bn.) and communication services (-1.0 bn.). The USA is still by far the EU28's 
largest partner, accounting for 25% of EU28 exports of services and 30% of imports. 

At the same time, the author believes that more can be done to strengthen the contribution of 
trade and investment in strengthening jobs, growth and competitiveness in the economy of both 
countries. The global trade and investment landscape has changed significantly in recent years, it have 
seen the emergence of new patterns of production, based on more complex cross-border supply chains. 
Also, it have also seen new forms of anticompetitive policy and behavior. The latter include, but are 
not limited to, subsidies and other privileges granted to state-owned enterprises, export restrictions on 
raw materials, localization requirements, and other developments on which the EU and the United 
States have similar concerns and which the two sides are prepared to address both bilaterally and 
multilaterally. Bilateral agreement in these areas could strengthen the rules-based multilateral trading 
system and enhance the market access and regulatory commitments of a transatlantic agreement. 

The author shares commitment to further strengthen transatlantic economic partnership that 
prompted U.S. and EU leaders developing policies and measures to increase trade between the U.S. 
and the EU and investments to support mutually beneficial job creation, economic growth and 
international competitiveness. These included, but were not limited to, the following: 

 Elimination or reduction of conventional barriers to trade in goods, such as tariffs and tariff-
rate quotas; 

 Elimination, reduction, or prevention of barriers to trade in goods, services, and investment; 
 Enhanced compatibility of regulations and standards; 
 Necessary to consider and develop further strategies of developing partnerships for the 

exchange of goods and services on mutually beneficial terms; 
 Must apply through disciplines on regulatory coherence and transparency for the development 

and implementation of efficient, cost-effective, and more compatible regulations for goods and 
services, including early consultations on significant regulations, use of impact assessments, 
periodic review of existing regulatory measures, and application of good regulatory practices; 

 Elimination, reduction, or prevention of unnecessary “behind the border” non-tariff barriers to 
trade in all categories; 
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 Enhanced cooperation for the development of rules and principles on global issues of common 
concern and also for the achievement of shared global economic goals. 
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Рост международной экономики может быть реализован в том случае, если 
международные банковские структуры смогут «заставить» все страны проводить структурные 
реформы, исключив или лимитировав факторы негативного воздействия на окружающий мир и 
климатические условия. Благодаря структурным и налоговым реформам может быть сокращен 
долг государственного бюджета по отношению к ВВП. Актуальность данной статьи исходит из 
остроты проблемы кредитного кризиса и важности её разрешения на международном уровне, 
являясь последствием „дефектации” процесса демониторизации взаимодействия Деньги-Долг. 
Для того, чтобы начать искоренять этот процесс, являющийся глубоко „затемнённым” 
финансово-банковской системой, необходим комплексный анализ так называемых 
„финансовых рычагов”: глобального долга, мирового ВВП и их соотношения. Несмотря на то, 
что „неисправности” процесса мониторинга долга являются случайными, они, всё же, могут 
быть формализованы путём установления возможностей их появления на основе статистики 
кредитных кризисов за последние 100 лет. 

Научные, аналитические и институциональные усилия могут и должны быть направлены 
не на устранение кредитных кризисов из мирового экономического кругообращения, а на 
прекращение возникновения его „болезненных” последствий. Изучение анналистами 
финансовых кризисов глубоко проблематично по причине отсутствия реальных статистических 
данных, которые надежно „спрятаны” заинтересованными сторонами. 

Цель изучения данной статьи заключается в распространении структурных реформ на 
области формирования эффективности, роста дохода в государственный бюджет, на снижение 
бюджетного дефицита не путём политики жёсткой экономии, а путём ориентации кредитов на 
решение ключевых проблем, направление их на решение задач международного значения 
(снижения уровня бедности, рост уровня образования, здравоохранение населения, решение 
экологических проблем). Расширив смысл определения „структурные реформы” от жёстких 
экономических реформ к политикам эффективности факторов человеческой деятельности, 
выходим на уровень решения проблем международного значения. Вклад структурных реформ 
определен не только перестройкой макро политик, но и банковской системы в процессе 
предоставления кредитов, определения уровней, который могут и должны быть поддержаны 
финансово. В данный процесс включено и методологическое усовершенствование банковских 
кредитов, структурных реформ, стратегии развития, банковские кредиты в контексте программ 
международного значения, сложности банковской системы в отношении рисков, займов, 
финансовых активов, определения факторов с положительным эффектом правительственных 
стратегий, сокращение задолженностей, бюджетный дефицит национальных экономик. 

 



ІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 177

 
 

Рис.1. Кредитный процесс коммерческих банков 
Источник: разработано автором на основе данных МВФ [1] 

 
Деньги стали специфическим товаром с уникальным использованием: их способность 

(денег) обеспечивать надлежащую оценку товаров, услуг, финансовых инструментов. Деньги 
трансформировались в единицу измерения товаров и услуг, которая, однако, не является 
фиксированной (такие как, например, „метр”, „килограмм” и др.), а эластичной. Как следствие, 
все товары и услуги со временем имеют переменную значимость [2]. 

По мнению автора, кредитный рынок „уязвим”, современный кредитный процесс можем 
наблюдать на Рис.1. Скрупулезный пересмотр ценностей провоцирует кредитные кризисы с 
негативным влиянием на нормальное функционирование международных рынков. Сокращение 
числа кредитов, а значит и задолженностей, также имеют негативный эффект на 
инвестиционные продукты. Задолженности, в свою очередь, систематически увеличиваются и 
не всегда оправданно. Итоговые финансовые активы (акции, задолженности, банковские 
активы) на протяжении последних лет имеют неоправданный экономический рост, 
спровоцированный финансовыми „пузырями”. Международная статистика показывает, что на 
сегодняшний день в мировой практике самыми распространенными являются кредиты, взятые 
на 15 лет (см.Рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Длительность международного кредитования в 2013 году 
Источник: World Bank Group Finances, 2013 [3] 
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Переориентация банковской системы от дополнительных мероприятий к её 
трансформации в „соавторы” программ международного уровня может значительно повлиять 
на реализацию структурных реформ. Среди программ международного значения автор 
выделяет следующие: энергетические проблемы, переориентация производителей двигателей 
внутреннего сгорания на производство электродвигателей, решение экологических проблем, 
разработка методологических аспектов всестороннего решения задач по международным 
программам. 

В своей статье. автор выделяет три области международного значения, в которые следует 
внедрять программы реструктуризации: область энергетики, климатические изменения и 
социально-экономическая область. Современная экономическая ситуация и технологические 
изменения несут вклад по каждой программе международного значения, нуждаются в 
систематических комплексных научно-практических изучениях. Исключение или ограничение 
факторов негативного влияния на окружающую среду, климатические условия, ограничение 
использования нефтяных ресурсов, обеспечение человечества питьевой водой и продуктами 
питания – это всего лишь некоторые программы международного значения, которые 
необходимо решать и как можно быстрее. Каждые из них нуждаются в применении научных и 
инновационных знаний, финансовой государственной поддержки и немалых инвестиций.  

В заключении, автор считает, что структурные реформы крайне необходимы, т.к. 
мировая экономика, в основной своей массе, входит в состояние стагнации. Они должны быть 
достаточно широкого спектра и начинать их необходимо как можно скорее, так это процесс не 
одного года. Сейчас мы наблюдаем ситуацию неустойчивого равновесия и если не будут 
приняты меры по стимулированию экономики (которые нуждаются в немалом кредитовании и 
инвестировании), то мировая экономика может скатиться в рецессию, одной из главных причин 
будучи – существенное недоинвестирование, низкий приток финансовых средств и инвестиций. 
Автор утверждает, что, говоря о мерах краткосрочной перспективы, для достижения 
временного ускорения экономического роста национальные банковские системы и 
правительства могут воспользоваться методами стимулирования за счет монетарных и 
бюджетных политик, добиваясь устойчивости роста на долгие годы.  
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Ідея кластерів, як моделі конкурентоспроможності економічного розвитку, отримала 

широкий розвиток в останні два десятиліття практично у всіх країнах світу. Під кластером 
розуміють групу географічно близьких взаємозалежних підприємств певної галузі та 
пов’язаних з ними установ, яким характерна взаємодоповнюваність. Кластери забезпечують 
синергетичний ефект діяльності бізнесу, який виявляється у поліпшенні продуктивності праці 
за рахунок покращення доступу до спеціалізованих постачальників, обміну досвідом та 
інформацією [1].  

Виникнення, розвиток та проблеми функціонування економічних кластерів на 
регіональному рівні є одним з провідних питань сучасної наукової думки. Особливо це 
стосується такого аспекту державного управління, як управління регіональним розвитком. 
Природа виникнення економічних кластерів в Україні, й більшості інших країн світу різна. 
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Проте, в умовах глобалізації світових ринків, українська економіка має відповідати усім 
сучасним критеріям конкурентоспроможності, забезпечити яку, у тому числі й покликані 
регіональні економічні кластери. Світовий досвід кластеризації економіки показав, що вона 
справляє вирішальний вплив на процеси посилення конкурентоспроможності та прискорення 
інноваційної діяльності [3].  

Концепція кластерів має різне значення у різних дослідників і в різних країнах. Значний 
внесок в наукове розроблення концепції кластерної взаємодії економічних та неекономічних 
організацій, а також проблемами поширення кластерів у вітчизняній та світовій економіці 
присвячено дослідження М. Портера, А. Маршала, Т.Андерсона, С. Соколенка, С. 
Колодинського та інших. 

Аналізуючи роботи, присвячені кластерам, Т. Андерсон та ін. [4], звертають увагу на 
наступний ряд характеристик кластерів: спеціалізацію; інноваційність; множинність учасників; 
життєвий цикл.  

Спеціалізація. Звичайно будь-який кластер розглядається як спеціалізований. Вхідні в 
нього економічні суб'єкти функціонують, як правило, на одному загальному для них ринку, 
використовують близькі процеси. Однак у кластерах спостерігається не тільки певна кількість 
угод серед фірм, що входять до нього, а й активно протікають процеси переливів знань і 
досвіду. Це відбувається через різні інститути, що забезпечують розвиток і зміцнення 
професійних зв'язків, а також шляхом всіляких неформальних обмінів. Відбувається 
безперервний, багатоаспектний процес взаємодії, стимулюючий взаємне навчання, 
експериментування, інноваційний обмін. У цьому процесі кластери вже не розглядаються в 
рамках якогось певного сектора економіки. Тому характер спеціалізації кластера не обов'язково 
обмежений якоюсь галуззю. Кластери здатні розвиватися в змішаних напрямках. При цьому 
кластеризація стає важливим джерелом інновацій. 

Інноваційність. Інновація є складною функцією від широкого ряду умов і взаємодій між 
різними економічними агентами. Серед необхідних умов слід виділити науку, підприємництво 
в нових і малих фірмах, відкритість по відношенню до нових ідей з боку керівництва 
організації, інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, венчурний капітал. Інновація 
піддана впливу специфічних проблем, які стоять перед кожною окремою галуззю, і може 
відчувати на собі вплив різних комбінацій конкуренції і кооперації [2]. 

Більшість дослідників промислової трансформації відзначають, що всі кластери в тій чи 
іншій мірі сприяють інноваційному розвитку. У звіті ОЕСР зазначається, що «концепція 
кластерів охоплює всі напрямки інноваційного процесу: нова теорія економічного зростання 
підкреслює важливість зростаючої віддачі на рівень накопичених знань, що базується на 
інвестиціях в нові технології та людський капітал; еволюційна економіка і економіка 
промисловості показують, що цей процес накопичення знань залежимо від попереднього шляху 
розвитку, що не лине, створений взаємодіями комерційних і некомерційних організацій і різних 
інститутів; інституційна економіка підкреслює важливість організаційних нововведень 
усередині фірм і органів влади при розробці та координації інститутів і процедур, задіяних в 
управлінні складнішими взаємозалежностями, оскільки економічне зростання призводить до 
зростання спеціалізації завдань і виробничих методів; соціологія інновацій виділяє важливу 
роль довіри в зниженні трансакційних витрат, які є результатом посилення спеціалізації, роль 
інституційного та культурного розмаїття в підтримці креативності, роль нефінансового 
стимулювання і товарообмінних операцій в інноваційних мережах» [5]. 

Таким чином, кластери сприяють прискоренню інноваційного процесу, а деякі з них 
спеціалізуються на виконанні даної задачі. Саме це завдання лежить в основі концепції 
інноваційних кластерів.  

Множинність учасників. Обов'язковий компонент кластерів - фірми. Саме вони 
визначають його характер. Однак кластеризація має на увазі різноманітність форм підприємств, 
при його відсутності, агломерації починають походити на підприємство, яке поширюється, де 
окремі виробничі одиниці взаємодіють як субконтрактори або клієнти по відношенню до 
головної організації. Картографування кластерів, проведене зарубіжними дослідниками, 
показало, що в них, головним чином, концентрується велика кількість фірм малого та 
середнього розміру. 

Однак не тільки фірми є можливими учасниками кластеру. Кластери створюють 
ефективні альянси з різноманітними установами, такими як університети, дослідницькі 
інститути, громадські об'єднання, влади, організації споживачів і т.п.  
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Для життєздатності кластерів і просування кластерних ініціатив необхідні інститути 
співпраці, здатні сприяти установленню абсолютно нових структур та залучати в даний процес 
численні організації. 

Крім різноманіття учасників, кластерна концепція також включає поняття їх чисельності. 
Для того щоб кластер почав демонструвати властивий йому розвиток під впливом внутрішніх 
рушійних сил, він потребує досягнення якоїсь «критичної маси». Саме по собі поняття 
критичної маси також є нестабільним і схильним до змін, але, в загальному вигляді, його слід 
трактувати як здатність кластера зберігати свою сутність і унікальність навіть при втраті 
деяких своїх ключових членів, поки не досягнуть критичний поріг учасників, що залишилися. 
Відсутність критичної маси може зробити кластер вразливим до втрати специфічних ресурсів і 
навичок [2]. 

Життєвий цикл. Будь-який кластер проходить через деяку кількість стадій. Вони можуть 
бути різними, їх динаміка може змінюватися. Але, існує внутрішня логіка процесу 
життєдіяльність кластера, яка дозволяє змоделювати найбільш загальні стадії його розвитку. 
Життєвий цикл кластера включає наступні характерні етапи : 

1. Агломерація. У регіоні існує деяка кількість компаній та інших економічних агентів. 

2. Який виникає кластер. Деякі учасники агломерації починають кооперуватися навколо 

основної діяльності та реалізовувати спільні можливості через свої взаємодії. 

3. Розвивається кластер. Розширюється поле взаємодій між членами кластеру, 

залучаються нові учасники тієї ж або пов'язаної діяльності на рівні регіону, 

утворюються нові формальні і неформальні інститути підтримки співробітництва. 

Часто починають виникати назви, веб-сайти, пов'язані з регіонами і видом діяльності. 

4. Зрілий кластер. Визначається ступенем досягнення якоїсь критичної маси діючих осіб. 

Кластер вже розвинув зв'язок у зовнішньому середовищі, з іншими кластерами, 

напрямками діяльності, регіонами. Динаміка розвитку внутрішнього середовища 

сприяє появі нових фірм, спільних підприємств т.д. 

5. Трансформація. З плином часу ринки, технології та процеси змінюються і тягнуть за 

собою зміну кластерів. Для того щоб залишитися життєдіяльним, уникнути застою і 

розпаду, кластер повинен бути сприйнятливий до інновацій, вміти адаптуватися у 

швидко мінливому середовищі. Він може обрати форму перетворення в один або 

кілька нових кластерів, які зосереджуються навколо іншої діяльності або просто 

змінити механізми функціонування. 

6. Працюючий кластер. Кожна довго функціонуюча на ринку організація рано чи пізно 

проходить етап докорінного перегляду сенсу свого функціонування і приходить до 

висновку про принципову переорієнтації своєї ринкової діяльності. 

7. Відмираючий кластер.  

Питання про етап життєвого циклу конкретного кластера актуальне у зв'язку з 
проблемою класифікації кластерів, оскільки виступає одним з можливих напрямків 
систематизації їх видів. Спроби типологізації кластерного феномена особливо важливі у зв'язку 
зі становленням теорії кластерів і невизначеністю кордонів самого поняття, так як допомагають 
встановити ті загальні риси, які властиві всім кластерам, і відмінні характеристики їх окремих 
видів. 
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Особливість сучасного періоду розвитку світової економіки полягає в тому, що внаслідок 
нових інформаційних технологій з'явилися гнучкі форми організації виробничих систем, які 
базуються на концепції мережевого підприємства. Яскравої формою прояву цієї концепції у 
багатьох розвинених країнах світу є кластери, які можна визначити як територіальне 
об’єднання взаємопов’язаних підприємств та установ, які посилюють конкурентні переваги як 
самих підприємств, так і кластеру в цілому. Саме тому сьогодні створення кластерів 
розглядається як один з факторів підвищення конкурентних переваг підприємств, які в свою 
чергу приводять до підвищення конкурентоспроможності регіону або ж країни в цілому. 

Різноманітні аспекти конкурентоспроможності регіонів досліджено в працях провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких: Буркинський Б.В., Брикова І.В., Вахович І.М., 
Геєць В.М., Герасимчук З.В., Гранберг А.Г., Дергачов В.О., Калюжнова Н.Я., Лук’яненко Д.Г., 
Осипов В.М., Оскольський В.В., Перський Ю.К., Портер М., Поручник А.М., Фатхутдинов 
Р.А., Хосперс Г.Я. та ін. Проблематика формування та функціонування кластерів в економіці 
досліджена і отримала наукове обґрунтування в працях як вітчизняних учених: Войнаренка 
М.П, Дубницького В.І., Захарченка В.І., Мікули Н.А., Соколенка С.І., Чужикова В.І., так і 
зарубіжних: Бекаттіні Дж., Енрайта М., Кругмана П., Кука Ф., Портера М., Хасанова Р.Х. та ін. 
Проте, багато питань, пов’язаних із формуванням і розвитком кластерів в економіці регіону, 
залишаються невирішеними.  

Отже, основною метою даної роботи є визначення конкурентних переваг кластерів на 
сучасному етапі розвитку економіки та вплив розвитку кластерів на територіальну 
конкурентоспроможність.  

Кластерні об’єднання на сьогодні є однією з найефективніших форм організації та 
розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні. Економіка, яка будується на основі 
кластерного підходу, – являє собою модель інвестиційно привабливої та конкурентноздатної 
економіки, яка сприяє підвищенню рівня зайнятості населення в регіоні, зростанню обсягів 
іноземних інвестицій, прискоренню інноваційного розвитку регіонів, збільшенню податкової 
бази, а також розвитку інфраструктури. 

В результаті економічних досліджень, проведених М. Портером, він зробив висновок, що 
«національне процвітання не успадковується – воно створюється» і «єдина розумна концепція 
конкурентоспроможності на національному рівні – це продуктивність праці» [1, с. 168]. Згідно 
з Портером, конкурують не регіони чи країни, а фірми, а регіон чи країна являють собою лише 
середовище, що сприяє (або не сприяє) конкурентоспроможності фірм. Ним також виділено 
чотири головні детермінанти конкурентних переваг країни: 

1. Умови для факторів. Позиція країни в факторах виробництва, таких як наявність 
кваліфікованої робочої сили або інфраструктури, необхідних для ведення конкурентної 
боротьби в даній галузі.  

2. Стан попиту. Характер попиту на внутрішньому ринку для галузевого продукту або 
послуг.  

3. Родинні і підтримуючі галузі. Наявність або відсутність в даній країні галузей-
постачальників або інших супутніх галузей, конкурентоспроможних на міжнародному рівні.  

4. Стійка стратегія, структура і суперництво. Існуючі в країні умови створення, 
організації та управління підприємствами, а також характер внутрішньої конкуренції.  

Крім того, особливо М. Портер виділив ще дві незалежні детермінанти: уряд та випадок. 
Він зазначає, «дія системи детермінантів веде до того, що конкурентні національні галузі не 
розподілені рівномірно по всій економіці, а пов'язані в те, що можна назвати "кластерами" 
(пучками), що складаються з галузей, що залежать одна від одної» [2, с. 153]. Зазначимо, що 
кластерами названа третя детермінанта, тобто споріднені та підтримуючі галузі. Кластери 
виграють у конкурентній боротьбі завдяки наступним обставинам: 
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 за допомогою підвищення продуктивності праці підприємств і галузей, які входять до 
них; 

 через підвищення здатності підприємств – учасників кластера, до інновацій і, таким 
чином, до підвищення продуктивності праці; 

 за допомогою залучення нових бізнесів, що підтримують інновації та розширюють межі 
кластера. 

Дослідження показують, що переваги кластера більшою мірою проявляються тоді, коли 
підприємства родинних і підтримуючих галузей сконцентровані географічно в одній 
місцевості. У цих випадках підприємства, які входять в кластер, швидше дізнаються про 
прогрес в технологіях, про доступність нових матеріалів і устаткування, про нові концепції в 
обслуговуванні та маркетингу тощо. Географічна близькість підприємств дозволяє досить часто 
зустрічатися членам кластеру, обмінюватися неформальними візитами і переходити на 
приватні відносини. Вигоди від існування довіри та організаційної проникності, що 
розвиваються внаслідок постійної взаємодії та усвідомлення взаємозалежності в межах регіону 
або міста, сприяють взаємодії в кластерах, що приводить до підвищення продуктивності, 
поширенню інновацій, і, в кінцевому підсумку, створенню нових бізнесів [1, 2002]. 

У сучасній економічній ситуації, коли конкуренція зростає на міжнародному ринку та 
фундаментом процесу конкурентної боротьби стає відкриття та засвоєння нових знань, зростає 
роль держави. Відмінності в культурі, цінностях та історичному розвитку країни, структурі її 
економіки та особливостях функціонуючих підприємств – всі ці фактори впливають на 
підвищення конкурентоспроможності регіонів та країни в цілому. У кожній країні існують свої 
відмінності в структурі конкурентоспроможності, оскільки жодна країна не може мати 
конкурентні переваги у всіх або в більшості галузей. Конкурентна перевага географічно 
близького розташування підприємств виникає не за рахунок доступності дешевих факторів 
виробництва, а з можливості отримання найвищої ефективності при їх використанні. 
Місцезнаходження підприємства, яке володіє конкурентною перевагою, характеризується 
таким середовищем, в якому підприємства можуть не просто продуктивно працювати, але й 
одночасно безперервно вдосконалювати способи конкуренції. Тим самим вони ще більше 
підвищують свою продуктивність, застосовуючи інновації не тільки у виробничому процесі, 
але і в маркетингу, в позиціонуванні продукції на ринках і в наданні послуг. Таким чином, 
кожна країна досягає успіху в певних галузях у зв'язку з тим, що в певних випадках вони 
відповідають найбільш сприятливим, динамічним і перспективним внутрішнім умовам.  

Визначну роль у процесі кластерізації регіонів відіграє уряд. Його виплив визначається 
тим, що він виступає в ролі каталізатора процесу кооперації підприємств. Уряд країни має 
сприяти тому, щоб незважаючи на складність процесу, підприємства прагнули до більш 
високих рівнів конкуренції. Уряд безпосередньо не може створювати конкурентоспроможні 
галузі, оскільки це можуть робити тільки самі підприємства. Однак, слід зазначити, що треба 
уникати найбільш поширеної помилки, а саме використання субсидій, захисту та 
організованого злиття підприємств, як основного інструменту розвитку кластерів, оскільки така 
політика уповільнює оновлення галузей та снижує інтенсивність інвестиційного процесу в 
регіонах.  

При створенні кластеру в регіоні підприємства, які до нього входять, користуються 
конкурентними перевагами не тільки регіону, але й тими, які створюються в рамках кластеру. 
На світовий ринок регіон виходить крізь кластер, який, концентрує в собі конкурентні переваги 
регіону, посилює їх перевагами кластерного розвитку та стає потужним інструментом 
підвищення економічного впливу регіону на світовому ринку [3].  

Успішна діяльність кластерів стабілізує, зміцнює та розвиває економічну ситуацію в 
регіоні, сприяє економічному зростанню регіону, тому кластери мають велику політичну 
значущість для влади, оскільки вони пов’язані з виконанням соціальних зобов’язань перед 
суспільством і створенням безпечних та сприятливих можливостей для економічного та 
соціального розвитку.  

Таким чином, використання кластерного підходу в Україні означатиме, що з метою 
підвищення конкурентоспроможності України у міжнародному середовищі, уряд повинен 
приділяти особливу увагу регіонам країни, в яких розташовані такі економічні виді діяльності, 
які можуть бути конкурентоспроможними на світових ринках. Природно, що кожному кластеру 
притаманна певна специфіка в своїй організації та розвитку, що зумовлено багатьма 
чинниками, які склались в результаті історичного розвитку країни, спеціалізації за окремими 
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видами діяльності підприємств на даній території, якості науково-технічної бази, рівня освіти 
кадрів. 

Кластерний підхід є не тільки фактором підвищення конкурентоспроможності 
регіональних територій. Він також сприятиме залученню інвестицій у країну, що 
підвищуватиме інноваційний рівень країни, розвиток науково-дослідницьких інститутів, дасть 
доступ до висококваліфікованої робочої сили, великої кількості постачальників та розширенню 
ринків збуту, розвитку інфраструктури. Використання інновацій як основи діяльності кластерів 
у даному випадку є особливо актуальним для України, оскільки більшу частку експорту 
складають сировина та напівфабрикати. Тому це сприятиме збільшенню долі 
високотехнологічної продукції в експорті регіону і країни в цілому та дозволить вийти на нові 
світові ринки. 

Отже, кластерний розвиток як чинник активізації регіонального економічного розвитку є 
характерною ознакою сучасного стану конкурентоспроможного управління економічними 
процесами в територіально-регіональних утвореннях. І цей процес повинен їх охоплювати не 
безсистемно, а чітко узгоджено та комплексно. Для цього рекомендується розробити 
методичний інструментарій кластерного розвитку саме на регіональному рівні, що дозволить 
обґрунтовано запрацювати механізму формування конкурентоспроможніх регіональних 
кластерів в рамках країни та активізувати інноваційну діяльність на цих територіях.  
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Постановка проблеми. Управління фінансовими потоками на підприємстві в сучасній 

економіці потребує вживання теоретичних та практичних методів їх моделювання. Фінансові 
потоки є складною економічною категорією, їх формування залежить від багатьох факторів, 
тому задача розробки їх економіко-математичних моделей є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наявних у науковій літературі моделей 
фінансування підприємства дозволив поділити їх на три групи: моделі грошових потоків; 
логістичні моделі фінансування; специфічні фінансові моделі [1, 2, 3]. Перша група моделей 
використовується переважно для аналізу інвестиційних проектів, та розглядає грошові потоки 
від інвестиційної діяльності. Друга група моделей вживається для оптимізації залишку 
грошових коштів за рахунок купівлі та продажу цінних паперів. Але в умовах сучасного ринку 
цінних паперів України вживання цих методів є неможливим для багатьох підприємств. А 
група специфічних моделей може використовуватися тільки в банківській та страховій сфері. 

Мета дослідження складається з розробки моделі фінансування підприємства усіх видів 
діяльності промислового підприємства, оскільки всі підприємства мають типовий склад 
надходжень та витрат. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Динамічна модель фінансування підприємства 
як частина комплексної моделі синхронізації основних видів діяльності підприємства [4] була 
побудована на базі моделі визначення вартості капіталу. Вхідними параметрами моделі є 
потоки грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Вихідним показником моделі є стан фінансування підприємства на момент часу t . Він 

складається з залишку грошових коштів у попередній момент 1t  та надходжень та витрат у 
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поточний момент. Тобто у моделі фінансові потоки представляють собою лінійну рекурентну 
послідовність. 

Розроблена модель має наступний вигляд: 

,1


  tttt NNAA  (1) 

де tA  – показник стану фінансування підприємства у момент часу t , 

1tA  – залишок грошових коштів у попередній момент часу 1t , 


tN  – потік надходжень від усіх видів діяльності у момент часу t , 


tN  – потік витрат від усіх видів діяльності у момент часу t , 

t  – момент часу, що розглядається. 

Формула розрахунку потоків надходжень у періоді t , має вигляд: 
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де

tN  – потік надходжень від усіх видів діяльності у момент часу t , 


tiN  – потік надходжень від i -ого виду діяльності у момент часу t , 

n  – кількість основних видів діяльності, 3,1n . 

Математична формула потоку витрат кожного виду діяльності: 

,
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де l  – види витрат від основних видів діяльності, rl ,1 , 

lV  – сума витрат l -ого виду. 

Мета оптимізаційної економіко-математичної моделі фінансування підприємства полягає 
в знаходженні найкращого варіанта стану ціх потоків з точки зору критерію їх максимізації.  

Цільова функція оптимізаційної моделі має вигляд: 

max,
t i

ti

n

A
F  (4) 

де tiA  – показник стану фінансування підприємства по i -ому виду діяльності у момент 

часу t , 
n  – кількість моментів часу, котрі моделюються. 

Обмеження по операційній діяльності: 

ttrp KN .  (5) 

де trpN .  - реалізація послуг перевантажень в момент часу t , 

tK  – виробнича потужність підприємства в момент часу t , котра приведена до 

грошових одиниць. 
Отримані підприємством позики не повинні зменшити фінансову стійкість підприємства, 

тому для його розрахунку можна використати коефіцієнт фінансової автономії (якщо він 
більше 0,5, то це вказує на фінансову залежність підприємства). Обмеження на ліміт позик: 

,*VKLpk   (6) 

де pkL  – ліміт позикових коштів, 

  – коефіцієнт ліміту позикових коштів (0,5), 
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VK  – власний капітал. 
Обмеження з фінансової діяльності: 

,pkop LN   (7) 

де opN  – обсяг отриманих позик. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Побудована оптимізаційна 
динамічна модель фінансування підприємства дає можливість знайти найкращій показник 
фінансового стану підприємства при обмеженнях на виробничі можливості підприємства та 
обсяг отриманих позик задля підвищення фінансової стійкості та незалежності підприємства. 

В подальшому планується апробація побудованої моделі на даних реального 
підприємства методом проведення імітаційних експериментів та аналіз адекватності моделі. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Ляшенко Н.В. 
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Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки  

Університету сучасних знань 
 

Формування ринкової економіки України, супроводжується стрімким розвитком 
страхового ринку. Відчутне пожвавлення страхової діяльності пов’язане з економічними та 
соціальними змінами в Україні, 

подальшим розвитком міжнародних відносин. 
Ринковий механізм господарювання в Україні значною мірою залежить від управління 

ним. Важливим елементом управління, що забезпечує таку ефективність, є бухгалтерський 
облік. Саме тому адаптація українського законодавства у галузі обліку до законодавства 
розвинених країн світу, його побудова і організація, є найактуальнішим в сучасних умовах. 

Вдосконалення обліку страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) для 
визначення доходів страховика сприяє ефективному контролю за розміром страхової 
відповідальності, достовірному формуванню страхових резервів. 

Одним із головних принципів розвитку страхового ринку України визначено 
впровадження системи оцінки діяльності страхових компаній на основі застосування 
міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності.  

Розгляд публікацій вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків в галузі страхування, 
зокрема В.Альошина, В.Базилевича, О.Гаманкова, С.Голова, І.Гордієнко, В.Вареня, О.Заремби, 
В.Лень, С.Осадця, Р.Пікуса, О.Філонюка, Я.Шумелди та ін., свідчить що ними проводяться 
окремі дослідження, аналізи з актуальних питань страхового ринку. 

Слід відмітити, що комплексний підхід до стратегії розвитку страхування в Україні 
відсутній. Відсутня і єдина думка фахівців страхової справи щодо подальших напрямів 
розвитку страхового ринку. 



Секція 4. Новітні моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах 
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Страхування як економічна категорія обумовлюється трьома основними ознаками: 
випадковим характером настання руйнівної події, надзвичайністю нанесеного збитку (шкоди) в 
натуральному і грошовому вигляді та об’єктивною необхідністю попередження і подолання 
наслідків вказаної події та відшкодування матеріальних чи інших втрат. 

Сфера матеріального виробництва, як відомо, має справу з непередбачуваними 
порушеннями, які можуть бути пов’язані як з природними катаклізмами, технологічними 
аваріями, пожежами тощо, так і з ризиком, властивим підприємницькій діяльності, а тому 
завжди існує ризик збитків або недоотримання запланованого прибутку. Тому методом захисту 
підприємницької діяльності від надзвичайних та непередбачуваних явищ є оформлення 
договорів страхування за допомогою яких, створюється система компенсації збитків від дії 
негативних факторів.  

За умови укладених страхових договорів, відбувається перерозподіл грошових коштів, 
пов’язаний з однієї сторони, з формуванням страхового фонду за допомогою страхових 
платежів, а з другої – з відшкодуванням з цього фонду втрат застрахованим особам. Отже, за 
даних обставин, відбувається рух грошових коштів, тому страхова діяльність належить до 
сфери фінансових послуг.  

Специфіка діяльності страхових компаній пов'язана з характером надання страхової 
послуги. Страхування, на відміну від інших видів підприємницької діяльності, передбачає 
сплату наперед страхових платежів, формування страхового фонду (страхових резервів) з цих 
коштів та використання його надалі для покриття збитків від страхових випадків. Це вимагає 
ведення обліку валових надходжень страхових платежів, сум утворених резервів страхових 
зобов'язань, доходів від страхової діяльності та виплат страхових сум і страхових 
відшкодувань.  

Притаманними лише страхуванню об'єктами бухгалтерського обліку виступають зокрема 
страхові резерви. Незважаючи на те, що вони фактично утворюються із страхових платежів, які 
виступають платою страхувальника за надану страхову послугу, резерви не є доходами 
страховика. Формування страхових резервів пов'язане з розподілом грошових потоків 
страховика та відокремленням частини коштів від його доходу для надання їй цільового 
призначення - забезпечення виконання страхових зобов'язань. Правильність розподілу сум, які 
направляються в доходи та резерви страховика, залежить від застосування точних методів 
оцінки резервів страхових зобов'язань.  

Головною особливістю діяльності страхової компанії є те, що страховик спочатку 
акумулює кошти, що надходять від страхувальника, а після цього несе витрати, пов’язані з 
компенсацією збитків за укладеними страховими угодами. Це дозволяє страховикові 
накопичувати значні фінансові ресурси і виконувати активну роль на ринку капіталу.  

Таким чином, збираючи страхові платежі, нагромаджуючи доходи від основної 
діяльності, страхові компанії мають можливість протягом певного періоду розпоряджатися 
коштами, отриманими від страхувальників, інвестуючи їх у різноманітні сфери.  

В умовах глобалізації економіки, розвиток страхового ринку тісно пов’язан із здатністю 
використовувати створені і залучені ззовні технології та інновації. При цьому цілёспрямоване 
управління інноваційними процесами у страховиків передбачає підготовку докладних 
Методичних рекомендацій, щодо упровадження МСФЗ унебанківських фінансових установах, 
до яких належать страхові компанії.  

Для складання фінансової звітності відповідно до чинних нормативних актів та надання її 
користувачам потрібно обирати принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб 
достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності страховика та забезпечити 
зіставність показників фінансових звітів. 

В міру того як світ рухається в напрямі створення глобальних ринкових економічних 
систем, а інвестиції та господарська діяльність страхових компаній набувають дедалі більше 
міжнародного характеру, вагомого значення набуває облік і фінансова звітність, які повинні 
відповідати новим потребам, що висуває сучасна економічна система. 

Розглянувши напрями розвитку фінансової звітності в страховому секторі, які направлені 
в бік складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ зрозуміло, що з метою реалізації 
цього завдання потрібно удосконалювати відповідні Методичні рекомендації.  

Враховуючи, що фінансова звітність є завершальним етапом бухгалтерського обліку і 
складається на підставі даних бухгалтерського обліку, доцільним було б розширити План 
рахунків страхових компаній, доповнивши його субрахунками. Це дасть змогу деталізувати і 
водночас спростити процедуру обліку, оскільки для кожної операції відображення страхових 
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платежів і розрахунків зі страхувальниками, перестрахувальниками і страховими 
посередниками визначені рахунки і субрахунки необхідні для використання. 

Отже, складання страховиками фінансової звітності відповідно до МСФЗ, необхідність 
удосконалення бухгалтерського обліку основного джерела доходів – страхових платежів, 
потребує детальних уточнень та подальших всебічних досліджень окреслених питань. 
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Интернет бизнес приобретает все большее значение в современном мире, и в нашей 

стране соответственно, в связи с тенденцией к всеобщей глобализации экономики. Интернет и 
электронная торговля играют в этом процессе одну из важнейших ролей. Многие считают, что 
электронная торговля - ключевое направление экономического развития в 21 веке. Это, 
несомненно, верно и применительно на сегодняшний день практически во всех странах мира, 
где в течение нескольких следующих лет продолжится стремительный рост электронной 
торговли. 

Целью работы является исследование основных тенденций развития интернет-бизнеса. 
На основе сделанного обзора различных секторов электронного бизнеса, определённые 
перспективы развития электронной торговли.  

Задачей является определение приоритетных направлений развития электронной 
коммерции, разработка рекомендаций по усовершенствованию законодательной и 
юридической базы, регламентирующей этот сектор национальной экономики.  

Применение современных информационных технологий в бизнесе формирует новые 
направления в глобальной системе координат мировой экономики. Это направление сегодня 
принято называть Интернет-бизнесом. Интернет дает возможность отечественным компаниям 
выйти на мировой рынок, расширяет каналы сбыта, объединяет поставщиков и покупателей в 
единую систему. Оборот электронной торговли составляет такие значительные суммы, которые 
сопоставимы с ВВП многих развитых стран. Поэтому нельзя игнорировать или преуменьшать 
значение этого относительно нового сектора экономики. Ведение крупномасштабного бизнеса 
в современных условиях без использования информационных технологий не представляется 
возможным. Для малого и среднего бизнеса интернет дает прекрасную возможностью для 
продвижения. Безусловно, оно еще очень отстает в развитии и распространенности 
электронной торговли от развитых стран, что объясняется в первую очередь недостаточной 
компьютеризацией населения. Тем более, необходимо обратить особенное внимание на 
перспективы и условия эффективного функционирования интернет-бизнеса и преимущества, 
которые дает предприятиям отдельно, и национальной экономике страны в целом. 
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Современные тенденции развития этого нового сектора экономики - интернет-бизнеса – 
являются весьма перспективными, его роль в мировой и национальной экономике возрастает. 
Однако, существует и значительная разница, которая заключается в том, что на данный момент 
– страна, недостаточно компьютеризированная на уровне персональных пользователей. По 
данным американских исследований, электронная торговля товарами народного потребления 
является выгодной при условии, что пользователями Сети являются 12% населения страны. Что 
касается количества наших пользователей Сети , то их численность на данный момент 
составляет около одного миллиона, то есть, чуть больше 1%. Этот показатель слишком мал для 
того, чтобы можно было говорить о выгодности электронной коммерции. В этом и заключается 
причина отставания и других стран СНГ от экономически развитых стран. Проблема Интернет-
бизнеса – это очень малое количество пользователей Сети. Для того, чтобы достигнуть тех же 
сумм по капитализации интернет-проектов, что и в западных развитых странах, количество 
пользователей Интернета должно составить 10-15 млн. человек [1]. 

Электронная торговля открывает только новые перспективы: улучшение качества систем 
связи, обмен информацией, рост многочисленных новых и международных предприятий - все 
это дает возможность ускорить развитие электронной торговли, что требует поддержки 
динамики электронной торговли и Интернета. Мы получаем множество преимуществ от 
устойчивого и здорового рынка электронной торговли: повсеместный рост предприятий 
местной экономики вне зависимости от форм собственности, доступ к экспортному рынку, 
рабочие места для квалифицированной рабочей силы, доступ к инвестиционному капиталу, а 
также увеличение налоговых поступлений от применения электронных платежей. 

Основными преимуществами бизнеса в Інтернет пространстве являются [2, 3, 4]: 
1) формируется новая экономическая система, темпы роста которой настолько 

колоссальны, что она уже успела изменить само традиционное понятие ведения бизнеса; 
2) быстрое создание и поддержка имиджа предприятия; 
3) расширение возможностей для клиента за счет оперативного предоставления 

информации: 
4) минимизация издержек - новые технологии позволяют совершить полный процесс 

сделки, включая: коммерческий запрос, оферту, закупочный ордер и выставление счета. 
Процесс совершения сделки посредством Интернет снижает затраты на закупку материалов на 
5-10%, складские расходы на 25- 50%, а административные расходы по закупкам даже до 70%; 

5) возможность работы по принципу 24/7; 
6) минимальные первоначальные вложения; 
7) возможность глобализации. 
Тем не менее, для того, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, должны 

быть устранены барьеры на пути эффективного применения электронной торговли , должны 
быть разъяснены многие неясные вопросы, а также, что еще более важно, не должны 
создаваться новые препятствия. 

Для того, чтобы максимально эффективно использовать достижения электронной 
торговли в бизнесе, инвестициях и торговле, органам власти необходимо: 

 Принять Закон о защите прав потребителя онлайн рынка 
 Принять Закон об электронно-цифровой подписи без привязки к какой-либо конкретной 

технологии.  
 Лицензирование электронных подписей должно быть добровольным и регулируемым 

самими участниками отрасли с целью стимулирования инноваций. По мере 
необходимости должны приниматься подзаконные акты, обеспечивающие 
функциональную равнозначность электронных сделок и подписей, с одной стороны, и 
оформленных на бумаге сделок и подписей, с другой стороны. Прежде всего 
общественность и деловое сообщество должны быть уверены в том, что электронные 
подписи будут признаваться законодательством и органами власти. 

 Отменить или смягчить законы, подзаконные акты и инструкции, предусматривающие 
обязательное бумажное оформление для заключения или регистрации сделок. 

 Пересмотреть и уточнить порядок налогообложения осуществляемых через Интернет 
сделок, при этом не устанавливая новые налоги и не создавая новые неясности. 
Опубликовать все решения с тем, чтобы предприниматели четко осознавали свои 
обязанности и были уверены в надежности использования Интернета для электронной 
торговли. Налогообложение электронной торговли должно быть нейтральным по 
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сравнению с налогообложением аналогичных сделок, осуществляемых без 
использования электронных средств. Налогообложение не должно затруднять или 
препятствовать торговле. Налоговая система не должна использовать 
дискриминационные нормы в отношении того или иного вида торговли, равно как и не 
должна создавать стимулов, способствующих изменению характера или места 
осуществления сделок. 

 Ослабить неэффективные и нереалистичные нормы и ограничения на использование 
средств кодировки на потребительском уровне. Эти ограничения только мешают 
конкурентоспособности разработчиков программного обеспечения в России и за 
рубежом, а также создают неуверенность со стороны потребителей. 

 Не допускать и устранять рыночные барьеры, которые подавляют инвестиции в 
техническую инфраструктуру, запрещая организациям связи, являющимися 
монополистами, иметь какое-либо отношение к Интернет-провайдерам. Такие правила 
"равноправной игры" дадут возможность провайдерам предоставлять услуги по 
межсетевой связи и локальной связи всем организациям, желающим приобрести 
открытый доступ в Интернет. В итоге увеличится конкуренция, будет упрощен доступ в 
Интернет, а цены за подсоединение к сети снизятся. 

 Избегать введения новых налогов, создания регулятивных органов, лицензий, 
регистраций или любых других действий, которые подрывают столь необходимую 
уверенность в целесообразности капиталовложений в Интернет и электронную 
торговлю. 

Ведущие зарубежные эксперты поддерживают необходимость стимулирования 
электронной торговли и устранения препятствий на пути ее роста; присоединившись к этой 
позиции, можно стать ключевым игроком мировой системы электронного бизнеса. 
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Концепция управления цепями поставок является одним из самых динамично 
развивающихся направлений научной и практической деятельности на протяжении последних 
десятилетий.  

Термин «Supply chain management – SCM» – «Управление цепями поставок» – был 
предложен системным интегратором – компанией «i2 Technologies» и консалтинговой 
компанией «Артур Андерсен» в начале 1980-х годов. Появление концепции управление цепями 
поставок также связывают со статьей К. Оливера и М. Вебера «Supply chain management: 
Logistics Catches up with Strategy», выпущенной ими в Лондоне в 1982 году. 

Основными целями и задачами являются: определение значения управления цепями 
поставок в современной экономике; ознакомление с понятием, содержанием, историей 
развития науки, ее задачами и классификацией цепей поставок. 

Современная наука предлагает множество различных определений понятия Supply Chain 
Management (SCM) – «Управление цепями поставок», при этом разброс мнений очень широк и 
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зависит от страны, логистической школы (направления) и конкретного исследователя. На 
сегодняшний день не существует единого мнения относительно содержания понятия 
«управление цепями поставок», оно постоянно уточняется и изменяется. Синтетическое 
определение цепи поставок, основанное на обобщении мнения большинства зарубежных 
ученых и специалистов, может звучать следующим образом: «Цепь поставок – это три или 
более экономические единицы (организации или лица), напрямую участвующих во внешних и 
внутренних потоках продукции, услуг, финансов и/или информации от источника до 
потребителя».  

 В настоящее время акцент в толковании этой концепции все больше смещается в 
сторону расширенного понимания Supply Chain Management (SCM), приведенного в сборнике 
«Стандартов по логистике и управлению цепями поставок». Управление цепями поставок 
(SCM) – это организация, планирование, контроль и выполнение товарного потока, от 
проектирования и закупок через производство и распределение до конечного потребителя в 
соответствии с требованиями рынка к эффективности по затратам. Логистика – это 
планирование, выполнение и контроль движения и размещения людей и/или товаров, а также 
поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах 
экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей. 

В логистике и управлении цепями поставок существуют различные национальные школы 
и течения. В настоящее время можно говорить о существовании американской школы (Д. 
Бауэрсокс, Дж. Клосс, Д. Уотерс, Дж. Сток, Д. Ламберт и др.), серьезных исследованиях в 
различных европейских странах, в том числе Великобритании (М. Кристофер, Дж. Менцер, К. 
Оливер, М. Вебер и др.). Определенный интерес представляют исследования австралийских 
ученых, оказывающих существенное влияние на развитие азиатской логистической школы. В 
частности, труды Джона Гаторны признанного специалиста мирового уровня в области 
логистики и Supply Chain  

Management из Австралии переведены на японский и китайские языки и в настоящее 
время пользуются большим признанием в странах Азии. 

В настоящее время управление цепями поставок как концепция SCM является одним из 
эффективных способов увеличения прибыли и доли рынка и активно внедряется в экономике 
промышленно развитых стран. Многие крупные компании, в том числе и украинские, внедряют 
принципы Supply Chain Management как новую идеологию бизнеса. Внедрению и развитию 
стратегических преимуществ логистики как за рубежом, так и в нашей стране способствуют 
общенациональные координирующее органы, такие как Европейская логистическая ассоциация 
(European Logistics Association – ELA) и Совет профессионалов в области управления цепями 
поставок (Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP). 

Любое предприятие промышленности, торговли или сферы услуг для обеспечения своей 
деятельности образует сложную структуру, включающую, кроме поставщиков и потребителей 
разного уровня, еще и большое число контрагентов – посредников. К логистическим 
посредникам относятся фирмы, оказывающие логистические услуги на принципах аутсорсинга 
для центральной/фокусной компании цепи поставок: экспедиторы, перевозчики, склады, 
терминалы, таможенные брокеры, страховые компании, агенты, стивидорные компании и т. п. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что эффективное управление 
цепями поставок – следующий шаг в деятельности компаний, который им необходим для 
повышения своей конкурентоспособности. 
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Мировые интеграционные процессы и усиление конкуренции требуют оживление 
вертикальной и горизонтальной кооперации в промышленности Украины. За счет 
производственной и финансовой синергии, которая образуется в результате интеграционных 
процессов повышаются благоприятные условия для активизации инновационного развития 
отраслей, ускорение модернизации ее материально-технической базы, внедрение 
современных технологий и широкое применение новейших научных разработок. В связи с 
этим многие страны все активнее используют кластерный подход в формировании и 
регулировании национальных инновационных программ. Результатом деятельности кластера 
является диффузия инновационной активности от одного участника к другому, поэтому 
кластеры, как инновационные источники, становятся той основой, на которой формируется 
национальная инновационная система. Создание и развитие кластеров позволяют решать не 
только отдельные отраслевые задачи, но и способствуют распределению инноваций по 
территории регионов, обеспечивая, таким образом, равномерность и сбалансированности 
пространственного развития экономики [1; 2].  

Анализ последних исследований и публикаций показал, что актуальным проблемам 
поиска путей инновационного развития промышленности Украины посвящены работы 
известных отечественных ученых В.В. Бакума, З.С. Варналия, А.А. Мазараки, М.О. Кизима, 
Б.Й. Пасхавера, М.А. Хвесика и других. Вместе с тем остаются недостаточно 
исследованными регионально-отраслевые аспекты формирования конкурентоспособного 
потенциала промышленных предприятий путем кластерных обединений в условиях усиления 
мировых глобализационных экономических процессов, что предопределяет необходимость 
дальнейшего исследования в указанном направлении.  

Первые совместные усилия по формированию кластеров в Украине были предприняты 
учеными и бизнесменами в Хмельницкой области в 1998 году. Постепенно развитие 
кластеров существенно расширилось и сформировалось значительное объединение 
организаций и предприятий в Хмельницком, Луцке, Львове, Житомире, Ивано-Франковске, 
Ровно, Херсоне, Севастополе и других городах. Так, например, на Тернопольщине действует 
корпорация «Научный парк «Инновационно-инвестиционный кластер Тернопольщины», что 
способствует развитию научно-технической и инновационной деятельности предприятий 
региона, эффективному и рациональному использованию научного потенциала, развития 
материально-технической базы высшей школы, коммерциализации результатов научных 
исследований и их внедрения на отечественном рынке.  

По состоянию на 2013 год в Украине кластерные структуры одиночно действуют в 
отдельных отраслях и регионах, иногда не учитывая конкурентные преимущества и 
специализацию областей, то есть кластерное развитие только начинает свое существование, 
тогда как в Европейском Союзе оно давно успешно действует [3]. В частности, экономика 
Финляндии полностью кластеризована и в ней выделено 9 кластеров, а экономика 
Нидерландов разбита на 20 "мегакластеров", на основе функционирования которых 
определены приоритеты инновационной политики государства. В Дании функционирует 29 
кластеров, в которых принимают участие 40 % всех предприятий страны, которые 
обеспечивают 60 % экспорта, и разрабатывается концепция кластеризации. В Австрии 
действуют трансграничные кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией, 
активизировались связи с Францией и Великобританией. Разработана политика 
стимулирования развития связей между исследовательскими институтами и промышленным 
сектором, снижены регуляторные барьеры в инновационных программах, формируются 
центры конкурентоспособности. В Германии созданы промышленные кластеры, а в Словении 
принято стратегию роста конкурентоспособности промышленности и разработана программа 
национального развития кластеров. Объединение усилий предпринимателей, органов 
управления, субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на определенной 
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территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе способствует 
рационализации производственно - рыночных процессов, перераспределения рисков и 
проведению гибкой политики, необходимой в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры 
[3, 4]. 

Распространенность кластерных стратегий и практика их осуществления значительно 
отличаются между странами. Страны ЕС приняли за основу шотландскую модель кластера, 
при которой ядром такого совместного производства становится крупное предприятие, 
объединяющее вокруг себя небольшие фирмы. Итальянская модель – болем популярна и 
базируется на равноправном сотрудничестве предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса. Многие специалисты рекомендуют для стран с переходной экономикой именно 
такую форму кластерной организации производства [5].  

Кластеризация экономики стала также важным механизмом развития и в соседних с 
Украиной странах Восточной Европы - Венгрии, Польше, Чехии, Словакии. Так, в Венгрии 
создана система из 150 кластеров в следующих направлениях: строительство, текстильное 
производство, термальные воды, оптическая техника, автомобилестроение, деревообработка, 
пищевая продукция, электроника и др. В Венгрии также функционируют 75 промышленных 
парков, которые объединяют 556 компаний с количеством работников - 60 тыс. человек. Эти 
промышленные парки имеют очень существенные таможенные и налоговые льготы. 
Доминирующую роль в освоении венгерской экономики иностранными инвесторами также в 
значительной степени сыграли транснациональные корпорации (ТНК). Из 100 крупнейших 
ТНК мира прочное место на венгерском рынке занимают 48. На долю ТНК приходится 75 – 
80 % иностранных инвестиций в экономику Венгрии, их дочерние предприятия и филиалы, 
которые, в свою очередь, обеспечивают до 30 % ВВП страны и 65 % венгерского экспорта 
материалов и продукции обрабатывающей промышленности.  

Как свидетельствуют данные Всемирного экономического форума, активная 
кластеризация экономики и привлечение ТНК на территории Венгрии, Чехии и Словакии 
позволила этим странам значительно повысить свои рейтинги конкурентоспособности и 
войти в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран мира. 

В то время как, согласно Индекса глобального конкурентоспособности 2013-2014 года, 
Украина за год опустилась на 11 позиций и занимает всего лишь 84 место среди 148 стран 
мира. Это во многом связано с ухудшением финансирования инновационных процессов. В 
стране почти отсутствует венчурное финансирование, из-за чего снижение инновационной 
эффективности становится долгосрочным трендом. Низкий уровень инновационного 
развития промышленных предприятий, в совокупности с их слабой адаптивностью к новым 
изменяющимся условиям в связи с глобализацией, является одной из ключевых причин 
низкой текущей оценки конкурентоспособности Украины в целом [5].  

При современных условиях ведения бизнеса ключевым фактором повышения 
конкурентоспособности промышленности является активизация инновационной деятельности 
предприятий путем создания кластеров на инновационных принципах. Развитие 
промышленности должно быть приоритетным направлением современной экономической 
политики государства, чтобы стать надежным источником пополнения государственного 
бюджета и значительных валютных поступлений. Воспроизведение и ускоренное развитие 
промышленности является важной предпосылкой преодоления кризисных явлений в 
экономике страны и требует применения направленной на это научно обоснованной ценовой, 
налоговой, финансово-кредитной, инвестиционной и инновационной политики государства. 
Конкурентоспособные кластеры часто имеют развитые связи с подобными кластерами в 
других регионах, что стимулирует развитие кооперации между родственными кластерами и 
способствует разработке и реализации программ развития сотрудничества.  

В то же время интеграция украинской экономики может помочь предпринимателям 
поднять свои бизнес-процессы на более высокий уровень и перенять лучшие стандарты у 
лидеров мировых рейтингов. Поэтому в условиях глобальной конкуренции Украина может 
занять достойные позиции путем наращивания собственного эффективного производства на 
основе кластерных объединений, а также более действенных государственных механизмов 
привлечения ТНК.  

Именно кластеры, в условиях нехватки инвестиционных ресурсов, имеют возможность 
обеспечить опережающий рост объемов производства инновационной продукции на основе 
тесного партнерства бизнеса, науки, образования и региональных и государственных властей. 
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Одним из главных стратегических направлений развития промышленности и формирования 
ее конкурентоспособного потенциала является приспособление к непрерывных изменений 
внешней среды и рыночного спроса, а также снижение рыночной власти импортеров 
продукции на товарных рынках путем производства более дешевой и качественной 
продукции на предприятиях отечественных кластеров.  
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В экономике развитых стран кластеры – один из действенных инструментов развития 
такой сферы как морские перевозки и являются инструментом стимулирования роста 
производительности, расширения и инновационной деятельности действующих портов. 
Морской транспорт является одним из основных способов международного товарооборота, 
обеспечивая перевозки более 80% физического объема мировой товарной торговли [1]. В 
современных условиях развитие мировой морской индустрии связано с ростом объемов, 
контейнеризацией грузов, значительных вложений инвестиций в строительство объектов 
инфраструктуры, что поспособствовало снижению операционных затрат на обработку грузов и 
привело к созданию крупных центров с современными перерабатывающими мощностями на 
основе кластерной формы организации. Кластерной форме организации посвящено ряд работ, 
среди которых можно выделить труды Абалкина Л., Ганущак-Ефименко Л.М., Геец В.М., 
Захарченко В.И., Котлубая А.М., Котляра М.Д., Коллинза Д., Портера М. и др. Несмотря на ряд 
исследований в области использования кластеров возникает необходимость в рассмотрении и 
разработке методических походов к процессу формирования морских кластеров в 
изменяющихся территориально-экономических условиях Украины. 

По определению Портера М.: «экономические кластеры – это сконцентрированные на 
некоторой территории группы взаимосвязанных компаний и организаций, взаимодополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных участников и кластеров в 
целом. В структуру кластерных систем входят, как правило, предприятия разных отраслей, 
органы местной власти, НИИ, Вузы и др.» [ 2 ]. Кластер – это группа предприятий, 
ограниченных географически или территориально (страны, регионы), интегрированных между 
собой, функционирующих в различных сферах, но взаимодополняющих друг друга для 
достижения стратегических целей. Существуют различные виды кластеров: дискретные, 
процессные, инновационные, туристические, транспортно - логистические кластеры  
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Морские кластеры относятся к транспортно-логистическим и, по-нашему мнению, 
морской кластер – это группы взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимодополняющих 
друг друга хозяйствующих субъектов: портов, товаропроизводителей, автотранспортных 
предприятий, железной дороги, судовладельческих, страховых и обслуживающих компаний, 
экспедиторских и стивидорских организаций, органы государственной и местной власти, НИИ, 
ВУЗы. Морской  кластер – это взаимодействие различных организаций, обеспечивающих 
снижение затрат, повышение прибыльности его участников и их конкурентоспособности. 

Кластерная форма организация создается на основе совместной работы, кооперации и 
специализации компаний и организаций, которые призваны обеспечивать сотрудничество, 
приводящее к эффективному конечному результату всех заинтересованных сторон. Создание 
морского кластера должно способствовать: 

 развитию международных транспортных коридоров; 
 разработке и реализации проектов, связанных с модернизацией, реконструкцией и 

строительством перегрузочных комплексов 
 перемещению грузов в полном объеме с наименьшими затратами, точно в срок; 
 обеспечению максимальной загрузки транспортных средств;  
 безопасности продвижения транспортных средств;  
 обеспечению ремонто-технологического и другого обслуживания; 
 развитию специализированного рынка труда, создаваемого образовательными 

учреждениями; 
 развитию рекрутинговых, крюинговых компаний для создания базы данных по найму и 

формированию команд соответствующих профессий и квалификации; 
 формированию единого информационного обеспечения с использованием новейших 

технических достижений; 
 организации кооперационных связей и механизмов взаимодействия между 

товаропроизводителями, портами, автотранспортными предприятиями и железной 
дорогой с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза. 

Влияние морских кластерных моделей на конкурентоспособность морских портов может 
осуществляться через: 

 изменение позиции на рынке, так как кластерная форма организации способствует 
сохранению и росту доли рынка; 

 возможность и способность к проведению и внедрению инновационных разработок, тем 
самым, обеспечивая технико-технологическое усовершенствование процесса погрузки-
разгрузки и передвижения, соответствующее современному международному научно-
техническому уровню и безопасности; 

 обновление и расширение оказываемых услуг на инновационной основе; 
 снижение затрат. 
Украина обладает значительным транзитным потенциалом в предоставлении экспорта 

транспортных услуг, тем самым способствуя повышению деловой активности и, что создает 
существенные возможности по формированию валового национального продукта. Однако на 
фоне общемирового роста тоннажа осуществляемого морским транспортом для морской 
отрасли Украины наблюдаются тенденции сокращения дедвейта. Для изменения создавшейся 
ситуации и с целью подъема морской отрасли Украины были приняты следующие 
стратегические направления ее развития: 

 разработка и реализация проектов, связанных с реконструкцией и строительством 
перегрузочных комплексов в связи с изменением номенклатуры грузов (навалочные 
грузы, растительные масла, контейнеры); 

 развитием международных транспортных коридоров; 
 обновление морского торгового флота судоходных компаний; 
 разработка единой политики в области технического надзора за судами и подготовки 

плавсостава; 
 проведение административной реформы с целью повышения эффективности на основе 

разделения функций управления имуществом и государственного надзора и контроля; 
Наряду со стратегическими направлениями развитие морехозяйственного комплекса, в 

современных условиях требуются и новые подходы к формированию системы организации, 
одной из которых является кластерная. Существуют различные подходы к формированию 
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кластера. Ппроведенные исследования различных методических подходов к формированию 
кластерных систем организации позволили выделить следющие этапы при формировании 
транспортно-логистического кластера с использованием морехозяйственного комплекса: 

 анализ рынка морских транспортных услуг и тенденции его развития; 
 выбор участников кластерной системы организации; 
 разработка программы действий сориентированные на гибкие принципы 

взаимодействия между участниками кластера; 
 формирование организационной структуры и создание системы управления для 

определения соподчинения участников и регистрации; 
 согласование и составление контракта, закрепляющие права и обязанности всех сторон 

кластерного формирования; 
 создание единой информационной системы для интеграции всех участников 

транспортно-грузового процесса. 
Создание транспортно-логического кластера с использованием морехозяйственного 

комплекса в соответствии с выполнением предложенных действий позволит всем участникам 
гибко реагировать на политико-экономические изменения и обеспечит повышение 
эффективности всех участников кластера.  
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Туристичний кластер розглядається як система інтенсивної виробничо-технологічної та 

інформаційної взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових та додаткових 
послуг з приводу створення „основного продукту” кластера – туристичного продукту. До 
туристичних кластерів відносяться групи підприємств, сконцентрованих географічно в межах 
регіону, які спільно використовують спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки 
праці та інші функціональні структури господарства. 

Проблемами створення, функціонуванні і розвитку кластерів займались такі зарубіжні і 
українські вчені як К. Андрущенко, М. Войнаренко, Л. Гонтаржевская, І. Дишловий, С. Куніцин, 
А. Маршал, Л. Романюк, М. Портер, В. Прайс, С. Соколенко, І. Таленадо, С. Ткачова, Х. 
Шреплер, та ін. 

Метою роботи є обгрунтування розробки кластерної моделі розвитку туристичної галузі 
Одеського регіону. 

В межах туристичних кластерів можливим є таке поєднання різних підприємств, які в 
одних ситуаціях конкурують між собою, а в інших – співробітничають для вироблення певних 
спільних рішень, розробки спільних ініціатив, хоча це в багатьох випадках залежить від 
структури кластеру. Отже, кластерна модель передбачає не тільки взаємовигідне 
співробітництво, обмін інформацією, ідеями, технологіями, працівниками, але й обов’язково 
передбачає наявність конкуренції між ними. 

Туристичні кластери можуть включати як незначну, так і велику кількість підприємств 
туристичного та споріднених і допоміжних секторів економіки. Вони можуть формуватися як з 
великих, так і з малих фірм у найрізноманітніших поєднаннях і відносинах. 
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Кластерна модель організації туристичної діяльності відрізняється відсутністю 
централізованого впливу, дотриманням умов рівноправності, створенням умов для зростання 
ринкової конкуренції серед виробників туристичних послуг тощо. Окрім того, діяльність 
туристичних кластерів спрямована на забезпечення: 

 інноваційності, адаптивності до умов зовнішніх ринків туристичних послуг, що 
постійно змінюються, взаємної діагностики підприємств кластеру; 

 максимального використання досягнень інформаційних та комунікаційних технологій 
(реклама в мережі Інтернет, електронна торгівля туристичними послугами); 

 підвищення рівня кваліфікації та інтелектуального потенціалу працівників. 
Отже, основними перевагами кластерної моделі організації туристичного бізнесу є: 
 використання ефекту масштабу, коли економічна ефективність спільної діяльності 

об’єднаних у туристичний кластер підприємств є вищою порівняно з відокремленою 
діяльністю; 

 розширення доступу до інновацій, що досягається за рахунок зустрічних міжфірмових 
потоків ідей та інформації; 

 формування локального галузевого ринку праці, що дозволяє здійснювати обмін 
співробітниками, їх стажування, підвищення кваліфікації; 

 зменшення собівартості послуг за рахунок спільного використання туристичних 
ресурсів та туристичної інфраструктури, розширення кола конкуруючих між собою 
постачальників та споживачів туристичних послуг, розвитку кооперування, договірної 
спеціалізації, участь у великих інвестиційних програмах. 

Механізм формування туристичних кластерів традиційно включає дві складові. З одного 
боку, це створення ініціативної групи з формування кластеру, до якої мають входити як 
представники ключових підприємств потенційного туристичного кластеру, так і фахівці, що 
мають досвід впровадження кластерної моделі в інших регіонах чи галузях (наприклад, 
спеціалісти агенцій регіонального розвитку, експерти різноманітних програм та ініціатив). З 
іншого боку, необхідною умовою є офіційне визнання та реєстрація кластеру органами 
державної та місцевої влади. 

Діяльність Одеського туристичного кластеру повинна бути спрямована на: 
 об’єднання можливостей i потужностей підприємств-партнерів у межах кластеру, 

створення спільного туристичного продукту; 
 участь в розробці програм та проектів розвитку туристичної галузі, реалізацію заходів 

щодо залучення іноземних інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури; 
 розвиток мережі поширення рекламних матеріалів, організацію i проведення заходів, які 

популяризують міста як туристичні центри на зовнішніх та внутрішніх ринках 
туристичних послуг; 

 сприяння підвищенню ділової кваліфікації i професіоналізму керівників, членів 
кластеру та інших спеціалістів, розвитку їх ділового партнерства, визначення потреби в 
спеціалістах та професійно підготовлених кадрах для туристичної галузі; 

 обмін та поширення набутого досвіду шляхом організації туристичних виставок, 
ярмарок, конференцій у містах кластеру; 

 сприяння в утворенні повноцінних ринкових структур, зміни відносин власності, 
забезпечення свободи підприємництва у туристичній сфері регіону; 

 розробку i використання нових підходів щодо організації туристичного бізнесу, 
сприяння поширенню кластерної моделі організації туристичної діяльності 
національних підприємств в інших регіонах країни. 

 розвиток мережі поширення рекламних матеріалів, організацію i проведення заходів, які 
популяризують міста як туристичні центри на зовнішніх та внутрішніх ринках 
туристичних послуг; 

 сприяння підвищенню ділової кваліфікації i професіоналізму керівників, членів 
кластеру та інших спеціалістів, розвитку їх ділового партнерства, визначення потреби в 
спеціалістах та професійно підготовлених кадрах для туристичної галузі; 

 обмін та поширення набутого досвіду шляхом організації туристичних виставок, 
ярмарок, конференцій у містах кластеру; 

 сприяння в утворенні повноцінних ринкових структур, зміни відносин власності, 
забезпечення свободи підприємництва у туристичній сфері регіону; 
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 розробку i використання нових підходів щодо організації туристичного бізнесу, 
сприяння поширенню кластерної моделі організації туристичної діяльності 
національних підприємств в інших регіонах країни. 

Отже, переваги кластерної моделі туристичної галузі Одеського регіону з урахуванням 
можливості виходу та закріплення на зовнішніх ринках є очевидними. Тому важливим 
аспектами моделі є розробка та вдосконалення законодавчої бази організації туристичних 
кластерів в Україні, становлення системи навчання і підготовки спеціалістів зі створення і 
впровадження кластерної моделі у сфері туризму з урахуванням потреб та перспектив розвитку 
регіонів, а також створення системи навчання і перекваліфікації фахівців для роботи на 
підприємствах у рамках туристичних кластерів. 
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The observation of changes in the public sector (not only in Poland) suggests that the adaptation 

of business solutions, may be a source of increased efficiency in this sector. A key instrument for the 
optimization of logistic processes are increasingly used in the logistics sector fleet monitoring systems 
based on telematics solutions (combining information technology and telecommunications). In 
particular, a vehicle tracking systems using satellite technology and systems available through the 
analysis of fleet operations in real time. Monitoring allows the assessment of efficiency of the fleet. 
This knowledge can also be used in operating activities of the Police. 

Vehicle monitoring system is the key, but only one of many organizational and economic 
solutions, which should be comprehensiveprepared with a special reference the organizational and 
economic police. The transfer of relevant business solutions to public sector operating conditions 
requires consideration of such differences in organizational culture and specific salary systems. 

The problem of optimizing fleet management using satellite monitoring system was the subject 
of research within the research and development project No. R00 0138 O 11, which is realized from 
09.01.2010 until 12.31.2011 year by a consortium of scientific and industrial, composed of: University 
of Economics in Katowice, as leader of the project, Voivodship Police Headquartersin Krakow, 
WASKO S.A. (a company operating in the IT sector, specializing in telematics hardware and 
software). 

The project is designed to develop methods to optimize vehicle operating costs and increase 
efficiency of the fleet of the police. The project has been included analysis and studies, especially 
choice of method of measuring fuel consumption in vehicles. The demonstrator system has been 
installed in police cars selected. The main functions of the system is receiving data from the GPS / 
GSM adapted to vehicles, especially fuel consumption (taken from the vehicle Controller Arena 
Network), processing of information collected by means of special algorithms, the presentation of 
calculation results in the client application, which is a fleet management tool. One of the functions of 
the system is able to monitor the vehicle position on a digital road map. This allows real-time 
surveillance of vehicle traffic police - example of the system shown in Fig. 1. 
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Fig. 1. Localization of the vehicle on a digital map

Otherwise may be enter and process information concerning the exploitation the vehicle (such 
as: identification, servicing, repair, fueling). The application allows you to obtain data about the 
operating costs of official vehicles. Accurate measurement of fuel consumption will enable the 
management of fuel economy, which should contribute to reducing transport costs.

A prototype system - the so
types of vehicles of the Police in Krakow. Vehicles are working in the police units located in areas 
typical of the Małopolska province (areas with characteristics of both mountain and lowland, and 
urban). The central servers (database and app
Police Headquarters in Krakow. There has been the first positive observations: once installed in the 
vehicles selected for video recording devices nor of an accident involving one of these cars.

Polish police have over 20 thousand units of transport, the majority (over 90%) are cars and 
trucks (Tab. 1). The average age of vehicles is decreasing as a result of purchases (only in 2009 bought 
nearly 5 thousand vehicles) - for vehicles is 4.7 years (Fig. 2
decreased in comparison with 2008 by 30% for cars. It should be noted that the fleet replacement 
program (Tab. 2) has been completed and is no longer continued in 2011, so the average age of 
vehicles will increase. Fleetis used extensively 
per year (Fig.2) [4]. 

No. Transport units
1 Cars 
2 Jeeps 
3 Vans 
4 Trucs 
5 Buses 
6 Special cars

TOTAL 
7 Boats 
8 Other 

TOTAL FLEET 
 
Source: The Polish Police data.
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Fig. 1. Localization of the vehicle on a digital map 

 
Otherwise may be enter and process information concerning the exploitation the vehicle (such 

as: identification, servicing, repair, fueling). The application allows you to obtain data about the 
perating costs of official vehicles. Accurate measurement of fuel consumption will enable the 

management of fuel economy, which should contribute to reducing transport costs.
the so-called technology demonstrator - embraced 150 vehicle

types of vehicles of the Police in Krakow. Vehicles are working in the police units located in areas 
typical of the Małopolska province (areas with characteristics of both mountain and lowland, and 
urban). The central servers (database and application), together with the workstation was located in 
Police Headquarters in Krakow. There has been the first positive observations: once installed in the 
vehicles selected for video recording devices nor of an accident involving one of these cars.

h police have over 20 thousand units of transport, the majority (over 90%) are cars and 
trucks (Tab. 1). The average age of vehicles is decreasing as a result of purchases (only in 2009 bought 

for vehicles is 4.7 years (Fig. 2). In 2009, the average age of vehicles 
decreased in comparison with 2008 by 30% for cars. It should be noted that the fleet replacement 
program (Tab. 2) has been completed and is no longer continued in 2011, so the average age of 

leetis used extensively - the average car mileage is just over 17 thousand km 

Polish police fleet (2009) 
 

Transport units Units 31.12.2009 r. 
12 955 

695 
3 642 
520 
108 

Special cars 356 
18 276 

280 
1 629 

20 185 

Source: The Polish Police data. 
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Otherwise may be enter and process information concerning the exploitation the vehicle (such 
as: identification, servicing, repair, fueling). The application allows you to obtain data about the 

perating costs of official vehicles. Accurate measurement of fuel consumption will enable the 
management of fuel economy, which should contribute to reducing transport costs. 

embraced 150 vehicles of various 
types of vehicles of the Police in Krakow. Vehicles are working in the police units located in areas 
typical of the Małopolska province (areas with characteristics of both mountain and lowland, and 

lication), together with the workstation was located in 
Police Headquarters in Krakow. There has been the first positive observations: once installed in the 
vehicles selected for video recording devices nor of an accident involving one of these cars. 

h police have over 20 thousand units of transport, the majority (over 90%) are cars and 
trucks (Tab. 1). The average age of vehicles is decreasing as a result of purchases (only in 2009 bought 

). In 2009, the average age of vehicles 
decreased in comparison with 2008 by 30% for cars. It should be noted that the fleet replacement 
program (Tab. 2) has been completed and is no longer continued in 2011, so the average age of 

the average car mileage is just over 17 thousand km 

Tab. 1 

Percent 
64,2 
3,4 
18 
2,6 
0,5 
1,8 

90,5 
1,4 
8,1 
100 
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Fundingsource 
The modernization of the police 
Localgovernmentresources 
The Norwegian Financial Mechanism

National Fund for Environmental Protection and 
Water Management 
Sponsoring 
TOTAL 

 
Source: The Polish Police 
 

Fig. 2. Average age of fleet

Operating costs of the fleet is around 246 million PLN per year (2009), including fuel costs are 
almost 130 million PLN. The cost calculation does not include 
depreciation and payroll. So the calculated unit cost was estimated at 0.71 PLN / km for 
2009.Technical maintenance efficiency is low 
an employee; service costs are hi
costs of a bus maintenance) – Fig. 3 and Fig. 4.

Source: own calculation based on the Polish Police data.
Poor use of the fleet is not reflected in the account of unit costs. Moreover, op

impair the use of rolling stock - at market conditions, such an economy would be impossible, as would 
lead to an increase in fleet costs [4].

Increase the efficiency of the transport industry requires comprehensive solutions, modeled on 
the approach used in business, taking into account not only the introduction of new monitoring 
techniques, but also organizational innovation. It is necessary to integrate the management of key fleet 
management processes (Fig. 5).  
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The financing of fleet purchases (2007-2010) 
PLN (mln) 

 362,7 
14,6 

The Norwegian Financial Mechanism 21,0 
National Fund for Environmental Protection and 0,6 

7,3 
406,2 

Source: The Polish Police data. 

 
Fig. 2. Average age of fleet Source: own calculation based on the Polish Police data.

 
Operating costs of the fleet is around 246 million PLN per year (2009), including fuel costs are 

almost 130 million PLN. The cost calculation does not include some of the costs: in particular, 
depreciation and payroll. So the calculated unit cost was estimated at 0.71 PLN / km for 
2009.Technical maintenance efficiency is low – on average, it is a bit over 30000 km of mileage per 
an employee; service costs are high (around 0,3 PLN per 1 vehicle- kilometer, which is similar to the 

Fig. 3 and Fig. 4. 
Source: own calculation based on the Polish Police data. 
Poor use of the fleet is not reflected in the account of unit costs. Moreover, op

at market conditions, such an economy would be impossible, as would 
lead to an increase in fleet costs [4]. 

Increase the efficiency of the transport industry requires comprehensive solutions, modeled on 
the approach used in business, taking into account not only the introduction of new monitoring 
techniques, but also organizational innovation. It is necessary to integrate the management of key fleet 
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Tab. 2 

Percent 
89 
3,7 
5,3 
0,2 

1,8 
100 

 

Source: own calculation based on the Polish Police data. 

Operating costs of the fleet is around 246 million PLN per year (2009), including fuel costs are 
some of the costs: in particular, 

depreciation and payroll. So the calculated unit cost was estimated at 0.71 PLN / km for 
on average, it is a bit over 30000 km of mileage per 

kilometer, which is similar to the 

Poor use of the fleet is not reflected in the account of unit costs. Moreover, optimization actions 
at market conditions, such an economy would be impossible, as would 

Increase the efficiency of the transport industry requires comprehensive solutions, modeled on 
the approach used in business, taking into account not only the introduction of new monitoring 
techniques, but also organizational innovation. It is necessary to integrate the management of key fleet 
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Fig. 3. Police maintenance efficiency (maintenance together with spare parts magazines and vehicle 

wash) presented as quotient of vehicle mileage and number of employees 

 
Source: own calculation based on the Polish Police data.
 

 
Fig. 4. Unit costs of

In particular, it is necessary to draw attention to the integration of basic management functions 
for the processes [3]: 

 the supply of transportation equipment 
stock is too small, the dominant factor in this process is the availability financial resources do 
not sufficiently take into account the structure of the owned fleet (which affects the costs of 
maintenance and operation), questionable whether this planning process, and its organization,

 rolling stock, which is crucial for the effectiveness of the police fleet 
operations negatively associated with vague supervision over the operation of rolling stock (i
is not possible to assign specific fuel consumption for users of rolling stock), and complement 
this picture is the lack of economic incentives that induce users to efficient use and care of the 
fleet, 

 fleet service - service is based on the work of its 
the service station, self
probably because it does not take into account the costs of travel to the service station and the 
exclusion from the work 

 cassation fleet - fleet retires from service reluctantly, no motivation, fleet sales resources go 
directly to the state budget, it appears that this process should be directly related to the 
procurement process in transport equipment and should also include elements of motivation.
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Source: own calculation based on the Polish Police data. 

ts of Police technical maintenance in PLN/km – data for 2009
(2009(km/employee)) 

In particular, it is necessary to draw attention to the integration of basic management functions 

the supply of transportation equipment - the impact of police units on purchases of rolling 
stock is too small, the dominant factor in this process is the availability financial resources do 
not sufficiently take into account the structure of the owned fleet (which affects the costs of 

on), questionable whether this planning process, and its organization,
rolling stock, which is crucial for the effectiveness of the police fleet 
operations negatively associated with vague supervision over the operation of rolling stock (i
is not possible to assign specific fuel consumption for users of rolling stock), and complement 
this picture is the lack of economic incentives that induce users to efficient use and care of the 

service is based on the work of its technical equipment, it is time to commute to 
the service station, self-service system seems to be cheaper than based on outsourcing, 
probably because it does not take into account the costs of travel to the service station and the 
exclusion from the work of officers supplying equipment for service stations,

fleet retires from service reluctantly, no motivation, fleet sales resources go 
directly to the state budget, it appears that this process should be directly related to the 

process in transport equipment and should also include elements of motivation.
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In particular, it is necessary to draw attention to the integration of basic management functions 

police units on purchases of rolling 
stock is too small, the dominant factor in this process is the availability financial resources do 
not sufficiently take into account the structure of the owned fleet (which affects the costs of 

on), questionable whether this planning process, and its organization, 
rolling stock, which is crucial for the effectiveness of the police fleet - the primacy of 
operations negatively associated with vague supervision over the operation of rolling stock (it 
is not possible to assign specific fuel consumption for users of rolling stock), and complement 
this picture is the lack of economic incentives that induce users to efficient use and care of the 

technical equipment, it is time to commute to 
service system seems to be cheaper than based on outsourcing, 

probably because it does not take into account the costs of travel to the service station and the 
of officers supplying equipment for service stations, 

fleet retires from service reluctantly, no motivation, fleet sales resources go 
directly to the state budget, it appears that this process should be directly related to the 

process in transport equipment and should also include elements of motivation. 
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The key to effective control of transport costs to implement a system that allows monitoring of 
rolling stock including for precise control of fuel economy. The experience of r
allow to expect significant economic benefits here (especially if we consider that at present the police 
are monitored only large, oversize excess fuel consumption and there is no incentive system to 
encourage savings in this area). 
well as independent solutions for use in the rolling stock of the carrier. An example of the first type of 
solutions can be FleetBoard offered by Mercedes, which is already installed in mo
vehicles (including in Poland, about 350). 

This system monitors events responsible for more than 80% of transport costs, it allows to 
improve transport security and optimization of drivers (which also has an environmental dimension) 
[1]. 

There are also solutions that integrate fleet management operators 
management (in particular, to refuel and service). Examples are offered in Poland AutoGuard party 
products, FmSolutions, and systems related to satellite navigation systems (GPS) 
these data integration on the work vehicle and its components, and location data [2,5].

The monitoring system created for the police must take into account the spe
operating business and that the measurement of fuel consumption in passenger cars is complicated. A 
major problem is the preparation of solutions to the economic incentives for drivers 
ofremunerationis stiff and formalized, 
changes to allow the introduction of such solutions. A major challenge will also prepare proposals for 
the management of the state of rolling stock (reduction and transfers between units) and 
time of the drivers. 

Bridge gaps between different lines of action should be optimization software allowing user to 
use information from the satellite monitoring system 
(Fig. 6). As you can see the GPS monitoring is only one of many elements of a computer system that 
includes the economy as a whole fleet of the police.
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Optimization of the police fleet is a difficult task due to the specific cost accounting in the 
public sector and the limitations budget system. However, the use of the police business solution bring 
measurable economic benefits. Satellite monitoring (treated as a key element of an integrated fleet 
management system) is an opportunity to improve transport efficiency of the police. In particular, the 
expected decrease in cost of operation and servicing of rolling stock, and greater attention to transport 
equipment. It is possible to more effectively manage the fleet. Obtaining the benefits depend on the 
implementation of telematics and organizational changes in the police. The reforms require the salary 
system (it is necessary motivational factors) and the system of buying and selling of vehicles. 
Effective management of the police fleet is a benefit in terms of logistics costs and improving 
operating efficiency of the police. 
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Успадкована структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних 

галузей, негативний вплив якої був посилений переходом до ринкових умов, э однією з 
першопричин екологічних проблем в Україні. У зв’язку з протиріччями між господарською 
діяльністю та навколишнім середовищем, постає проблема еколого-економічного управління. 
Це вимагає всебічного аналізу функціонування еколого-економічної системи, дослідження 
процесів та взаємодій, що відбуваються в її межах, розгляд її елементів і з’ясування місця та 
важливості екологізації підприємництва у цій системі. 

Дослідженнями взаємозв’язків економіки та природного середовища займається чимало 
вітчизняних науковців: Харічков С.К., Буркинський Б.В., Хумарова Н.І., Галушкіна Т.П., 
Садеков А.А., Мартинюк О.М. та інші, особлива увага яких надається розгляду 
екологоорієнтованого управління в Україні.  

Метою роботи є аналіз категорії еколого-економічної системи та процеса екологізації 
підприємництва при збалансованості природокористування. 

Поняття «еколого-економічна система» дає можливість здійснити системний підхід при 
дослідженні проблеми взаємодії виробничої діяльності з навколишнім середовищем. Важливим 
завданням аналізу еколого-економічній системи є визначення взаємозв'язків між параметрами 
технологічних процесів і змінами у навколишньому середовищі. Функціонування еколого-
економічної системи базується на принципах обміну речовин, енергії та інформації між її 
структурними одиницями, що відбувається у процесі суспільного виробництва. Ефективність 
функціонування еколого-економічної системи визначається якісними і кількісними 
показниками використання ресурсів і станом навколишнього середовища. 

Еколого-економічна система у своїй структурі має дві великі підсистеми: екологічну та 
економічну. До того ж, навколишнє середовище, як сукупність природних і штучних систем, є 
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не лише місцем існування людини та об’єктом її трудової діяльності, але одночасно й 
результатом такої діяльності. 

Під екологізацією підприємницькой діяльності слід розуміти процес цілеспрямованих 
екологічно орієнтованих перетворень у способах, методах, формах та відповідних 
організаційних системах, що відображають прояв підприємницької ініціативи у різних сферах 
виробничої, економічної, управлінської, соціальної діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року» інтеграція екологічної політики до галузевих 
політик, обов'язкове врахування екологічної складової при складанні стратегій, планів і 
програм розвитку України, впровадження екологічного управління на підприємствах, 
екологізація господарської діяльності є шляхом до сучасної секторальної екологічної політики, 
що реалізується у країнах Західної та Центральної Європи. 

Загальні економічні вимоги до підприємницької діяльності полягають у наступному:  
 підприємницька діяльність визначається допустимою лише за умови забезпечення при її 

проведенні екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, 
дотримання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;  

 суб’єкти підприємницької діяльності забезпечують обов’язкове оснащення виробничих 
і невиробничих об’єктів спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів 
і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих чинників на навколишнє 
природне середовище, приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих 
речовин і за характеристиками шкідливих факторів; 

 реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, проектів її організації (бізнес-планів) 
проводиться лише при обов’язковій наявності матеріалів оцінки її дії на навколишнє 
природне середовище і здоров’я людей та декларуванні характеру і ступеня вірогідного 
негативного впливу на стан навколишнього природного середовища; 

 використання природних ресурсів для потреб підприємницької діяльності, зокрема, для 
розвитку екологічного підприємництва, вирішується при дотриманні умов їх 
раціональних економних витрат на основі застосування новітніх ресурсозберігаючих 
технологій, здійснення заходів щодо попередження псування, забруднення, виснаження 
і деградації якості об’єктів природно-ресурсного потенціалу, здійснення заходів щодо 
відтворення поновлюваних природних ресурсів, застосування біологічних, хімічних та 
інших способів поліпшення якості природних ресурсів, збереження об’єктів природно-
заповідного фонду та інших територій, що особливо охороняються; 

 розвиток підприємницької діяльності за участю іноземних суб’єктів і здійсненням при 
цьому імпорту на вітчизняну територію товарів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 
комплектуючих виробів і т.п.) повинно забезпечуватися із урахуванням обов’язкової 
сертифікації на предмет їх відповідності фармакологічним, санітарним, фіто 
санітарним, ветеринарним і екологічним нормам, що діють по відношенню до 
аналогічних товарів національного виробництва згідно законам України; 

 у разі імпорту товарів, що не мають аналогів в Україні, об’єкти підприємницької 
діяльності повинні забезпечувати надання сертифікату, що засвідчує відповідність 
екологічних санітарно-гігієничних та інших характеристик цього товару міжнародним 
стандартам, що діють, і вимогам країни. Що є ведучою в експорті цього товару. 

Стратегія сталого розвитку потребує врахування екологічної складової в економіці як 
індикатора національної конкурентоспроможності і раціонального природокористування. 
Однак протягом майже двох десятиліть державності Україна ще не сформувала послідовну 
стратегію сталого розвитку країни, яка б визначила його принципи, напрями й цілі. 

Одним із шляхів зменшення техногенного навантаження на довкілля є впровадження 
більш чистого виробництва.  

Положення щодо впровадження більш чистого виробництва відображено в законах 
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2020 року», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями 
розвитку інноваційної діяльності в Україні», «Концепції державної промислової політики», 
затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2003 року № 102/2003, «Рекомендаціях 
парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в 
Україні», затверджених Постановою Верховної ради України від 20 лютого 2003 року № 2565. 
Однак відповідної стратегії і програми дій для розв’язання поставленої проблеми з 
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урахуванням наявних соціально-економічних, технічних і фінансових можливостей та ресурсів 
в країні до цього часу не прийнято. 

Відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" мету екологічних 
програм визначають центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади або 
органи місцевого самоврядування (ініціатор розроблення програми). Забезпечення реалізації 
природоохоронних програм здійснюється відповідним виконавцем програми або головним 
розпорядником коштів. Програми мають містити обов’язковий розділ "Очікувані результати 
виконання програми, визначення її ефективності" відповідно до вимог Закону України "Про 
державні цільові програми", Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2007 року № 106.  

Відповідно до наказу від 15.10.2012 № 491 «Про затвердження Методики оцінки 
ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) 
цільових екологічних програм» показники природоохоронного ефекту реалізації екологічних 
завдань розподіляють на такі типи: тип І - показники успішності процесу забезпечення 
(нормативно-правового, організаційного, наукового); тип ІІ - показники навантаження на 
навколишнє середовище; тип ІІІ - показники стану довкілля. 

Показники успішності процесу забезпечення - це показники, які свідчать про прийняття 
закону, іншого нормативно-правового акта або ж проведення семінарів, конференцій, навчань 
та інших адміністративно-правових і організаційних заходів, що можуть бути включені в 
програми, а також про проведення наукових досліджень. Показником є факт схвалення закону 
чи іншого нормативно-правового акта, проведення організаційного заходу, затвердження 
відповідних методик чи інструкцій. 

Показники навантаження на навколишнє середовище - це показники, що стосуються 
кількісної оцінки викидів, скидів, розміщення відходів, біологічного (мікробіологічного), 
шумового та електромагнітного забруднення. 

Показники стану довкілля - це загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні та інші 
показники, які демонструють стан якості компонентів навколишнього середовища (повітря, 
води, ґрунтів, донних відкладень, біоти тощо). 

Для кожної конкретної програми повинен встановлюватися перелік специфічних 
кількісних показників екологічної ефективності. 

Критерієм сталого розвитку суспільства має стати не поточний приріст обсягів 
виробництва, а потенціал його зростання в умовах збереження і переходу до прискореного 
поліпшення якісних показників навколишнього природного середовища, що є підґрунтям 
екологізації економіки. Значне місце в загальній системі екологізації підприємництва займають 
екологічні послуги. Це свідчить про те що від активності і професіоналізму надання 
екологічних послуг залежить ефективність процесу становлення і розвитку екологічних ринків 
і підприємництва, проведення комплексної екологічної модернізації виробництв. 
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