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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены ограничения и специфические особенности аграрного производства в контексте
обеспечения устойчивого агроэкономического роста. Выявлены ограничения и проблемы экономического
роста в сельском хозяйстве региона, как основном сегменте материального производства. Определены
региональные тенденции развития сельского хозяйства и факторы экономического роста отрасли.
ABSTRACT
The article examines the limitations and specific features of agricultural production in the context of ensuring
sustainable agroeconomic growth. The article identifies the limitations and problems of economic growth in
agriculture in the region, as the main segment of material production. Regional trends in the development of
agriculture and factors of economic growth in the industry have been determined.
Ключевые слова: регион; агроэкономический рост; специфика аграрной сферы; ограничения
экономического роста; сегмент; управление.
Keywords: region; agroeconomic growth; the specifics of the agrarian sector; restrictions on economic
growth; segment; management.
Важным условием эффективного социальноэкономического развития региона является управленческое воздействие на экономические процессы. В условиях политической и экономической
нестабильности особую актуальность приобретает
проблема управления агроэкономическим ростом.
Развитие аграрного сектора экономики России
на современном этапе носит неустойчивый, достаточно противоречивый характер, не обеспечивает
необходимый уровень продовольственной безопасности страны и регионов. Темп роста в аграрном
секторе при его положительном значении остается
невысоким, что затрудняет формирование потенциала экономического развития отрасли [1, с. 27].
В сложившихся условиях встает необходимость поиска новых подходов и направлений в
управлении агроэкономическим ростом, позволяющих обеспечить не только положительную динамику производства продукции, но и создать условия для устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе.
Возможности управления агроэкономическим
ростом определяются, в первую очередь, обязательным учетом базовых тенденций, проблем и специ-

фики аграрного сектора. Базовые вопросы аграрного производства определяются его ключевой ролью в качестве источника продовольственных ресурсов для населения и сырья для промышленности; проявляются в защите культурных традиций и
ценностей сельского населения, обеспечении социального развития сельских территорий, сохранении
природных ресурсов и др.
Рассматривая компетенции в более широком
масштабе, следует выделить, в частности, многофункциональность аграрного производства как
основы АПК: обеспечение населения качественными продуктами питания; влияние на продовольственную безопасность и экономическую независимость страны и регионов; развитие человеческого
потенциала экономической системы; внедрение инновационных и информационных технологий, позволяющих повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках. Отсюда
видно, что аграрный сектор, как многофункциональная система, выполняет производственную,
трудовую, природоохранную, ресурсную, социальную, демографическую и другие функции [3, с.
869].
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Выделение особенностей сельского хозяйства
как объекта материального производства основывается на учете естественных, эволюционных, воспроизводственных, национальных и региональных
параметров аграрной сферы. Путем адаптации основных положений теории и практики управления
экономическим ростом к особенностям аграрного
производства можно выработать особые подходы в
этой области.
Агроэкономический рост определяется прежде
всего объемами, состоянием и эффективностью использования капитала, природно-биологических и
человеческих ресурсов, которые, следовательно,
представляют собой факторы роста. Достижение
устойчивого агроэкономического развития возможно в долгосрочном периоде, поэтому следует
обеспечить единство и взаимодействие производственного потенциала, человеческого капитала и
природной среды [4, с. 114]. Однако, обеспечение
экономического роста только за счет этих факторов
ограничено, что вызывает необходимость создания
дополнительных источников для эффективного
развития аграрного сектора.
В частности, обеспечение высоких результатов
деятельности сельскохозяйственных производителей отдельного региона может быть достигнуто с
помощью построения механизма снижения транзакционных издержек. Этот механизм призван дополнить государственное вмешательство и по мере
своего развития способен постепенно заменить реэкспорт доходов бюджета в сельское хозяйство. Согласно общей теории транзакционных издержек,
ключевой вопрос предприятий промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, - соотношение суммы расходов, понесенных в рамках организации, и тех издержек, которые потребовались
для операций, которые проводились на открытом
рыночном пространстве.
В сельском хозяйстве наиболее предпочтительным является не полностью интегрированные
расходы в иерархическую структуру, при условии
сохранения автономии обеих сторон сделки. Примером подобной организационно-управленческой
системы являются сельскохозяйственные кооперативы.
Эффективность и темпы регионального агроэкономического роста во многом зависят от природных факторов, например, абиотическое давление может наложить серьёзные ограничения на
продуктивность сельскохозяйственных культур,
ограничить величину земель, пригодных для сельского хозяйства. Особенно это справедливо для тех
регионов, которые не могут себе позволить такие
ограничения в силу острой потребности в сельскохозяйственной продукции.
Экологические стрессы, такие, как засоление и
засуха, ведут к снижению агроэкономического роста и производительности труда в сельском хозяйстве более, чем все другие негативные природные
факторы. Складывается крайне опасное противоречие - в то время как в ответ на рост мирового населения мировое сельское хозяйство должно производить большую доходность на единицу площади,
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чем когда-либо прежде, не менее половины всех
орошаемых земель серьезно пострадали от засоления и заболачивания. В настоящее время большие
площади земли не орошаются из-за засоления
именно там, где новые земли подпадают под орошение. В результате соленость почвы является серьезной угрозой для экономики сельского хозяйства в региональном масштабе.
В условиях традиционного ведения сельского
хозяйства в регионах страны, когда валовая продукция и другие параметры сельского хозяйства зависят от состояния природно-климатических условий
и характеристик природной системы, определяющее значение в обеспечении агроэкономического
роста имеют погодные условия (главным образом,
температурный и водный режим, количество осадков) и плодородие почвы. Погодные условия слабо
поддаются управлению, поэтому к ним следует
приспосабливаться, учитывая их годовые колебания. К состоянию плодородия почвы можно адаптировать свою деятельность путем применения
правильного севооборота, отведения земель под
пар, внесения удобрений и т. д. [2, с. 279]
Снятие ограничений для агроэкономического
роста возможно в основном за счет снижения неопределенности в отношении размера, сроков и качества сырья, поставляемого на региональный рынок аграрным сектором. Решение данной задачи
предусматривается на основе разработки прогнозных сценариев.
Современное сельскохозяйственное производство носит многоукладный характер, охватывая
субъектов различных форм собственности и хозяйствования, масштабов деятельности, а также имеющих коренные различия. Крупные агропромышленные хозяйства прибегают при извлечении прибыли
к экономии на масштабах производства. Однако у
них имеется существенный недостаток - деградация региональных агроэкосистем (через стоки питательных веществ в грунтовые воды и загрязнения
почв токсичными соединениями). Это ограничение
агроэкономического роста также преодолевается с
помощью сельскохозяйственного производства, которое оказывает благотворное влияние на его эффективность за счет более рационального использования производственных ресурсов. Крупные хозяйства имеют возможность получать прибыль
благодаря значительному сокращению расходов на
бизнес. Тем не менее, в социально устойчивом развитии сельского хозяйства неизбежно возрастают
эксплуатационные расходы, так как это связано с
небольшими площадями фермерских хозяйств в отдельных регионах, которые не в состоянии достичь
экономии на масштабах. В то же время этот тип хозяйства производит более качественные продукты,
реализуемые по более высоким ценам.
Специфика регионального агроэкономического роста в Кабардино-Балкарской Республике
характеризуется следующими тенденциями.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями республики (сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2019 г. произведено
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сельскохозяйственной продукции на сумму 54,1
млрд. руб., что составляет 105 % к уровню 2018 г.
Рост объема продукции сельского хозяйства обеспечено увеличением объема продукции растениеводства на 5,8 %, продукции животноводства - на 4
%.
В хозяйствах всех категорий в 2019 г. произведено 1,1 млн тонн зерна в весе после доработки,
112,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом
весе), 514,4 тыс. тонн молока, 230,1 млн шт. яиц,
что составляет к уровню 2018 г. соответственно
100,7 %, 102,5 %, 103,0 % и 100,1 %. Основная часть
объемов продукции производится крупными и
средними сельскохозяйственными организациями,
несмотря на рост числа крестьянских (фермерских)
хозяйств и развитие арендной формы хозяйствования. Это свидетельствует о том, что в сельскохозяйственном производстве наблюдаются тенденции
интеграции и кооперации, поскольку недостаточно
созданы условия для развития малых форм хозяйствования, обеспечивающих высокую эффективность отрасли.
Следует отметить рост производства в большинстве отраслей аграрной экономики, повышение
уровня продовольственной самообеспеченности
республики. Вместе с тем имеются ограничения и
проблемы экономического роста в сельском хозяйстве: неравномерность темпов роста по отраслям
растениеводства и животноводства; концентрация
роста в узкой группе сельскохозяйственных товаропроизводителей; сильная зависимость от импорта
техники и технологий; усиление социальных проблем в сельской территории.
В региональной системе управления агроэкономическим ростом особая роль принадлежит инновационно-инвестиционным факторам, обеспечивающим увеличение объемов и повышение эффективности производства в условиях сокращения
издержек. Инновационная политика в аграрной
сфере направлена, прежде всего, на формирование
механизма внедрения в производство ресурсосберегающих технологий, стимулирование инновационной активности предприятий, увеличение производственного потенциала предприятий.
Большим стимулом для обеспечения экономического роста в аграрном секторе республики служит реализация современных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области животноводства,
растениеводства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, направленных
на импортозамещение агропромышленной продукции.
В исследуемом регионе, мы можем выделить
три рыночных сегмента, которые занимают доминирующее положение и формируют агроэкономическую динамику:
- сельскохозяйственные рынки – рынки сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства; продукции животноводства)
- рынки услуг (информационные, консалтинг,
научно-исследовательские, специфичные для отрасли, например, ветеринарные и т.д.)

5
- сфера торговли, она же может относиться к
рынкам услуг: услуги предприятий оптовой и розничной торговли, дистрибуция, услуги дилерских
компаний, услуги переработки и т.д.
В условиях научно-технологической трансформации аграрного сектора, перехода на инновационные технологии ведения сельскохозяйственного производства ограничения, связаны лишь с
возможностями использования передовых технологий в производстве, что на первом этапе требует инвестиций. Другой аспект ограничений связан с кадровым обеспечением, то есть наличием специалистов, владеющих современными управленческими
компетенциями, и специалистов, владеющих навыками и компетенциями работы на новых технологических оборудованиях и машинах.
Таким образом, динамика аграрной сферы
четко обозначила основные конструкции агроэкономического роста, которые состоят в зависимости
роста производства от: условий и факторов роста;
возможностей применения инновационной техники и технологий; активности использования селекции и биотехнологий; технологий менеджмента
и маркетинга; организационной структуры производства; адекватности использования рыночных
методов; применения элементов стратегического
менеджмента. Эти конструкции архитектуры агроэкономического роста формируют данный хозяйственный уклад и определяют изменение модели
роста в перспективе.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается блок математической вычислимой имитационной модели, посвященный
одному из экономических агентов, характеризующий доступность средства связи, а именно возможность
выхода в Интернет и просмотра ТВ среди населения и домашних хозяйств в регионах на территории РФ.
В разрезе модели рассматриваются экономические агенты, при этом агент- «связь» рассматривается в первые. Для детального построения модели нам потребовалось проанализировать поставщиков связи в регионы и доступность услуг среди разных слоев населения.
ABSTRACT
The paper considers one of the blocks of a mathematical computable simulation model, dedicated to one of
the economic agents, characterizing the availability of a communication facility, namely, the ability to access the
Internet and watch TV among the population and households in the regions of the Russian Federation. In the
context of the model, economic agents are considered, while the agent-" communication sector" is considered in
the first. We analyze the communication providers in the regions and the availability of services among different
segments of the population.
Ключевые слова: вычислимая имитационная модель, российская экономика, сектор связи, потребление в секторе связи, сектор связи в период пандемии.
Keywords: computable general equilibrium model, Russian economy, communication sector, consumption
in the communications sector, communications sector during a pandemic.
Данная работа является одним из разрабатываемых блоков. В объединённую модель включены
различные агенты для составления математической
вычислимой имитационной модели: транспорт,
связь, банковский и нефтегазовый сектор, бюджетный и отраслевой, а так же интегрированное домашнее хозяйство (население). В данной работе мы
проанализируем взаимодействие домашнего хозяйства и связь.
Вопросами имитационного моделирования занимались в ЦЭМИ РАН-совместно с академиком
В.Л. Макаровым и сотрудниками его лаборатории
разработаны в среде Excel и Visual Studio имитационные модели российской экономики CGE
(Computable General Equilibrium), имеющие несколько направлений - модель c газовой отраслью
(RUSEC-GAZPROM) и модель с естественными
монополиями (RUSEC: Natural Monopolies), а так
же модель денежного обращения [1].
Рассмотрим ниже влияние различных сервисов
и спрос на них в период пандемии и первой волны
covid-19 в первом и втором квартале 2020 года.
Компания Netflix, выпускающая сериалы, имеет
высокий спрос, а в период эпидемии он вырос в несколько раз за счет клиентской базы, в нее входят в
большей степени подростки, которые лишены очного обучения. Компании приходится сократить
трафик в сетях по всей Европе в качестве меры по
облегчению для интернет-провайдеров (ISPs). В то
время как, Alphabet Inc YouTube и Amazon.com Inc

присоединился к Netflix (NFLX.O) в ответ на призыв главы промышленности Европейского Союза
Тьерри Бретона сократить качество изображения,
чтобы предотвратить перегрузку. Walt Disney Co
(DIS.N) стриминговый сервис Disney+, запуск которого был намечен на 24 марта в Великобритании и
на большинстве крупных европейских рынков, по
просьбе французского правительства отложил его
запуск во Франции на две недели [2].
В результате мер социального десантирования,
введенных в середине марта на территории Европы
для борьбы с пандемией, спрос на Интернет-ресурсы увеличился, будь то онлайн видеоконференции, электронное обучение или развлекательные
цели. Это может привести к тому, что сети окажутся под напряжением в тот момент, когда они
должны функционировать на максимально возможном уровне. В целях предотвращения перегрузки
трафика и обеспечения открытого доступа в интернет, Тьерри Бретон призвал к ответственности
стриминговые сервисы, операторов и пользователей. Потоковые платформы рекомендуется предлагать стандартную, а не высокую четкость изображений и сотрудничать с операторами связи. Операторы ЕС указывают, что существует повышенный
спрос на подключение. Обсуждался и вопрос о создании специального механизма отчетности для
мониторинга ситуации с интернет-трафиком в каждом государстве-члене ЕС, с тем, чтобы иметь возможность реагировать на проблемы с пропускной
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способностью. Операторы ЕС указывают, что существует повышенный спрос на подключение с
начала пандемии и локдауна [3].
Компания Vodafone представляет свой планподдержку, который должен оказать помощь обществу в условиях пандемии. Описаны в плане следующие пункты: поддержание качества обслуживания сетей, обеспечение сетевого потенциала и
услуг для важнейших государственных функций,
улучшение распространения информации среди общественности, облегчение работы на дому и помощь малым и микро предприятиям в рамках цепочки поставок, повышение осведомленности правительств о передвижениях людей в районах,
закрытых на период карантина. Создание данной
платформы позволит решить несколько проблем
сразу, что достаточно выгодно для государства и
общества [4].
Использование мобильных телефонов и приложений в них увеличивается за счет пандемии, так
как большое количество людей находится дома, но
при этом не желают себя ограничивать в общении,
развлечениях, знакомствах и бизнесе. App Annie
провела свой статистический анализ приложений и
спроса на Интернет-ресурсы, которые показали повышение спроса на различные медиа платформы.
Например, приложения для знакомств Tinder, которое стало пользоваться большим спросом в период
первой волны пандемии- смогло заменить знакомство на улицах, ресторанах и т.д., а также легко в
использовании, что позволяет людям быть более
уверенными в себе. Сокращение спроса на приложения произошли в секторе такси, каршеринга и
других сервисов транспорта и логистики населения, например, приложения для совместных поездок стали не нужными в период пандемии, поэтому
их поток скачивания сократился в несколько раз,
такие как Blabla car (сервис поиска попутчиков),
или же Didi (самая популярная сеть такси в Азии).
App Annie рассматривает разные стороны мобиль-
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ных-приложений и их ресурсы (время использования, количество скачиваний и другие параметры),
что позволяет рассмотреть данную проблему с разных сторон [5].
SimilarWeb собирает и упорядочивает данные
о интернет-трафике и спрос на приложения в период пандемии. Статистические данные можно использовать в исследовании, так как они постоянно
обновляются, что позволяет следить за ситуацией
каждый день. Данные собираются не только о приложениях, но и о посещениях сайтов или поисковых слов о коронавирусе. Следует отметить, что с
уменьшением осложнения ситуации с распространением коронавируса сайты авиакомпаний и представители услуг съёмного жилья и проживания в
отелях немного выросли в спросе, а доставка еды,
СМИ (вопросы о пандемии), онлайн-шоппинг снизился, но не означает, что во всех странах снять карантин или пандемия прекратилась. Во многих
странах мира, с момента смягчения карантинных
мер и снятия режима самоизоляции- население
стало меньше использовать онлайн-приложения.
Это связано с открытием спортивных учреждений,
ресторанов, парков. [6]
Далее рассмотрим статистические показатели
потребления связи в региональном разрезе на территории РФ. Данные для анализа были взяты из [7].
На рисунке 1 представлено потребление услуг интернета в 2019 году, с точки зрения частотного анализа на территории РФ за услуги связи население
платит 500р. в месяц с учетом отклонения медианы.
Максимальная стоимость услуг связи Интернет составила 2500р. На рис.2 видно отличие графиков
потребления мобильной связи от Интернет услуг.
Разброс стоимости потребления мобильной связи
среди населения вызван разнообразием тарифов и
спроса на них- многие пользуются ограниченным
количеством минут и смс, либо подключают
тарифы, с учетом служебных обязанностей и
необходимостью использования безлимитного
пакета услуг для звонков или смс.
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Рис.1 Стоимость услуг Интернета для населения, предоставляемое провайдерами за 2019г, построено
в программе SPSS на данных27 волны [7].

Рис.2. Стоимость услуг мобильной связи и потребление среди населения за 2019г, построено в
программе SPSS на данных 27 волны [7].
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Рис. 3 Стоимость погашенного кредита за месяц среди опрошенного населения в 2019г., построенно в
программе SPSS на данных 27 волны [7].
На рисунке 3 мы можем наблюдать за
размерностью погашенных кредитов отпрошенных
респондентов. Максимальный кредит составил
77600 рублей, минимальный 150 р. На графике

видно, что сумма выплат в размере 10 000 р у
населения наиболее повторяющаяся величина, так
же стоит выделить суммы в 5, 15 и 20 тыс., а так же
3 тыс. рублей.

Рис. 4. Частота покупок валюты с целью сбережения среди опрошенного населения в 2019г.,
построенно в программе SPSS на данных 27 волны [7].
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На рисунке 4 представлены наиболее частые
ответы среди населения относительно покупки
валюты в качестве сбережений. Стоит отметить,
что в наибольшей частотой люди инвестируют в
100 долларов, что эквивалентно 7 тыс. рублей.
Далее
рассмотрим
доходы
населения,
представленные на рисунке 5. Обратим внимание
на то, что этот показатель характеризует семью или

домашнее хозяйство, а не каждого отдельного
индивида. Таким образом можно сделать вывод о
том, что услуги Интернет и мобильной связи не
всегда допступны для каждого домохозяйства и
могут превышать указанный их доход в месяц или
быть
эквивалентным
стоимость
данного
показателя.

Рис. 5. Доходы домашнеего хозяйства (семьи) среди опрошенного населения в 2019г., построенно в
программе SPSS на данных 27 волны [7].
Рассмотрев доходы и расходы на кредит и сбережения граждан, среди опрошенного населения,
остается несомненным тот факт, что для определенных групп населения услуги мобильной связи и Интернет не всегда стоит на первом месте среди расходов и в некоторых случаях может превышать указанные доходы. Не смотря на развитие
оптоволоконного интернета и рост спроса на стриминговые и другие услуги в период пандемии,
около 15% опрошенных не смогут себе позволить
услуги мобильной связи и интернет относительно
указанных ими доходов. Предположительно, создание льгот и субсидий на использование сети привлечет большее количество домашних хозяйств в
современные цифровые реалии и позволит повысить грамотность населения. Помимо этого, в труднодоступных местах для проживания возможно использовать онлайн обучение как альтернативу
школы, которая расположена более, чем в 10 км от
дома. Это привлечет новых учеников в районные
центры, и позволить получать дистанционное образование. В работе мы не рассматриваем достоинства и недостатки такого вида образования, а лишь
говорим о методах повышения грамотности среди
заинтересованных слоев населения путем субсидирования отрасли связи на территории РФ. Работа

выполнена при поддержке РФФИ, грант №20-01000629.
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АНОТАЦІЯ
У даній статті розглянуто специфіку зростання індустрії готельних послуг в умовах кризи, прогноз
зростання номерного фонду готелів на наступні роки, а також представлено прості підходи до досягнення
поліпшення ситуації, що склалась через карантин 2020 року.
ABSTRACT
The specificity of the growth of the hotel services industry under crisis circumstances, the forecast of the
growth of the hotel room stock for the next years, and also presents simple approaches to improving the situation
that has developed through the quarantine of 2020.
Ключові слова: туристична індустрія, ринок готельних послуг, фінансова відповідальність операторів.
Keywords: travel industry, hotel service market, operators' financial liability.
Постановка проблеми. B індустрії туризму та
гостинності постійно відбуваються динамічні
зміни. Тому аналіз розвитку туристичного ринку в
умовах мінливого навколишнього середовища є
найбільш актуальним на сьогоднішній день завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З
огляду на те, що таке явище, як економічна криза,
порівняно нове, відсутні серйозні наукові публікації в цьому напрямку. У зв'язку з цим в якості джерел були використані головнім чином матеріали періодичного друку, Інтернет-ресурси, законодавчі
матеріали з державних сайтів, статистичні дані й інформація автора, отримана в результаті дослідження діяльності готелів міста Києва.
Формування цілей статті. Метою даної статті
є вивчення впливу кризи на розвиток туристичного
ринку м. Києва. Досягнення мети дослідження зумовило розв'язання наступних задач:
- проаналізувати вплив кризи на розвиток готельного бізнесу;

- розглянути проєкт та законодавчу базу заради
поліпшення стану туристичної індустрії;
- визначити перспективні напрями розвитку
готельного бізнесу в Києві.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Ринок готельних інвестицій зазнає змін і щодо обсягів домовленостей, і в структурі потоків капіталу.
Активність міжнародних інвесторів, за результатами 2019 р., знижується, а джерелом фінансування
все частіше стають національні та місцеві інвестиційні компанії. Дана тенденція спостерігається
на всіх ринках світу, за винятком країн Європи, де
близько 35% укладених угод було здійснено за
участю міжнародних капіталів, включаючи інвестиції країн Близького Сходу і США.
Аналіз інвестиційної активності за 2019 р. також дає підстави припустити, що змінюється сам
профіль учасників угод з готельною нерухомістю.
Суверенні інвестиційні фонди (SWF) і приватні інвестори з високим рівнем капіталу (HNWI) все
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більш активно виступають в якості покупців готельної нерухомості. Разом з тим найбільш активними продавцями на ринках готельної нерухомості
в даний час є компанії-власники нерухомості та інвестиційні фонди.
Останнім часом у світовому готельному
бізнесі спостерігаються дві тенденції — скорочення
бізнес-поїздок і агресивна демпінгова політика готелів.
Номер в готелі «Hilton Kyiv» тепер коштує 9
546 - 31 932 грн., а в відомому київському «Premier
Palace Hotel» від 3 733 до 40 141 грн. за ніч на
вихідні дні. Ціну нижче звичайної в 3-4 рази тепер
висувають готелі 5* для провідних туроператорів
України (наприклад JoinUp, ANEX Tour і т.п.). Причому в цю вартість входять, як правило, сніданок і
ПДВ. В основному демпінгують великі іноземні готельні мережі, такі як Хаятт, Хілтон, ІнтерКонтененталь і т. п. Крім зниження цін на проживання,
готелі пропонують і інші програми для клієнтів:
наприклад, знижені ціни «вихідного дня» тепер
діють і з четверга на п'ятницю, і з неділі на понеділок [8].
В умовах економічної кризи істотно знижувати
ціни (демпінгувати) можуть собі дозволити великі

готелі, оскільки у них великий номерний фонд, і
собівартість кожного номера в результаті виявляється нижче, ніж собівартість номера в готелі такої ж категорії, але з невеликим номерним фондом.
В результаті готелі з меншим номерним фондом будуть змушені також знижувати ціни в боротьбі за
клієнта.
У готельному бізнесі спостерігається й інша
тенденція-скорочення бізнес-поїздок. Якщо раніше
він становив зазвичай 2,5-3,5 доби, то тепер 1,5-2.
Аналізуючи показники заповнюваності, середньої ціни за номер (ADR) і прибутковості в розрахунку на номер (RevPAR) за даними з 17 європейських столиць, наданими різними готелями,
можна зробити висновок повсюдному зниженні їх
заповнюваності.
Середня ціна за номер і показники прибутковості в розрахунку на номер почали знижуватися в
більшості європейських столиць ще з початку березня 2020 р., падіння прибутковості почалося
раніше запланованого терміну і відбувалося більш
швидкими темпами, ніж прогнозувалося спочатку.
Підсумки діяльності європейських готелів за
травень 2020 р. (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.) представлені в табл. 1 [10].
Tаблиця 1
Підсумок діяльності європейських готелей

Європейські столиці

Загрузка,
% динаміка

ADR (€),
% динаміка

RevPAR (€)

RevPAR (€),
% динаміка

Амстердам

-7

-2

116

-9

Берлін

-0,8

12

90

11

Брюсель

-5

3

102

-2

Копенгаген

-13

-2

76

-14

Дублін

-9

-11

76

-19

Гельсінкі

-0,7

3

83

2

Лісабон

-9

4

85

-5

Лондон

-3

-11

154

-14

Мадрид

-14

-3

85

-17

Москва

-4

1

214

-3

Осло

-3

-3

91

-6

Прага

-16

-10

102

-25

Рим

-15

-6

129

20

Стокгольм

-2

-4

92

-6

Таллінн

-15

-5

30

-19

Відень

-0,8

-0,6

120

-1

Варшава

-6

6

85

-0,2

Відповідно до євро, показники RevPAR
вдалося збільшити лише готелям Берліна і
Гельсінкі. З точки зору національних валют ці

європейські столиці приєдналися до Осло і
Стокгольма, що поліпшили показники RevPAR на 5
і 0,5% відповідно.
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У випадку з Лондоном, Лісабоном, Брюсселем
і Варшавою, незважаючи на збільшення показників
ADR, через зниження рівня заповнюваності
показники RevPAR дали негативну динаміку.
За даними TRI Hospitality, найсильніший спад
відзначений в паризьких готелях. Зниження прибутковості тут склало 31,7%. Середнє завантаження
готелів також знизилося на 9,4 %, склавши 79%.
При цьому середня вартість впала майже на 10%,
дійшовши до €230,38.
Зниження показників в готельному бізнесі є
наслідком світової фінансової кризи та спаду в економіці. Квітень й травень 2020 р. продовжили тенденцію зниження завантаження готелів, яка проявила себе на європейському ринкові раніше. В даний час стоїть проблема переогляду керівництвом
готелю цінової політики, щоб залишити прибуток в
умовах стрімкого падіння попиту на їх послуги.
Однією із традиційних проблем сьогодення
для столиці вважається нерозвинутий ринок готельних послуг. Що значно знижує привабливість міста
для іноземних туристів, таким чином знижуючи
кількість надходження коштів у міський бюджет завдяки туризму.
Заради поліпшення ситуації київська міська
адміністрація виготовляє числені програми та стратегії, що покликані змінити ситуацію. Однак всі
вони далекі від реалій готельного ринку, який розвивається цілком природно та подекуди навіть
вельми активно. Незважаючи на це багато учасників ринку в тій чи іншій ступені схвалюють дії
адміністрації міста.
Збільшення інвестицій в готельний бізнес з
боку влади міг би призвести до відновлення будівництва заморожених готельних проєктів, до покращення послуг в чинних готелях та як наслідок
збільшення кількості номерного фонду в декілька
сотень - це головні завдання які містяться в міській
цільовій програмі розвитку туризму на період 20192021 рр., яка закріпила основні напрямки розвитку
столиці, а саме: «Київ — місто на вікенд», «Київ
подієвий», «Київ — головний туристичний хаб
Східної Європи», «Київ — комфортне місто для далекомагістрального туриста». Такі покращення
могли вивести Київ на середньоєвропейський
рівень [2].
У місті функціонують близько 130 готелів,
сума котрих на сьогоднішній день відповідає 5,4%
від загальної кількості готелей у країні. За минулий
рік номерний фонд зріс лише на два нових готелі,
які в сумі становлять 110 номерів. І загальна сума
номерного фонду у Києві сягала позначки 10900. За
даними з огляду ринку готельної нерухомості від
Colliers International найбільша кількість готелів у
Києві має трьохзірковий статус, далі йдуть чотирьохзіркові та п'ятизіркові. Фонд який в загальній сумі складає близько 11 тисяч номерів [6].
Вартість проживання в готелях досить широко
диверсифікована. Середня вартість проживання в
готелях преміального класу становить 6250 грн. за
ніч, стандарт - 2500 грн, економ — 970 грн. При
цьому максимальна вартість становить понад 8000,
а мінімальна близько 320 грн за ніч. В загальному
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середня ціна проживання у готелях столиці вартує
1050 грн. за добу. Для прикладу, можна навести
ціну номера у Львові - 800, а в Одесі — 790 гривень
за ніч.
Залежно від географічного положення середня
вартість однієї ночі проживання неоднорідна. Чим
ближче до бізнес-центру Києва, тим вище середня
ціна номера. Так, наприклад, в Шевченківському
районі розташована найбільша кількість готелів з
найвищою ціною за проживання, а вже за десять
кілометрів у Голосіївському районі вартість за номер буде значно нища, і вибір готелів буде теж невеликий.
Також багато аналітиків оцінюючи об'єм номерного фонду столиці називають зовсім інші
цифри, включаючи в статистику не тільки готелі основних трьох класів, а й існуючі в місті міні готелі,
хостели та інші об'єкти, котрі так чи інакше представляють послуги з розміщення туристів. Загалом
вони виділяють: готелі, хостели та апартаменти. За
даними M Consulting Group найбільша пропозиція
у розміщенні спостерігається в секторі апартаментів які займають 70% ринку, готелі-19% [7].
У літній період в Києві від 5 до 10 тис.квартир
здається в короткострокову оренду з подобовою
оплатою. Житло, що надається в найм, фактично
становить другий номерний фонд міста, якщо
врахувати, що в кожній квартирі, як мінімум, 2
спальних місця. Це і пояснює відмінність в оцінках
обсягу номерного фонду.
Серйозний мінус у розвитку готельної індустрії становить низька кількість номерів. Станом на
2020 рік показник забезпеченості номерним фондом у розрахунку на тисячу жителів становить 3,5
номера на тисячу жителів, таким чином Київ
посідає найнищу ланку серед кількості номерів у
Центральній та Східній Європі. Для порівняння,
можна навести дані Colliers International, де у Софії
та Бухаресті - 5,2 номера, у Празі - 27,3 номера [3].
Окрім цього потрібно збільшити вклад державного бюджету в готельну індустрію, завдяки реалізації нової програми розвитку туризму в столиці.
Для поліпшення цієї ситуації потрібно збільшити
інвестиційний потік в розвиток туристичної індустрії яка б позитивно вплинула на індустрію розміщення.
За оцінками експертів, тільки на реалізацію
програми розвитку готельної інфраструктури необхідно буде щорічно витрачати 2-4 млрд грн. з
коштів інвесторів. Однак далеко не всі інвестори
вірять в перспективність вкладень в готельний
бізнес. Багато аналітиків впевнені, що продаж пакетів акцій відомих київських готелів цілком позитивно сприяє розвитку готельного бізнесу. Але
управління придбаними об’єктами, тобто акційними пакетами, залишає за собою власник, а він не
завжди приймає вигідне для міста рішення.
Так, на сьогоднішній день в столиці не вистачає готелів туристського класу (3 і 4 зірки), а сегмент 5-зіркових готелів розвивається добре. Разом
з тим залучення інвестицій в готельний бізнес йде
складно, оскільки кошти доводиться вкладати на
довготривалий період часу (табл. 2).
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Таблиця 2
Середні терміни окупності готелей
Категорія готелів

Термін окупності
(роки)

Прибутковість у відсотках

Вартість будівництва
чи реконструкції
(тис.долар./м²)

5*

10

10-12

5-9

4*

8-10

11-13

-

3*

7-8

15-17

1,3-1,9

Міні-готелі

6-8

-

-

Грандіозні проекти

10-15

-

-

Будівництво елітного житла може скласти
значну конкуренцію інвестиціям в готелі з точки
зору окупності проєкту. Тим більше, що місце, привабливе для будівництва готелю, не менш привабливо і для будівництва елітного житлового комплексу - у готелів і в елітного житла схожі потреби:
близькість до центру, вид з вікна, розвинена транспортна інфраструктура і т.д.
З оголошенням міжнародного карантину попит на готелі у Києві почав знижуватися. За прогнозами учасників ринку, протягом 2020-2021 р. заповнюваність міських готелів буде менше ніж 40-50%.
На сьогоднішній день значна частина номерів готелів порожня. Експерти зазначають, що близько
40% готелів закрили, інші ж скоротили більшість
своїх працівників, працюючи в «рамках карантинних обмежень». Проте, навіть такі серйозні зміни не
змогли вберегти готельєрів від втрати коштів.
Найбільші збитки отримали преміальний сегмент
гостинець, оскільки основна складова гостей становить іноземний турист, відсоток котрих через закриття кордонів впав до нуля. На сьогодні втрати у
туристичному сегменті країни нараховують більш
ніж 1,5 млрд. доларів США [1; 5].
Разом з тим в найближчі роки адміністрація
планує повернути відвідуваність туристами Києва
до локдауних цифр. Для цього до 2021 р. необхідно
подвоїти обсяг готельного фонду міста. За
оцінками експертів, у разі успішної реалізації цих
планів забезпеченість готельними номерами досягне європейського рівня, тобто 7-9 номерів на тисячу туристів. Такої кількості готельних номерів за
рік в українській столиці ще не було. У місті вже
існують готелі, які майже збудовані, але знаходяться в стадії заморозки через нестачу коштів на
будівництво. Однак навіть якщо відновити їхнє
будівництво ці показники залишуться рекордними.
Багато учасників ринку також вважають, що навіть
у 2022 р. досягти заявленого введення готелів в
місті не вдасться.
Що стосується туристських фірм, то глобальна
«ковідна» криза щонайперше торкнулася туристичну галузь всіх держав, в тому числі й Україну.
У ряді турфірм йдуть скорочення, не проходять
платежі, під загрозою знаходиться здійснення деяких чартерних програм. В першу чергу криза торкнулася компаній, що працюють з корпоративними

клієнтами, через те, що оплата за тури, як правило,
в цих випадках відбувається після надання послуги.
На початку 2020 року стало зрозуміло що потрібно удосконалити старий законопроєкт про туризм, який значно відстає від міжнародних. Тому на
початку осені Міністерство культури та інформаційної політики спільно з парламентом та представниками туристичної галузі підготувало новий
закон про туризм, який містить багато важливих нововведень. Новий закон передбачає захист туриста
у разі припинення дій туристичного оператора завдяки введенню обов'язкової 10% фінансової гарантії [9].
Таким чином законопроєкт, пропонує збільшення фінансової відповідальності туристичних
операторів з міжнародного туризму, є спробою
адміністративного переділу ринку і лобіюванням
інтересів страхових компаній великих турфірм.
Проте навіть зміни в законі та прийняття нових
проєктів задля покращення ситуації що склалась в
наслідок світової пандемії не зможуть допомогти у
втратах туристичної сфери держави, які за
підрахунками експертів на сьогоднішній день перейшли позначку в один мільярд доларів.
Очікується, що можливо повернення старого стану
справ у туризмі прийдеться чекати понад 2 роки.
Висновок
В умовах економічної кризи, що склалась через поширення коронавірусу у світовому готельному бізнесі спостерігаються дві тенденції — скорочення бізнес-поїздок і агресивна демпінгова політика великих готелів з великим номерним
фондом, що негативно позначається на роботі готелів з малим номерним фондом, оскільки в боротьбі
за клієнта вони змушені знижувати ціни.
Протягом 2020 р. середня заповнюваність
київських готелів буде перебувати на позначці
нижче 40-50%, і минути фінансову кризу без втрат
туристичній сфері не вдасться. Реальний стан справ
у туристичній сфері буде видно на початку 2021 р.
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АНОТАЦІЯ
У даній статті відображено вплив корпоративної соціальної відповідальності з організаційної точки
зору, особливо на залученість співробітників, на прикладі корейської готельної індустрії. Результати проведеного дослідження з використанням аналізу, свідчать про те, що цінність певних форм відповідальності
позитивно оцінюється співробітниками і робить позитивний вплив на організаційну залученість.
ABSTRACT
This article reflects the impact of corporate social responsibility from an organizational point of view, especially on employee’s involvement, such as the Korean Hotel Industry. The results of the conducted study with the
analysis, indicate that the value of certain forms of responsibility is positively regarded by employees and has a
positive effect on organizational engagement.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, організаційна прихильність, глобальні
корпорації, багатонаціональний бізнес, отримання прибутку, готельні менеджери, індустрія гостинності.
Keywords: corporate social responsibility, organizational commitment, global corporations, multinational
businesses, to make a profit, hotel managers, hospitality industry.
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Setting the problem
The British economic journal Fortune chooses and
rates the top 100 businesses that pay tribute to society
and the world annually by the amount of social contribution among the Fortune 500 companies. Four Korean
firms, SK, Hyundai Motors, LG and Samsung Electronics, were part of the “highest social responsibility list of
Fortune Magazine” last year, while BP(British Petroleum) and Barclays of Britain are ranked first and second, and many Japanese companies such as Toshiba,
Sony, Toyota Motors are ranked in the top 50.
Business ethics and corporate social responsibility
(CSR) have become an important concern in the world
as companies expand and broaden their size. Investors
also demand businesses to play a part in solving concerns such as the environment, labor, human rights and
social justice policies, in addition to profit benefits that
equal their economic strength.
For companies, satisfying social needs and optimizing income at the same time has not been an easy
job, and for that reason, CSR has been a minor element
in controlling businesses in recent years. The influence
of the new CSR practices of the company, however, began to attract further traction in reality. Many of the
world-renowned corporations expend money on their
CSR operations, and they understood that CSR is the
right tactic for the long-term profit-maximizing strategy of the organization.
An organization can “do well by doing well” by
strategically exercising CSR; in other words, it can
make a profit and make the planet a healthier place at
the same time, and it is a way to prosper all corporations
and community that Porter and Kramer call the strategic philanthropy of the win-win situation [15, 23].
CSR can be regarded as an important management
technique, and can also be a key factor in business. In
addition, responsibility-sharing management is becoming a survival tactic for multinational corporations, and
organizations have been needed by stakeholders to take
further action in the United States on social contribution practices. Thus, the practice of CSR is an intervention in the success of the company; it must therefore be
clearly prepared, closely monitored and periodically
evaluated [4, 15].
Organizations today go beyond donating capital to
provide active guidance and expertise to help address
social issues. Global corporations have strengthened or
reformed their market identities for decades by donating money grants to the society, but simply donating
money is no longer a successful way to achieve comparative advantages. The obligation of society for corporations is not only limited to the capital donation, but
also to the engagement and practice of CSR activities
[5].
In reality, the multinational businesses that have
been carrying out social contribution operations, usually the Bill & Melinda Gates Foundation and the Partner Shop of Ben & Jerry, can be easily identified and
now we call them social enterprises. The businesses
have strengthened their image and the world’s buyers
have placed a deep faith in them. On the other hand,
everyone remembers the Nike sweatshop scandal, the
story of Nike’s labour violence that gave an indication
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of the company’s failure in CSR to the anti-sweatshop
campaign in Mexico and the US.
As it has been mentioned above, even though CSR
in recent decades may be regarded as voluntary corporate engagement, it should be considered by the corporation as an indispensable obligation to succeed in today’s market climate.
In Russia, the question of corporate social responsibility has been the focus of a significant, if not uncontroversial, development in recent years, and ample voluntary movements have taken place on the part of the
more conscious and strategically thinking segment of
private companies. And CSR-related improvements are
slow to occur within large and medium-sized state and
state-controlled enterprises [21].
SERI’s latest CSR research, Elements of Sustainable Development Corporation, reported that CSR
practice has helped to improve the sales, market image,
credibility, and value of tangible and intangible assets
of the organization.
A strong reputation increases the appeal of the
brand from a demand-side viewpoint, which in essence,
increases the goodwill of the organization. In order to
recruit, maintain, and inspire professional workers, a
strong reputation is important from a supply-side perspective [15].
Several CSR tests have been performed for a long
time to validate the relationship between CSR and
brand identity, corporate reputation and financial efficiency, and these have shown that CSR has beneficial
effects on creating and enhancing brand image and confidence and optimizing performance. And from a market viewpoint, researchers suggest that CSR will boost
a company’s competitiveness. There is however very
minimal research on the relationship between CSR and
corporate organizational dedication or the confidence
of workers in their businesses. In other words, the bulk
of field experiments have been advanced on the customer side, other than on the organizational side [3, 25,
9].
The goal of this analysis was to figure out if CSR
practice has an internal impact on operational success
in specific areas of the hotel industry. The author performed a survey about how hotel workers understood
the CSR action of their businesses and assessed the degree of involvement with the CSR operations of the organization. Since the organizational participation of
workers is considered a critical element in the organizational success of the hospitality sector, this would be
a major initiative for the industry.
Analysis of recent research and publications
The CSR Concept. Since Bowen first determined
the term CSR as universal, Davis generalized the concept of CSR to encompass organizations and corporations, relating to the responsibilities of companies to
implement such strategies, to make those choices, or to
obey those lines of behavior that are appropriate in
terms of society’s priorities and values. Steiner developed the term generally as a social contract between
business and community relating to the corporate effect
on society’s wellbeing, and Davis and Blomstrom as
the administrative responsibility to take steps to protect
and promote both the welfare of society as a whole and
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the benefit of or-profits. Finally, Brown & Dacin conceptualized CSR as the status and actions of the company in relation to its assumed social obligations [8, 9].
The principle of CSR was researched and embodied by many scientists such as Carroll, Sen &
Bhattacharya, Poter & Kramer, and Gupta & Pirsch
based on the concept of CSR. [12, 25, 24, 18].
Carroll proposed that the fiscal, legal, ethical, and
discretionary categories of market success would be
embodied by social responsibility. Economic responsibility, according to Carroll, is essentially the social responsibility of businesses to manufacture products and
services that society needs and to market them at a
profit. Judicial obligation, in the case of economic responsibility, must be fulfilled concurrently with the
rules and legislation that the corporation is supposed to
run. Ethical obligations are additional actions and attitudes that are not generally codified into legislation but
are nonetheless expected by members of society to be
company. Finally, discretionary obligations are strictly
voluntary, and are motivated only by the willingness of
a corporation to act in social roles that are not mandated, not required by statute, and not often commonly
requested of corporations in an ethical context, such as
making philanthropic contributions [12].
Windsor reaffirmed that economic and legal obligations are socially important, that ethical responsibility is socially required, that philanthropy is socially
needed, and that any of these responsibilities is part of
a company’s overall social responsibility [27].
In view of the conceptualization of CSR, Sen &
Bhattacharya reduced the CSR initiatives pursued by
600 corporations to six large realms in the Corporate
Social Ratings Monitor: 1) community engagement
(e.g. support for arts and wellness services, socially
vulnerable school and housing projects, generous/innovative giving), 2) integration (e.g., reports and initiatives of diversity focused on sex, color, family, sexual
identity, and disability, or lack thereof, inside and outside the company), 3) employee support (e.g. respect
for wellbeing, job protection, integrity, etc., 4) climate
(e.g. environmentally sustainable goods, handling of
hazardous waste, use of ozone-depleting materials, animal monitoring, prevention of emissions, recycling),
5) non-U.S. Operations (e.g. international labour policies, operations in countries that violate human rights)
and 6) goods (e.g. product protection, R&D/innovation,
marketing/contracting disputes, antitrust disputes) [25].
Four justifications for CSR were stated by Porter
& Kramer: moral responsibility, sustainability, operating license, and credibility. They found out that corporations have the moral obligation, “duty to be decent
people and to do the right thing,” and in the Industry for
Social Responsibility objective, it is prevalent. Sustainable development is described as meeting present needs
without undermining future generations’ capacity to
fulfill their own needs. Transparency and philanthropy
can lead to a society’s sustainability. The operating license requires implicit or formal licenses. Governments, societies and various other parties are responsible for doing business. Finally, the prestige of an organization as a CSR initiative would boost its profile,
reinforce its brand and enliven morale [24].
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Carroll claimed that businesses need to make a
profit, uphold the rules, be fair and be a responsible corporate citizen, and CSR has been reaffirmed by Gupta
& Pirsch in four interrelated subcomponents: economic
law, ethics, and philanthropy. Although CSR is inextricably related to corporate ethics, it is a more inclusive
conceptualization of the obligation of corporations to
society as a whole that incorporates their more basic
ethical obligations to adhere to a collection of moral
standards or ideals in business behaviour. In other
words, ethical conduct within an organization by people or organizations is socially responsible, but CSR
goes beyond reasonable corporate ethics to represent
the moral responsibility of that company to maximize
its positive effect and minimize its negative influence
on society [13, 18].
In this research, Carroll and Gupta & Pirsch’s
broad-based conceptualizations of CSR are adhered to
as four components; economics, law, ethics, and philanthropy [13, 18].
CSR Benefits. The claim that organizations benefit from CSR has been confirmed by several scholars.
Gupta & Pirsch concluded that organizational survival
and sustainability are related to the successful accomplishment of the t0p8fgoals of their respective partners,
both economic (e.g. benefit maximization) and noneconomic (e.g. corporate social performance). Many
other researchers have said that organizations are compensated in forms that meet with the demands of clients
to be more socially responsible [18].
First, CSR has a favorable impact on the brand of
the company and the credibility of organizations in the
opinion of consumers [7, 19, 25, 16].
The strengthened brand and credibility and the advantages of processes and goods, such as effective usage of energy and waste avoidance, will enhance the
productivity of businesses [16]. CSR also boosts the
product growth of consumers and strengthens overall
customer support. It prevents unfavorable press and
customer boycotts and adverse business pressures, and
other CSR-related risks are minimized or reduced by
individuals [15, 20].
CSR leads indirectly to sales growth through enhanced brand awareness or directly through CSRdriven product or business development [25].
CSR lowers expenses, offers tax and funding incentives favorably affect the organization’s overall financial performance [15].
Finally, CSR actively and implicitly affects jobs.
It helps recruit and retain high-quality workers, and employees are more inspired by the enhanced prestige of
CSR. Employee efficiency is also increased by CSR
[15, 20].
In short, Weber identified numerous CSR benefits
into five CSR Market benefits clusters: (1) positive impact on the brand and credibility of the company, (2)
positive effects on employee morale, engagement and
recruiting, (3) cost savings, (4) improved income from
higher sales and market share, and (5) elimination or
control of risk linked to CSR [26].
In internal and external ways, CSR obviously
gives many advantages to the group as above and we
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tried in this analysis to figure out the advantages of
CSR based on organizational behavior.
Organizational Commitment. Organizational
commitment (OC) can be defined as the strength of the
identification of a participant with an engagement with
a particular organization, and refers to the allegiance of
an employee to the organization, identification with the
organization (i.e. confidence in the organization and internalization of organizational objectives), and interest
in the organization (i.e. personal activity rendered for
the sake of organization). In other words, it is a stabilizing power that connects employees to organizations
and has consequences for the employee’s continued
membership in the organization, a connection to the
whole organization and not to the task, work community, or conviction in the value of work itself. The sense
of binding or connecting the person to the organization
is expressed in the concept of OC [22].
Meyer & Allen suggested a three-component OC
model: (1) affective interaction that relates to the connection of an employee to the identification with an interest in an organization, (2) ongoing commitment that
is the awareness of an employee of the expenditures involved with leaving an institution, and (3) normative
commitment that relates to the feelings of responsibility
of an employee to continue with his or her organization,
both of which binds people to their organizations. The
essence of the psychological bonding of and OC portion with the organization is expressed by a distinction
between these three.
The value of OC lies in the dynamic interaction
between the institution and the individual and the degree to which other beneficial work habits (e.g. citizenship behaviors, in-role job performance) are promoted
by dedication to an organization. And as Griffin & Hepburn clarified, it is important that recognizing and fostering the organization’s dedication is essential to the
organization’s success and efficacy. Lack of OC has adverse consequences such as higher attrition rate and
turnover intent; higher absenteeism and tardiness;
lower performance that impacts productivity and effectiveness of the company. Again, the degree of OC is
linked to the purpose and efficiency of the employee in
terms of turnover [17, 4].
Justice, confidence, and work satisfaction are the
important factors that affect OC, and they have a direct
and indirect impact on each other. Justice expectations
throughout the procurement phase influence the organization’s consequent confidence, and procedural justice
has a substantial and constructive impact on OC
throughout the partnership. Confidence in the company
impacts crucial results such as OC and the conduct of
corporate citizenship and management trust has a positive impact on OC. OC is favorably related to worker
satisfaction, and corporate trust mediates the relationship between fairness and employee performance, such
as job satisfaction and OC [14, 17, 2].
In addition, total work satisfaction from management support and equal care has a favorable impact on
OC, i.e. job satisfaction is a determinant of OC. On the
contrary, OC is mainly correlated with work satisfaction, and both are positively linked [22].
The purpose of research
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The purpose of the research is to study the impact
of both CSR and OC on other organizational advantages or on various organizational saviors, to determine the important factors that affect OC and to define
accurate CSR measuring indicators in order to create a
more comprehensive and stable model.
Presentation of basic research material
The hotel workers who work full-time are the target demographic of this report. In downtown Seoul,
five super deluxe hotels (Hilton, Westin, Sheraton, InterContinental, and Hyatt) were chosen, and fifty questionnaires were given to each hotel employees. Of the
total of two hundred and fifty questionnaires, two hundred and thirty-seven useful questionnaires were returned, with a 94.8 percent response rate. There were
three sections of the questionnaire: CSR, OC, and emotional elements. The survey was performed for 21 days
(1-21 July). Pre-testing was carried out to assess the
face validity of the measurement scale, and then the final questionnaire was prepared.
In the area of hospitality management, hotel managers and academic scholars were first asked to explain
the complied objects and include opinions on whether
they felt that they were suitable for assessing CSR and
OC [3, 8].
To further refine the list of products, a pre-test was
performed with fifty hotel workers. Accordingly,
changes have been made based on the pre-test responses, such as clarifying ambiguous terms and enhancing the general format of the questionnaire.
This research focused on the impact of CSR, especially on organizational engagement, from an organizational viewpoint. This research analyzed the direct relationship between CSR and OC in the hospitality sector to investigate the effect, and the findings concluded
that CSR had a positive impact on OC. The ethical and
moral obligation and economic duty of CSR had a positive influence on OC in depth, and there was no effect
of philanthropic responsibility on it.
As a result, the most positive impact on OC was
the ethical and legal element of CSR. The analysis
shows that the value of ethical accountability is favorably regarded by workers and it has a positive effect on
organizational engagement. In recent years, hospitality
industry associations have made attempts to consistently stress the moral code and ethical obligations
within the organization and between the organization
and community to their employees through professional instruction. The actions of the companies lead to
a positive employee’s outcome, supporting them to be
more attached to their business. Therefore a relentless
effort is needed to enhance the corporate commitment
to ethical obligation of the organization.
Secondly, OC is also favorably impacted by economic liability. The author analyzed the most popular
hotels in the Korean economy, and the founders of the
organizations are closely related to the economic performance of their companies. This suggests that if they
are commercially successful, the participants would
most likely be faithful to their businesses.
Finally, this report did not find any clear relationships between CSR and OC’s philanthropic obliga-
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tions. This outcome may be induced by employee’s little knowledge of the philanthropic functions of the
company. The philanthropic obligation demonstrates
the lowest mean value of CSR attributes.
This either means that hospitality business organizations perform a limited amount of philanthropy or
social contribution programs, or that workers do not
truly appreciate the activities of their organizations in
society. Organizations in the hospitality industry
should be more involved in the practice of CSR, particularly philanthropy, whether the former or the latter. In
addition companies can use newsletters and message
boards to interact more efficiently with their workers so
that they can more easily understand the company’s attempts to support the community and society. Supporting staff to voluntarily engage in philanthropy can also
be a smart way to more effectively educate them about
the efforts of the corporations.
Conclusions
In conclusion, CSR benefits the organization not
only externally, as many research reports have suggested, but also internally in organizational participation. For an entity to coexist in society as a viable organization in the long term, the CSR is an important
and strategic instrument.
Hospitality companies should regard CSR as an
important management technique and a beneficial potential apparel strategy.
Finally, the shortcomings of the analysis should be
answered in order to offer guidance for future studies.
In a single hotel - the Korean super deluxe hotels - the
suggested hypothetical SEM model of CSR and OC has
been checked. Replications of this analysis should be
made in or with other deluxe hotels. The study of the
outcomes is somewhat limited. Such an application can
also help researchers define accurate CSR measuring
indicators and create a more comprehensive and stable
model.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність державної фінансової політики у системі соціально-економічного розвитку
країни. Визначено доцільність розбудови інструментарію перспективного бюджетного планування, що
підвищить якість управління бюджетним процесом. Посилення ролі бюджетної політики в регулюванні
соціальних і економічних процесів потребує покращення якості відповідних фінансово-економічних інститутів. Показано обґрунтування положень координації бюджетно-податкової політики з урахуванням економічної циклічності. Розвинуто підходи до економічної сутності державної фінансової політики, яку можна
представити як складову суспільного розвитку, що полягає у використанні та реалізації сукупності
відповідних економічних заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозв’язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки.
ABSTRACT
The article reveals the essence of public financial policy in the system of socio-economic development of the
country. The expediency of developing the tools of long-term budget planning, which will improve the quality of
budget process management, has been determined. Strengthening the role of fiscal policy in regulating social and
economic processes requires improving the quality of relevant financial and economic institutions. The substantiation of provisions of coordination of budgetary and tax policy taking into account economic cyclicality is shown.
Approaches to the economic essence of public financial policy, which can be presented as a component of social
development, which consists in the use and implementation of a set of appropriate economic measures, mechanisms of financial and economic regulation in conjunction with strategic priorities of the country to ensure social
needs, balanced, long-term development of the national economy.
Ключові слова: державна фінансова політика, фінансові відносини, бюджетна політика, податкова
політика, фінансовий механізм, соціально-економічний розвиток країни.
Keywords: public financial policy, financial relations, budget policy, tax policy, financial mechanism, socioeconomic development of the country.
Постановка проблеми. Розробка державної
фінансової політики потребує застосування системного підходу з огляду на певну відокремленість
функціональних повноважень інституцій, що
здійснюють прогнозування, планування її основних

показників. Важливим є обґрунтування концептуальних положень координації бюджетно-податкової
політики з урахуванням економічної циклічності. При
формуванні стратегії та відповідних заходів фінансо-
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вої політики необхідною умовою є дотримання сукупності принципів, які визначають базисну модель
співвідношення і взаємодії її структурних складових.
Вагомим є визначення пріоритетів у сфері фіскальної
консолідації та створення сприятливих умов для стійкого зростання економіки. Задля забезпечення макроекономічної стабільності доцільним є розвиток інституційних механізмів управлінням державним боргом.
Плановість та послідовність бюджетної політики є передумовою її дієвості, необхідним є удосконалення
системи бюджетного планування і прогнозування.
Потребують подальшого розвитку основні засади
державного аудиту, підвищення рівня прозорості
бюджетного процесу. Разом з тим, за умов інституційних перетворень, постає необхідність удосконалення регуляторних фінансових механізмів для
підтримки процесів економічного розвитку. Першочерговою є розробка державної фінансової стратегії, яка сприятиме ефективному досягненню
визначених завдань бюджетно-податкової і монетарної політики за рахунок їх гармонійного узгодження, оптимізації обсягу залучених фінансових
ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері розвитку фінансових відносин можна
назвати праці Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, Дж. М.
Кейнса, П. Кругмана, В.Нордхауса, Дж. Сакса,
П.Самуельсона, Дж. Стігліца, В. Танзі. Питання
формування державної фінансової політики досліджуються у працях вітчизняних вчених:
Т.Канєвої [1], Л.Козарезенко [2], І.Луніної, І.Лютого, В.Макогон [3,5], М.Пасічного[1],О.Самошкіної [4],В.Федосова, І.Чугунова [1-5] та інших.
Метою статті є розкриття сутності державної
фінансової політики у системі соціально-економічного розвитку країни.
Виклад основного матеріалу. Бюджетна
політика динамічно реагує на зміни стадій економічного циклу. Послідовність та виваженість заходів бюджетного регулювання має значимий
вплив на соціально-економічний розвиток країни.
Використання показника циклічно скоригованого
первинного балансу бюджету дозволило оцінити
розмір та результативність фіскальної консолідації
та бюджетно-податкового стимулювання. Ефективні експансіоністські заходи бюджетної політики
проходили за умов доволі високих темпів економічного зростання. Зазначене супроводжувалось зниженням вагового показника державного боргу в валовому внутрішньому продукті. Позитивний вплив
на динаміку економічного розвитку забезпечено за
рахунок одночасного зниження податкового навантаження і збільшення продуктивних видатків бюджету. Результативні заходи фіскальної консолідації
реалізовувались шляхом оптимізації бюджетних
видатків, що сприяло економічному зростанню.
Необхідним є запровадження бюджетних правил і
накладення сукупності обмежень щодо граничного
розміру та структури видаткової частини бюджету.
Розміри видатків соціального спрямування, зокрема це стосується мінімальних соціальних стан-
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дартів і гарантій, мають щільно корелювати з показниками росту економіки. Розбудова інструментарію перспективного бюджетного планування посилить якість управління бюджетним процесом.
Посилення ролі бюджетної політики в регулюванні
соціальних і економічних процесів потребує покращення якості інститутів. Фінансування програм
соціального захисту населення має супроводжуватись удосконаленням інструментарію забезпечення
адресності надання пільг, упорядкування категорій
їх отримувачів. За умов обмеженості бюджетних
ресурсів доцільним є розвиток механізмів оцінки
фінансово-майнового стану одержувачів соціальної
допомоги. Необхідним є визначення переліку і
стандартів суспільних послуг, що є гарантованими
державою за рахунок бюджету. Концентрація бюджетних коштів на пріоритетних напрямах
соціально-економічного розвитку країни із підвищенням дієвості аудиту ефективності їх використання посилить бюджетну результативність. При
розробці бюджетних програм важливим є встановлення стійкого взаємозв’язку між обсягом виділених бюджетних асигнувань з одержаними результатами. Подальшого розвитку потребують методологічні підходи до оцінювання ефективності видатків
бюджету на етапі їх планування, враховуючи
соціальну та економічну значимість. Бюджетна
політика має спрямовуватись на задоволення запитів суспільства щодо одержання конкурентоспроможної освіти. Пріоритетами системи вищої
освіти є модернізація фінансових засад здійснення
наукових досліджень і впровадження їх результатів
у навчальний процес, удосконалення механізмів
оцінки якості вищої освіти, посилення ступеня
фінансової спроможності освітніх закладів. Гарантоване базове фінансування наукової діяльності для
університетів, які мають статус дослідницького та
національного, є важливим і позитивним зрушенням в напрямі розвитку науки та інноваційної діяльності. Системної фінансової підтримки з боку держави потребують фундаментальні дослідження.
Відповідний ступінь бюджетної децентралізації має
створювати умови для збалансованого розвитку територій, посилити якість і доступність надання населенню послуг у сфері освіти, медицини, культури,
соціального захисту [2].
Координація бюджетно-податкової є вагомою
передумовою для забезпечення довгострокової
макроекономічної стабільності і стійкого економічного зростання. Значну увагу при взаємодії політик
слід приділяти тривалості, характеру та лагу впливу
відповідного інструменту на обраний цільовий
орієнтир. Важливо узгоджувати дії центрального
банку і органу державного управління, який
відповідає за розробку бюджетної та податкової
політики в розрізі часової протяжності, базуючись
на інституційному підході. Зазначене потребує
удосконалення правил їх взаємодії на засадах
транспарентності та результативності. Розподіл повноважень надає змогу репрезентувати низку підходів щодо впливу фінансових важелів і інструментів на економічний розвиток та здійснення перспективного
прогнозування.
Доцільним
є
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удосконалення механізму обміну даними між
фіскальними й монетарними інституціями.
Своєчасність і повнота представлення інформації
відповідними інституціями дозволить підвищити результативність заходів фінансового регулювання.
Узгодження складових державної фінансової
політики має забезпечити стимулювання темпів економічного зростання та мати антиінфляційне спрямування. Ґрунтуючись на основних положеннях довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку країни, враховуючи процеси циклічності,
макроекономічні тенденції, доцільним є формування
середньострокових програмних документів бюджетно-податкової і монетарної політики із закріпленням завдань, очікуваних результатів та відповідальних виконавців [1].
Важливим є оцінювання потенційного впливу
фіскальних інструментів на сукупний попит і динаміку інфляції, а також обраного монетарного режиму і грошово-кредитного інструментарію на формування доходної частини бюджету і умови залучення облігацій державної позики для покриття
бюджетного дефіциту і обслуговування боргу. Зниження індексу споживчих цін разом із структурними перетвореннями податкової системи позначаються на оптимізації темпів росту бюджетних показників у середньостроковій перспективі.
Вдосконалення засад формування бюджетної
політики в частині інструментарію перспективного
бюджетного планування, помірне зростання основних показників бюджету знижує вплив фіскального
механізму на цінову динаміку. Для країн із трансформаційною економікою відрахування частини прибутку центрального банку до бюджету мають значно
більшу питому вагу, ніж у країнах з розвинутою
економікою.
Економічна динаміка обумовлює необхідність
формування виваженої та адаптивної державної
фінансової політики, що сприятиме забезпеченню
умов для відновлення економічного зростання та
соціальної стабільності у суспільстві. З метою активізації структурних змін в економіці, важливим є
застосування збалансованого підходу до формування
державного та місцевих бюджетів, що передбачає
зниження вагових показників дефіциту бюджету та
державного боргу в середньостроковій перспективі.
Пріоритетним напрямом бюджетної політики у сфері
підвищення ефективності та результативності видатків є удосконалення механізму формування державних цільових та бюджетних програм, запровадження
інституту оцінки ефективності видатків на стадії їх
планування. Важливим є проведення подальшого
упорядкування системи управління бюджетними коштами та підвищення рівня фінансової самостійності
місцевого самоврядування. Інституційні зміни в податковій політиці мають забезпечити залучення додаткових інвестицій у реальний сектор економіки,
зростання рівня економічної активності. Важливим
є реалізація системних заходів фінансової політики,
спрямованих на посилення дієвості механізму державного регулювання фінансового ринку. Разом з
тим, на сучасному етапі соціально-економічного ро-
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звитку країни, важливим є підвищення рівня обгрунтованості перспективних напрямів державної фінансової політики з урахуванням економічної циклічності. Вагомим є узгодження впливу та сфери дії економічних механізмів та важелів у процесі формування
та реалізації бюджетно-податкової та монетарної
політики. Особливого значення набувають питання
запровадження системи державного стратегічного та
середньострокового бюджетного планування. В процесі формування та реалізації фінансової політики,
необхідним є забезпечення умов для відновлення
довіри суб’єктів економічних відносин до фінансової
системи [3].
Державна фінансова політика є одним з дієвих
інструментів впливу на динаміку та якісний рівень
соціально-економічного розвитку країни. Використання інструментів та важелів фінансової політики
має здійснюватись з урахуванням впливу сукупності економічних, інституційних та соціальних
факторів. В умовах трансформації економіки, посилюється роль фінансової політики як основи для досягнення макроекономічної стабілізації та подальшого відновлення економічного зростання. Фінансова політика є дієвим інструментом регулювання
циклічних коливань економіки, важливим є забезпечення поступальної адаптації економіки до змін
зовнішнього економічного середовища. Необхідність розробки ефективної державної фінансової
політики зумовлена тим, що за будь-якого типу економічної системи, основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих
потреб, що не можуть бути задоволені через ринковий механізм. До них можна віднести, насамперед,
структурну перебудову економіки, захист навколишнього середовища, оборону, громадський правопорядок, соціальну підтримку малозабезпечених
верств населення, проведення фундаментальних
наукових досліджень, охорону здоров'я, освіту. Основним завданням державної фінансової політики
має бути пошук оптимальної моделі перерозподілу
фінансових ресурсів із метою забезпечення зростання матеріального виробництва та добробуту
громадян країни. Для побудови такої моделі потрібно визначити рівень втручання державних органів влади у діяльність виробничих структур,
рівень забезпечення виконання державних зобов’язань, пов’язаних із соціальним забезпеченням
населення. Від даних факторів залежить, яка частка
валового внутрішнього продукту повинна бути зосереджена у фінансових інституціях держави. Зростання обґрунтованості стратегічних економічних
рішень у фінансовій системі країни потребує розробки та впровадження ефективного та якісного
інструментарію їх підготовки та надає можливість
вирішувати нагальні проблеми, пов’язані із забезпеченням стійкого економічного зростання, підвищенням ефективності інвестиції, планування та
прогнозування бюджетних показників та їх позитивного впливу на економічну систему.
При формуванні та реалізації зазначених
напрямів необхідно спиратися на поєднання принципів суспільної необхідності та економічної ефективності, враховувати вплив структури власності в
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економіці, що дозволить при виборі стратегії державного управління визначати найбільш раціональні пропорції перерозподілу валової доданої
вартості та досягати реалізації суспільних інтересів. Принцип суспільної необхідності означає
визначення ступеня достатності та якості втручання
влади в економічну систему з точки зору забезпечення умов суспільного розвитку. У свою чергу,
принцип економічної ефективності означає
здійснення такого централізованого перерозподілу
валової доданої вартості, яка сприяє її зростанню. В
сучасних умовах фінансова політика є найбільш
дієвим інструментом реалізації державної політики
за напрямами: економічна, соціальна, демографічна
політика, геополітика. Інститути управління фінансовою системою, їх кількість і функції повинні
визначатися на основі ознак, згідно з якими до
суб’єктів фінансової політики слід відносити органи державної, місцевої влади, виходячи з наявності у них права участі в процесі управління
фінансовою системою. Класифікація суб'єктів
фінансової політики за територіальним рівнем,
функціональним призначенням і характером участі
у формуванні фінансової політики дозволить оптимізувати управління фінансовою системою за
рахунок раціонального співвідношення кількості
суб'єктів та їх функцій.
Економічну сутність державної фінансової
політики можна представити як складову суспільного розвитку, яка полягає у використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання
у
взаємозв’язку
з
стратегічними
пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. Основною метою фінансової політики є забезпечення
економічної та соціальної стабільності шляхом
створення сприятливих умов для економічного зростання. Формування та реалізація дієвої фінансової
політики має ґрунтуватися на принципах централізації, єдності, самостійності, збалансованості,
обґрунтованості, системності, комплексності, що
спрямовано
на
забезпечення
оптимальних
співвідношень між складовими системи фінансового регулювання.
Інституційна структура системи фінансового
регулювання еволюціонує та удосконалюється разом з розвитком суспільства. Інституційні зміни не
відбуваються дискретно, для них характерний поступовий перехід від старих до нових інститутів, залежність від тенденцій попереднього розвитку
визначає інституційну стійкість суспільства. Також
взаємовплив спостерігається між інституційним середовищем суспільства та державною фінансовою
політикою. Позитивні результати запланованих інституційних змін сприятимуть підвищенню
дієвості механізмів управління державними фінансами в системі суспільного розвитку. В сучасних
умовах модель економічного зростання повинна
поєднувати інноваційні та соціальні фінансовобюджетні складові, що забезпечить якісне
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функціонування системи державних фінансів. Система державного фінансового регулювання є інструментом забезпечення відтворювальних процесів в економіці, спрямованим на реалізацію
відповідних пріоритетів соціально-економічного
розвитку країни. Однією із вагомих складових даної системи є середньострокове бюджетне прогнозування, оскільки обґрунтовує напрями використання бюджетних коштів у майбутньому з
урахуванням визначених цілей розвитку економіки
та соціальної сфери держави. Важливим є збільшення часових періодів фінансово-бюджетного
прогнозування, яке використовується в сучасній
політиці державного управління. На сучасному
етапі розробляються середньострокові програми,
формується довгострокова стратегія розвитку
країни, галузей суспільного виробництва. Формування системи стратегічного фінансово-бюджетного прогнозування і планування сприяє визначенню довгострокових цілей, що дають характеристику очікуваному рівню розвитку соціальної
сфери та економіки країни, та передбачає аналіз
можливих альтернативних сценаріїв розвитку. Система фінансового прогнозування та індикативного
планування сприяє підвищенню дієвості державного регулювання економіки, надасть можливість
створити належні умови для подальшого розвитку
програмно-цільового методу бюджетного планування як на державному так і на місцевому рівні,
посилить дієвість моніторингу за виконанням бюджетних програм [5].
Сукупність встановлених фінансово-економічних інститутів є результатом розвитку та
постійного
вдосконалення
відповідних
взаємовідносин у процесі формування, регулювання та використання національного доходу з метою задоволення потреб та інтересів суспільства
відповідно до основних завдань соціально-економічного розвитку країни. Водночас, система
фінансово-економічних інститутів є інституційною
складовою фінансової архітектоніки. Основними
функціями даних інститутів є створення належних
умов для розвитку інвестиційних, виробничих,
розподільчих процесів, зниження рівня трансакційних витрат фінансового механізму, підвищення
рівня захисту прав інвестора та власника, трансформація заощаджень у дієві фінансові інструменти,
координація взаємозв’язків між суб’єктами фінансово-економічних відносин. Ступінь розвитку
національної фінансової системи, сукупність
фінансових інституцій та інструментів, що ними
використовуються у діяльності значним чином
визначають інституційні обмеження соціальногоекономічного розвитку країни, фінансовим інститутам належить вагома роль у реалізації політики економічного зростання. Фінансизація економічних
відносин і розвиток процесів фінансової глобалізації змінюють управління фінансових потоків
і фінансово-кредитними відносинами. В умовах
формування багатополюсного світу посилюється
вплив фінансової глобалізації на розвиток кредитних відносин, на політику держав щодо підтримки
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фінансової стабільності у економічному середовищі. Державна фінансова політика в значній мірі
залежить від бюджетно-податкової політики як базових структурних інструментів регулювання економічних відносин країни.
Подальший розвиток системи планування та
виконання бюджетів, що ґрунтується на принципах
програмно-цільового методу, потребує удосконалення бюджетного процесу щодо запровадження
середньострокового планування, посилення спрямованості бюджетного планування на кінцеві результати та підвищення ефективності витрачання
бюджетних коштів. Одним з основних завдань бюджетного регулювання є упорядкування кількості
бюджетних програм, складання головними розпорядниками бюджетних коштів плану діяльності на
наступні бюджетні періоди відповідно до напрямів
розвитку галузі, підвищення якісного рівня розробки паспортів та інтегральної оцінки виконання
бюджетних програм, підготовки бюджетних запитів, здійснення моніторингу бюджетної результативності. В умовах обмеженості фінансових ресурсів
вагомим завданням бюджетної стратегії є
спрямування видатків на пріоритетні напрями
соціально-економічного
розвитку
країни,
обґрунтування цілей, завдань та принципів
бюджетної політики, узгодження фінансових
можливостей бюджету щодо їх реалізації в межах
бюджетних періодів [4].
Держава відіграє провідну роль у стимулюванні соціально-економічного розвитку. На різних
етапах становлення світової фінансової системи
ступінь впливу державного регулювання на темпи
економічного зростання був різним, що обумовлювалось обраною моделлю соціально-економічного
розвитку країни, пріоритетами економічної
політики, дієвістю фінансово-інституційних механізмів її практичної реалізації. Фінансова
політика є однією з найбільш вагомих складових
системи державного регулювання, основою реалізації механізму впливу держави на економічні
процеси. Використовуючи інструменти фінансової
політики держава здійснює значний вплив на обсяг
та структуру валового внутрішнього продукту, стан
платіжного балансу, державних фінансів, рівень
зайнятості, індекс споживчих цін тощо. Бюджетна
політика держави як динамічна система, що розвивається залежно від соціально-економічних потреб
суспільства, має задіяти з урахуванням зарубіжного
досвіду
відповідні
регуляторні
механізми.
Функціональне призначення бюджетної політики є
продуктом еволюції ролі та значення держави в суспільно-економічному розвитку. Залежно від показників економіки слід коригувати цілі і завдання
бюджетної політики, механізми, інструменти і важелі для їх досягнення з метою ефективного впливу
на соціально-економічні процеси. В умовах рецесії
бюджетна політика має реалізовувати адаптаційнорегуляторний потенціал з метою виходу на поступове економічне зростання. При цьому бюджетна
політика як вагомий інструмент системи державного регулювання економіки повинна спиратися на
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довгострокову програму економічного і соціального розвитку країни.
Розробка бюджетно-податкової політики з
врахуванням циклічності соціально-економічних
процесів, бюджетної збалансованості, запровадження системного оцінювання ступеня досягнення поставлених завдань сприятиме дієвому перетворенню вітчизняної економіки у напрямі інноваційної моделі розвитку. Вплив фінансовобюджетної політики на економічні процеси полягає
в стимулюванні внутрішнього попиту для
підтримки достатньо високого рівня зайнятості
населення, розбудові інфраструктури та посилення
інноваційної складової економічного розвитку. На
результативність здійснюваної бюджетної політики
впливає якісний рівень розвитку інституційного середовища економіки, пріоритети соціально-економічного розвитку країни. В умовах трансформації економіки, необхідним фактором стимулювання суспільного розвитку є розширення обсягів
внутрішнього попиту, що надасть можливість
збільшити обсяги державного замовлення для вітчизняних підприємств, підвищити рівень активності суб’єктів підприємництва.
Розвиток суспільства на даному етапі вимагає
використання бюджетної політики як дійового інструменту державного регулювання економічних
та соціальних відносин. Важливим є визначення
пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на середньострокову перспективу виходячи з основних
засад соціально-економічного розвитку країни,
удосконалення державного регулювання у сфері
формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що підвищить рівень ефективності функціонування економічної та бюджетної системи в цілому.
Бюджетна політика, що реалізується через систему
бюджетних механізмів забезпечує бюджетну рівновагу та ефективний вплив на соціально-економічні
процеси.
Висновки. Механізм формування і реалізації
бюджетно-податкової політики залежить від циклічності економіки та потенціалу застосування дискреційних заходів. Розбудова інституту фінансового
контролю за ефективністю використання бюджетних коштів сприяє підвищенню результативності
бюджетного регулювання соціально-економічного
розвитку країни. Для зростання рівня життя населення бюджетна політика потребує здійснення системних змін інституційного характеру. Якість та
доступність послуг у галузі освіти, охорони здоров’я, науковий і інноваційний потенціал країни,
інфраструктура для дієвого впровадження розробок
є факторами розвитку людського капіталу.
Фінансування соціальної сфери за рахунок коштів
бюджету має здійснюватися на основі вартісних
нормативів надання відповідної послуги отримувачу. З метою посилення конкурентоспроможності суспільних послуг держава має визначити базовий перелік і стандарти послуг, які є гарантованими. Важливим є вдосконалення інструментарію
оцінки якості медичних і освітніх послуг, поси-
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лення фінансової спроможності бюджетних установ. Особливої значущості набувають питання
оцінювання ефективності видатків бюджету на
етапі планування, що сприяє своєчасному внесенню змін у бюджетну програму, покращенню її
структури для досягнення відповідних результатів.
Вагома роль у підвищенні бюджетної результативності належить архітектоніці бюджетних відносин,
що знижує трансакційні витрати та підвищує рівень
ефективності використання бюджетних коштів.
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АНОТАЦІЯ
В статті розкрито особливості та основні характерні риси інклюзивного місцевого розвитку. Визначені основні складові елементи та окремі аспекти його реалізації. Виявлено низку підходів щодо розуміння
інклюзивного розвитку. Встановлено сутність категорії “публічне управління інклюзивним місцевим розвитком”. Досліджено рівні публічного управління інклюзивним розвитком. Розкрито сутність механізму
публічного управління інклюзивним розвитком. Визначено систему принципів публічного управління інклюзивним розвитком.
ABSTRACT
The article reveals the features and main characteristics of inclusive local development. The main constituent
elements and some aspects of its implementation are identified. Revealed a number of approaches to the understanding of inclusive development. The essence of the category “public administration of inclusive local development” is established. Investigated the level of public administration inclusive development. The essence of the
mechanism of public administration of inclusive development is revealed. The system of principles of public administration of inclusive development is defined. The model of public administration of inclusive local development is formed.
Ключові слова: публічне управління, інклюзивний місцевий розвиток, інклюзивний розвиток, інклюзивне зростання, інклюзивність.
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Постановка проблеми. Інклюзивність, як характеристика суспільно-політичного процесу, передбачає розширення меж, форм та моделей залучення суб’єктів відносин в процеси їх управління
або регулювання. Якість сучасної системи публічного управління або управління публічними процесами в суспільстві визначається рівнем задоволення
потреб учасників таких відносин, а також ступенем
досягнення цілей суспільного розвитку, які держава
ставить перед собою. Класична модель управління

передбачає вплив суб’єкту на об’єкт, при чому існування останнього повинно задовольняти потребам та інтересам суб’єкту. Натомість, така практика
організації публічної влади в сучасних умовах не
відповідає нагальним потребам соціуму та не вписується в нову парадигму публічного управління.
Для максимізації корисності від процесу управління, а також для максимально ефективного використання соціально-економічного потенціалу держави, органи публічної влади повинні отримувати
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належний зворотній зв’язок, який даватиме можливість для оперативного корегування моделі управління та необхідну для прийняття важливих рішень
мобільність. За таких умов вбачається цілком логічним розширення можливостей для доступу до процесу публічного управління якомога більшої кількості суб’єктів, зокрема громадян, суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства
тощо.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблематика публічного
управління інклюзивним місцевим розвитком є
надзвичайно новою як для української суспільнополітичної дійсності, так і для наукової доктрини
державного та публічного управління, а тому не набула необхідного поширення в наукових колах. Разом з тим, звертають на себе увагу роботи таких
вчених, як: Т. Бучинська, І. Ганнам, Дж. Гупта, К.
Дзензелюк, Л. Ємельяненко, К. Іса, С. Класен, І.
Малий, Н. Поу, О. Прогнімак, І. Рахім, Л. Федулова
та ін.
Загалом же публічне управління інклюзивним
розвитком є досить складним для розуміння феноменом суспільно-політичної сфери, а тому потребує подальшого дослідження, зокрема шляхом уточнення сутності та характеристики цього процесу.
Метою даної статті є дослідження підходів і
принципів до формування моделі публічного управління інклюзивним місцевим розвитком та пошук шляхів конкретизації цього напряму публічної
політики.
Виклад основного матеріалу дослідження. З
метою підвищення теоретико-методологічної визначеності та повноти обґрунтування і змістовного
наповнення категорії “публічне управління інклюзивним місцевим розвитком” необхідним є визначення сутності та дефініції цього філософськоуправлінського феномену. Для цього доцільно звернутися до вже існуючих наукових пошуків українських вчених в цій сфері, але перед цим важливим
вбачається розкриття причин запровадження цієї
концепції в сфері публічного управління. Так, поперше, потреба запровадження публічного управління інклюзивним місцевим розвитком обумовлюється потребою докорінної зміни управлінських
еліт, як на загальнодержавному, так і на місцевому
рівнях. Зміна еліт означає не лише зміну підходів
до управління, але і зміну персоналій, що може обумовити таку проблему як низький рівень обізнаності нових управлінців в проблемах загальнодержавного або регіонального і місцевого розвитку. Тому,
інклюзивність, як ознака процесу управління, передбачає залучення громадян та інших зацікавлених сторін в процеси формування проблемних сфер
та об'єктів публічного управління. По-друге, традиційні підходи до державного управління мають низьку ефективність, що продемонстровано тривалим
періодом стагнації економіки України та незадовільним станом соціальної сфери. Тому, існує потреба для впровадження прогресивних методів та
методик, що можливе лише шляхом залучення відповідних фахівців до процесу управління. По-третє,
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інклюзивність підвищує рівень відповідальності за
прийняття рішень та значно розширює можливості
для застосування ефективних методик прийняття
управлінських рішень, зокрема таких як методи
Делфі, мозковий штурм, метод декомпозиції тощо.
“Інклюзивний розвиток”, як наукова категорія
майже невідома українській науці публічного управління. На сьогодні існують і спроби, і об’єктивна потреба запровадження повноцінного доктринально обґрунтованого визначення, але наразі сам
концепт “інклюзивного розвитку” ще не отримав
визначення належного місця в системі відносин публічного управління. Абсолютно логічно стверджувати, що інклюзивність передбачає залученість, а
розвиток – еволюційний процес набуття тими чи іншими процесами або об’єктами управління нової
якості. В цьому контексті видається слушним твердження Дж. Подеста про те, що інклюзивний розвиток має передовсім економічне підґрунтя, а реалізується через формування стійких систем, які ґрунтуються на повазі до прав людей та наданні їм
необхідних інструментів, щоб допомогти подолати
соціально-економічні проблеми, зокрема подолати
бідність [15]. Дослідник робить акцент на економічній природі потреби запровадження інклюзивного
розвитку в практику публічного управління. Ми підтримуємо тезу про те, що вихідним для інклюзивного розвитку є економічна природа відносин між
державою, яка бере на себе обов’язок забезпечення
належних умов життя власних громадян, та громадянами й іншими учасниками суспільних відносин,
які реалізуючи свої економічні й соціальні права,
долучаються до процесів економічного зростання.
Ю. Гаджиєв з цього приводу зазначає, що інклюзивний розвиток передбачає залучення до вирішення соціально-економічних проблем не лише населення, але й інших соціальних та економічних інститутів, кооперація яких дає змогу досягнути
мінімізації соціальної і просторової диференціації
різних територій та верств населення, а крім того,
забезпечити справедливий розподіл доходів і використання ресурсів, засновані на паритетності інтересів [2, с. 49-55]. З таких позицій дослідника нам
видається коректним зробити висновок про те, що
метою публічного управління інклюзивним розвитком повинно стати досягнення соціальної рівності
та справедливості у питаннях доступу населення до
ресурсів та економічних благ, подолання бідності
та інших негативних соціально-економічних проявів.
І. Гукалова приходить до висновку, що “інклюзивний розвиток означає багатофакторний і багаторівневий процес, основою якого є політика максимальної зайнятості та освіти, залучення уразливих верств населення в роботу, інтеграція молоді,
жінок, людей з обмеженими можливостями, людей
похилого віку в ринок праці і до навчання “протягом життя”, надання їм можливості одержання реальної соціальної й економічної вигоди від участі у
тих чи інших проектах” [4, c. 21-24].
І. Ганнам зазначає, що “концепт публічного
управління інклюзивним розвитком країни розуміє,
що державні інституції мають стати сервісом для
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забезпечення невід’ємних прав громадян на життя,
свободу, безпеку, верховенство права, справедливий розподіл національного” [3, с. 60-62]. ослідник
ув’язує процеси інклюзивного розвитку та публічного адміністрування. На нашу думку, такий підхід
має певний дисонанс із призначенням органів публічної влади в сфері адміністрування суспільних
процесів. За такого розуміння інклюзивності дослідником підміняються поняття “участь в управлінні
державними справами” на поняття “реалізація прав
та свобод людини і громадянина”. Але залучення до
процесів управління державою широких кіл учасників суспільних процесів не є способом реалізації
ними своїх громадянських прав. Це діяльність державних інституцій за допомогою якої вони розширюють власні можливості з оптимізації публічноуправлінської функції. Можна стверджувати, що
інклюзивний розвиток це форма та спосіб використання органами державної влади внутрішньодержавного суспільно-політичного потенціалу та інтелектуального капіталу, носієм якого є громадяни.
Інклюзивний розвиток на думку О. Прогнімака
– це “збільшення ступеню участі усіх громадян соціуму у процесі економічного зростання і справедливий розподіл його результатів. Оскільки дана категорія має широке значення, вона реалізована в багатьох аспектах, у зв'язку з чим в науковій
літературі ототожнюються поняття “інклюзивне
зростання”, ‘інклюзивні інновації”, “інклюзивний
розвиток”, “інклюзивна економіка” тощо” [7, c.
188-189]. Такий підхід дослідника дозволяє зробити припущення, що інклюзивний розвиток це
така якість суспільно-політичного та соціальноекономічного середовища, за якої збільшення, покращення або інші позитивно якісні зміни зовнішнього середовища відчуваються кожним громадянином. Інклюзивне розвиток дозволяє залучити більшу частину трудових ресурсів до ефективної
економічної діяльності завдяки чому забезпечити
більшій частині населення більш високий рівень
життя. Концепція інклюзивного розвитку має велике значення для України в зв’язку з тими викликами, з якими їй довелося зіткнутися в останні роки
[7, c. 188-189]. Вирішення таких проблем передбачається за рахунок залучення суспільства до розробки напрямків публічної політики, що на сьогодні в
певному спрощеному вигляді ми можемо спостерігати на прикладі механізму Zeліфт, запровадженого
новим політичним керівництвом.
І. Рахім, О. Іса та А. Адедеджі стверджують,
що інклюзивний розвиток передбачає такий баланс
в суспільстві, за якого всі прибуткові, соціальні та
економічні групи/агенти вносили б свій внесок у
процес зростання економіки, чим вирішували б такі
соціально-економічні проблеми розвитку, як бідність, нерівність і безробіття [13, c.33]. По своїй
суті такий підхід демонструє прихильність автора
до тієї позиції, що інклюзивність повинна ототожнюватися із певним синергетичним ефектом від одночасної та одновекторної дії різних суб’єктів соціально-економічних відносин. За таких умов розвиток досягатиметься як результуюча такої діяльності
вказаних суб’єктів. Але ми не можемо погодитися
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із такою позицією вчених, оскільки саме синергія
від діяльності залучених до процесу публічного управління суб’єктів і є тим результатом, якого досягає держава, впроваджуючи інклюзивне управління.
На нашу думку, інклюзивний розвиток означає
такий стан розвитку суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, за яких відбувається
розширення можливостей для населення задовольняти свої права, через доступ до процесів управління державними та/або справами місцевого самоврядування. При цьому розширення можливостей
відбувається для всіх без виключення громадян, що
є результатом діяльності тієї групи осіб, яка залучена до публічно-управлінських процесів.
Л. Федулова зазначає, що інклюзивний розвиток пропонується як “деяка панацея розв’язання
складних соціально-економічних завдань, що стоять перед урядами не лише бідних країн, але й тих,
що вважаються економічно розвинутими” [8, с. 5759]. Але такий підхід може свідчити про намагання
Уряду перенести частину відповідальності за результати соціально-економічного розвитку на населення чи ті категорії осіб, які приймають участь в
процесах інклюзивного розвитку. При чому такі результати можуть мати негативний характер, а тому
інклюзивний розвиток використовуватиметься
Урядами як спосіб зменшення політичної напруженості, у випадку негативних результатів їх діяльності.
Тому слушним уявляється думка Т. Бучинської, що держави здатні впливати на рівень ефективності інклюзивного розвитку через зростання якості життя та економічні перетворення. Концепція
інклюзивного розвитку передбачає важливість та
унікальність кожного суб’єкту суспільних відносин
та кожного економічного агента, який таким чином
задовольняє одночасно і власні економічні потреби,
і приймає участь в процесах публічного управління.
Власне через це інклюзивний розвиток є багатофакторним і багаторівневим процесом, оскільки його
основою передумовою є максимальна зайнятість і
взаємодії усіх суб’єктів [1]. Фактично, максимальна
занятість передбачає активізацію економічної активності суб’єктів господарювання, але такий стан
економіки можливий лише тоді, коли ці ж суб’єкти
впливають на формування державної економічної
політики. Саме це дає нам підстави говорити про
залучення суб’єктів економічних відносин до механізмів щонайменше формування моделі владноуправлінських відносин в різних сферах.
Наведене вище підтверджують в своїх дослідженнях також І. Малий, Л. Ємельяненко та
К. Дзензелюк. Вони відзначають, що “використання концепції інклюзивного розвитку повинно
бути націлено на підвищення економічної конкурентоспроможності за рахунок підвищення продуктивності праці і збільшення обсягу виробництва
продукції з доданою вартістю, забезпечення економічного динамізму і невразливості економіки перед
зовнішніми потрясіннями; забезпечення загальних
соціальних й економічних благ і можливості для
працевлаштування, системи соціального захисту та
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права вести продуктивне життя шляхом інвестування в людський і соціальний капітал” [6].
Таким чином, наведені вище підходи різних
дослідників цілком вкладаються в два узагальнюючі підходи щодо трактування інклюзивного розвитку, які навів вчений Х. Хакимов [9, c. 159]. До
першого підходу належить розуміння інклюзивного розвитку як стійкого економічного зростання,
головна мета якого полягає у скороченні бідності та
нерівності (Світовий банк, Міжнародний Валютний Фонд). Оцінювання відбувається на основі моделі кривої соціальної мобільності (Social mobility
curve), що базується на рівні доходів на душу населення, ступені нерівності, рівні та якості розподілу
доходів в країні. На основі другого підходу інклюзивний розвиток визначається як процес розширення залученості населення до створення ВВП, забезпечення рівних можливостей для реалізації людського потенціалу незважаючи на соціальноекономічні умови, стать, місце проживання та етнічні корені, тісно пов’язаний з концепцією людського розвитку та опосередковано вирішує проблеми бідності та нерівності [9, c. 159; 6].
Все це дає нам можливість зробити важливий
висновок про те, що концепцію інклюзивного розвитку потрібно розглядати, як домінуючий тренд
системи публічного управління на національному
та місцевому рівнях; інклюзивний розвиток передбачає активізацію стійкого соціально-економічного
зростання з метою скорочення бідності і нерівності
при одночасному залученні широкого кола
суб’єктів суспільних відносин до публічно-політичних процесів, що в свою чергу призводить до підвищення якості такого управління.
Таким чином, ми можемо детермінувати низку характеризуючих ознак інклюзивного місцевого
розвитку:
1. Метою інклюзивного розвитку є створення
такої якості суспільно-політичного та соціальноекономічного середовища в державі та громадах,
яка дасть змогу максимально вирішити найбільш
гострі проблеми сучасності: подолання бідності,
доступ до соціальних благ, доступ до обмежених
економічних ресурсів. Передбачається що досягнення такої мети можливе лише в тому випадку,
коли суб’єкти суспільних відносин: громадяни,
суб’єкти господарювання, інститути громадянського суспільства тощо проявлятимуть більшу ініціативність у питаннях вирішення власних соціальноекономічних проблем. Ми розуміємо це таким чином, що держава не повинна розглядатися виключно як засіб забезпечення потреб населення, а лише
як інститут, який стоїть над суспільством, соціумом
та створює передумови для його всебічного гармонійного розвитку, шляхом розширення можливостей доступу всіх перелічених суб’єктів до процесу
розподілу та використання економічних благ.
2. Інклюзивний розвиток – це багатоаспектний
процес, в якому місце публічного управління визначається через здатність органів публічної влади
впливати на набір та обсяг повноважень суб’єктів
відносин, а також на встановлення загальних моду-
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сів їх поведінки. Іншими словами, інклюзивний розвиток не керується в імперативний спосіб державою, а лише забезпечується шляхом створення відповідних умов для реалізації суб’єктами суспільних
відносин власних правомочностей. При чому і механізм реалізації таких правомочностей і їх обсяг не
повинні перевищувати загально визначені межі доцільності, а також не повинні створювати уяву про
надмірне делегування державою власних функцій
на субнаціональні рівні. Особливо це простежується під час реалізації інклюзивного розвитку на
рівні окремих територій або територіальних громад, коли розширення можливостей для реалізації
ними всієї сукупності права на місцеве самоврядування може трактуватися як надмірна автономія.
3. Інклюзивний розвиток як процес не має чітко визначених цілей або кінцевої точки свого завершення. Він є перманентним і може визначатися як
певний стан всієї системи суспільних відносин, за
якого участь суб’єктів суспільних відносин в соціально-економічних процесах забезпечує одночасно і
динаміку такого процесу, і досягнення цілей загальнодержавного розвитку: подолання бідності, підвищення рівня соціальної стабільності, підвищення
якості життя тощо. Такі цілі не мають кінцевого виміру, вони досягаються постійно, оскілки постійно
відбувається зростання доходів, збільшення економічного потенціалу, який потребує реалізації, а також постійно відбуваються процеси скорочення ресурсів для потреб економіки. Останнє є надзвичайно важливим, а тому вирішення даної проблеми
не можливе без активного залучення до відповідних процесів широкого кола осіб, зокрема суб’єктів
економічних відносин та ринкових агентів.
4. Механізм інклюзивного розвитку полягає в
тому, що залучаючи до процесів управління публічними справами або формування публічної політики в різних сферах відбувається інтенсифікація
використання людського, інтелектуального та соціального капіталів. Ці види капіталу притаманні
будь-якому суспільству і знаходяться в ньому постійно в неактивованому стані перманентного економічного потенціалу. Інклюзивність полягає в
тому, що залучаючись до відповідних процесів
суб’єкти суспільних відносин, зокрема, економічні
агенти, активують накопичений в них внутрішній
економічний потенціал у вигляді інтелектуального
чи людського капіталу, а вступаючи у відносини з
іншими такими ж суб’єктами – генерується і соціальний капітал.
Ми акцентуємо увагу на тому, що свідомо використовуємо сентенції “залучення до участі в публічних справах” та “залучення до процесу формування публічної політики” замість поширених в науковій літературі “залучення до процесів розвитку
економіки” тощо. Ми обстоюємо таку позицію, що
якщо ми говоримо про публічне управління інклюзивним розвитком, то ми повинні усвідомлювати
дві речі: неможливість імперативного управління
процесами залучення суб’єктів суспільних відносин до розвитку соціально-економічних систем; неможливість розвитку економіки без впливу на сис-
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тему нормативно-правового забезпечення функціонування економічних процесів та формування державної економічної політики. Тому, говорячи про
інклюзивний розвиток ми стверджуємо, що він відбувається лише за умови тісного залучення
суб’єктів суспільних відносин до процесів, які напряму визначають якість та зміст державно-управлінських процесів.
Таким чином, ми можемо дійти висновку, що
інклюзивний місцевий розвиток – це процес, який
одночасно є об’єктом публічного управління і системою відносин, в межах якого реалізується таке
управління. Щодо першого, то тут цілком зрозуміло, оскільки інклюзивний місцевий розвиток передбачає вирішення таких важливих завдань як: мінімізація безробіття, розширене залучення громадян до економічної діяльності, подолання бідності
шляхом самозайнятості тощо. Тобто, процеси мають цілком економічний зміст, а тому потребують
втручання публічних інститутів. Крім цього, інклюзивний місцевий розвиток неможливий без активної позиції органів публічної влади, що передбачає

Подолання бідності

необхідність залучення громадян і до процесів публічного управління.
В загальному вигляді, публічне управління інклюзивним місцевим розвитком може бути представлене наступним чином (рис. 1.).
Публічне управління інклюзивним місцевим
розвитком передбачає цілеспрямовану діяльність
органів публічної влади з метою створення таких
умов доступу до процесів формування публічної
політики в різних сферах та/або процесів регулювання суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, які дадуть змогу залучати широке
коло суб’єктів суспільних відносин та економічних
агентів, генеруючи таким чином нову якість моделей регулювання тих чи інших процесів, через
отримання всебічного аналізу та бачення вирішуваних органами публічної влади проблем від таких
суб’єктів, а також за рахунок використання ними
інтелектуального, людського та соціального капіталу.

Економічне зростання

Підвищення якості життя

результат інклюзивного розвитку

Суб’єкти суспільних відносин

створення умов для залучення до процесів формування публічної політики

ПУБЛІЧНА
ПОЛІТИКА

участь в процесах формування
шляхом активізації інтелектуального, людського та соціального капіталу

формування

участь в процесах формування шляхом активізації інтелектуального,
людського та соціального капіталу

Економічні
агенти

створення умов для залучення до процесів формування публічної політики

Органи публічної влади
Рис. 1. Процесна модель публічного управління інклюзивним місцевим розвитком
Під публічним управління інклюзивним місцевим розвитком ми пропонуємо розуміти діяльність
органів публічної влади в межах визначених законом повноважень і функціональних обов’язків
щодо формування і реалізації управлінських рішень для забезпечення структурних змін, яка призводить до певних темпів економічного зростання
при одночасному зменшенні нерівності і бідності,
та супроводжується економічною і соціальною ак-

тивністю на місцевому рівні, що забезпечує підвищення добробуту, продуктивну зайнятість, безпеку,
ощадливе використання ресурсів, рівний і справедливий доступ до можливостей і послуг для широкого кола місцевого населення, суб’єктів господарської діяльності та всієї території громади.
Наведена модель є характерною для публічного управління інклюзивним місцевим розвитком,
коли залучення суб’єктів суспільних відносин та
економічних агентів відбувається саме до процесу
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формування засад, напрямків та інструментів публічної політики в конкретній сфері. Таке бачення
публічного управління процесами інклюзивного
розвитку дає розуміння і основного механізму досягнення кінцевого результату в цьому процесі.
Дж. Гупта, Н. Пау та інші [11; 12] зазначають,
що інклюзивний розвиток сприяє подоланню бідності та підвищенню рівня заможності населення
лише тоді, коли такий розвиток керується державою, оскільки в іншому випадку інклюзивність
лише сприяє розширенню можливостей для тих
суб’єктів (переважно економічних), які долучаються до процесів, які впливають на якість регулювання соціально-економічних відносин.
Зауважимо, що інклюзивний розвиток на місцевому рівні відбувається шляхом долучення широкого кола суб’єктів до вирішення питань локального характеру. При цьому, важливим є ресурсне
забезпечення інклюзивного місцевого розвитку –
крім інтелектуального, людського та соціального
капіталу ключовим аспектом є залучення місцевих
ресурсів. Інклюзивний розвиток на місцевому рівні
передбачає створення такого рівня доступу
суб’єктів суспільних відносин та економічних агентів до використання місцевих ресурсів, який забезпечує загальне зростання добробуту громади. Це
означає лібералізацію системи управління територіальним розвитком, а отже мінімізацію державного втручання, збільшення обсягів повноважень
місцевих органів влади, дерегуляцію економічних
процесів, що відбувається в Україні в процесі децентралізації публічної влади. Фактично ми приходимо до висновку, що інклюзивний місцевий розвиток є наслідком, або точніше кажучи результатом
якості та ефективності реалізації процесів демократичного перетворення, показником транспарентності процесу делегування, як способу територіальної
організації влади.
С. Класен в цьому контексті стверджує, що інклюзивний розвиток на місцевому рівні реалізується шляхом сполучення трьох компонентів: – соціальний компонент, який покращує життя найбільш маргіналізованих груп; – екологічний –
враховує те, що найбільш маргіналізовані групи залежать і вразливі до змін в їх середовищі та екосистемі послуг; – реляційний компонент, який вимагає вирішення структурних проблем [14].
Таким чином, уявляється що публічне управління інклюзивним розвитком на місцевому рівні
відрізняється від національного рівня тим, що активніше відбувається залучення місцевих ресурсів, а
вирішення проблем соціально-економічного середовища відбувається з урахуванням конкретних
особливостей екосистеми територіальної громади. І
говорячи про місцевий рівень інклюзивного розвитку, ми як раз то і розуміємо його в межах конкретної територіальної громади як керованої спільноти.
Наведене вище дає нам підстави визначити систему принципів, на яких ґрунтується процес публічного управління інклюзивним розвитком на національному та місцевому рівнях. Так, основними
принципами ми пропонуємо визначати наступні:
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принцип розширеного залучення – означає
створення таких умов (переважно стимулюючого
характеру), за яких до процесу вирішення проблем
соціально-економічного характеру держави або
громади долучається велика кількість суб’єктів суспільних відносин та економічних агентів;
принцип орієнтації на результат – полягає у
тому, що держава створюючи умови для розширеного залучення не встановлює при цьому вимоги та
способи реалізації публічної політики, орієнтуючись виключно на кінцеву її мету та результат. У
концепції інклюзивного розвитку частіше за все такими результатами є ті показники, які свідчать про
підвищення рівня благополуччя населення та економічного зростання, зокрема і внаслідок подолання проблеми бідності;
принцип синергії – який означає, що ефект від
інклюзивного розвитку можливий лише за рахунок
поєднання зусиль тих суб’єктів, які долучені до вирішення проблем соціально-економічного характеру держави або громади. Фактично синергія є тим
елементом каналізації результатів публічного управління, які досягаються через об’єднання зусиль
відповідних суб’єктів у поєднанні із управлінським
потенціалом органів публічної влади;
принцип орієнтації на внутрішній потенціал –
означає, що розширений доступ до вирішення проблем соціально-економічного характеру передбачає використання суб’єктами суспільних відносин
та економічними агентами власних внутрішніх ресурсів, переважно таких як людський капітал, інтелектуальний капітал та соціальний капітал. Але при
цьому відбувається і поєднання цих видів внутрішнього потенціалу суб’єктів управління із місцевими
ресурсами громади або ресурсами держави, до формування політики використання яких і долучаються відповідні суб’єкти у випадку застосування
концепції інклюзивного розвитку;
принцип балансу інтересів – який передбачає,
що суб’єкти, залучені до процесів управління публічними справами та формування публічної політики в різних сферах, не лобіюватимуть суто особисті економічні інтереси, а створюватимуть передумови для розширення можливостей всіх без
виключення осіб. Головним чином мова йде про
тих осіб, які позбавлені відповідних можливостей
за умови “нормального” до інклюзивного стану системи. Іншими словами інклюзивний розвиток передбачає те, що спроможні суб’єкти ділитимуться
власною спроможністю з суб’єктами та особами,
позбавленими доступу до необхідних ресурсів або
благ.
Таким чином, ми все ж таки акцентуємо увагу
на тому, що процес публічного правління інклюзивним розвитком означає створення умов для залучення широкого кола суб’єктів в процеси вирішення найбільш гострих соціально-економічних та
суспільно-політичних проблем.
Вирішення проблем не означає управління соціально-економічними процесами, а участь в них.
Іншими словами “концепція інклюзивного розвитку передбачає, що кожен суб’єкт економіки є важливим, унікальним, цінним для суспільства і має
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можливості, щоб задовольнити свої потреби” [5, c.
8-11]. Саме тому одним із найбільш важливих підходів до публічного управління інклюзивним місцевим розвитком слід розглядати розширене стимулювання економічної активності громадян та стимулювання бізнесу із підвищенням вимог до рівня
соціальної відповідальності. Ми розуміємо, що в
умовах відсутності узгодженого визначення інклюзивного розвитку, важко говорити про комплекс
механізмів управління таким процесом, але якщо
посилатися на точку зору Р. Ранєрі та Р. Рамоса,
стосовно того, що “інклюзивний розвиток – це концепція, яка забезпечує справедливі можливості та
рівноправ’я для економічних учасників, що супроводжується вигодами для кожного сектору економіки та різних верства суспільства” [16, p. 32-39], то
можна дійти двох висновків: публічне управління
інклюзивним розвитком повинно ґрунтуватися на
системі компенсаторних та стимулюючих заходів;
зміст публічного управління інклюзивним розвитком повинен відповідати концепції сталого розвитку держави та громад, оскільки є одним із її елементів.
Останнє до речі, підтверджується за рахунок
Стратегії ЄС “Europe 2020”, в якій сталий розвиток
є елементом розумного зростання та ґрунтується на
широкому використанні концепції інклюзивного
розвитку, тобто на стимулюванні зайнятості, що забезпечує стійкий економічний ефект у вигляді підвищення рівня життя [10]. Таким чином, інклюзивний розвиток можна визначити як процес максимізації економічного ефекту від оптимізації підходів
до реалізації економічного потенціалу в умовах обмеженості ресурсів через активізацію зайнятості
населення, стимулювання господарської діяльності
ринкових агентів та розширення доступу всіх зацікавлених сторін до використання національного багатства на принципах та засадах сталого розвитку.
Останнє означає недопущення зловживання доступом до економічних благ, а також недопущення
надмірного ресурсного виснаження економіки.
Висновки. Підсумовуючи викладене вище, ми
можемо зробити наступні висновки.
По-перше, пропонуємо під публічним управлінням інклюзивним місцевим розвитком розуміти
діяльність органів публічної влади в межах визначених законом повноважень і функціональних
обов’язків щодо формування і реалізації управлінських рішень для забезпечення структурних змін,
яка призводить до певних темпів економічного зростання при одночасному зменшенні нерівності і бідності, та супроводжується економічною і соціальною активністю на місцевому рівні, що забезпечує
підвищення добробуту, продуктивну зайнятість,
безпеку, ощадливе використання ресурсів, рівний і
справедливий доступ до можливостей і послуг для
широкого кола місцевого населення, суб’єктів господарської діяльності та всієї території громади.
По-друге, нами виокремлено низку принципів,
на яких ґрунтується процес публічного управління
інклюзивним розвитком, а саме принципи: розширеного залучення; орієнтації на результат; синергії;
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орієнтації на внутрішній потенціал; балансу інтересів. Ця сукупність основоположних засад формує
той контент та ті умови середовища в якому відбувається залучення суб’єктів до процесів вирішення
найбільш гострих проблем розвитку держави або
громади (в залежності від рівня реалізації публічного управління інклюзивним розвитком).
По-третє, виявлено низку підходів щодо розуміння інклюзивного розвитку, які можна віднести
до двох основних узагальнюючих підходів: 1) як
стійке економічне зростання, головна мета якого
полягає у скороченні бідності та нерівності; 2) як
процес розширення залученості населення до соціально-економічного розвитку. Ми пропонуємо
об’єднати ці підходи у цілісне бачення, коли інклюзивний розвиток передбачає активізацію стійкого
соціально-економічного зростання з метою скорочення бідності і нерівності при одночасному залученні широкого кола суб’єктів суспільних відносин
до публічно-політичних процесів, що в свою чергу
призводить до підвищення якості такого управління.
По-четверте, інклюзивний розвиток це система
і одночасно процес, який забезпечується синергетичним ефектом від розширеного доступу суб’єктів
суспільних відносин до процесів формування засад,
механізмів, інструментів та змісту державної політики в окремих сферах. Такий ефект отримується
через використання залученими суб’єктами власного внутрішнього потенціалу, який можливо використати лише в умовах розширеного доступу до
процесу публічного управління. Крім того, результуюча яка досягається в такому процесі: подолання
гострих соціальних проблем – також можлива лише
за умови стимулювання державою активної позиції
економічних агентів, а також за рахунок використання ними інтелектуального, людського та соціального капіталу.
Загалом інклюзивний розвиток, це новий концепт та нова парадигма державотворчих процесів,
яка потребує подальшого дослідження, особливо
щодо механізмів управління ним.
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ABSTRACT
It is proved that modern aspects of ensuring the development of construction companies require a rethinking
of approaches and the use of appropriate tools. In this context, the implementation of the directions of formation
and use of intellectual capital in construction companies, which in developed economic systems occupies up to
80% of the assets of economic entities, deserves attention.
The purpose of the study is to form the economic aspects of the creation and use of intellectual capital of
construction companies. To achieve this goal the following tasks are solved: development and implementation of
a theoretical and methodological approach to assessing the level of formation and use of intellectual capital of
construction companies; formation of a quantitative basis for making managerial decisions to increase the
efficiency of formation and use of intellectual capital as an important element in creating economic aspects;
development of measures to increase the efficiency of formation and use of intellectual capital of construction
companies on the basis of certain economic aspects of its implementation.
The evaluation identified the need to develop a strategy for the management of intellectual capital to increase
its efficiency in specific construction companies, increase the level of competitiveness and investment
attractiveness.
The economic aspects of the formation and use of intellectual capital of construction companies, which are
based on the methodology of its evaluation, which allowed to form a systemic environment for the development
of appropriate strategies and sound management decisions.
Keywords: construction enterprises, intellectual capital, modern tools, theoretical and methodological
provisions.
Introduction. Modern aspects of ensuring the
development of construction companies require a
rethinking of approaches and the use of appropriate
tools. In this context, the implementation of directions
of formation and use of intellectual capital (IC) in
construction companies, which in developed economic

systems occupies up to 80% of the assets of economic
entities, deserves attention. Unfortunately, during the
years of Ukraine's independence there has been no
systematic increase in the importance of intellectual
capital in the activities of construction companies. In
such conditions, the urgent task is to provide directions
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for the formation and use of intellectual capital in
construction companies by focusing on economic
aspects.
Review of existing theoretical provisions. The
formation of theoretical and methodological
foundations for the definition of intellectual capital, its
structural components are presented in the
developments [1-8] and others.
Along with this, the issues of determining the
economic aspects of the formation and use of
intellectual capital of construction companies remain
unresolved.
The purpose and objectives of the study. The
purpose of the study is to form the economic aspects of
the creation and use of intellectual capital of
construction companies.
To achieve this goal the following tasks are
solved:
- development and implementation of a theoretical
and methodological approach to assessing the level of
formation and use of intellectual capital of construction
companies;
- formation of a quantitative basis for making
managerial decisions to increase the efficiency of
formation and use of intellectual capital as an important
element in creating economic aspects;
- development of measures to increase the
efficiency of formation and use of intellectual capital of
construction enterprises on the basis of certain
economic aspects of its implementation.
Main part. Economic aspects of the formation
and use of intellectual capital of construction
companies is based on the proposed methodology for
its evaluation.
To implement the evaluation methodology, the
following stages are defined:

1. Construction of information and analytical
support for assessing the formation and use of
intellectual capital of construction companies.
2. Definition of IC components.
3. Construction of a multilevel system of
indicators used to assess the formation and use of
intellectual capital of construction companies.
4. Development of local models for evaluation of
indicators characterizing the formation and use of IR.
5. Evaluation of indicators characterizing the
formation and use of intellectual capital of construction
enterprises based on the application of the method of
expert evaluations.
6. Construction of an integrated model for
assessing the formation and use of IR.
7. Estimation of weights by applying the method
of analysis of hierarchies.
8. Determination of an integrated indicator for the
formation and use of intellectual capital of construction
enterprises.
9. Interpretation of the obtained results.
Characterizing the implementation of the
methodology for assessing the formation and use of
intellectual capital, it should be noted that the
construction of information and analytical support is
based on accounting and financial reporting, data on the
use of technology and means of production, level of
training and use of workers between different groups of
stakeholders, information on the application of
scientific and technical developments.
On the basis of the constructed multilevel system
of indicators for definition of factors of the first level
local models in which values of indicators of the second
level and rank coefficients are used are offered (tab. 1).

Table 1
Local models for determining the first level indicators in the system of evaluation of the formation and use of
intellectual capital of construction enterprises
Indicator
Local model

Human capital
(HC)

8 𝛼1 хНС1 + 𝛼2 хНС2 + 𝛼3 хНС3 +
НС = √𝛼4 хНС4 + 𝛼5 хНС5 + 𝛼6 хНС6 +,
𝛼7 хНС7 + 𝛼8 хНС8

where 1 …8 – rank coefficients that determine the influence of structural elements of
human capital on the relevant generalization criterion

Intellectual
property (IP)

IP = 4√𝛽1 хІР1 + 𝛽2 хІР2 + 𝛽3 хІР3 + 𝛽4 хІР4 ,
where 1…4 – rank coefficients that determine the influence of structural elements of
intellectual property on the relevant generalization criterion

Organizational
capital (ОС)

ОС = 5√𝛾1 хОС1 + 𝛾2 хОС2 + 𝛾3 хОС3 + 𝛾4 хОС4 + 𝛾5 хОС5 ,
where 𝛾1 ... 𝛾5 – rank coefficients that determine the influence of structural elements of
organizational capital on the relevant generalization criterion

Brand capital (ВС)

6 𝜑 хВС + 𝜑 хВС + 𝜑 хВС +
1
2
2
3
3
ВС = √ 1
,
𝜑4 хВС4 + 𝜑5 хВС5 + 𝜑6 хВС6

where 𝜑1 ... 𝜑6 – rank coefficients that determine the influence of structural elements of
branded capital on the relevant generalization criterion
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Market assets (МА)

МА =√𝑢1 хМА1 + 𝑢2 хМА2 ,
where 𝑢1 , 𝑢2 – rank coefficient, which determines the influence of structural elements
of market assets on the corresponding generalizing criterion

Investment and
innovation capital
(ІІС)

ІІС = √𝜆1 хІІС1 + 𝜆2 хІІС2 ,
where 𝜆1 , 𝜆2 – rank coefficients that determine the influence of structural elements of
investment and innovation capital on the relevant generalizing criterion

Social capital (SC)

SC = √𝜌1 х𝑆𝐶1 + 𝜌2 х𝑆𝐶2 ,
where 1 , 2 – rank coefficients that determine the influence of structural elements of
social capital on the relevant generalization criterion

The level of
interaction of
stakeholders with
the construction
company, which
affects the
formation of
intellectual capital
(S)

𝜏1 х𝑆1 + 𝜏2 х𝑆2 + 𝜏3 х𝑆3 + 𝜏4 х𝑆4 + 𝜏5 х𝑆5 +
𝜏6 х𝑆6 + 𝜏7 х𝑆7 + 𝜏8 х𝑆8 + 𝜏9 х𝑆9 + 𝜏10 х𝑆10
S = +𝜏11 х𝑆11 + 𝜏12 х𝑆12 + 𝜏13 х𝑆13 + 𝜏14 х𝑆14 +,
𝜏15 х𝑆15
√
where 1 …15 – rank coefficients that determine the influence of the relevant group of
stakeholders on the formation and use of intellectual capital of the construction
company

Information
support (IS)

15

7 𝜇 х𝐼𝑆 + 𝜇 х𝐼𝑆 + 𝜇 х𝐼𝑆 + 𝜇 х𝐼𝑆 + 𝜇 х𝐼𝑆 +
2
2
3
3
4
4
5
5
IS = √ 1 1
,
𝜇6 х𝐼𝑆6 + 𝜇7 х𝐼𝑆7

where 1 … 7 – rank coefficients that determine the influence of structural elements of
information support on the corresponding generalizing criterion

In the developed local models, the values of the
second level indicators and rank coefficients are
determined
by
constructing
an
appropriate
questionnaire. It should be noted that the results of
determining the second level indicators in the system of
expert assessment of the formation and use of
intellectual capital of construction companies are
presented as the average of the sum of individual expert
assessments ranging from 0 to 10. Values of indicators
influencing the formation and use of intellectual capital
are estimated as decimal from the sum of individual
expert assessments.
To obtain a standardized assessment of the
components, the approach of identifying «anomalous
points», which determine the results of a survey of
experts, is used.
When applying the method of expert evaluations
and determining the quality of the obtained results, a
concordance coefficient is used, which characterizes
the level of agreement of experts’ opinions. This
indicator is determined by the following ratio:
12 𝑥 𝑆𝐾
Кк = 2
,
(1)
3
𝑛 𝑥 (𝑚 −𝑚)

where
Кк – concordance coefficient;
𝑆𝐾 – the sum of the squares of the deviations of
all estimates of the ranks of each object of study from
the average value;
n – the number of interviewed experts on the
formation of intellectual capital of construction
companies;
m – the number of indicators identified in the
study.
The concordance coefficient has a value in the
range from 0 to 1. If its value is close to 1, it indicates
an increase in the level of consistency of expert
opinions, otherwise – a decrease. The high level of

agreement of experts’ opinions corresponds to the
values of the concordance coefficient from 0.75 to 1.
According to the developed local models, the
ranking coefficients are estimated. Their values are
determined depending on the rank and number of local
indicators that characterize the formation and use of
intellectual capital of construction companies and are
used in appropriate models.
The following stages are implemented:
1. Determining the change in the rank of
indicators depending on their number:
1
Δ𝑟і = 1 −
,
(2)
𝑛−1
where Δ𝑟і – changing the ranks of indicators used
in the relevant models;
n – the sum of the number of indicators used in
local models.
2. Determining the maximum rank (R max), the
value of which is equal to 1 and is assigned to the
indicator that has the highest value.
3. Estimation of the rank coefficient for the
indicator with the highest rank and equal to 1.
4. Determining the ranks of other indicators (R i)
depending on their values.
5. Estimation of ranking coefficients for other
indicators used in the relevant models:
𝑘𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 − (𝑅𝑖 𝑥 𝛥𝑟і ),
(3)
where 𝑘𝑅 – values of rank coefficients of
indicators.
In the proposed multilevel system for assessing the
formation and use of intellectual capital of construction
companies, individual indicators are determined by
quantitative parameters.
In accordance with the directions of
implementation of the methodology for assessing the
formation and use of IR BP built an integrated model:
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Ііс = к1 * HC + к2 * IP + к3 * ОС + к4 * ВС + к5
* МА + к6 *
* ІІС + к7 * SC + к8 * S + к9 * IS,
(4)
where
Ііс – integral criterion of formation
and use of intellectual capital of construction
enterprises;
к1… к9 – weights that characterize the impact of
indicators on the integrated criterion of formation and
use of IR.

To assess the weights that characterize the values
of indicators for the integrated criterion, the method of
analysis of hierarchies is used, the essence of which is
to determine the mutual influence of local indicators,
taking into account their values in accordance with the
formation and use of intellectual capital for surveyed
construction companies.
The results of the assessment of the integrated
criterion of formation and use of intellectual capital of
construction enterprises are presented in table. 2.
Table 2
The results of the assessment of the integrated criterion of formation and use of intellectual capital of
construction enterprises (methodological approach), resp. from
The value of the integrated criterion of formation
and use of intellectual capital

Construction companies
PJSC Holding Company «Kyivmiskbud»
PJSC «Poltava House-Building Plant»
PJSC Trust «Zhitlobud–1»
PJSC firm «Galbud»
State Enterprise Construction Company «Ukrbud»
PJSC «Kyiv Specialized Repair and Construction Company»
PJSC «Ukrainian special construction and assembly
enterprise «Ukrspetsbudmontazh»
PJSC «Kryvorizhaglobud»
PJSC «Lutsk House-Building Plant»
As a result of the study it was determined that
PJSC «Holding Company «Kyivmiskbud» and PJSC
Trust «Zhytlobud–1» are characterized by the highest
values of the integrated criterion, which indicates the
available opportunities for its formation and use. At a
low level, intellectual capital is formed and used at
PJSC «Lutsk House-Building Plant», but it is more
compared to PJSC «Poltava House-Building Plant»,
PJSC «Galbud», PJSC «Building Company «Ukrbud»,
PJSC «Kyiv Specialized Repair Company», PJSC«
Ukrainian special construction and assembly enterprise
«Ukrspetsbudmontazh», PJSC «Kryvorizhaglobud».
The evaluation identified the need to develop a
strategy for the management of intellectual capital to
increase its efficiency in specific construction
companies, increase the level of competitiveness and
investment attractiveness.
Conclusions and suggestions. The economic
aspects of the formation and use of intellectual capital
of construction companies, which are based on the
methodology of its evaluation, which allowed to form
a systemic environment for the development of
appropriate strategies and sound management
decisions.

0,465
0,091
0,465
0,065
0,065
0,049
0,049
0,049
0,154
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ABSTRACT
Since the task of organization of stress testing process, including market risk, is a mandatory regulatory requirement, there is a problem of its quality implementation and enforcement. We propose to consider in the paper
the step-by-step algorithm of market risk stress-testing process, developed by authors based on theoretical issues
and practical experience that represents the new scientific results of publication. Also it is proposed a list of recommendations, the implementation of which will help to organize the process of stress-testing in the most efficient
way. The main result of the paper is the development of a concept that will help commercial banks with high
efficiency to organize the process of stress testing. The results of the developed program of market risk stress
testing could be useful for risk units of commercial banks, that implement tools for stress testing of market risk in
the internal risk management system.
Keywords: market risks; stress-testing; models; program of stress-testing; recommendations.
Statement of the problem.
Stress testing of market risk is a mandatory requirement of national regulators and international financial organizations. Timely detection of potential
problems in cooperation with developed solutions significantly helps to withstand adverse market shocks
caused by the unstable economic situation. Otherwise,
failure to comply with regulatory requirements and ignoring stress testing process could lead to a breach of
financial security and threaten the stability of the banking system. Although this process is a critical element
of risk management, the regulatory regulations are limited to general recommendations, leaving the process of
developing the methodology and implementing a stress
testing process to the discretion of banks. At present,
there are many obstacles to the effective development
of a stress testing system. First, there is a lack of a detailed methodology and algorithm for stress testing in
banking institutions. It is assumed that each bank must
independently develop its own stress testing procedure
and introduce its own models to analyze the impact of
various factors on financial stability, taking into account the individuality of the banking portfolio and the
specifics of its activities. Second problem is the high
level of financial costs for the implementation of a
stress testing system to provide technical, informational
and analytical resources. Third, analysts' lack of experience in stress testing causes significant errors in conclusions, predictions, and assumptions. Fourth, inadequate standardization of information leads to distorted
conclusions and results of stress tests. Finally, due to
the significant progress of the stress testing process, the
National Bank may require of additional forms of reporting in the future, which will lead to additional resources. In our opinion, classic available methods have
a big amount of significant imperfections. That is why
we propose to develop a conceptual methodology for
the process of market risk stress testing for commercial
banks, as well as formulate recommendations, that will
most effectively ensure the organization of stress-testing process.

Analysis of recent research and publications.
The issue of the importance of stress testing has
received much attention from both domestic and foreign scientists. Thus, we offer an overview of the most
recent and relevant works that have been analyzed to
the time of our study. One of the works is a monograph
[1], which considers the theoretical foundations of macroeconomic stress testing of banks and shows the main
stages of its implementation. Thus, the authors propose
the following sequence of actions for stress testing: 1)
the choice of the scale of stress testing, where group of
key banking institutions is selected for research according to certain criterias; 2) identification of risks and
threats; 3) definition of shock events; 4) introduction of
stress scenarios on the financial indicators of commercial banks; 5) modeling the impact of shock stress scenarios; 6) interpretation of stress test results. However,
the main focus is on credit risks, while market risks are
only mentioned in the theoretical part of the monograph. Another work, which considered the importance
of stress testing, including market risk, is a dissertation
[2], where the author describes the concepts of stress
testing, the organization of process on macro and micro
levels, application of stress scenarios. However, in our
opinion, it is useful to supplement this study with mathematically modeled and economically sound stress scenarios, and to test the results on specific financial examples. Dissertation work [3] is very valuable in the
field of economic and mathematical modeling of market risk by stress testing methods. It offered approaches
to modeling the financial stability of the banking sector
of Ukraine, especially in crisis, developed macroeconomic model to forecast the dynamic of macroeconomic indicators and assessed the change of financial
indicators of Ukrainian commercial banks under the influence of various stress scenarios. The author proposed a 5-stage approach to stress testing: 1) the formation of a group of key indicators of the impact on
financial stability; 2) creation of shocks on the basis of
econometric models; 3) analysis of the impact of shock
scenarios on the financial performance of the banking
sector; 4) identification of potential vulnerabilities of
the banking sector; 5) development of practical recommendations for maintaining the financial stability of the

Sciences of Europe # 59, (2020)
banking system. Although this paper considers other
types of banking risks, including credit risk and liquidity risk, approaches to modeling market risk, namely
currency and interest rate risk, are sufficiently described. However, in our opinion, these achievements
need to be updated to current conditions, and it would
be appropriate to create a comprehensive system of
stress testing using varying degrees of complexity of
shock scenarios.
Highlighting previously unresolved parts of a
common problem.
After the review of literature, it was concluded that
the most popular type of risks among scientists in scope
of stress-testing is credit risk, which generates the
greatest impact on financial indicators and capital of
banking institutions, while market risk is given insufficient attention. In addition, the method of organizing
stress testing at the local level and its integration into
the internal business processes of banks has not been
studied by scientists before. It is also worth to note that
the requirements of regulatory authorities on this issue
are quite strict and demanding. Therefore, the development of a scientifically based program for stress testing
of market risk for commercial banks of Ukraine is extremely important.
The purpose of the article is creation an algorithm of stress testing by commercial banks of Ukraine
and developing recommendations that will most effectively ensure the organization of stress testing.
Main study
In out opinion, it is useful to provide definitions of
market risk and stress testing, which are often-used in
study and formulated by the authors of the article. Market risk is the amount of possible losses due to deviations of financial results from the planned ones due to
a certain changes in exchange rates, interest rates or the
market value of financial instruments, securities or
other assets. Stress testing is an assessment of the impact of unlikely extreme events on the bank's financial
indicators. Based on this, stress testing of market risk
of a commercial bank is the assessing of losses value
from shock events that led to changes in exchange rates,
interest rates or the market value of securities or other
financial instruments.
Before introduction the developed program of
market risk stress testing, we offer a list of the following recommendations, the implementation of which
will help maintain financial stability and transparency
and allow to organize the process in the most efficient
way:
1. Stress testing should become an integral part of
bank risk management. The process should be a part of
the bank's key business processes, and its results should
directly affect further activities, the most important of
which are planning the internal process of capital adequacy to cover losses in the event of adverse economic
situation and internal liquidity, as well as the process of
limits on various types of risks of a commercial bank.
2. Conducting stress testing at appropriate intervals, based on parameters such as the volume and type
of stress tests, the nature, scale, size and complexity of
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the institution, the characteristics of the portfolio of financial instruments, as well as macroeconomic changes
or business activities of the bank.
3. The results of stress testing must be reported to
decision-makers persons, submitted to the Supervisory
Board, Management Board and heads of departments
involved. Authorities need to understand the essential
aspects of the stress testing process in order to be able
to decide on the necessary management actions. In addition, managers who are well informed about the judgments, approaches, models, and outcomes of stress testing, based on their own experience and professional
knowledge, could challenge key assumptions about
stress testing, scenario selection, or interpretation of results.
4. The Bank's Management Board should pay constant attention to the relevance of stress tests and monitor the process of their refinement and modification to
more fully take into account the current state and prospects of the bank.
5. Commercial banks should guarantee the completeness of risk data. When conducting stress testing,
banks must take into account all components of open
positions, that may be exposed to risk, take into account
the asset portfolio as a whole, as well as evaluate individual components of open positions at risk.
6. Commercial banks should ensure an effective
system of data aggregation, characterized by accuracy,
integrity, completeness, timeliness and adaptability.
Preferably, the aggregation was largely automated in
order to minimize the probability of error.
7. It is necessary to develop appropriate internal
regulations on the organization of the stress testing process. The commercial bank's stress testing program
must be properly documented in accordance with applicable law.
8. Commercial banks need to assess risks in several scenarios with varying degrees of shock in order to
maximize coverage of potential stressful events.
9. Commercial banks should develop and implement a methodology for stress scenarios. The specific
design, complexity and level of details of stress test
methodologies should be created in accordance with
the nature, scale and size of the institution, the complexity and risk of its business activities, taking into account the strategy and business model. We propose to
highlight the models of stress testing, stress scenarios
and possible management actions as key elements of
the methodology.
10. Commercial banks should provide stress testing based on rigorous, but plausible, scenarios and the
degree of severity reflects the purpose of the stress test.
To do this, stress tests should be significant in terms of
overcoming the relevant risks for the institution in order
to promote the stability of the institution under adverse
conditions, and in the case of systemically important
banks – also the financial system in general.
11. Commercial banks should develop their own
scenarios and should not depend on scenarios from supervisors. Institutions should ensure that their scenarios
assess absolute and relative changes in risk factors.
12. A wide range of bank specialists should take
part in process of stress testing. The whole process
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should be carried out under the supervision and with the
direct participation of the bank's board. Commercial
banks should ensure effective communication on stress
testing at different levels of management in order to
raise staff awareness of key aspects and results of the
process, increase cultural risk and encourage discussions about existing and potential risks, and possible
management actions.
13. It is necessary to improve the skills of analysts,
conduct trainings and teach them the world's leading
methods of stress testing. Specialists involved in creating models, compiling stress scenarios, formulating assumptions and interpreting the results of stress tests
should be characterized by a high degree of professionalism in the analytical, econometric and financial and
economic spheres. Such qualified staff is usually not
enough, so our recommendation is to introduce a training system for young analysts, to share with them their
own experience and knowledge, because one of the key
conditions for successful implementation of any process is qualified human resources.
14. A stress testing program should be established
in institutions, which should cover at least the following:
a) types of stress testing and their main objectives
and applications;
b) the frequency of various methods of stress testing;
c) internal governance mechanisms, including
clearly defined, transparent and consistent lines of responsibility and procedures;
d) the scope of covered financial instruments and
risks in the portfolios of stress tests;
e) appropriate data infrastructure;
e) methodological details, including the models
used and possible links between different risk factors;
g) a range of assumptions, including management
and corrective actions provided for each stress test.
15. Commercial banks should regularly evaluate
their stress testing programs to determine their effectiveness and reliability and, if necessary, update them.
Such an assessment should be carried out at least annually and on the basis of both quantitative and qualitative
analysis, and should reflect changing external and internal conditions. Among the methods of quantitative
analysis are back-testing tools to confirm the formulated assumptions, parameters and results of stress testing models (eg, credit risk models, market risk models,
interest income forecasting models). Commercial
banks should ensure that qualitative analysis is based
on expert judgments or focused assessments using
questionnaire methods.
16. Commercial banks should provide support for
the stress testing program with an appropriate technical
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infrastructure, that can cover the broad needs of the
stress testing program, quality data processing and the
availability of mechanisms to ensure the ability to conduct regular stress testing in accordance with the program plan. The data infrastructure must provide both
flexibility and appropriate levels of quality and control.
17. Commercial banks should develop and provide a wide range of reports, both for internal needs and
at the request of regulatory authorities.
18. Commercial banks should develop recovery
plans in the event of severe financial losses due to
stress. Recovery scenarios should provide an assessment of the results and suitability of all available recovery options. Events must be described in a logical sequence, and the assumptions underlying the main driving factors must be stated very clearly. Scenarios
should allow to understand how events unfold, providing an appropriate timeline that provides an indication
of when specific actions will be developed, as well as
triggers that trigger the start of action. Management actions should include assumptions about strategy,
growth and related revenues, but exclude management
actions that would not be available in the event of
stressful events, such as the termination of a business
line or the raising of capital.
19. In order to meet future regulatory requirements, banks need to shift regulatory stress testing from
a stand-alone process that is more integrated with other
business actions and strategic planning. The basic models used to design financial and risk data under stress
must meet a much higher standard of reliability. Monitoring the stress testing process should be as robust as
those used for financial reporting. As a bonus for a
well-organized stress testing process, for example, a
relatively smaller capital buffer.
There are used a big amount of various methods
and models of stress testing; some of them belong to
stress testing at the macro level (at the level of the entire
banking system of the country), others – at micro level
(at the level of an individual banking institution). Since
at the macro level stress testing models are developed
by specialists of each regulator and are usually agreed
with international financial organizations, we believe,
that the subject of the modeling mechanism at the
macro level is well studied. Instead, the topic of developing a micro-level stress testing process has a wider
potential for development and practical application, as
each banking organization must conduct stress testing
according to its own developed models, guided only by
the recommendations from regulators and international
organizations. That is why we propose to develop a
step-by-step program of stress testing of market risk at
the level of an individual banking institution (picture
1).
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1

• Form classes of risk-factors, sensitive to market risk

2

• Determine the window of stress bank must withstand

3

• Investigate how quickly market positions could be closed

4

• Determine risk factors

5

• Data preparation

6

• Development of models and scenarios of stress testing

7

• Application of calculated scenarios to classes of risk-factors

8

• Assess the probability of realization of the stress scenario

9

• Implement action plan and recovery scenarios

10

• Carry out back-testing of the developed models

11

• Reporting of stress-test results
Picture 1. Program of market-risk stress testing in a commercial bank

Step 1. Form classes of risk-factors, sensitive to
market risk.
At the first stage, we propose to divide the portfolio of financial instruments, exposed to market risk, into
classes, that will represent a set of different risk factors.
For example, if the bank's balance sheet includes only
bonds among market-sensitive instruments, the portfolio could be broken down by the issuer's geographical
origin, credit rating, or industry. However, the most
common method, which is widely used in international
financial institutions, where there is a great variety of
financial instruments, is to divide the portfolio into the
following sub-portfolios: stocks; debt securities; currency positions; interest rate instruments; credit
spreads; derivative financial instruments; cargo.
This classification of sub-portfolios corresponds
to the typical distribution of markets and often corresponds to the name of divisions in large global banks.
In our opinion, it is important to note that each of the
portfolios can be further divided into subordinate classes. The formation of subordinate classes of risk factors
depends on the type of financial instrument, its currency, maturity. It is worth noting that sub-portfolios
can be excluded, combined or expanded with other positions that, in the opinion of the risk manager, are related to market risk.
Step 2. Determine the window of stress bank must
withstand.
After analyzing the international experience of
stress testing by banking regulators, we can see that in
each stress scenario, it was set a period of time, for
which banks had to calculate the amount of loss. We
propose to call this time horizon, which the bank has to
withstand, a window of stress. Usually most of shocks
occur in a period from 10 to 90 days in a normal financial crisis. These first weeks or months are the most turbulent and are usually accompanied by the largest market movements, after which the situation in the markets
stabilizes. Therefore, we suggest choosing a window of

stress from the mentioned interval. In our opinion, it is
important to note the fact, that the calculation of stress
scenarios usually assumes, that the size of positions in
each sub-portfolio remains unchanged throughout the
stress period due to the fact that it is impossible to simulate changes in portfolio positions during the stress
window. Another reason is that during a crisis, liquidity
in the system usually decreases greatly, which makes it
difficult to trade to change positions.
Step 3. Investigate how quickly market positions
could be closed.
The decision to state a stress window directly depends on the fact how quickly market positions could
be closed. Some financial instruments could be easily
and quickly converted into liquid assets, while for other
instruments it is difficult to predict the time needed to
achieve the goal of reducing portfolio risk. The level of
the financial market development plays a key role, as a
more developed market is more liquid in terms of sales
and narrower spreads. In other words, in developed
markets it is possible to sell a financial instrument in
large quantities at a relatively constant price, while in
an un-developed market it is sometimes hard to sale the
positions due to lack of buyers. Another feature of the
developed financial market is that the financial instruments, presented on it, are perceived by investors as
less risky. As a result, even in the middle of the crisis,
investors prefer developed financial markets to un-developed ones.
Stage 4. Determination of risk factors.
In our opinion, one of the most difficult problems
related to stress testing is identification of the most appropriate risk factors that have the strongest impact on
the size of the portfolio. When choosing risk factors,
analytics should always look for a compromise between the completeness and speed of the stress testing
model. The greater the number of risk factors, the bigger possibility of missing a significant risk. On the
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other hand, including a significant number of risk factors into the model will make the stress testing model
too complex and impractical. Therefore, we propose to
select risk factors that critically affect the value of the
portfolio, but limit the amount to a managed value.
The definition of the risk factor depends on the
portfolio under consideration. Thus, for a bond portfolio, the relevant risk factors may be base interest rates
or credit ratings. Derivatives of spots or indices are usually used for stocks, commodities and foreign exchange
products. They are also a source of risk for derived
products.
Step 5. Data preparation.
The selection of reliable and qualitative data for
the construction of time series is an important, but complex process, that involves the analysis of different time
series from different data sources. Each time series
should meet many requirements, for example: correspond with the type and term of the financial instrument; be presented in a single unit of measurement
throughout the interval; cleared from enormous or inadequate data.
If for a certain period of time there is no data in the
time series, it is need to fill in the gaps for the correctness of the model. This is usually done using a linear
interpolation model or a random number model. The
advantage of the linear interpolation method is that it
reduces volatility, and as a consequence potentially reduces the degree of risk. The advantage of the random
number model with a normal distribution is that it allows to fill in missing data without affecting volatility,
and therefore does not distort the information about the
degree of risk. Although both methods are inaccurate
and allow only a rough estimate, the random number
model is considered to be potentially less inaccurate
than the linear interpolation model.

To build high-quality time series that are best used
in modeling, we propose to follow the next algorithm:
1. if possible, it is need to use data from several
sources;
2. preference is given to real market data, which
provide the most accurate view of the financial instruments value;
3. if market data are missing or there are strong
suspicions about their adequacy, then the prices of similar financial instruments should be investigated;
4. in all other cases, fair value models should be
used. The most common approaches to determining the
fair value of a financial instrument are valuation in
terms of the return of this financial instrument with the
construction of the simple yield curve or using advanced methods like parametric Nelson-Siegel model
and its complementary model Swenson. To prove, that
the model performs a correct valuation, it could be useful to turn for expert opinion to traders, dealers, brokers. Expert assessment is conducted through surveys
or correspondence among authorized employees.
Stage 6. Development of models and scenarios of
stress testing.
After the relevant time series have been collected
(using the process explained in Step 5), it should be created the time series of changes based on the type of
stress test and the selected time period. Then the algorithms are formed on time series of changes to obtain
shock values, which are sent for approval to all involved participants. After approval of the results, the
input data is ready for use in the stress test.
For our study, we propose to develop and use the
following models of stress testing:
I) one-factor models (sensitivity analysis), for
which the influence of one risk factor on the value of
the portfolio is considered without taking into account
changes in other factors. are given in Table 1:
Table 1
The proposed examples of one-factor scenarios of market risk stress-testing
Market risk type
FX risk
Interest rate risk
Stock risk
decrease of stock market
indices in 20% (10%,
increase (decrease) of FX
increase (decrease) of in5%)
rate 1 (2, ..., n) to local
Description of scenarios
terest rate in currency 1
currency in 50% (30%,
increase (decrease) of
(2, ..., n) in 5% (2%, 1%)
10%)
market yields in 20%
(10%, 5%)

ІІ) multi-factor models, for which it is considered
the influence of several factors and developed multicomponent testing scenarios. Among the multifactor
models, we propose to develop the following model
scenarios:
2.1. historical scenario – based on consideration of
changes in risk factors that have occurred in the past.
For analysis, we propose to consider the 3 largest economic crises in the history of Ukraine's independence,
identify their main macroeconomic and financial
changes, and apply them to the portfolios identified in
Stage 1, i.e. we assess the resilience of a commercial
bank in case of recurrence of financial shocks, including:

- financial crisis of 1998 – arose as a result of overheating of the economies of Asian countries;
- global financial crisis of 2008-2009 – the international financial crisis, which was characterized by the
fall of the market economy and caused a deep recession
around the world;
- Ukrainian political and economic crisis of 20142015 – the local crisis due to the loss of Ukrainian part
of the Donetsk and Luhansk regions, Crimea and the
ATO in the east.
The main changes in market financial indicators
for the domestic economy of the above crises are shown
in Table 2 [4].
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Table 2
The main changes in market indicators of economic crises in Ukraine
global financial crisis of
local political crisis of
Market indicator
financial crisis of 1998
2008-2009
2014-2015
GDP
-1.5%
-15%
-16%
Devaluation of UAH
50%
60%
375%
Interest rates in UAH
+6%
+27%
+10%
Interest rates in FX
+1%
+6%
-3%
Key account rate
+65%
-2%
+23%
2.2. worst-case scenario – is a subspecies of historical modeling, but only one scenario is chosen for
modeling, when financial and economic indicators
1

have reached their worst value. To build such a scenario, we propose to use the algorithm shown in Fig. 2.

•Find the worst value for the entire interval of observations for each time series.

2

•Conduct a one-factor sensitivity analysis to study the impact of the implementation of the
worst value of each indicator

3

•Collect all worst case values in one multifactor scenario and analyze the results of the worst
case scenario that ever existed in the history of observations
Fig. 2. Algorithm of constructing a worst-case scenario

2.3. hypothetical scenario – is a developing of
own crisis scenario and predicting the possible values
of financial and economic indicators. It usually used
when the historical scenario does not meet the characteristics of the portfolio under consideration or does
not take into account certain risk factors. In addition,
the use of hypothetical scenarios is a requirement of
many supervisors, both the Ukrainian National Bank
and the World Monetary Fund or the European Banking Regulator.
As a hypothetical scenario, we propose to use the
negative scenario of stress testing of the National Bank
of Ukraine for 2019, which the regulator published as
part of the annual assessment of the stability of commercial banks. We believe that stress testing organized

in this way will simplify the work of commercial banks
on the analytical part of the process, as risk managers
will not have to spend a lot of time to build stress scenarios. Another important advantage is that the results
will help to identify weaknesses in risk management in
advance at the stage of internal control and, if necessary, adjust the risk profile, as identifying problems at
the stage of regular stress testing will cost banks increased attention from the National Bank, additional
capitalization or even a declaration of insolvency.
Thus, the change in the main macroeconomic indicators, based on the results of modeling by NBU experts
for 2019, is shown in Table 3 [5]:

Table 3
Hypothetical scenario of stress testing of the NBU for 2019
Indicator
2018 (fact)
2019
Real GDP change, %
3,4
-4,1
Nominal GDP change, %
19,1
17,6
Consumer price index, %
9,8
15,8
Decrease of UAH to USD, %
2,2
23,2
The result of each of the models at this stage
should be a quantitative calculation of the absolute
value or relative change in market indicators and their
impact on the relevant risk factors identified in stage 4.
2.4. own scenario, for the development of which
we propose to use time series analysis modeling and establish probable values of market indicators in the future, examining the relationship between time series of
market indicators and their behavior due to the onset of
shock. More about the simulation methods used to create your own stress scenarios, we set out in our next
studies.
Stage 7. Application of calculated scenarios to
classes of risk-factors.

2020
-3,7
13,3
14,8
11,1

2021
1,0
11,4
8,8
4,1

At this stage, it is need to apply each of the selected models to the portfolios formed in stage 1. The
application of stress shocks begins with the replacement of the values of all risk factors by shock. The impact of the stress scenario is assessed in two dimensions: the analysis of profits and losses (P&L), and the
impact on regulatory capital and capital adequacy ratios. If the shocks are applied to all assets covered by
the stress test, the next step will be to calculate the
losses of each position. The result is an absolute change
in value expressed in the currency used to identify the
instrument. Thus, risk managers can identify weak sectors (markets, units) in a particular stress scenario.
We propose to consider the calculation of the
amount of losses due to the implementation of the stress
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scenario in details. According to the accepted classification of market risk [6], there are 3 main components
of market risk: interest rate, currency and stock risks.
Thus, the logical conclusion is the formula 1:
𝐿𝑜𝑠𝑠𝑀𝑅 = 𝐿𝑜𝑠𝑠𝐼𝑅 + 𝐿𝑜𝑠𝑠𝐹𝑋 + 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑆𝐸𝐶 , (1)
where 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑀𝑅 , 𝐿𝑜𝑠𝑠𝐼𝑅 , 𝐿𝑜𝑠𝑠𝐹𝑋 , 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑆𝐸𝐶 – is the
amount of losses from market risk, interest rate risk,
currency risk (or FX – foreign exchange risk) and stock
risk (secutities risk).
The next step is to consider the calculation of each
of the components of market risk. Since interest rate
risk is the risk of loss in the portfolio due to changes in
interest rates, we can reflect this definition using formula 2:
𝐿𝑜𝑠𝑠𝐼𝑅 = ∑(𝐺𝐴𝑃𝑖 ∙ ∆𝑅𝑖 ),
(2)
where 𝐺𝐴𝑃𝑖 is the value of
∆𝑅𝑖 – change in interest rate of financial instrument і, caused by stress event, that is calculated by formula 3:
∆𝑅 = 𝑅 − 𝑅0 ,
(3)
where R0 – current yield of financial instrument і,
R – shock yield of financial instrument і.
FX risk value we propose to asses using formula
4:
𝐿𝑜𝑠𝑠𝐹𝑋 = ∑(𝑉𝐹𝑋𝑖 ∙ ∆𝑅𝐹𝑋𝑖 ),
(4)
where 𝑉𝐹𝑋𝑖 is the amount of open FX position i;
∆𝑅𝐹𝑋𝑖 – change in FX rate of open FX position і,
caused by stress event, which is calculated as a difference between current and shock FX rate.
Loss from stock securities risk, which arises from
changes in prices for securities on the stock exchange,
we propose to carry out according to formula 5:
𝐿𝑜𝑠𝑠𝑆𝐸𝐶 = ∑(𝑉𝑆𝐸𝐶𝑖 ∙ ∆𝑅𝑆𝐸𝐶𝑖 ),
(5)
where 𝑉𝑆𝐸𝐶𝑖 – current market value of securities i;
∆𝑅𝑆𝐸𝐶𝑖 – change in market yield of securities i,
caused by stress event.
As we can see, a change in a certain risk factor
(change in interest rate, foreign exchange rate or securities yield) is a key attribute for calculations, which
corresponds to the basic concept of market risk stress
testing.
In addition to assessing the potential losses from
the implementation of stressful events, it is also mandatory to calculate the adequacy of main and regulatory
capital to cover losses due to the implementation of
stress scenarios. Capital adequacy reflects on the one
hand the level of reliability of the bank, and on the other
- the degree of its risk, so bank capital should be a reliable source of covering the losses. The capital adequacy
assessment aims to limit potential uncertainty to measure the risks bank could be exposed. For this purpose,
the National Bank has implemented 2 economic ratios:
H2 (regulatory capital adequacy) and H3 (main capital
adequacy or Tier 1 capital adequacy according to international standards) [7]. The calculation of regulatory,
Tier1 capital and capital adequacy ratios H2 and H3 are
given in formulas 6-9:
𝑅𝑒𝑔𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 𝑅𝑒𝑔𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑀𝑅 (6)
𝑇𝑖𝑒𝑟1𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 𝑇𝑖𝑒𝑟1𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑀𝑅 (7)
𝐻2∙𝑅𝑒𝑔𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠
𝐻2𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 =
(8)
𝐻3𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 =

𝑅𝑒𝑔𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝐻3∙𝑇𝑖𝑒𝑟1𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑟1𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

(9)

where 𝑅𝑒𝑔𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑇𝑖𝑒𝑟1𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝐻2, 𝐻3 – current value of regulatory capital, Tier 1 capital and their
adequacy
ratios
at
reporting
date;
𝑅𝑒𝑔𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 , 𝑇𝑖𝑒𝑟1𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 , 𝐻2𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 , 𝐻3𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠
– estimated value of regulatory capital, Tier 1 capital
and their adequacy ratios after realization of stress scenarios.
Step 8. Assess the probability of realization of the
stress scenario
Before we have been primarily concerned with the
question of how losses can be realized in the event of
unfavorable market conditions. An interesting question
that would complement such information is: what is the
probability of such an event? Obviously, this reasoning
can be misleading and potentially even dangerous if the
assumption is that even if significant losses occur, we
should not worry too much about it if the likelihood of
such a loss is extremely remote.
We propose to consider the following approaches
to assessing the likelihood of a stress scenario:
1) Based on the degree of relative change of the
risk factor. Classical alternative scenarios differ in the
strength of the factors of the risky parameters model:
baseline scenario (change by 15%), negative scenario
(change by 30%), critical scenario (change by 50%).
Thus, the baseline scenario is the realization of the most
probable events, negative - events that are less likely,
but may have a more significant impact on the financial
results of the organization, critical - events that are even
less likely, but may have a more significant impact on
financial stability and capital of the organization.
2) The theory of extreme quantities (EVT) offers
one possibility. The main attention is paid to modeling
of tails of risk factors distribution. This method has
been proven to work well in the case of VaR calculations. However, such statistical methods have a significant drawback in the case of stress testing, as risk factors may not behave as they did in the future. Since statistical methods assume that structural changes do not
occur throughout the period, this question raises the
question of the reliability of the assigned probability to
the stress scenario. Another issue is the impossibility of
re-testing these probabilities, as no hypothetical scenario would be perfectly used in actual financial markets. Nevertheless, probabilities should be calculated
for comparison between different scenarios.
3) on the basis of an expert survey.
Step 9. Implement an action plan and recovery
scenarios
According to the results of stress testing, it is necessary to develop an action plan to minimize the identified risks. The action plan should include a list of
measures to minimize, reduce or compensate for potential losses in the event of a shock. The action plan is
closely intertwined with the market risk management
strategy chosen by the commercial bank. Thus, hedging
or diversification strategies can be used to apply various risk mitigation measures to offset some of the shock
changes. Another strategy may be to close risk positions or implement them in the event of warning signals
of the beginning of the crisis.
In addition to the action plan, we propose to formulate recovery plans in the event of severe financial
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losses due to the implementation of stressful events.
Recovery scenarios should provide an assessment of
the results and suitability of all available recovery options. The description should be sufficiently detailed,
using quantitative and qualitative assumptions, to determine whether the scenario is relevant to the institution and how severe it is. Events must be described in a
logical sequence, and the assumptions underlying the
main driving factors must be stated very clearly. Scenarios should provide an understanding of how events
unfold, providing an appropriate timeline that provides
an indication of when specific actions will be developed. The purpose of this exercise is to test the effectiveness of institution recovery options in restoring financial strength and viability when an institution is experiencing severe stress and financial difficulties. To
assess possible options for responding to a stressful situation, banks need to identify the most plausible actions that are most relevant and when they will need to
take them. To do this, keep in mind that some management actions are required immediately, while others depend on the specific events that occur, and in this case,
clearly defined pre-defined triggers for action.
Step 10. Carry out back-testing of the developed
models.
The essence of back-testing is to test methodological developments on historical and hypothetical data,
as a result of which it is possible to compare the results
of the methodology with reality and evaluate its effectiveness. Back-testing remains the main and probably
the most reliable means of determining the effectiveness of risk management technologies.
The procedure of back-testing consists of two
phases: the first phase - testing on historical, hypothetical and mixed data; the second phase is the repetition
of testing on previously designed alternative scenarios.
Naturally, any method or model, built by experts, will
make a certain number of mistakes. Therefore, the main
task in the first phase of back-testing is the most accurate determination of the range of possible errors and
its compliance with the acceptable level in the bank.
The second phase is a repetition of the stage of construction of alternative scenarios in order to test the increase in efficiency, flexibility of the new regulatory
framework. Thus, back-testing is designed, firstly, to
identify and minimize the risk of error in the methodology of risk management and, secondly, to monitor the
compliance of new risk management technologies to
the needs of the bank and their adequacy to modern
banking realities.
Thus, if at the stage of back-testing it is found that
the proposed innovations do not meet the required
level, then there is a return to the previous stages. If at
the stage of stress testing or construction of alternative
scenarios the adequacy of the existing regulatory
framework is confirmed, then there is a return to the
first stage and everything is repeated again. The end result of the scenario analysis is a conclusion about the
adequacy of existing or accepted risk management
methodologies and technologies.
Stage 11. Reporting of stress test results.
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In accordance with the requirements of banking
regulations [8], senior management must receive the results of stress tests. To ensure awareness, it is necessary
to create a reporting system and ways of providing it.
In our opinion, reports should contain at least the following information: reporting date, at which the stress
testing is performed; the actual value of portfolios before the application of the stress test; names of scenarios, brief description and probability of occurrence of
adverse events; tables with calculations; estimated values of potential losses and capital requirements as a result of the implementation of the described scenarios;
proposed actions to minimize the effects of stress scenarios.
Conclusions.
Managing of market risks in a volatile economic
environment is very different from managing risks in a
calmer environment and is based on a situational approach, where management approaches, asset and liability portfolios, strategic and budgetary goals are
transformed as needed. The process of managing market risks in a crisis requires individual approaches to
management in each case, especially when in situations
where crisis events occur dynamically, inconsistently
and difficult to predict. We believe that proposed in the
study Program of market risk stress testing in a commercial bank will allow banking institutions to introduce a qualitative and comprehensive analysis of market risk, track potential weaknesses and address issues
for further risk management strategy in advance. Widespread application of the described in the first part of
the study recommendations in the practice of commercial banks will reduce the impact of the negative effects
of economic crises, financial shocks and other adverse
shocks. Banks need to be well prepared and armed to
get through the next financial crisis with the least
losses. As history shows, the financial crisis is inevitable, the only unknown change is only the date of its beginning.
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ABSTRACT
In the conditions of formation of information economy the role of banking system considerably grows, necessity of its modernization and bringing in accordance with world trends actualizes. The importance of the banking system in the development of the national economy at the stage of its digitalization is justified by the fact that
banks are a resource for loans, a place of accumulation of currency exchange, these economic entities implement
major economic transformations with money and securities, attract investment.
Given the above and given the high dynamics and variability of the exogenous environment, it is logical to
constantly monitor trends in the banking system of the country. The credit policy is based on the strategy and
tactics of banking, and its implementation is carried out through a credit mechanism.
Financial instability in the country negatively affects the banking system as a whole due to inefficient lending
activities of individual banks. In such conditions of instability in the banking sector, credit policy essentially determines the strategy of the credit process of a commercial bank through a balance of strategic and tactical methods
of credit management.
Keywords: banking services, consumer credit, retail lending, loan portfolio, borrower's creditworthiness.
As of the beginning of March 2020, there are 75
banks operating in Ukraine, including 4 state-owned
banks, 35 with foreign capital (23 with 100% foreign
capital) and 48 privately owned banks. Monobank has
a special status, the official website of which states that
it is a "retail product of JSC" Universal Bank ", which
emerged in cooperation with the FintechBand team."
Monobank issues credit cards to customers, provides

the ability to place deposits, provides some other services in electronic format, as it sells only on mobile devices.
This makes the services of this bank convenient
for modern customers. In Ukraine, over the past four
years, there has been a downward trend in the number
of banks (Fig. 1) [1]. The reasons for this include increased competition, as well as political, economic and
social instability in the country, the aggravation of the
geopolitical situation in the world.

Fig. 1. Dynamics of the number of commercial banks in Ukraine
Along with this, official statistics show that the
share of banks with foreign capital in the total number
of commercial banks in Ukraine is constantly growing
(Fig. 2) [2]. This is what creates quite strong competition in the banking sector of the state. In some cases,

foreign banks are more secure financial resources and
show a higher degree of adaptability to changes in the
external environment.

Sciences of Europe # 59, (2020)

45

Fig. 2. The share of banks with foreign capital in Ukraine
In the structure of total assets of Ukrainian commercial banks as of March 1, 2020, foreign currency
assets amounted to UAH 512,811 million, cash - UAH
2,036 million, bank metals - UAH 367 million, funds in
the NBU - UAH million. ., securities - UAH 56,800
million. In total, loans in the amount of UAH 1032703
million were provided, including loans to public authorities - UAH 4436 million, loans to business entities
- UAH 816528 million, loans to individuals - UAH
211688 million, loans to non-bank institutions - UAH
51 million. Reserves of Ukrainian commercial banks
for active operations amounted to UAH 500389 million. In the structure of total liabilities of Ukrainian

Income
Expenses

2012
150449
145550

commercial banks as of 01.03.2020 the authorized capital amounted to UAH 470,696 million, liabilities of
banks - UAH 1,318,933 million, liabilities of banks in
foreign currency - UAH 586,273 million, including
funds business entities in the amount of UAH 522,796
million, funds of individuals - UAH 579,769 million,
funds of non-bank financial institutions - UAH 1,980
million. Analyzing the dynamics of income and expenses of banks (Fig. 3), we can state that the largest
loss in the history of the banking system of Ukraine was
observed in 2016.

2013
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2016
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168888
210201
199193
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178054
167452
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350078
204454
Fig. 3 Key performance indicators of banks

This is primarily due to the deterioration of relations between our country in the Russian Federation; It
was during this period that the processes of nationalization of Privatbank were launched. However, starting
in 2017, the amount of losses began to decline, and the
following year, banks received a positive difference between income and expenses.
In conclusion, we should note that the banking
system of Ukraine is a complex mechanism that currently needs to be transformed due to a number of shortcomings in its functioning. The main problems of the
banking sector include its instability, low level of public confidence, weak technical equipment of banks, insufficient development of information security and cybersecurity.
Prospects for the development of Ukraine's banking system include increasing the level of digitalization
and availability of their services to customers, ensuring

2018
204554
182215

2019
224402
184768

transparency of processes, introduction of innovative
information and communication technologies, as well
as implementation of measures to ensure compliance of
domestic banks with international standards.
Banks with state participation are important in the
socio-economic development of the state. These banks
are a kind of guarantee of maintaining a significant
share of domestic capital in the banking system.
The processes of state participation in banking became especially important in the context of overcoming
the consequences of the financial crisis after 2008,
when due to various circumstances, states had to take
preventive measures [3]. But the attention to stateowned banks is also increasing as a result of the actions
of the National Bank of Ukraine to clean up the banking
system in 2015-2017.
That is why it is important to determine the main
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indicators of state-owned banks and their further development. As of October 1, 2019, there are four banks
with state participation in Ukraine: Oschadbank,
Ukreximbank, Ukrgasbank and Privatbank. At the
same time, only Oschadbank and Ukreximbank have
been banks with state participation since the very beginning of their existence. Instead, two other banks became state-owned: Ukrgasbank in 2009 due to the
global financial crisis of 2008-2009, and Privatbank in
late 2016 to prevent the bankruptcy of the largest private bank. In modern conditions, it is the banks with
state participation that form the basis of the banking
system of Ukraine. After all, more than 55% of banking
100%
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60%
50%
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0%

assets are concentrated in these four banks as of January 1, 2019 (Fig. 4).
As can be seen from Figure 2.4, for the period
from 2015 to 2018 the share of assets of banks with
state participation in the banking system of Ukraine is
gradually increasing from 21% as of January 1, 2016 to
55% as of January 1, 2019, which indicates the concentration of assets in banks with state participation and
partial displacement of private property from the banking business (especially after the nationalization of
Privatbank). Moreover, the share in the total assets of
the domestic banking system of Privatbank is 26.2%,
Oschadbank - 15.7%, Ukreximbank - 12%, Ukrgasbank - 4.3% as of January 1, 2019.
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Banks of foreign banking
groups
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state
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28
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Fig. 4. Ownership structure of assets of the banking system of Ukraine for 2016–2019 (%).
We believe that one of the main reasons for the
change in the ownership structure of the assets of the
domestic banking system is the recapitalization of
banks with state participation (Fig. 5). [4] Figure 2.5
shows that during the study period from 2008 to 2017,

banks with state participation were actively recapitalized. These measures were carried out both at the expense of the state budget and at the expense of banks'
profits, but mostly the capitalization of banks with state
participation was realized through the issuance of domestic government bonds.
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Fig. 5. Volumes of recapitalization of banks with state participation in Ukraine in the period 2008–2017 (except
for recapitalization of Privatbank in 2016 in the amount of UAH 107 billion)
Measures were usually considered during the
drafting of the law on the state budget for the relevant
budget period. Draft laws on the state budget in terms
of its financing did not contain appropriate calculations
and justifications, which does not comply with current
budget legislation. The value of government borrowing, defined in the relevant government regulations,
differed significantly from the value of debt instruments that could be obtained at that time in the financial
market of Ukraine "[68].
We agree with the position of the scientist that the
recapitalization of banks by issuing domestic government bonds and exchanging them for shares of the new
issue has negative consequences for the economy of
Ukraine, "raising funds in the financial market of
Ukraine by this approach has a negative impact on the
deficit of free funds in the financial market reduces the
volume of lending to the real sector of the economy,
which can provoke a deepening of economic crises
"[5].
It should be noted that in general, Oschadbank was
recapitalized during the analyzed period. Ukreximbank, Ukragasbank and Privatbank for the total
amount of UAH 206.21 billion, of which UAH 107 billion. in 2016, it was used to capitalize on Privatbank,
which is 51.9% of the total volume of state investments
in banks with state participation in 2008–2017.
Therefore, it becomes obvious that Privatbank is
the most recapitalized of all currently available banks
with state participation (56.64% of government investments in all banks with state participation), the second
largest recapitalization is Oschadbank - 19.59%, the
third - "Ukreximbank" - 17.4%, and the fourth - "Ukrgasbank" - 6.37%. In addition, during the crisis years of
2009–2011, banks that had become state-owned were
recapitalized in order to avoid bankruptcy, namely:
Rodovid Bank was recapitalized by UAH 12.4 billion,
Kyiv Bank by UAH 3, UAH 6 billion Thus, we can
state significant state investments in the banking sys-

tem of Ukraine during 2010–2019 (UAH 222.21 billion), which is mostly due not to the planned development of the public banking sector, but to the prevention
of bankruptcy of nationalized banks and financial support. stability of other banks with state participation.
For a more complete description of the current state of
domestic banks with state participation, we analyze the
structure of their resources (Table 1).
It should be noted at once that data on liabilities
and equity of Privatbank were taken into account only
from the moment of nationalization in December 2016.
[2] According to Table 1, we can analyze the dynamics
of liabilities of four banks with state participation for
2017-2019. Note that all banks during the period under
review increased the volume of liabilities, but at different rates. Thus, in 2019 the liabilities of Ukreximbank
increased by 1%, Sberbank by 3.7%, Privatbank - by
12.5%, Ukrgasbank - by 31%, and banks with state participation - by a total of 8.2%.
The growth of liabilities of these banks and their
share in the total liabilities of the banking system
(55.2% as of January 1, 2019) indicates the expansion
of the deposit database of banks and the gradual restoration of public confidence. The data presented in Table
1 show that during the analyzed period the value of equity as one of the most important indicators of the reliability of the banking institution "Sberbank", "Ukreximbank", "Privatbank" and "Ukrgasbank" is gradually
increasing. These trends can be associated with an increase in the requirements of the National Bank of
Ukraine to the authorized capital and with significant
volumes of recapitalization of these banks (Fig. 5). [6]
In general, in 2017 the equity of banks with state
participation increased more than four times (which, in
particular, is associated with the inclusion of "Privatbank" in this group of banks), and in 2018 - twice.
As for the share of state capital in the total equity
of the banking system, it is growing rapidly: from 9%
as of January 1, 2016 (excluding "Privatbank"), to
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32.3% as of January 1, 2019 and 48.2% as of 01 January 2019. Thus, it is the three largest banks with state
participation (Oschadbank, Privatbank and Ukreximbank) that lead the ranking of domestic banks with
the highest equity and have the most opportunities to
promote further recovery of socio-economic development in the country.
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Regarding the financial performance of banks
with state participation, during 2008–2017 these banks
acted as both profitable (in 2008, 2010, 2012 and 2013)
and unprofitable (in 2009, 2011, 2016–2019) financially. -credit institutions (Fig. 5). [7]

Table 1
Dynamics of liabilities and equity of banks with state participation in Ukraine in 2017–2019 (UAH million)
Obligation
Equity
Bank
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Ukreximbank
144412
155044
156555
–3127
5314
14036
Oschadbank
152048
195540
202821
7340
15740
31419
Privatbank
–
207713
233732
–
10885
24793
Ukrgasbank
37262
48608
63722
4292
5297
5625
Total by banks with state
participation (UAH mil333724
606906
656832
8505
37237
75874
lion)
Share in relation to the
29,6
54,6
55,2
9
32,3
48,2
banking system (%)
It should be noted that the financial result of
Ukrgasbank from 2009 was taken into account during
the construction of the schedule, as its recapitalization
and transfer to state ownership took place in July 2009.
As for Privatbank, which was nationalized in December
2016, due to its colossal losses (UAH 164.5 billion in
2016, which is 84% of the total losses of the banking
system this year, and in 2017 - 22 , UAH 8 billion) and
in order to accurately reflect the financial performance
of other banks with state participation, it was decided
not to display its data on the chart.
After analyzing the main indicators of banks with
state participation in Ukraine, we concluded that there
is a significant potential for their development, but at
the same time the inefficiency of activity at the present
stage of development, due to the following factors:
– politicization of banks with state participation,
ie the activities of these banks have a high risk of being
aimed at supporting the interests of the country's
political elite. "State-controlled banks are becoming a
breeding ground for the corruption of elected and
appointed officials, financial regulators and the courts.
They not only hinder economic growth, but also
weaken the basic political and bureaucratic institutions
on which democracy and the rule of law depend ”;
– Orientation of the majority of banks with state
participation to financial support of commercially
inefficient sectors of the economy and projects that are
important for the state, but may also be inefficient from
a commercial point of view.
– Given the large amount of losses, banks with
state participation can pose a threat to the solvency of
the state and become a source of inflationary financing
of the deficit [8];
- less effective corporate governance in stateowned banks compared to private banking institutions.
The credit policy is based on the strategy and tactics of banking, and its implementation is carried out
through a credit mechanism.

Credit policy is interpreted as a "system of
measures of the bank in lending to its customers, carried out to implement its strategy and tactics, with the
definition of priorities in the development of credit relations, on the one hand, and the functioning of the
credit mechanism - on the other" [9]; "As an element of
the general banking policy most closely related to deposit policy, is a set of strategic and tactical decisions,
which are reflected in a special document that defines
long-term and current lending objectives, its parameters and procedure, and implemented through the credit
mechanism" [ 10].
Financial instability in the country negatively affects the banking system as a whole due to inefficient
lending activities of individual banks. In such conditions of instability in the banking sector, credit policy
essentially determines the strategy of the credit process
of a commercial bank through a balance of strategic and
tactical methods of credit management.
In my opinion, the credit policy should be understood as an internal bank document set out in writing,
which does not contradict the general banking policy of
the bank, which defines the methods and techniques of
lending aimed at minimizing risks, capital growth in
compliance with applicable law and changes external
and internal environments in the banking sector. Thus,
the credit policy establishes the basic rules for the formation of the loan portfolio and the regulation of the
bank's lending activities.
The basis of credit policy is the ability of banks to
effectively manage the loan portfolio as a set of loans
to customers, and its main objectives are to increase the
loan portfolio, ensure its profitability and promote the
provision of quality loans.
In a crisis, improving the efficiency of banks' lending is impossible without the introduction of such loan
portfolio management tools that will not only reduce
the overall credit risk of the debt portfolio and increase
its profitability, but also maintain financial stability and
market position of the bank [11].
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The bank's effective credit policy determines the
parameters for the loan portfolio as a whole, including
determining the amount of free credit resources, setting
limits on the purchase of loans and their distribution by
individual areas, determining the loan portfolio and
compliance with the allowable level of loan concentration by individual borrowers and industries.
It is believed that the main quantitative criteria for
the effectiveness of the bank's credit policy is compliance with profitability and risk level of the bank's lending activities at the target level, which does not threaten
the financial stability and competitiveness of the bank
during the planning period. Qualitative criteria for the
effectiveness of the bank's credit policy include ensuring compliance with banking regulation and supervision, its compliance with banking policy, ensuring the
internal balance of certain areas of credit policy and
their compliance with the external and internal environment of the bank [12].
JSC CB "PRIVATBANK" has a fairly wide range
of loans, the most popular in modern conditions are
credit cards. This method of lending has its own terms
and conditions of provision, which are given below.
The procedure and conditions of the loan: the bank
in the presence of free funds and on the basis of the
analysis of the client's creditworthiness provides him
with a consumer loan in the amount and on the terms of
the agreement, and the client undertakes to repay the
loan, pay interest and other payments. established by
the contract. The type of loan, its purpose, loan amount
and term are determined.
Loan type - revolving credit line. Renewable
credit line - a type of loan that provides the client with
the opportunity to receive funds periodically as needed
within a pre-established limit, to repay all or part of the
debt, to re-borrow during the term of the credit line.
The purpose of the loan is consumer goals. According to Art. 1 of the Law of Ukraine "On Consumer
Lending" consumer credit (credit) - money provided to
the borrower for the purchase of goods (works, services) to meet needs not related to business, independent professional activity or performance of duties of an
employee. On this basis, the parties agreed that the loan
is provided for the implementation of any consumer
spending of the client. Expenses are any write-offs from
a client's credit card made at the expense of a loan provided by the bank by:
- transfer of funds from the client's account in order to pay for goods and services (including payment of
interest for the use of credit funds);
- transfer of funds from your account to the accounts of others;
- receipt of funds in cash at the cash desks of
banks, through ATMs;
- performing other operations stipulated by the service agreement between the Bank and the Client.
Loan term - 12 months. The parties agreed that the
term of the loan is extended for every next 12 months,
if at least 30 calendar days before the loan repayment
date the bank does not notify the client of the termination of lending in one of the following ways at the
bank's discretion: SMS to the client's financial phone
number ; e-mail notification of the client; informing in

49
the Privat24 system; by sending a letter by mail and
other channels, in the manner prescribed by the unit.
Also in the provision there is an item "Change and
addition of conditions and rules of rendering of banking
services" of this agreement. The loan repayment date is
the last day of the calendar month of the term of the
agreement, taking into account the condition of extension of the term of the agreement.
The total amount of the loan is the amount of funds
provided and may be provided to the Client under the
terms of the Agreement. The Parties have agreed that
the total amount of credit under this Agreement is the
amount of the credit limit set by the Bank to the Client,
which does not exceed:
UAH 50,000 for Universalna cards
UAH 75,000 for Universal Gold cards,
UAH 100,000 for the Platinum Premium Card,
UAH 200,000 for the World Black Edition Premium Card,
UAH 400,000 for the World Elite Premium Card,
UAH 800,000 for the Infinite Premium Card,
UAH 300,000 for the VISA Signature Premium
Card.
The parties agree that during the loan term the
amount of the credit limit can be changed unilaterally
by the bank both upwards and downwards, based on the
analysis of the client's creditworthiness within the
amount specified earlier, and does not require additional agreement with the client.
The parties agreed that during the term of the loan
the client has the right to change the type of credit card.
The parties agreed that in this case the payment for the
use of the loan may change both in the direction of increase and in the direction of decrease in accordance
with the current tariffs of the bank for the relevant type
of cards on the date of change of card type. The change
of the card type does not require additional approval by
the parties.
The loan is provided by the bank setting a credit
limit on the client's account based on the analysis of the
client's creditworthiness, taking into account the legislation and internal bank documents.
The amount of the loan, the real annual interest
rate and the total cost of the loan on the date of the contract, all assumptions used to calculate the interest rate
are specified in the passport of the consumer loan,
which is an integral part of the contract.
Also, when concluding the agreement, a grace period may be established, the terms must also be specified in the client's agreement with the bank. Preferential
lending period is the period set by the Bank from the
moment of debt on the loan, during which interest on
the loan is accrued at a reduced rate. For using the loan
during the grace period, the client pays the bank a fixed
interest rate of 0.00001% per annum of the amount of
expenses incurred on the loan. The duration of the grace
period is up to the 25th day of the month following the
month in which the expenditures were made at the expense of the loan. In case the client does not repay the
debt obligations on the loan by the 25th day of the
month following the month in which the loan was incurred, the client pays interest to the bank in the amount
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specified in the tariffs effective on the date of expenditure on the loan. credit. [13]
For the use of the loan (except for the grace period), the client pays the bank a fixed interest rate on
the amount of expenses incurred on the loan. The
amount of interest depends on the type of card and is
specified in the bank's tariffs and the consumer loan
passport.
In case of overdue obligations under the agreement, the client pays the bank a fee for using the loan
in the amount of double the interest rate on the amount
of expenses incurred on the loan.
Starting from the 181st day from the moment of
breach of the client's obligations to repay the loan, the
client undertakes to pay in favor of the bank debt on the
loan, as well as interest on the outstanding loan, which
in accordance with Part 2 of Article 625 Civil of the
Code of Ukraine are set by agreement of the Parties as
a percentage of the overdue amount of debt in the
amount of: - 60.0% per annum - for cards "Universal",
"Universal Gold", premium cards: "Platinum", "World
Black Edition", "World Elite", "Infinite", "VISA Signature".
The procedure for repaying the loan. The parties
on the basis of Art. 1048, 1054, 1056-1 of the Civil
Code of Ukraine determine the amount and procedure
for repayment of the loan, payment of interest. Repayment of the loan and interest is made by the client on a
monthly basis in the following order:
- the client instructs the bank to debit money from
his account, including at the expense of the credit limit,
in the amount of interest payable under this agreement,
on the 1st day of the calendar month following the
month in which the expenses were made at the expense
of the credit limit, conditions of availability of unused
credit limit and in the absence of overdue obligations of
the client under this agreement (to carry out contractual
write-off). If the client has fully used the credit limit
and / or in case the client has overdue obligations under
the contract, the client's order to write off the contract
at the expense of the credit limit does not apply.
- in addition to repayment of interest in the manner
and on the terms previously determined repayment of
credit and interest is made by the client in cash or noncash in the amount of the minimum mandatory payment
to the current account for which the credit card is
opened, until the last calendar day (inclusive) the
month following the month in which the expenses were
made at the expense of the credit limit; in this case, if
by the 25th (inclusive) of the calendar month following
the month in which the credit limit was made, the client
does not make a payment in cash or non-cash in the
amount of the minimum payment to the current account
for which the credit card is opened , the client instructs
the bank at the due date to write off money in the currency of the credit limit from all client accounts opened
with the bank and accounts that will be opened by the
bank's client in the future, in the amount of debt payable
to the bank under this agreement (perform contractual
write-off ). in case of non-payment of the minimum
payment before the last calendar day (inclusive) of the
month following the month in which the expenses were
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made at the expense of the credit limit, the client's obligations are considered overdue. At the same time, the
parties, on the basis of Article 1 of the Law of Ukraine
"On Consumer Lending" agreed that instructing the
bank to make a contractual write-off to pay interest on
the loan at the expense of the credit limit, the client uses
credit for consumer purposes, namely - spends on payment bank services under the agreement, the minimum
mandatory payment is the amount of debt obligations,
calculated as a percentage of the total debt, which must
be paid monthly by the client during the term of the
loan. under the total debt, the parties agreed on debt in
the amount of the used credit limit, interest on the loan,
debt on unauthorized overdraft, interest, penalties (if
any).
The amount of the minimum mandatory payment
is determined by the tariffs, depends on the type of card
and depends on the duration of the delay in fulfilling
the client's obligations under the contract. [14]
The amount of the current Minimum obligatory
payment payable is available to the client in the
Privat24 system and in the bank branch.
Interest is accrued on the last calendar day of the
month. Interest is calculated daily on the amount of expenses incurred on the loan: for cards "Universal",
"Universal Gold" by the method of "fact / fact": the actual number of days in the month and year is used for
calculation.
The day of loan repayment is taken into account in
the time interval of accrual of interest; for cards Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA
Signature by the method "fact / 360": the actual number
of days in a month is used for calculation, but conditionally in a year 360 days. The day of loan repayment
is taken into account in the time interval of interest accrual.
Funds received from the client to repay the loan,
in case of insufficiency of the amount of payment to
fulfill the obligation under the contract in full, are first
used to repay: - overdue interest on the loan, then overdue loan repayment (body) loan), then - interest
payable on the loan, then - the body of the loan payable,
then - interest on the amount of outstanding loan, then
- interest. [15]
The Parties agree that in the event of an unauthorized overdraft on the credit card, which is the excess of
the amount of the transaction on the account over the
amount of the credit limit set by the bank, which is stipulated in the agreement with the bank and is not predicted by the amount and time of occurrence. this
agreement is amended as follows: first of all interest is
paid for the use of unauthorized overdraft, secondly the body of unauthorized overdraft, then - overdue interest on the loan, then - overdue to repay the loan
amount (loan body), then - interest payable on loan,
then - the body of the loan to be paid, then - interest on
the amount of outstanding loan, then - interest.
The parties agreed that in case of breach by the
client of obligations to repay the loan within 180 days
from the date of such violations, on the basis of Art.
212, 611, 651 of the Civil Code of Ukraine, the term of
loan repayment is set at 180 days from the date of violation of the client's obligations to repay the loan. On
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the 180th day from the moment of breach of the client's
obligations to repay the loan, the client is obliged to repay the loan to the bank, interest on the loan, penalty
and fulfill other obligations under the contract in full.
Credit policy plays an important role in ensuring
the efficient and reliable operation of banks, which establishes the basic rules for the formation of the loan
portfolio and the regulation of their lending activities.
It is established that the main tasks of credit policy
are to increase the loan portfolio, ensure its profitability
and promote the provision of quality loans.
The credit policy of systemically important banks
is formed and implemented on the basis of significant
state support, which reduces the risks of violating their
financial stability in crisis and post-crisis periods unlike
other banking institutions, and potential access to state
aid in the form of recapitalization shows that they are
competitors. first of all, to each other and not to other
banks.
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PROBLEMS AND CURRENT TRENDS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT
Prylutskyi А.
Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department of Management foreign trade activities, hotel
andrestaurant business and tourism
Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa
ABSTRACT
Ukraine has a high tourist and recreational potential. Unique natural and recreational resources, objects of
national and world cultural and historical heritage are concentrated on its territory, important economic, cultural,
social and sports events are held. In many regions there is a wide range of potentially attractive tourist sites and
complexes, which are very popular with Ukrainian and foreign tourists. The presence of a variety of tourist and
recreational resources of the country makes it possible to develop almost all types of tourism, including recreational (beach), cultural and educational, business, active, health and ecological tourism, as well as sea and river
cruises, rural tourism.
There is great potential in Ukraine for the development of various types of tourism. However, unfortunately,
development is proceeding very slowly and not systematically. Rural tourism (agritourism) is one of the priorities
on which it is necessary to stake in the development of this industry and attracting additional tourists (including
foreign ones). For Ukraine, this direction can become one of the important sources of income for rural areas and a
market niche for many rural entrepreneurs.
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Rural tourism is a relatively new and promising area that allows citizens to join the traditional way of life of
rural residents. The essence of this type of tourism is recreation in the countryside, where all the organizational
support of tourists' accommodation (including food, leisure, service, etc.) is taken over by the host family. Rural
tourism offers recreation opportunities for those who, for whatever reason, cannot afford other types of tourism.
Its attractive features are clean air, a homely atmosphere, unspoiled nature, natural products, silence and a leisurely
life.
Keywords: agritourism, competitiveness of the territory, rural entrepreneurship, development strategy.
In world practice, in rural areas, along with the development of agricultural activities, spheres of non-agricultural employment of the population, in particular,
rural tourism, become a source of additional income.
Since 1972, agritourism has become a separate branch
of the economy. In Western Europe, rural tourism has
been characterized by sustainable development since
the early 1960s. Currently, this phenomenon is ubiquitous, although the regional models of functioning of
this type of destination differ significantly [1].
Today, rural tourism is developing very rapidly
and in some countries attracts a significant part of foreign tourists. Examples include Italy, Ireland, France,
Switzerland, Scandinavian countries, Spain - these
countries are recognized leaders in rural tourism in Europe, the profit from which amounts to hundreds of millions of dollars [2].
Historically, rural tourism in Europe began to develop intensively in the 1950s and 1960s. as a reaction
to the rapid outflow of rural residents to cities. In this
regard, the agrarian sector began to observe a process
of a sharp decline in the number of employed, and as a
consequence of a deterioration in the standard of living.
Agritourism was intended to create an alternative type
of employment and entrepreneurship in rural areas and
become a source of income for rural households.
In a number of states, agritourism is one of the
leading directions of the tourism industry, which is reflected in the national concepts of tourism development. Thus, rural tourism in France is represented by
the National Organization of Holiday Homes and
Green Tourism (Maison des Gites de Franse et du Tourisme Vert). This organization provides holidays certified to the highest national service standards. Every
year the country is visited by 7 million tourists who prefer to rest in the villages. In France, a program of children's recreation in the countryside during school holidays has been developed and is being implemented.

Children from 3 to 13 years old are accommodated in
families, get acquainted with the rural backyard (lambs,
piglets, rabbits), are engaged in active games in nature
with their rural peers, and go hiking. They also have the
opportunity to study folk dances, arts and crafts, local
folklore, foreign languages. The quality of recreation is
controlled and certified by DDASS - the Ministry of
Health and Social Security and the Ministry of Youth
and Sports [3].
According to statistics, only agricultural activity
does not bring an urgent standard of living to rural residents, so it is appropriate along with the main activities
to promote rural green tourism in Ukraine as a major
aspect of rural diversification, as tourism according to
World Tourism and Excursions Council (WTTC) and
the World Tourism Organization (WTO), is the world's
largest dynamic industry. According to the Ministry of
Economic Development and Trade of Ukraine at the
end of 2018, there are 522 tour operators for domestic,
inbound and outbound tourism. In general, if we analyze the dynamics of tourist flows over the past decade,
we obtain the following results (Table 1) [4].
According to the data, in 2018 there is an increase
in foreign tourists compared to 2017, namely 35071
thousand people, there is also an increase in domestic
tourist flows˗ 453561 thousand people. The development of domestic tourism was influenced by the political and economic situation in the country [4].
Today, many experts note green and rural tourism
as one of the most famous and popular types of recreation. Rural regions of Ukraine are significant areas with
a high level of agricultural development and rich tourist
and recreational potential.
The diversity of tourist resources, the cultural heritage of Ukraine have allowed entrepreneurs to create
different types of tourist products in the segment of rural recreation.
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Years

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Number
citizens
Ukraine,
which
left for
cordon total,
thousand
people
15498567
15333949
17180034
19773143
21432836
23761287
22437671
23141646
24668233
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Table 1
Analysis of tourist flows of Ukraine
Number
Number
Of the total number of tourists:
foreign
tourists,
terrestrial
touristinternal
citizens,
serviced
tursti,
citizens
tourists,
which
subjects
thousand
Of Ukraine,
thousand
visited
tourist
persons
which
people
Ukraine activities
left
Total,
оf Ukraine abroad,
thousand
тotal,
thousand
people
thousand
people
people
25449078
3041655
372752
1282023
1386880
20798342
2290097
282287
913640
1094170
21203327
2280757
335835
1295623
649299
21415296
2199977
234271
1250068
715638
23012823
3000696
270064
1956662
773970
24671227
3454316
232311
2519390
702615
12711507
2425089
17070
2085273
322746
12428286
2019576
15159
1647390
357027
13333096
2549606
35071
2060974
453561

The importance of tourism, in particular rural tourism, for the national economy at the same time is associated with the benefits it brings to successful develop-

ment and, above all, is an increase in income and welfare, job growth not only in the industry , but also in
related service industries. To this end, we offer use such
tools to attract the rural population.
Table 2
Tools for involving the rural population in tourism activities
INFORMING THE
MESSAGE OF THE
INVOLVEMENT OF THE
POPULATION ABOUT
POPULATION ABOUT RURAL
RURAL POPULATION IN
RURAL TOURISM
TOURISM
TOURIST ACTIVITIES
o
Publication of materials in
the media
o
on the effectiveness of touro
Organization and holding of
ism development in the region,
annual competitions in the field of
the experience of rural tourism
rural tourism
development;
o
Organization and holding of
o
Informing the population o
Youth education
festivals, holidays, competitions,
about events, hospitality values, o
Conducting field trips for speevents dedicated to memorable
industry news
cialists in the field of rural tourism
dates, tourist and sports events in
o
Career guidance work with and entrepreneurs
rural areas
students to obtain professions in o
Ensuring coordination between
o
Creation of a system of prefthe field of tourism, signing tar- participants in the educational proerences involved in the promotion
geted contracts for training;
cess in rural tourism
of rural tourism brands engaged in
o
Development of measures o
Support of specialized vocarural tourism, initiating projects in
for the formation of the younger tional education, training and retrainthe field of rural tourism
generation of patriotic, responsi- ing systems for enterprises of the
o
Conducting a competition of
ble attitude to the region, rural ar- tourism industry, integration into the
projects for the development of rueas;
educational process of rural tourism
ral routes / projects
o
Promoting the formation of
o
Guaranteeing organizational
volunteer movements and their
and informational support for proinvolvement in the implementajects in rural tourism
tion of projects promoting the development of rural tourism in the
region

Spain, where the number of foreign tourists using
these services (about 1.2 million people annually), exceeds domestic agrotourist flows, is a serious competitor to France in the market of agritourism services in
Western Europe. Spain has over 5,000 options for rural
recreation. At the same time, the country can accommodate almost 27,000 agritourists. The approximate

cost of living in the agritourism sector is US $ 25-120
per person per night [5].
In Poland, there is a special educational program
"Green Schools", which implies a mandatory two-week
stay for urban children in the village, in specialized
agritourism farms. Such rest gives the children the op-
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portunity not only to have a rest, but also to get acquainted with the rural way of life, to undergo special
training. The farms are developing special training
courses. One of them - "From grain to loaf" - involves
the participation of children in the production of bread
(grinding grain in a windmill, kneading dough and baking bread) [6]
International practice in the development of
agritourism testifies to the high socio-economic im-

portance of this type of rural entrepreneurship for ensuring the competitiveness of rural areas in the process
of creating the added value of a tourist product. The development of rural entrepreneurship helps to reduce social tension in rural areas by creating additional jobs.
In Europe, this type of recreation has long stood
out as a separate area of the tourism industry. Almost
40% of Europeans living in metropolitan areas choose
rural tourism.

RURAL TOURISM

BY FORMS OF
TOURISM

BY THE NATURE OF
REST
BY ACCOMMODATION

RECREATION

ACCOMMO
DATION IN
SELIAN
HOUSES

PASSIVE

INFORMATIVE
RURAL
HOTELS
GASTRONOMIC

CAMPINGS
IN RURAL
AREAS

ACTIVE:
•HARVESTING;
•
ETHNOFOLKLORE
EVENTS;
• REST IN QUIET
BEAUTIFUL
PLACES;
•
FISHING,
HUNTING;
• WALK IN THE
FOREST, PICKING
MUSHROOMS,
BERRIES, HERBS;
• SPORT EVENTS.

RECREATI
ON BASES

Pic.1. Classification of rural tourism types
The concept of tourism in the village is to immerse
guests in the cozy atmosphere of a leisurely village life
with the opportunity to master folk crafts and participate in agricultural work. Agritourism allows you to
feel the way of life that is inaccessible to the inhabitants
of megalopolises, to feel like a full-fledged inhabitant
of the village.
The main segments of the target audience:
• families with children;
• people leading an active lifestyle;
• elderly couples who want to take a break from
the bustle of the city;

• young people 20-35 years old, looking for new
experiences and choosing a village romance;
• families with a high level of income living in
large cities;
• Foreign tourists.
Among the adherents of recreation in the village
there are more women than men. Although the latter are
attracted by such pastime as hunting and fishing.
The competition in this type of business in
Ukraine as a whole is not particularly high yet. For the
success of the project, it is important to determine the
range of services and entertainment that the project can
provide guests.[7]
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Economy sector

Program activities for the management of rural tourism development
 increasing the role of rural tourism in the national policy of the state
 shaping rural tourism policies in line with the needs of the private sector and
improving local welfare and environmental protection;
 formation of a regulatory framework for rural tourism;
 conducting advertising and information activities for the development of rural
Government sector
tourism in the regions;
 assistance from the state budget;
 creation of favorable conditions for attracting investment in rural tourism;
 assistance in training personnel for rural tourism.
 formation of new tourism products on the rural tourism market;
 exchange of experience on using the most successful projects in the field of
rural tourism;
Private sector
 improving methods and ways of effective business development in the field of
rural tourism;
 development of methods to encourage and attract consumers in rural tourism.
 formation of effective ways of cooperation in finding ways to develop rural
tourism;
 focusing on empowering people, from job creation to raising living standards;
 overcoming obstacles that hinder the development of rural tourism, such as unInteraction between
derdeveloped infrastructure, environmental pollution and others;
the private and public
 rational use of the natural and cultural heritage of agricultural regions;
sectors
 creating conditions for the development of rural tourism complexes;
 promotion of the national rural tourism product in the national and world markets.
Pic. 2. Distribution of program activities for the development of rural tourism between the public and private
sectors
boundaries of the territory, as well as learning in the
background of the Silk tourism. Reach out of the way
of the journey, come in, linking to the broadened and
clarified information about the development of rural
tourism in the tourist region.
The basis of the visits is guilty of the distribution
of publications in the old friends and electronic devices,
radio and television regions of materials about the efficiency of development of the social tourism, dynamism
of the main indicators I especially respect for the coming of the 3rd and the largest information channels that
are important in the Silk world of the region. Tsei zhid
allow the development of the population of the region.[8]

ism industry

 production
 engineering and infrastructure
 transport
 factors of tourist resources and tourist and recreational support
 regulatory
 financial and investment
 labor
 innovative
 marketing
Pic.3. Socio-economic factors that affect the development of tourism at the regional level

factors of
factors of
tourism
the tourinfrastructure

SOCIO-ECONOMIC
FACTORS

The analysis of conceptual bases and practical organizational and economic approaches to the development of rural tourism shows that, unlike other types of
tourism, the formation of the industry and infrastructure
of rural recreation is influenced by a variety of socioeconomic factors. In general, considering the typology
of socio-economic factors of tourism development, researchers adhere to different points of view on their
composition and grouping.
By means of advancing the information of the Sylian population to the region with the food of tourist activity, the formation of a positive goal to the sphere of
tourism in general, incl. Silskogo, intelligence of the
significance and possibilities of the Silk tourism, the
prospects for the development of tourist activity in the

From the presented scheme it is seen that this typology is universal in relation to any type of tourism.
In practice, a more detailed approach to determining the factors of rural tourism development is in demand. When developing the concept of rural tourism
development in Ukraine, two groups of such factors are
identified: systemic factors, typical for the regions of

Ukraine in general, and private factors, typical for a
particular region.
Allowing the population to become a tourist allowance to formulate and develop the necessary human
resources for rural tourism, as well as to partially increase the problems of increasing the occupation and
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quality of life of the rural population, in the development of It is shown that you can go in a straightforward
way, related to the activities of enterprises in the industry of green and industrial tourism, to help people in the
tourism industry, to stimulate the activities of the industry.
Methods for the development of the necessary human resources for the development of the necessary human resources in the region into the tourist activity of
the rural population Reach out to the community of
tourism, go in, due to the promotion of the activity of

the industry of the rural tourism, the policy of the tourist region, the stimulation of employment in the sphere
of tourism.
Kozhna Krajina with significant tourist streams is
practically a model of Syl's green tourism on the national level. Slid pidcreslity, so the development of
Sylska green tourism is possible in the regions, in
which there is obviously a low indicator of the growth
of the midst. Thus, according to the results of the rating
of the countries, according to the Index of Environmental Steel, the Center for Environmental Legislation and
Policy of the Ukrainian University, Ukraine, in 2019,
has borrowed 44 months from 180 countries.[9]

SYSTEMIC FACTORS THAT HINDER THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM

o

o
o
o
o

NO
REGULATORY
FRAMEWORK
SUPPORTING
THE
DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM, ESPECIALLY IN
THE PART OF USE FOR TRAILS.
AXATION SYSTEM;
SYSTEM OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRO TOURIST
RESOURCES;
WEAK MATERIAL BASE OF THE RURAL POPULATION;
INAPPROPRIATE DEMOGRAPHIC SITUATION

PRIVATE FACTORS HINDERING THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM

o
LACK OF A SIGNIFICANT PART OF THE URBAN
POPULATION NEEDS RURAL TOURISM REGARDING THE
PRESENCE OF RELATIVES OR OWN MANORS IN RURAL CITY;
o
LACK OF RURAL POPULATION SUPPORT SYSTEM WHO
WISH TO PROVIDE SERVICES OF THIS TYPE OF TOURISM;
o
LACK OF THE SYSTEM OF INFORMING POTENTIAL
TOURISTS ABOUT THE POSSIBILITIES OF REST IN RURAL
MACHINERY;
o
LACK OF THE SYSTEM OF ADVISORY OF MANAGEMENT
OWNERS ON BUSINESS ISSUES;
o
LACK OF A SYSTEM OF ECONOMIC SUPPORT FOR THE
RURAL POPULATION WHO WISH TO ENGAGE IN TOURIST
ACTIVITIES IN RURAL CITIES;
o
LACK OF MEASURES TO ATTRACT TOURISTS IN RURAL
AREAS IN WINTER;
o
LACK OF TERRITORIAL PLANNING SYSTEM FOR THE
DETERMINATION OF REGIONS OF RURAL GREEN TOURISM.

Pic. 4. Factors hindering the development of rural green tourism
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This approach shows how specific conditions negatively affect the development of rural tourism.
Rural tourism has great potential in the areas of
domestic tourism and entrepreneurship development,
as well as territorial development. Travel companies
can organize and develop rural tourism by negotiating
with local authorities.
The rural area is considered as an underdeveloped
area, structurally lagging behind the development of urban areas, therefore, one of the levers to overcome this
gap is the development of agritourism.
Rural tourism can effectively develop and function not everywhere, but only in regions not covered by
activities that pollute the environment, in areas such as
villages and villages; small towns with typical traditional architecture, way of life, culture; agricultural
farms; forest fund; natural parks and specific protected
areas; recreation areas and summer cottages; natural
phenomena; monasteries and sacred sites; sights of folk
culture in the open air
Agritourism is a new impetus and vector for the
development of territories. With its development, not
only the living standard of the rural population rises,
but also the improvement of the improvement of villages through the development of engineering, social
and road infrastructure. It is also predicted that the population will grow in business, increase employment, increase income, improve cultural and historical resources, and increase respect from tourists for the local
religion. There is a need for a good tax and legal basis
in local settlements and qualified personnel.
Rural tourism contributes to the restoration of rural landscapes, the preservation of old estates and parks
of high cultural and historical value. Effective use, protection and restoration of natural recreational resources
of rural settlements appears.
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АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти кадрового потенціалу підприємства.
Cформульовано та обґрунтовано комплекс заходів спрямованих на підвищення ефективності управління
кадровим потенціалом підприємства.
ABSTRACT
The article considers of theoretical, methodological and practical aspects of human resource potential. A set
of measures aimed at improving the efficiency of enterprises resource management is formulated and
substantiated.
Ключові слова: кадровий потенціал, управління кадровим потенціалом, формування кадрового потенціалу, мотивація.
Keywords: resource potential, enterprise potential, potential criteria, material resources, motivation.
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Personnel management of the enterprise

In the conditions of constant activation of personnel policy of agrarian enterprises, management of personnel potential of the enterprise is a necessary condition of achievement of social and economic development of manufacture and increase of its efficiency,
accordingly is an integral element and an important direction of activity of any enterprise. As the market for
agricultural products is extremely dynamic, fleeting
and diversified, only the systematic and continuous development of workers' knowledge and their conversion
into skills will be able to ensure the adaptability and
flexibility of agricultural enterprises.
Human resource management is the most important function of any enterprise, which includes a set
of principles, methods, tools and forms of influencing
the interests, behavior and activities of employees in order to maximize the use of their intellectual and physical abilities in performing work functions.
The term "management" etymologically means
the activity of leading something or someone. Most often, the category of "management" is understood as an
activity that directs and regulates social relations. In the
scientific literature, the concept of "management of human resources of the enterprise" is characterized from
the standpoint: management of potential, as a process
of personnel policy, as the organization of labor in the
enterprise, etc. (Fig. 1).
The analysis of literature sources shows that the
management of human resources of the enterprise involves the use of highly qualified employees to apply

new knowledge and technologies, organizational and
management decisions, develop and manufacture innovative products that are subject to systematic influence
and regulation by employees at the stage of formation,
distribution and use at the enterprise. Many scientific
studies are devoted to various aspects of human resources management of agricultural enterprises. Some
issues of the researched problem are covered in the
works: Kaletnika GM , Mazura AG, Kubay OG [12],
Malika M.J. [15], Onishchenko EK [17-18], and others.
But the practice of human resources management of enterprises is characterized by variable and fragmentary
nature, uncertainty of the sequence of procedures and
specific methods, focus on modern technologies of human resources management, which necessitates further
research on human resources management of agricultural enterprises.
In scientific research, the essence of human resource management is also revealed on the basis of its
dual nature: on the one hand, it is realized abilities in
certain conditions, and on the other - it is undiscovered
abilities. Therefore, in her study Grinyova VM,
Pisarevskaya GI considers it appropriate to divide the
content of human resources management into two subsystems: management of the implemented part of human resources, which is associated with operational
work with staff; management of unrealized (undiscovered) part of human resources, which is associated with
ensuring the combination of available labor resources
and enterprise development strategy [9, p. 27].

IM Repin,
OI Oleksyuk
[13, p. 81]

This is the management of the potential of both the individual employee and the totality of employees of the enterprise as a whole to
ensure quality balance and development of personal and tangible factors of production

EK Onishchenko,
[17, p. 44]

These are the organization of work at the enterprise, construction and
control of the labor process, design of working conditions, rationing
of labor, jobs, etc.

Z. Pushkar, G.
Matkova
[20, p. 194]

O.V. Shlyaga
[22, p. 157

U.B. Halytska,
[5, p. 72]

A.Yu. Shulga
[14, p. 37]

This is the management of a set of full-time employees, the quantitative and qualitative characteristics of which, with appropriate motivation and taking into account the peculiarities of production provide the
opportunity and ability in a market environment to carry out production and economic activities with maximum efficiency.
This is the management of qualitative and quantitative characteristics
of the personnel of the enterprise for the successful performance of its
assigned functions and the achievement of the goals of long-term development of the enterprise
This is the process of implementation of personnel policy and staff
development, which includes training and retraining, career planning,
creation and preparation of a reserve for replacement, etc.

This is a process that aims to measure, develop, optimize and implement in the enterprise

Fig.1. The essence of the concept of "human resource management of the enterprise"
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In the economic literature, a significant part is allocated to the study of the content of the category "human resource management" as a process by which the
management directs and regulates personnel activities,
namely: plans, organizes, motivates and controls their
activities [5, p.72; p.39, p. 37]. According to Grinyova
VM and Pisarevskaya GI, the main functions of human
resources management of the enterprise should be supplemented by another function - coordination, which
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opens the possibility of assessing the human resources
of the enterprise, coordination of human resources with
the goals of the enterprise as a whole and with individual tasks (projects ) [9]. This function includes the distribution and selection of staff for a particular project,
assessment of human resources of an individual project,
as well as assessment of the effectiveness of the use of
employees (Table 1).

Table 1.
The content of the main functions of human resources management of the enterprise
Basic
Content of management of the realContent of management of the hidden (unrealized)
management
ized part of the personnel potential
part of the personnel potential of employees
functions
of employees
Personnel needs planning, hiring,
Analysis of prospects for enterprise development.
dismissal. Staffing. Maintaining
Identification of requirements for the current and furegulatory documentation, statistical
Planning
ture levels of labor potential of employees, taking into
reporting on personnel.
account the specifics of their jobs, content and nature
Development of job descriptions,
of work. Employee career planning
labor standards
Assessment of the level of labor potential and moniEnsuring compliance with labor
toring the progress of the development process. Adlaws, safety. Control over the quality
Control
justment of the process due to deviations from the
of performance of official duties, the
plan or the emergence of new factors that need to be
state of labor discipline
taken into account in the context of labor potential
Staff adaptation. Saving frames. OrChoice of form and methods of labor potential develDevelopment ganization of personnel use Creation
opment. Development of programs for the developorganization
of a system of training and development of elements of labor potential
ment of personnel.
Leader-based leadership. Development of cooperaDevelopment and implementation of
tion between management and staff, corporate culpersonnel policy. Creating a salary
Leadership
ture, corporate standards of work. Stimulating staff
system. Implementation of social
development and training. Creating conditions for
policy
maximum use of human labor potential
Creating a system of incentives and
Creating conditions for self-expression, respect,
Motivation
bonuses, benefits, career opportunirecognition, power and success
ties
Assessment of human resources of a particular proDistribution and selection of emHarmonization
ject, assessment of the effectiveness of the use of employees for a particular project
ployees
Rapid transformations in the environment of agricultural enterprises due to the need for systematic updating of methods, methods and tools for managing the
human resources of the enterprise, and accordingly explains the complexity of this process in modern conditions. The process of managing the human resources of
the enterprise should take into account the retrospective
nature of the potential (acquired characteristics), its

current state and characteristics, as well as future abilities and capabilities that will be necessary for the sustainable development of the enterprise. In his research,
VV Smachilo notes that in the process of managing the
human resources of the enterprise it is advisable to distinguish logically interrelated stages (Fig. 2) [21,
p.217]:
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Майбутній період

Current period

Past period

Personnel potential of the enterprise

1 stage

3 stage

2 stage

Analysis

Goal setting

Evaluation
4 stage

5 stage

6 stage

Motivation

Organization

7 stage

Formation

Planning and
development of
events

8 stage

Control

Fig.2. The process of managing the human resources of the enterprise [89, p.217]
- analysis - to identify the acquired characteristics
and the current state of human resources of the enterprise;
- evaluation - determining the level of human resources of the enterprise; to develop measures for its
transformation in accordance with the goals and objectives of the enterprise;
- goals to manage the human resources of the enterprise and develop measures to achieve them;
- organization of implementation of developed
measures;
- motivation to implement the developed measures
and achieve goals;
- formation of human resources of the enterprise;
- control - for the implementation of transformations, achievement of goals and changes in the level
of human resources of the enterprise in the appropriate
vector (direction).
The process of managing the human resources of
the enterprise shown in Fig. 2 shows that the first and
second stages of management are directly related to the
state of human resources of the enterprise in the past
and current periods (the available set of abilities and capabilities). Logically, the stage of goal-setting follows
from the previous sequences - only knowing what we
have, we can set goals for the future. Accordingly, management phase 3 is related to both the current period in which the process takes place directly, and the future
period - for which the goals are set. The same applies
to stages 4-7 of management. The last management
stage is also carried out in the current period and is

aimed at achieving future performance, at the same
time, it logically moves to the stage of analysis - why
achieved or, conversely, the goal.
According to the analysis of the scientific literature [4, 16], in the process of managing the human resources of enterprises it is advisable to distinguish the
following stages: personnel planning; recruitment; personnel selection; career guidance and adaptation of
staff; staff training and development; assessment of
staff performance; rotation; motivation; career advancement and business career management. Gontyuk
VA ,. based on the analysis of literature sources, defines
the content of the concept of "human resource management" as a process of formation, development and
preservation of collective knowledge, skills and abilities of employees by implementing processes and systems aimed at achieving the goal of the enterprise and
notes the following components: personnel selection;
compensations and benefits; labor and labor relations;
occupational safety and health of workers [8].
A systematic understanding of the management of
human resources of the enterprise involves its consideration from the standpoint of a set of interconnected
subsystems, which are distinguished by functional elements or organizational characteristics, each of which
performs certain tasks. Management of human resources of the agricultural sector is based on subjective
and objective factors of effective use of human resources The generalization of the principles of personnel management, which were formulated by various
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scientists, made it possible to determine the basic principles of building a human resources management system of the enterprise in modern conditions [9]:
- the relationship between the functions of human
resources management and the goals of the enterprise,
ie the functions of human resources management are
not a reaction to production plans, they are fully integrated into corporate planning;
- professionalization of human resources management functions, ie they should be carried out by employees with appropriate qualifications;
- flexibility - temporary retirement of individual
employees who have the appropriate potential should
not interrupt the process of carrying out any management or production functions;
- cost-effectiveness - the implementation of the
most efficient and economical economic organization
of the human resources management system, reduction
of costs for the management system and maintenance
of rational human resources;
- scientific - compliance of the management system and analysis of human resources to the main directions of management theory;
- payment - the principle of payment for the result,
for a specific contribution to achieving the goals of the
enterprise, a fair distribution of income;
- complexity - the formation and use of human resources at the enterprise should be a single system with
the required level of detail;
- efficiency - timely decision-making to improve
human resources, which would meet the goals of the
enterprise;
- prospects (development) - in the process of formation and management of human resources it is necessary to take into account the prospects of development and preservation of the enterprise;
- autonomy - the rational distribution of human resources by division of the enterprise.
The main areas of human resources management
in modern economic conditions are:
1) determination of the basic requirements to the
personnel on the basis of the forecast and prospects of
development of the organization;
2) development of a comprehensive human resources management system in the organization;
3) development of the concept of remuneration,
material and moral incentives for employees on the basis of a defined strategy for the development of the organization;
4) the choice of ways to attract, use and retain
staff, as well as provide assistance to employees in case
of dismissal;
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5) development of social relations in the organization; economic organization of the human resources
management system, reduction of costs for the management system and maintenance of rational human resources;
- scientific - compliance of the management system and analysis of human resources to the main directions of management theory;
- payment - the principle of payment for the result,
for a specific contribution to achieving the goals of the
enterprise, a fair distribution of income;
- complexity - the formation and use of human resources at the enterprise should be a single system with
the required level of detail;
- efficiency - timely decision-making to improve
human resources, which would meet the goals of the
enterprise;
- prospects (development) - in the process of formation and management of human resources it is necessary to take into account the prospects of development and preservation of the enterprise;
- autonomy - the rational distribution of human resources by division of the enterprise.
The main areas of human resources management
in modern economic conditions are:
1) determination of the basic requirements to the
personnel on the basis of the forecast and prospects of
development of the organization;
2) development of a comprehensive human resources management system in the organization;
3) development of the concept of remuneration,
material and moral incentives for employees on the basis of a defined strategy for the development of the organization;
4) the choice of ways to attract, use and retain
staff, as well as provide assistance to employees in case
of dismissal;
5) development of social relations in the organization;
6) determination of ways of personnel development, training, advanced training;
7) involvement of employees of the organization
to participate in management;
8) formation of corporate culture.
The human resources management system of the
enterprise consists of a set of interconnected subsystems, which are divided by functional elements or organizational characteristics, each of which performs
certain tasks. Based on his research, EK Onishchenko
proposes to consider the management system of human
resources of the enterprise from the standpoint of structuring it into four subsystems (Fig.3)[17,p.138].
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Subsystem for the formation of human resources of the enterprise
-

planning the need for staff;
hiring employees;
development of a system of remuneration and benefits;
staffing of management staff.

Management
subsystem
personnel development
potential
 - professional orientation and social adaptation of employees;
 - assessment of
human resources;

- career growth
and promotion of employees.

Management subsystem
quality of labor
life
 Personnel
management
system of the
enterprise
Personnel
management
system of the

ensuring the appropriate level of wages;
- environmentally
friendly environment at
work;
- safety and health;
- socio-psychological
climate.

Subsystem for the use of human resources of the enterprise

labor organization;

- ensuring efficient use

- human resources labor organization;

- ensuring efficient use
- human resources
Fig.3 The structure of the personnel management system of the enterprise [17, p. 138]
Onishchenko E.K. emphasizes that the optimal
management system of human resources of the enterprise should ensure timely staffing in order to ensure
the smooth operation of the production process and the
process of selling products; formation of the necessary
level of personnel potential of the enterprise staff; stabilization of the team taking into account the interests
of employees, providing opportunities for skills growth
and other benefits, motivation for highly productive
work; rational use of labor in accordance with the qualification in accordance with special training, etc. [17, p.
138].
Thus, human resource management is one of the
main functions of any enterprise, which can be a critical
factor that determines the effective functioning of the
enterprise in the long run. Human resources management means the purposeful influence of management
entities on the processes of its formation, use and development. The management of the enterprise should
use human resources management to obtain highly
qualified specialists, to create an incentive for them to
work effectively, and this requires the development, intensity and focus of personnel to a specific goal of the
enterprise.
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ABSTRACT
China announced the transition to a new stage of development - the construction of an ecological civilization
by 2050. The most important role in this endeavor should be played by "new energy" based on renewable energy
sources (RES). The article considers the forecasts of energy development and replacement of fossil energy sources
with alternative ones.
Keywords: renewable energy sources, energy balance, hydropower, solar energy, wind energy, fossil energy
sources, forecast, China.
Recently, alternative sources of energy have begun to play a significant role in the global energy balance. Hydropower accounts for more than half of the
renewable capacity. Wind and solar power are the next
most common sources of energy. One of the leaders in
the development of renewable energy sources (RES) is
China. In this country, particularly significant shifts in
the energy balance are forecasted due to increased use
of alternative sources of energy.
Increasing the use of renewable energy sources is
one of the ways to address environmental problems that
have become urgently evident in China due to the high
rate of economic development.

Like most developing countries, China faces two
types of environmental problems on its path to economic reform. The first is due to agrarian overpopulation, massive poverty and economically induced environmental damage. The most typical examples of this
type of problems are deforestation, dehydration of wetlands and reduction of the area of lakes, plowing of
mountain slopes, overgrazing in steppes, etc.
The second type of environmental problem is
closely related to industrialization and the increasing
use of fossil fuels. These problems have a long history
of study in developed countries, and since the 70s of the
last century they have been firmly on the international
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agenda - it is enough to mention the Stockholm Conference of the United Nations Environment Protection in
1972 and the report to the Rome Club "Limits to
Growth", published in the same year.
It can be noticed that now China has mainly solved
environmental problems related to the mass poverty of
the rural population. In the first decade of reforms, the
restrictions of birth and migration to the cities, the manufactorization of the village, public environmental protection works (especially mass afforestation), public
education, etc. played a positive role. In the sphere of
energy consumption, successful solution of the first
type of environmental problems can be rightfully associated with a significant reduction in the use of traditional fuel (firewood, etc.)1.
As for the second type of problems, in the initial
period of market reforms, China had to follow the priority of industrialization over environmental protection. The desire to create a full-scale industry with a
powerful heavy industry, and even self-reliance, did not
help to solve the problems of environmental protection
and resource saving.
China's energy sector has developed in line with
general economic trends. The leading role in the country's energy balance has been played and is played by
fossil energy sources, especially coal, which accounted
for about 66% of the country's energy balance in 20172.
In the 10th, 11th and 12th Five-Year Plans (20002015), coal and oil were actively promoted as the main
fuel for China's economic development. Coal-fired
power plants were spoilt by favorable conditions and
access to cheap capital, which was encouraged by state
companies and local authorities. Industry has been allowed to increase coal consumption without taking into
account environmental concerns, and the rapid growth

of the transport sector has brought fuel consumption to
a situation where two-thirds of oil consumption is imported.
The accelerated build-up of fossil fuels in the energy system, while contributing to economic growth,
has caused serious environmental problems.
However, with the rapid changes in China's economy in recent decades, there has come a fairly timely
mass awareness of the damage caused by the "dirty"
path. The state and society began to gradually turn to
energy efficiency and environmental pollution issues.
In addition, the industrial leap has also prepared a
rapid consumer revolution. And its component part, as
it was in its time and in developed countries, is the ecological revolution.
The energy sector has become the driving force
behind environmental change. China today is a recognized leader in the development of so-called "green" or
"new" energy, in which renewable energy plays a key
role. China is ahead of the world's leading countries in
terms of the rate of growth in the use of renewable energy sources.
Today, China accounts for almost half of the
world's renewable energy generation capacity growth.
In 2017, China produced about 130 GW of solar energy. This is 36 times more than in 2012 and exceeded
the government's 2020 target. The Chinese hydropower
industry's capacity has increased by 36% since 2012.
So far, the share of renewable energy in the country's energy consumption is relatively small (about 7%)
and "green energy" only complements traditional
sources. However, growth rates, party directives and
forecasts suggest that the country's energy mix will
shift in favor of renewable energy in the near future (see
Figure 1 and Table 1).

Figure 1. Total primary energy demand in PRC (mtce) 1990-20163

1

Salitzky A., Chesnokova S., Shakhmatov A. China: Powerful start to environmental revolution. Perspectives. Network
edition of the Center for Research and analysis of the Foundation for Historic Perspective. 23/03/2015. http://www.perspektivy.info/history/kitaj_moshhnyj_start_ekologicheskoj_revolucii_201503-23.htm

2

China Renewable Energy Outlook 2018. 29 November,
2018, p. 1.
3 China Renewable Energy Outlook 2018. 29 November,
2018, p. 1.
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Table 1.

Electricity generation by different energy sources 2012 - 2017 (TVTh)4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

4987

5372

5680

5740

6023

6417

19.9%

20.0%

22.7%

24.2%

25.7%

26.4%

Coal

3713

3981

4027

3898

3946

4150

Gas

110

116

133

167

191

205

Oil

6

5

4

4

3

Н/Д

Other fossil fuels

97

119

139

162

191

Н/Д

Nuclear power

98

112

133

171

213

248

Hydropower

856

892

1060

1113

1175

1195

Wind energy

103

138

160

186

241

303

Sular energy

4

8

24

39

67

117

Biomass

30

37

44

53

65

79

0.48

0.28

0.54

0.15

0.12

Н/Д

Total
Share of renewable energy sources

Other renewable

5

The concept of "Beautiful China"
In October 2017, at the 19th Communist Party of
China Congress, Xi Jinping, Chairman of the People's
Republic of China, outlined the stages of further modernization of the country. "At the first stage, from 2020
to 2035, we will build up the base of the middle income
society and, thanks to 15 more years of hard work, we
will generally achieve modernization," said Xi Jinping.
At the second stage, explained Xi Jinping, from 2035
to the middle of the XXI century, "the party will work
hard for another 15 years to turn China into a rich, powerful, democratic, harmonious, civilized modernized
socialist state6.
At the same time, the leader of the People's Republic of China set the task of "speeding up the transition to an ecological civilization and building a "beautiful China"7.
Xi Jinping stated that "priority should be given to
saving resources, protecting and restoring the natural
environment, and to developing spatial architectures,
production structures, production methods and lifestyles that can save resources and protect the environment in order to restore the peace, harmony and beauty
of nature".
The report of the President of the PRC sets out the
following objectives:
1. Stimulate green development. Along with the
accelerated creation of a legal framework and policies
focused on green production and consumption, it is
necessary to create and improve the economic system
of green, low-carbon and recycling development.
2. Concentrate efforts on solving acute environmental problems. It is necessary to stand firmly on the
position of nationwide participation in the prevention
and elimination of pollution at its source, to continue
work on the prevention and elimination of atmospheric
pollution in order to win the fight for the "blue sky".
4

3. To strengthen the dynamics of environmental
protection. It is necessary to implement the most significant projects on protection and restoration of important
ecological systems, optimize the system of ecological
protection barrier, create ecological corridors and biodiversity protection network, to improve the quality and
sustainability of ecosystems.
4. Reform the environmental monitoring and control system. In order to intensify the overall design, organization and guidance in the field of environmental
civilization development, it is necessary to establish
bodies for the management of state natural resources
assets and monitoring and control of natural ecosystems.
It appears that the advancement of the "Beautiful
China" concept marks a new stage in the country's development, in which renewable energy sources will
evolve from complementary sources into substitutes
over time.
The National Energy Administration of China
(NEA), within the framework of the Beautiful China
concept, aims to move towards a clean, low-carbon,
safe and efficient energy system. The PRC government
plans to change the energy mix by reducing coal consumption and increasing the use of clean energy. The
restructuring of the industry will require an increase in
the use of renewable energy sources (RES) and increased economic efficiency.
Trends and forecasts
Energy Research Institute of China Academy of
Macroeconomic Research /China National Development and Reform Commission) has released a report
“China Renewable Energy Outlook 2018 (CREO
2018)”. It discusses the current problems of the Chinese
energy sector and presents forecasts for the development of renewable energy in 2020, 2035 and 2050.

China Renewable Energy Outlook 2018. 29 November, 2018, p. 54.
Renewable sources of energy include hydropower, wind energy, solar energy and biomass .Biomass includes stover, biogas
and wastes.
6 Full text of Xi Jinping's report at 19th CPC National Congress. http://www.xinhuanet.com/english/special/201711/03/c_136725942.htm .
7 Xi underlines perseverance in building beautiful China http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/22/c_138329035.htm.
5
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The authors of the forecast believe that by 2050
the Chinese energy sector will correspond to the parameters formulated in the 13th Five-Year Plan and in the
concept of environmental civilization, presented at the
XIX Party Congress:
Clean energy that minimizes air, water and soil
pollution from activities at all stages of the energy supply chain, from mining to waste disposal. This implies
a sharp reduction in coal production outside the electricity sector, a reduction in coal production and the efficient use of flue gas treatment in the electricity sector.
Low carbon energy, as a result of the transition
from fossil fuels to non-fossil fuels. To reduce CO2
emissions, not only coal but also oil and gas consumption is limited.
Safe energy, which is less dependent on external
factors, primarily fuel imports. It follows that the use of
oil and natural gas must be reduced, as domestic resources are limited.
Efficient energy with low energy losses and high
energy efficiency in end-use sectors. It is also a costeffective and optimized energy system in which market
forces play a crucial role.
The report presents two projection scenarios:
Stated Policies scenario, which assumes the implementation of the goals and objectives outlined in the
13th Five-Year Plan and the decisions of the XIX CPC
Congress;
Below 2°C scenario, which adds to the Declared
policy scenario strict limits on emissions of harmful
substances introduced under the Paris Agreement on
Climate8.
Renewable energy sources
In analyzing the transition of China's energy system from fossil sources to renewable energy sources, it
is necessary to take into account factors such as resource potential, political priorities, economic and technological factors. This applies to both the main renewable energy sources, wind, solar and hydroelectric
power plants, as well as smaller-scale technologies, especially in the areas of fuel storage for transport and
energy supply, biomass and tidal energy. The main predictions are as follows:
Hydropower: According to the Stated Policies
scenario, by 2050, the capacity of China's hydropower
plants, already the largest in the world, will be increased by 70% due to the commissioning of new capacities in Southwest China. Hydropower will essentially reach the limit of its technical and resource potential.
Wind power: Both CREO scenarios predict that
wind is becoming the leading source of electricity generation in China. The costs of onshore and offshore
wind technology are decreasing and can compete with
the costs of building a new coal-fired power plant. The
projected scenarios differ mainly in terms of wind resources and the complexity of construction and maintenance:

Wind energy increases from 328 TWh in 2016 to
1801 TWh in 2030 in the Stated Policies scenario and
to 3,336 TWh in the below 2°C scenario.
In the Stated Policies scenario, wind power produces 5955 Twh in 2050 and 7 612 Twh in the below
2°C scenario.
Solar energy: In both CREO scenarios, solar energy is growing rapidly, both for power generation and
for direct use of solar power, such as heating. The
Stated Policies scenario assumes an increase in installed photovoltaic capacity of 1,364 GW by 2035 and
2,034 GW by 2050, for the production of 1858 TWh of
electricity in 2035 and 2694 TWh by 2050. The Below
2°C scenario envisages even faster growth, up to 2000
GW by 2035 and up to 2836 GW by 2050. Heat use of
solar energy (e.g. heating) will quadruple by 2050 in
the Stated Policies scenario, and seven times in the below 2°C scenario.
Biomass: According to CREO forecasts, biomass
for electricity and fuel production is growing, albeit severely limited by raw material resources and economic
considerations. As a result, biomass is the smallest of
the three renewable energy sources (solar energy, wind
energy, biomass). The energy capacity of biomass will
increase from 15 GW in 2017 to 54 GW in 2050 in the
Stated Policies scenario and slightly above 57 GW in
the Below 2°C scenario. Under the Stated Policies scenario, by 2050 biomass energy will produce 255 TWh
of electricity, mainly from waste and straw incineration
at CHP plants. Bioethanol production will grow rapidly
in the short term. The growth will be followed by a decrease in its production due to the conversion of part of
the transport to electric traction.
Shifts in the energy balance
Both scenarios suggest significant shifts in the energy balance of the country. The most important aspect
is a sharp decrease in coal use in the energy sector since
2020 and its replacement by renewable energy sources.
Despite the growth of the country's motorization,
it is also expected that the share of oil in the energy balance will decrease. This is due to the expected increase
in the share of electric transport in the car fleet.
The role of natural gas differs in the scenarios. In
the Below 2°C scenario, the share of natural gas is at
first stable, but by 2050 it falls to a minimum. The
Stated Policies scenario assumes a sufficiently high
level of natural gas consumption.
Both scenarios provide for a significant increase in
the share of renewable energy, especially wind and solar energy. At the same time, these forecast options
have different degrees of radicalism. The Below 2°C
scenario is more radical and assumes that the share of
renewable energy sources (including hydropower) in
energy demand will increase to 57% by 2035, while the
Stated Policies scenario is "only" to 39%.
Thus, China has set itself ambitious plans to crowd
out fossil fuels and massively replace them with renewable energy sources. It seems that these plans are only
at first glance overly ambitious and utopian. Taking
into account the experience, speed and depth of Chinese

8

average temperature increases "well below" 2°C and to "make
efforts" to limit temperature increases to 1.5°C.

The aim of the 2015 Paris Climate Agreement is to "accelerate the implementation" of the United Nations Framework
Convention on Climate Change, in particular to keep global
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reforms, the possibility of their implementation cannot
be ruled out. It is possible to discuss specific figures,
but there is less and less doubt that China's energy balance will change significantly in favor of clean energy
in the next few decades.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена комплексному анализу теоретических положений действующего законодательства
в области конституционно – правового статуса органов законодательной власти субъектов РФ. А также
рассмотрены особенности организации законодательной власти в субъектах РФ.
ABSTRACT
The article is devoted to a comprehensive analysis of the theoretical provisions of the current legislation in
the field of the constitutional and legal status of the legislative authorities of the constituent entities of the Russian
Federation. And also considered the features of the organization of legislative power in the constituent entities of
the Russian Federation.
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Законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта РФ является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Российской Федерации.
Под конституционно – правовым статусом законодательного (представительного) органа субъекта РФ понимается установленная Конституцией
РФ и принятыми в исполнение ее положений федеральных законов и законов субъектов РФ совокупность таких элементов, как порядок формирования,
полномочия, гарантии деятельности и ответственность законодательного(представительного) органа
субъекта РФ. Правовые основы формирования законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ заложены в следующих нормативных правовых актах:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [1]
 Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ»;
 конституции (уставы) субъектов РФ;
 законы и иные нормативно – правовые
акты субъектов РФ;
С момента принятия Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», было принято
около 166 федеральных законов об изменениях и

дополнениях к нему. Наиболее емкими являются
изменения, которые касались статуса законодательных(представительных) органов власти субъектов
РФ:
1. изменения, принятые в 2000 году, согласно
которых в закон был введен блок норм, которые регламентируют основания и порядок юридической
ответственности высших органов и должностных
лиц государственной власти субъектов РФ;
2. изменения 2002 года, согласно которым не
менее половины депутатов законодательного
(представительного) органа субъекта РФ должна
избираться по единому избирательному округу;
3. изменения и дополнения от 2004 года, в соответствии с которыми за указанными органами
были закреплены полномочия по голосованию по
вопросу о наделении гражданина статусом высшего должностного лица субъекта РФ;
4. изменения 2010 года, которыми установлены новые требования к наименованию законодательного (представительного) органа субъекта РФ
– установлен запрет на использование термина
«парламент»;
5. снижены требования к численности депутатов представительных органов государственной
власти субъектов, избираемых по партийным спискам – вместо требования не менее 50% предусмотрены более низкие требования к минимуму использования пропорциональной системы выборов – не
менее 25%.
Федеральный закон №184 установил рамочные нормы для проведения выборов депутатов региональных законодательных (представительных)
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органов: не менее 25 % депутатов должны быть избраны по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, которые поданы за
списки кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, за исключением городов федерального значения, самостоятельно определяющих
типы избирательных систем, применяемые на выборах их представительных органов. Фактически,
законодатель установил обязательность применения пропорциональной избирательной системы в
качестве общего принципа организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, кроме городов федерального значения.
При этом, законодателем не установлен верхний предел доли депутатов, которые избираются по
партийным спискам, то есть Закон допускает, что в
каком-либо субъекте РФ все депутаты законодательного (представительного) органа субъекта РФ
могут быть избраны по пропорциональной избирательной системе. С одной стороны, данная норма
закона призвана стимулировать активность политических партий и иных общественных объединений
в период проведения выборов, и позволяет законодателю субъекта установить оптимальное соотношение депутатов, избранных с применением мажоритарной и пропорциональных избирательных систем,
учитывая
специфику,
традиции
и
политическую обстановку субъекта. Однако, с другой стороны, указанная норма может создать ситуацию, при которой беспартийному гражданину, желающему реализовать свое пассивное избирательное
право,
при
отсутствии
элементов
мажоритарной избирательной системы, сделать это
будет весьма затруднительно, а гражданину, который входит в политическую партию, не выдвинувшую список кандидатов на региональных выборах,
выдвинуть свою кандидатуру будет фактически невозможно [2, c.65].
Исходя из этого, на наш взгляд, было бы целесообразно установить в вышеупомянутом Федеральном законе применение смешанной избирательной системы с определения их соотношения региональным законодателем в качестве общего
принципа формирования законодательных (представительных) органов субъектов РФ. Думается,
что гарантии пассивного избирательного права
граждан при проведении выборов законодательного (представительного) органа субъекта РФ в
полной мере могут быть гарантированы только в
том случае, если закон исключит возможность применения на данных выборах только пропорциональной избирательной системы.
Проведение выборов в законодательные(представительные) органы субъектов РФ осуществляются избирательными комиссиями субъектов, территориальными и участковыми избирательными
комиссиями, статус которых определен соответствующим федеральным законом, конституциями/уставами и законами субъектов РФ. Организующей выборы комиссией является избирательная
комиссия субъекта РФ, которая формируется на па-
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ритетных началах законодательным(представительным) органом государственной власти субъекта совместно с высшим должностным лицом
субъекта РФ на 5 лет.
Структура законодательного(представительного) органа субъекта всегда обусловлена представительной природой и выполняемыми функциями,
которая закреплена на основе федерального законодательства основным законом субъекта и законодательством субъекта РФ. Элементами структуры региональных законодательных органов считаются
палаты; внутренние руководящие органы; комитеты, комиссии; депутатские объединения; аппарат, который включает его структурные подразделения – управления, отделы, секретариат, канцелярия и т.д.
Структура законодательных (представительных) органов субъектов РФ на сегодняшний день
является однопалатной. Двухпалатный парламент в
Башкортостане, состоявший из Палаты Представителей и Законодательной палаты, функционировал
до 2003 года; в Карелии (Палата Республики и Палата Представителей) – до 2000 года, в Кабардино
– Балкарии (Совет Республики и Совет Представителей) – до 2003 года. В Республике Дагестан парламент на сегодняшний день тоже является однопалатным. В Законе субъекта говорится, что в целях
обеспечения представительства народностей в законодательном органе субъекта в городах и районах с многонациональным составом населения по
предложению центральных органов местного самоуправления и местных администраций ЦИК осуществляется квотирование мест по избирательным
округам пропорционально численности населения
той или иной национальности, проживающей на
данной территории[3]. Политическое руководство
РД предлагает, казалось бы, компромиссный, но довольно сомнительный с точки зрения справедливости и эффективности вариант учета фактора многонациональности при формировании состава законодательного(представительного)
органа
Республики. Депутаты избираются в основном от
территориальных округов, но в некоторых случаях
в городах и районах с многонациональным населением предусмотрено их избрание посредством специально созданных для этого национально – территориальных округов. Данное решение является по
своей сути половинчатым и не отражающим сути
проблемы. Фактически был проигнорирован факт
того, что в условиях Республики парламент должен
быть не только законодательным и представительным органом, но и местом, концентрирующим согласование интересов различных национальных
групп. Из Конституции 2003 года исчезла статья о
гарантии представительства всех народов Республики Дагестан в Народном собрании республики [4,
c.92].
Двухпалатная структура законодательных
(представительных) органов субъектов показала
свою несостоятельность, в результате чего субъектами было принято решение о создании однопалатных законодательных органов.
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В отношении правового регулирования структуры представительных органов субъектов федеральный законодатель большую часть вопросов
оставляет на усмотрение регионального законодателя. Федеральный закон №184 только устанавливает возможность наличия у законодательного
(представительного) органа субъекта второй палаты и обязательность создания фракций депутатами, избранных с применением пропорциональной избирательной системы. В остальных вопросах
субъекты РФ обладают свободой по своему усмотрению. В некоторой степени вопросы структуры
представительных органов регулируют учредительные акты субъектов РФ, но основная роль принадлежит регламентам, принимаемым самими законодательными органами.
В отправлении функций представительных органов субъектов значительную роль играют комитеты и комиссии. Комитеты и комиссии создаются
по основным направлениям законодательной и
иной деятельности региональных законодательных
органов. Перечень комитетов и их статус определяется самим законодательным органом в соответствии с конституцией/уставом субъекта федерации.
Некоторые представительные органы субъектов
утверждают общие Положения о постоянных комитетах, комиссиях и(или) Положения об отдельных
комитетах, комиссиях [5].
В парламентах некоторых субъектов создаются внутренние коллегиальные органы в лице президиумов для координации деятельности их комитетов и комиссий, а также для подготовки пленарных заседаний, как к примеру, в Республике
Дагестан. Президиум включает в себя Председателя Народного Собрания РД, его заместителей, а
также председателей комитетов.
Организационно – правовыми формами деятельности региональных органов законодательной
власти субъектов являются заседания и сессии. Заседания проводятся по мере необходимости. К примеру, заседания Верховного Совета Республики
Хакасия должны проводиться не менее одного раза
в месяц.
Предназначение законодательного (представительного) органа власти субъекта выражается в его
полномочиях. Основные полномочия законодательной власти субъектов можно поделить на 3
группы:
1. полномочия в сфере государственно – правового строительства: принятие конституций, уставов субъекта и поправок к ним, официальное толкование законов субъекта; осуществление законодательного регулирования по вопросам предметов
ведения субъекта РФ, так и совместного ведения,
следит за исполнением бюджета; устанавливает
структуру высшего органа исполнительной власти
и исполнительной власти субъекта РФ; обладает
правом законотворческой инициативы в Федеральное собрание РФ; занимается вопросами административно – территориального и муниципально –
территориального устройства субъекта РФ и т.д.;
2. полномочия в социально – экономической
и финансовых сферах: утверждение и составление
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отчета о его исполнении; утверждение программ
социально – экономического развития субъекта;
утверждение налогов и сборов, которые отнесены
федеральным законом к ведению субъекта РФ и
т.д.;
3. полномочия в области международных и
внешних отношений: утверждение международных
и внешнеэкономических соглашений субъекта,
принятие решения по одобрению проектов договоров государственных органов власти субъекта и органов федеральной власти по вопросам разграничения полномочий[6, c.17].
В качестве основных черт, присущих региональным органам законодательной власти РФ выделяют следующие:
 общепредставительность – осуществление
деятельности от имени всего населения;
 независимость – самостоятельность органа
в принятии законодательных актов;
 легальность – издание нормативно – правовых актов, не противоречащих Конституции и федеральному законодательству; постоянство,
 собственное наименование и численный
состав [7,c.108]
Региональный парламент обладает не только
представительными и законодательными функциями; он также наделен полномочиями по осуществлению контроля за исполнением законов, им принимаемых. Положения федерального законодательства устанавливают, что законодательные органы
субъектов осуществляют контроль за соблюдением
и исполнением законов, бюджетов субъектов и
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов наряду с другими уполномоченными на то органами с соблюдением установленного порядка. В 2010 году на федеральном
уровне были внесены изменения, согласно которым
законодательные(представительные) органы наделялись полномочиями по заслушиванию ежегодных отчетов высшего должностного лица субъекта
о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, которые были поставлены парламентом
субъекта РФ, а также обязанностью высшего должностного лица субъекта представить отчет в законодательный (представительный) орган субъекта
РФ о результатах своей деятельности.
На сегодняшний день во всех регионах законодательные органы заслушивают ежегодные отчеты
высшего должностного лица о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта, что говорит о повсеместном внедрении в практику деятельности законодательных
органов
субъектов
формы
непосредственного парламентского контроля за результатами деятельности исполнительной власти
[8, c.121]. Практика показывает, что зачастую заслушивание таких отчетов является обычной процедурой, которая не влечет каких-либо правовых
последствий. Однако, нельзя отрицать факт того,
что был сделан шаг в сторону расширения контрольных полномочий парламентов субъектов РФ
за деятельностью исполнительной власти в субъектах. В правовом отношении наиболее правильным
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было бы закрепление статуса законодательного органа субъекта не только как законодательного и
представительного органа государственной власти,
но и как осуществляющего контроль за деятельностью исполнительной власти по соблюдению и исполнению законов.
Статус парламента региона как законодательного(представительного) и контрольного органа закреплен только в некоторых конституциях республик Саха(Якутия), Удмуртия и Марий Эл. Конституция Республики Марий Эл устанавливает, что
Государственное Собрание Республики осуществляет контрольные полномочия в пределах и формах, установленных Конституцией и законом республики. Большая часть контрольных функций
парламента закреплена не в конституциях и уставах
субъектов, а в законах субъектов о законодательных органах субъекта, что, на наш взгляд, является
не совсем правильным[9].
Деятельность законодательного (представительного) органа субъекта РФ должна вестись в соответствии с конституционно – правовыми нормами, в противном случае, за ненадлежащее осуществление
публичной
власти
органы
привлекаются к конституционно – правовой ответственности.
Конституционно – правовая ответственность
законодательного (представительного) органа РФ
выражается в негативной оценке государством его
деятельности. Согласно нормам федерального законодательства, процедура конституционно – правовой ответственности регионального законодательного (представительного) органа власти строится на следующих принципах: верховенства
федеральной Конституции и федерального законодательства; принципе правового государства, народовластия и федерализма. Органы государственной
власти субъектов несут ответственность за нарушение Конституции и федеральных конституционных
законов. Основаниями конституционно – правовой
ответственности является принятие органами государственной власти субъектов нормативно – правовых актов, противоречащих Конституции и федеральному законодательству и повлекших за собой
массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности РФ, национальной безопасности РФ, ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства [10, c.67].
Привлечь к ответственности законодательный
орган субъекта вправе Президент Российской Федерации, Конституционный Суд РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ и конституционный
(уставный) суд субъекта РФ.
За нарушение правовых норм депутат парламента субъекта РФ может быть привлечен как к
уголовной, так и к административной ответственности. Следует отметить, что законодательно до
сих пор не установлен порядок привлечения к административной ответственности депутата законодательного(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
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Законами субъектов может быть предусмотрена ответственность депутата за нарушение этических
норм при осуществлении деятельности законодательного органа субъекта, к примеру, Регламентом
Законодательного Собрания Краснодарского края
предусмотрено, что депутат, выступающий на заседании Законодательного Собрания не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в
чей-то адрес, призывать к насильственным действиям и так далее.
Конституция Российской Федерации, а также
федеральное законодательство РФ не предусматривает такой вид ответственности депутатов законодательного (представительного) органа субъекта
РФ, как ответственность перед населением, так и
институт отзыва депутатов как результата указанного вида ответственности. В данном вопросе субъекты наделены правом самостоятельного решения
вопроса о введении института отзыва депутатов,
подтвержденного Постановлением Конституционного Суда, который отметил, что установление законодательством субъектов РФ института отзыва
депутатов не противоречит положениям Конституции РФ[11]. Законом Краснодарского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского края» установлена возможность отзыва
депутата в установленном законом порядке. Такой
порядок закреплен Законом Краснодарского края
«О порядке отзыва депутата Законодательного собрания Краснодарского края»: депутат может быть
отозван по результатам тайного голосования на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления
избирателей соответствующего округа за неисполнение депутатских обязанностей; нарушение федерального и регионального законодательства; совершение действий, порочащих звание депутата. Однако на сегодняшний день действие настоящего
закона приостановлено, что стало следствием перехода от императивного к свободному мандату депутата [12, c.84].
Институт отзыва депутата на сегодняшний
день не применяется ни на федеральном, ни на региональном уровне, хотя мы считаем, что указанный институт является эффективным средством
контроля за деятельностью депутатов, который
должен быть применен при утрате им доверия со
стороны избирателей.
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