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У статті виокремлено підходи до тракту-
вання терміна «економічна політика госпо-
дарюючого суб’єкта». Подано авторське 
розуміння її сутності як відправної точки 
стратегічного розвитку й побудови ефек-
тивної системи управління. Визначено 
складові економічної політики небанківської 
фінансової установи, а саме маркетингову, 
логістичну, кадрову та фінансову, оха-
рактеризовано їх сутність. Виокремлено 
типи економічної політики небанківської 
фінансової установи з урахуванням крите-
рія «ризиковість – дохідність підприємниць-
кої діяльності» для власників. Теоретично 
обґрунтовано послідовність робіт з фор-
мування та реалізації економічної політики 
небанківської фінансової установи, яка 
включає встановлення цілей діяльності, 
визначення прийнятного рівня задоволення 
потреб зацікавлених осіб, формування її 
складових, вибір типу економічної політики, 
інструментів її формування та реалізації, 
визначення системи показників ефектив-
ності.
Ключові слова: небанківська фінансова 
установа, економічна політика, фінансова 
політика, кадрова політика, система управ-
ління, стратегія, тактика.

В статье выделены подходы к трактовке 
термина «экономическая политика хозяй-

ствующего субъекта». Предоставлено 
авторское понимание ее сущности как 
отправной точки стратегического разви-
тия и построения эффективной системы 
управления. Определены составляющие 
экономической политики небанковского 
финансового учреждения, а именно мар-
кетинговая, логистическая, кадровая и 
финансовая, охарактеризована их сущ-
ность. Выделены типы экономической 
политики небанковского финансового 
учреждения с учетом критерия «рискован-
ность – доходность предпринимательской 
деятельности» для владельцев. Теорети-
чески обоснована последовательность 
работ по формированию и реализации 
экономической политики небанковского 
финансового учреждения, которая вклю-
чает установление целей деятельности, 
определение приемлемого уровня удов-
летворения потребностей заинтересо-
ванных лиц, формирование ее составляю-
щих, выбор типа экономической политики, 
инструментов ее формирования и реали-
зации, определение системы показателей 
эффективности.
Ключевые слова: небанковское финансо-
вое учреждение, экономическая политика, 
финансовая политика, кадровая политика, 
система управления, стратегия, тактика.

In the article, on the basis of the existing normative legal acts, the functioning features of non-bank financial institutions are determined. The approaches 
to the interpretation of the definition of «economic policy of the economic entity» are presented, the author’s understanding of its essence as a system of 
economic relations related to the formation of the owners of certain principles and rules that correspond to the main directions of the state’s economic policy 
are discussed, the needs of other interested persons that serve for construction of an effective management system of an entity taking into account the 
peculiarities of its activity. The emphasis is on the need, which takes into account the specific features of an economic entity in the formation of its economic 
policy. Based on the specifics of the functioning of non-bank financial institutions, the need to form their economic policy in terms of marketing, logistics, 
personnel and financial components is justified; their essence is characterized. The financial policy is recognized as a priority, which determines the condi-
tions for the development of other functional policies. Taking into account the criterion of the formation of the economic policy of the relationship between the 
risk and returns of entrepreneurial activity for owners, the following types of economic policy are identified as conservative, moderate and aggressive. The 
sequence of work on the formation and implementation of the economic policy of a non-bank financial institution is grounded, taking into account the specif-
ics of the activity, which includes: definition of financial-economic, socio-economic and social goals of the institution’s activity; establishment of an acceptable 
level of satisfaction of the needs of interested persons (owners, personnel, management team, clients, state); choice of components of economic policy; 
choice of type of economic policy; the choice of organizational and financial and economic tools for the formation and implementation of economic policy; 
development of a system of indicators of the effectiveness of economic policy, which reflects the achievement of certain goals of the development of the 
institution in terms of functional areas of activity.
Key words: non-bank financial institution, economic policy, financial policy, personnel policy, management system, strategy, tactics.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
CONCEPTUAL APPROACHES TO FORMING ECONOMIC POLICY  
OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

Постановка проблеми. Ефективна діяльність 
небанківських фінансових установ (далі – установ) є 
запорукою стабільного функціонування вітчизняного 
фінансового ринку загалом. Через надання фінансо-
вих послуг підвищується рівень соціального забез-
печення громадян, диверсифікуються джерела 
капіталу для бізнесу, отже, зміцнюється економічна 
безпека країни. Варто зазначити, що результати 
діяльності установ залежать не тільки від дотри-
мання норм, визначених державними регуляторами, 
але й від усебічного врахування інтересів власників, 
персоналу, управлінської команди та клієнтів. Це 
вимагає розроблення й упровадження у практику 
господарювання сучасних підходів до управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розроблення теоретичних та 
прикладних аспектів управління діяльністю гос-
подарюючих суб’єктів, зокрема небанківських 
фінансових установ, здійснили як вітчизняні, 
так і зарубіжні науковці. Серед них слід назвати 
таких, як І.С. Андрющенко, І.А. Бланк, Т.М. Завора, 
В.О. Онищенко, Є.А. Поліщук, В.О. Ставерська, 
А.О. Харламова, О.В. Тахтай, Г.В. Савицька, 
І. Ансофф, Ф. Блек, Ю. Бригхем, Р. Брейлі, П. Дру-
кер, А. Файоль, Дж.К. Ван Хорн.

Незважаючи на численність публікацій та зна-
чимість одержаних результатів за окресленою 
проблематикою, існує недооцінювання взаємо-
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зв’язку системи управління та економічної полі-
тики небанківської фінансової установи з ураху-
ванням інтересів зацікавлених осіб. Означене 
вказує на актуальність теми дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення концептуального підходу до формування 
економічної політики небанківських фінансових 
установ, яка б дала змогу підвищити їх конкурен-
тоспроможність, прибутковість, а також врахувати 
інтереси зацікавлених осіб.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Закон, який встановлює загальні правові засади 
у сфері надання фінансових послуг [1], не дає 
визначення поняття «небанківська фінансова 
установа». Проте її визначення знаходимо в 
інших нормативно-правових актах. Зокрема, в 
Положенні про порядок видачі ліцензії на пере-
каз коштів у національній валюті без відкриття 
рахунків [2] зазначено, що небанківська фінансова 
установа є юридичною особою, яка не є банком 
відповідно до законодавства України, надає одну 
або кілька фінансових послуг та внесена до Дер-
жавного реєстру фінансових установ.

Положення про порядок реєстрації платіжних 
систем, учасників платіжних систем та операторів 
послуг платіжної інфраструктури [3] трактує небан-
ківську фінансову установу як юридичну особу, 
яка внесена до відповідного державного реєстру 
фінансових установ та отримала згідно із зако-
нодавством України ліцензію на переказ коштів 
у національній валюті без відкриття рахунків, а 
в разі здійснення нею валютних операцій – гене-
ральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Подані визначення небанківських фінансо-
вих установ різняться лише спектром послуг, які 
можуть бути надані. Враховуючи сукупність фінан-
сових послуг, визначених законом (довірче управ-
ління фінансовими активами, торгівля валютними 
цінностями, фінансовий лізинг, надання коштів 
у позику, зокрема на умовах фінансового кре-
диту, надання гарантій та поручительств, переказ 
коштів, послуги у сфері страхування та системі 
накопичувального пенсійного забезпечення тощо) 
[1], можемо стверджувати, що діяльність небанків-
ських фінансових установ як фінансового посеред-
ника є складною та різноманітною. Це дає підстави 
вважати, що небанківські фінансові установи є 
закладами, що не є банками, але здійснюють певні 
фінансові операції. Задля успішного функціону-
вання на ринку фінансових послуг необхідне роз-
роблення ними виваженої економічної політики.

Термін «економічна політика» є складним та 
багатоаспектним. Огляд літератури [4; 5; 6] свід-
чить про наявність різних підходів до його трак-
тування. Вважається, що економічна політика є 
макроекономічним поняттям, оскільки розробля-
ється державою відповідно до її цілей та інтересів. 
Основними напрямами економічної політики дер-

жави є грошово-кредитна, бюджетна, фіскальна, 
інвестиційна та інша діяльність. Однак існують 
думки про те, що економічна політика може фор-
муватися також на мікрорівні, бути базовим еле-
ментом ефективного функціонування економічного 
суб’єкта. При цьому її розглядають як сукупність 
цілей, завдань, засобів, напрямів, пріоритетів його 
розвитку, способів досягнення цілей. З огляду на 
динамічні умови господарювання, в яких еконо-
мічні суб’єкти самостійно приймають управлінські 
рішення, економічна політика слугує відправною 
точкою стратегічного розвитку. Цей факт дає під-
стави розуміти під економічною політикою суб’єкта 
систему економічних відносин, пов’язаних з фор-
муванням власниками певних принципів та правил, 
які відповідають основним напрямам економічної 
політики держави, інших зацікавлених осіб, а також 
слугують для побудови ефективної системи управ-
ління. Варто відзначити, що під час формування 
економічної політики окремого суб’єкта необхідно 
враховувати його галузеві особливості.

Небанківські фінансові установи є повноцін-
ними суб’єктами підприємницької діяльності, що 
вимагає під час розроблення їх економічної полі-
тики враховувати принципи теорії економічної 
політики господарюючих суб’єктів, теорії загаль-
ного менеджменту, теорії фінансового менедж-
менту, теорії банківського менеджменту, теорії 
маркетингу, теорії зацікавлених осіб. Так, форму-
вання та реалізацію економічної політики фінан-
сової установи пропонуємо здійснювати в певній 
послідовності.

Економічний суб’єкт, згідно з теорією зацікавле-
них осіб, є системою, тобто сукупністю елементів, 
які взаємодіють між собою та із зовнішнім серед-
овищем. Серед основних ознак будь-якої системи 
слід назвати наявність цілей та зумовлених ними 
функцій. Будь-який економічний суб’єкт функціо-
нує для того, щоби реалізувати цілі стейкхолдерів, 
під якими розуміють будь-яку групу індивідів, які 
можуть реально впливати та які зазнають впливу 
від його досягнень. Таким чином, установу можна 
вважати центром інтересів, соціально-економіч-
ною системою, яка функціонує з урахуванням інди-
відуальних потреб власників, персоналу, управ-
лінської команди, клієнтів, держави, що зумовлює 
визначення прийнятного рівня їх задоволення. Це 
вимагає формування цілей діяльності установи. 
Вони визначаються сукупністю послуг, які вона 
надає, тому можна виокремити фінансово-еконо-
мічні, соціально-економічні та соціальні цілі.

Основною фінансово-економічною метою таких 
установ є отримання прибутку, адже їх діяльність 
має комерційний характер. Досягнути цієї мети 
можна шляхом зниження вартості фінансових 
ресурсів, збільшення обсягу наданих послуг, міні-
мізації підприємницьких ризиків, зростання кон-
курентоспроможності. Конкурентоспроможність 
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небанківських фінансових установ досягається 
через збільшення кількості клієнтів, зростання 
рівня задоволеності їх потреб, розширення асор-
тименту послуг, оптимізацію цінової політики тощо.

Оскільки небанківські фінансові установи є 
посередниками в розрахунках між юридичними 
та фізичними особами, обслуговують їх грошові 
потоки, це обумовлює реалізацією ними соці-
ально-економічної мети. Здійснюючи перерозпо-
діл вільних грошових коштів на договірній основі, 
установи сприяють зниженню ризику та неви-
значеності на фінансовому ринку. Працюючи як 
посередники у проведенні розрахункових опера-
цій, вони відстоюють інтереси своїх клієнтів, від-
повідно, забезпечують своєчасний та неперерв-
ний потік платежів, зростання споживчого попиту, 
зумовлюють збільшення обсягів продажу, приско-
рення оборотності капіталу, що позитивно позна-
чається на динаміці макроекономічних показників 
розвитку країни.

Установи мають доступ до системи страху-
вання та пенсійного забезпечення населення, а це 
передбачає врахування соціальної мети в їх діяль-
ності. Її реалізація вимагає від них дотримання 
достатнього рівня фінансової стійкості.

Слід відзначити, що між фінансово-економіч-
ними, соціально-економічними та соціальними 
цілями діяльності установ існують взаємозв’язок 
та взаємообумовленість, а їх реалізація сприяє 
задоволенню інтересів як суб’єктів управління 
нею, так і клієнтів.

Залежно від напрямів діяльності господарюю-
чих суб’єктів можна виокремити різні складові еле-
менти їх економічної політики, які визначаються 
функціональними сферами діяльності. Набір 
функціональних політик у різних сферах економіки 
може бути різним.

Економічна політика підприємств виробни-
чої сфери представлена такими стандартними 
напрямами, як маркетинг, логістика, виробництво, 
фінанси, збут, інновації, кадри. Оскільки небанків-
ська фінансова установа є самостійним, господа-
рюючим суб’єктом, то її економічна політика пови-
нна враховувати специфіку діяльності. У зв’язку з 
цим вважаємо, що її складовими мають бути мар-
кетингова, логістична, кадрова та фінансова полі-
тики.

Маркетингова політика повинна бути орієнто-
вана на створення споживчих цінностей для клі-
єнтів на підставі виявлення наявних потреб та їх 
прогнозування, що приведе до формування стій-
ких відносин з ними та отримання прибутку. На це 
спрямована персоналізація клієнтських відносин 
задля обґрунтування та розроблення інноваційних 
видів послуг й освоєння нових сегментів ринку. 
Такий підхід до формування маркетингової полі-
тики дасть змогу ув’язати полярні інтереси уста-
нови як продавця послуг та її клієнтів як покупців.

Розроблення логістичної політики передбачає 
не тільки формування привабливих для клієнтів 
каналів розподілу фінансових послуг задля задо-
волення їх потреб, максимізації прибутку та мінімі-
зації витрат від реалізації послуг, але й оптиміза-
цію грошових, інформаційних, трудових потоків у 
процесі господарювання.

Якісне надання послуг установою вимагає 
високої кваліфікації та добросовісного виконання 
персоналом своїх обов’язків. Через це кадрова 
політика установи повинна сприяти високій заці-
кавленості працівників у підвищенні результатив-
ності її діяльності через розроблення та застосу-
вання системи дієвих моральних та матеріальних 
стимулів. Варто відзначити, що оцінювання діло-
вої активності працівників є відповідальним та тру-
домістким процесом через наявність показників, 
що не мають фізичних одиниць виміру.

Реалізація маркетингової, логістичної, кадро-
вої політик установи знаходить своє відображення 
в системі фінансових показників, відповідно, її 
фінансовій політиці, яка пов’язана з формуванням 
варіантів розподілу грошових ресурсів за функці-
ональними напрямами діяльності. Оптимальний 
варіант такого розподілу дасть змогу забезпечити 
необхідний рівень ефективності, зростання діло-
вої активності, знизить рівень підприємницького 
ризику, підвищить платоспроможність та ліквід-
ність установи, що сприятиме досягненню постав-
лених цілей.

Вважаємо, що успішна реалізація економічної 
політики зумовлює необхідність визнання фінан-
сової політики як пріоритетної, що визначає умови 
розроблення інших функціональних політик (мар-
кетингової, логістичної, кадрової).

Критерієм формування економічної політики є 
оцінювання співвідношення ризику та дохідності 
підприємницької діяльності. Відповідно до вка-
заного критерія власниками можуть бути вибрані 
такі типи економічної політики:

– консервативна політика, яка спрямована на 
високий рівень ліквідності, фінансової стійкості, 
надійності інвестицій, мінімізацію ризиків, однак 
забезпечує мінімальну дохідність;

– помірна політика, яка спрямована на досяг-
нення прийнятного рівня прибутковості бізнесу, 
зіставного з рівнем ризику та необхідними вимо-
гами ліквідності;

– агресивна політика, яка спрямована на 
отримання максимального доходу, пов’язана з під-
вищеним підприємницьким ризиком та зниженням 
ліквідності.

Варто зазначити, що конкретний тип економіч-
ної політики вибирається власником та впливає на 
стратегію й тактику діяльності установи.

Вибір інструментів формування та реаліза-
ції економічної політики установи визначає зміст 
подальшого етапу її формування. Огляд літера-
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тури [7; 10; 11; 12] дає змогу виокремити організа-
ційні та фінансово-економічні інструменти.

До організаційних інструментів відносять систему 
нормативно-правових актів відповідної ієрархії:

– ті, які доводяться державними органами 
влади в межах їх повноважень;

– ті, які приймаються самостійно фінансовою 
установою.

У складі фінансово-економічних інструментів 
виокремлюють стратегічні та оперативні, які засто-
совуються під час розроблення стратегії й тактики 
господарювання.

На підставі економічної політики, яка форму-
ється власниками установи, управлінський пер-
сонал розробляє стратегічні й оперативні плани, 
доводить їх до нижчих рівнів управління. У цьому 
виявляється єдність економічної політики, страте-
гії й тактики розвитку установи.

Інструментами стратегічного управління, що 
базуються на різних теоріях та сучасних практиках 
управління, є [8; 14]:

– ті, які орієнтовані на внутрішнє середовище 
(SNW-аналіз, ресурсний аналіз, внутрішній бенч-
маркінг тощо);

– ті, які орієнтовані на зовнішнє середовище 
(PEST-аналіз, п’ять сил Портера, теорія ігор тощо);

– системні інструменти стратегічного управ-
ління (SWOT-аналіз, GAP-аналіз, модель TQM, 
концепція BSC (Balanced Scorecard), піраміда 
діяльності тощо).

За допомогою інструментарію стратегічного 
управління розробляються стратегії функціо-
нальних напрямів діяльності, визначається обсяг 
необхідних інвестиційних ресурсів для досягнення 
стратегічних цілей. Останні через застосування 
бізнес-планування та бюджетування знаходять 
відображення в оперативних планах установи.

Важливою складовою робіт з формування еко-
номічної політики є розроблення системи показ-
ників, які визначають рівень її ефективності. Ці 
показники є індикаторами досягнення визначе-
них цілей розвитку установи за функціональними 
напрямами діяльності. Оскільки фінансова полі-
тика є пріоритетною у формуванні економічної 
політики установи, то її ефективність оцінюється 
показниками ліквідності, дохідності, якості акти-
вів та наданих послуг тощо. Слід зазначити, що 
система показників, за допомогою яких можна 
оцінити ефективність інших функціональних полі-
тик, є змінною, залежить від виділених стратегіч-
них завдань, визначених конкретною ситуацією 
установи. Для кожного показника слід встановити 
одиниці виміру, методику розрахунку, методи й 
джерела отримання даних, періодичність оціню-
вання, відповідальну особу за досягнення бажа-
ного рівня. Крім того, за кожним показником оці-
нювання управлінським персоналом установи має 
бути встановлений прийнятний рівень відхилення 

фактичних значень від запланованих, розробле-
ний комплекс заходів з перегляду й актуалізації 
політики, стратегії та оперативних планів.

Узагальнюючи означене, вважаємо, що запро-
поновані концептуальні підходи до формування 
економічної політики небанківської фінансової 
установи дадуть змогу узгодити інтереси зовніш-
ніх та внутрішніх суб’єктів управління, а також 
досягнути поставлених цілей.

Висновки з проведеного дослідження. 
З огляду на неоднозначність трактування терміна 
«економічна політика господарюючого суб’єкта» 
подано авторське розуміння його сутності як сис-
теми економічних відносин, пов’язаних з форму-
ванням власниками певних принципів та правил, 
які відповідають основним напрямам економічної 
політики держави, потребам інших зацікавлених 
осіб, а також слугують для побудови ефективної 
системи управління суб’єктом господарювання з 
урахуванням особливостей його діяльності.

На основі врахування специфіки функціону-
вання небанківських фінансових установ обґрун-
товано необхідність формування їх економічної 
політики в розрізі маркетингової, логістичної, 
кадрової та фінансової складових, охарактеризо-
вано їх сутність. Фінансову політику визнано пріо-
ритетною, що визначає умови розроблення інших 
функціональних політик.

Взявши за критерій формування економічної 
політики співвідношення ризику та дохідності під-
приємницької діяльності, ми виокремили консер-
вативний, помірний та агресивний типи економіч-
ної політики.

Обґрунтовано послідовність робіт з форму-
вання та реалізації економічної політики небанків-
ської фінансової установи з урахуванням специ-
фіки діяльності, яка включає встановлення цілей 
діяльності, визначення прийнятного рівня задово-
лення потреб зацікавлених осіб (власників, персо-
налу, управлінської команди, клієнтів, держави), 
формування складових економічної політики, 
вибір типу економічної політики, вибір інструмен-
тів формування та реалізації економічної полі-
тики, формування системи показників ефектив-
ності економічної політики.

Використання запропонованих концептуаль-
них підходів до формування й оцінювання еконо-
мічної політики небанківської фінансової установи 
вимагає розроблення механізму виявлення й узго-
дження інтересів зовнішніх та внутрішніх суб’єктів 
управління та інших зацікавлених осіб, вибору сис-
теми показників оцінювання ефективності розро-
бленої економічної політики з урахуванням систем-
ного й комплексного підходів, організації роботи з 
ними, відповідних засобів збирання й оброблення 
інформації, систем контролю тощо. Це є осно-
вними напрямами, за якими мають здійснюватися 
подальші наукові дослідження з цієї проблематики.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO FORMING ECONOMIC POLICY  
OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

The purpose of the article. Effective activity of non-bank financial institutions is the key to the stable 
functioning of the domestic financial market as a whole. Through the provision of financial services, the level 
of social security of citizens is improved, the sources of capital for business are diversified, and, therefore, 
the country’s economic security is strengthened. It should be noted that the results of the activities of financial 
institutions depend not only on observance of norms defined by the state regulators, but also on the full con-
sideration of the interests of owners, staff, administrative team and clients. This, in turn, requires the develop-
ment and introduction of modern management approaches to the practice of management. Despite the large 
number of publications and the significance of the results for the outlined issues, the underestimation of the 
interconnection between the management system and the economic policy of the financial institution should 
be noted, taking into account the interests of all the parties concerned. The indicated sheds the light on the 
relevance of the research topic. The purpose of the study is to develop a conceptual approach to the formation 
of economic policies of non-bank financial institutions, which would increase their competitiveness, profitability 
and take into account the interests of stakeholders.

Methodology. The methodological basis of the research is the work of domestic and foreign scientists of 
several scientific areas: the theory of economic policy of business entities, the theory of general management, 
the theory of financial management, the theory of banking management, and marketing theory. In the course 
of the research, such general scientific and special methods and techniques of scientific knowledge as histori-
cal, logical analysis, synthesis and analysis, detection of cause-effect relationships, induction and deduction, 
scientific abstraction, generalization were used.

Results. Taking into account the ambiguity of the interpretation of term “economic policy of the business 
entity”, the author’s understanding of its essence as a system of economic relations associated with the forma-
tion of the owners of certain principles and rules that correspond to the main directions of the state’s economic 
policy, the needs of other interested persons and serve to build an effective system of management of the 
business entity taking into account the peculiarities of its activity.

Based on the specifics of the functioning of non-bank financial institutions, the necessity of forming their 
economic policy in terms of marketing, logistics, personnel and financial component is substantiated, their 
essence is characterized. The financial policy is recognized as a priority, which determines the conditions for 
the development of other functional policies.

Taking as a criterion for the formation of the economic policy of the relationship between risk and profit-
ability of entrepreneurship, the following types of economic policy are identified as conservative, moderate and 
aggressive.

The paper discusses the sequence of work on the creation and implementation of the economic policy of 
a non-bank financial institution taking into account the specifics of the activity, which includes: definition of 
the goals of the institution; determination of an acceptable level of satisfaction of the needs of the interested 
persons (owners, personnel, management team, clients, the state); choice of components of economic policy; 
choice of economic policy type; choice of tools for the formation and implementation of economic policy; cre-
ation of a system of indicators of the effectiveness of economic policy.

Practical implications. The practical significance of the results of the work creates a methodological 
basis for the development and implementation of economic policies of non-bank financial institutions, which 
contributes to strengthening their financial sustainability and achieving the goals of entire management level 
and clients.

Value/originality. The use of the proposed conceptual approach to the formation and evaluation of the 
economic policy of a non-bank financial institution requires the development of a mechanism for identifying 
and reconciling the interests of external and internal interested parties and other stakeholders; the choice of 
a system of indicators for evaluating the effectiveness of the developed economic policy, taking into account 
systemic and integrated approaches; organizing work with them; appropriate means of collecting and process-
ing information; control systems, etc. These are the main areas for further scientific research on this subject.


