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Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
УДК 338.37 

Абдулгазис В. С. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Проведена класифікація структурних елементів виробничого потенціалу підприємства зв’язку 
та визначені основні принципи його формування. 

Ключові слова: виробничий потенціал підприємства зв’язку, структура виробничого потенціа-
лу, виробничий потенціал як система, елементи виробничого потенціалу підприємства, принципи 
формування виробничого потенціалу. 

Проведена классификацияя структурных элементов производственного потенциала предприя-
тия связи и определены основные принципы его формирования. 

Ключевые слова: производственный потенциал предприятия связи, структура производствен-
ного потенциала, производственный потенциал как система, элементы производственного потен-
циала, принципы формирования производственного потенциала. 

A classification of structural elements of the productive capacity of the enterprise connection and iden-
tifies the key principles of. 

Key words: production potential of enterprise of communication, structure of production potential, 
production potential, as system, elements of productive potential, principles of forming productive potential. 

 
Постановка проблемы. Возрастающая 

роль телекоммуникаций во всех сферах жизне-
деятельности современного общества, а также 
реструктуризация отрасли электросвязи ставит 
перед предприятиями данной отрасли задачу 
совершенствования организационно-экономи-
ческих методов хозяйствования и управления 
для эффективного выполнения отраслью своей 
производственной и социальной миссий в по-
стоянно изменяющейся рыночной среде. 

Динамичность и нестабильность среды, 
обусловленные различными факторами, в том 
числе воздействием кризисных явлений, являет-
ся основным критерием современных условий 
функционирования отечественных телекомму-
никационных предприятий, в результате чего 
возникает острая необходимость постоянного 
поиска скрытых собственных резервов. В этих 
условиях, проблема определения структуры, ко-
личественного измерения, качественной оценки 
и оптимизации управления, прежде всего, про-
изводственным потенциалом заслуживает по-
вышенного внимания, как со стороны предста-
вителей предпринимательских структур, так и 
со стороны учёных-экономистов. 

Анализ литературы. В современной эко-
номической литературе вопросу формирования 
производственного потенциала предприятия и 
его качественной оценке уделено много внима-
ния. Исследования в этой области отечествен-
ными специалистами нашли своё отображение в 
работах таких учёных, как А. И. Анчишкин, О. 
В. Арефьева [1], О. Л. Горячая [2; 3], С. О. Ищук 

[4], В. О. Варфоломеева [5]. Однако исследова-
ния проводивились на базе предприятий про-
мышленности, оставляя неизученной сферу те-
лекоммуникаций. Динамизм данной сферы в 
условиях интеграции и глобализации экономики 
требует более глубоко изучения вопроса струк-
туры производственного потенциала и оптими-
зации методов его управления. 

Целью исследования является классифи-
цирование структурных элементов производ-
ственного потенциала предприятия связи и 
определение основных принципов его формиро-
вания. 

Изложение основного материала. Произ-
водственный потенциал предприятия связи – 
это система, которая формируется из множества 
элементов. Основная проблема в исследовании 
производственного потенциала заключается в 
том, что все элементы функционируют одно-
временно и в совокупности, что собственно и 
определяет его как систему. 

Несомненно, производственный потенциал 
предприятия связи принадлежит к сложным си-
стемам, поскольку именно взаимосвязи между 
отдельными составляющими потенциала осу-
ществляют непосредственное влияние на его 
элементы, модифицируя исходные свойства и 
закономерности их функционирования, способ-
ствуя тем же переходу потенциала в новое каче-
ственное состояние как единого целого, то есть 
системы высшего порядка. Таким образом, 
лишь из известных особенностей и закономер-
ностей функционирования отдельных элементов 
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можно выделить особенности и закономерности 
функционирования производственного потен-
циала как системы в целом. 

Производственный потенциал отвечает кри-
териям, которые в теории систем [6] принято 
считать признаками сложности, в частности: 
1) он включает в себя взаимоувязанный ком-
плекс различных элементов; 2) он отображает 
различные, несравнимые аспекты характеристик 
объекта; 3) для его оценки необходимо учиты-
вать несколько условий. 

Между отдельными элементами производ-
ственного потенциала существуют два типа ин-
формационных связей: технологические и эко-
номические [7]. 

Технологические связи определяются мето-
дами и степенью превращения исходного про-
дукта в конечный. По своей природе технологи-
ческие связи имеют последовательный (или па-
раллельно-последовательный) характер и не 
подчиняются принципу эквивалентности. 

Экономическим связям, напротив, присущ 
характер преимущественно эквивалентного об-
мена, без которого невозможным является пол-
ноценное воссоздание производственного по-
тенциала. Экономические связи опосредованы 
отношениями собственности и реализовываются 
через обмен. С помощью этих связей происхо-
дит взаимодействие между экономическими ин-
тересами разных участников воспроизводствен-

ного процесса. Соответственно в хозяйственной 
практике достаточно часто происходит опреде-
лённое смещение институционных форм управ-
ления относительно объективно устоявшихся 
форм организации производства, которое при-
водит к управлению технологией как экономи-
кой, а экономикой как технологией [1]. 

Динамизм производственного потенциала 
телекоммуникационного предприятия в целом и 
отдельных его составляющих в частности, обу-
словлен влиянием инноваций, нестабильностью 
внешних факторов ведения хозяйства, конъюнк-
турными условиями производства. В результате 
влияния этих факторов постоянно происходят 
определенные структурные сдвиги внутри про-
изводственного потенциала, а также качествен-
ные и количественные изменения технико-
экономических показателей, которые его харак-
теризуют. 

Таким образом, по функциональному при-
знаку все элементы производственного потен-
циала предприятия связи, общая структура ко-
торого схематически представлена на рис. 1, 
можно условно разделить на две группы: 
• элементы, формирующие материально-

техническую базу (производственный потен-
циал материальных и трудовых ресурсов); 

• нематериальные элементы (технология и ин-
формация). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Структура производственного потенциала предприятия связи (разработано автором). 
 

К первой группе элементов принадлежат 
основные производственные фонды, материаль-
но-сырьевые и трудовые ресурсы. 

Ко второй группе, то есть к нематериаль-
ным элементам производственного потенциала 

предприятия, принадлежат технология и ин-
формация, роль и значения которых в динами-
ческой рыночной экономике непрестанно рас-
тут. В условиях ускоренного инновационного 
развития технология стала тем звеном произ-
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водственного процесса, в котором реализовы-
ваются новые научные открытия и технические 
решения, а следовательно, степень информати-
зации страны необходимо рассматривать, преж-
де всего, в тесной взаимосвязи с достигнутым 
уровнем технологической организации произ-
водства. 

Технология не является овеществлённым 
элементом производственного процесса и все-
гда материализуется в той или другой системе 
средств производства. Однако она определяет 
формы связи отдельных производственных ре-
сурсов, а также все пространственные и вре-
менные связи между овеществлёнными элемен-
тами и стадиями производственного процесса. В 
этом и заключается основное влияние техноло-
гии на развитие производства услуг телекомму-
никационных предприятий. 

Универсальный характер применения про-
грессивных технологий, минимальные расходы 
производства, надежность и получение быстрых 
результатов, экономичность использования ос-
новных, материальных и трудовых ресурсов – 
все это делает технологию важным средством 
усовершенствования и расширения масштабов 
производственных процессов [8]. Соответствен-
но технология является одним из важнейших 
элементов производственного потенциала пред-
приятия связи. 

На современном этапе экономического раз-
вития необходимым условием и элементом лю-
бой производственной деятельности является 
информация. Информация владеет непревзой-
денными свойствами – она не тратится в про-
цессе использования, расширения ее потребле-
ния практически не ограничивается. Информа-
ция фактически признана элементом производ-
ства и является неотъемлемой составной частью 
производственного потенциала предприятия. 
Причем она играет не вспомогательную роль, а 
выполняет функцию связи относительно других 
элементов производственного потенциала, объ-
единяя их в одно целое. 

Информация регулирует функционирование 
процесса производства, способствует повыше-
нию производительности труда, эффективности 
использования материальных ресурсов и внед-
рению новейших технологий [5]. 

В экономике связи для современных авто-
матизированных технологических систем ин-
формация определяет не только экономическую 
эффективность, но и саму возможность их 
функционирования, поскольку, как свидетель-
ствует хозяйственная практика, расширение ар-
сенала технических средств производства само 
по себе не может повлечь соответствующий 
рост производительности труда. Такой рост ста-

новится возможным лишь при соответствую-
щем уровне управления и организации произ-
водства, достижение которого зависит от ин-
формационного обеспечения предприятия [3]. 

Таким образом, рост роли субъективных 
факторов производства объясняет динамизм 
рыночной экономики. Поэтому в современных 
условиях без решающего участия научно-
технического прогресса невозможно расширен-
ное воссоздание производственного потенциала 
телекоммуникационного предприятия, которое 
в значительной степени является катализатором 
процессов социально-экономического развития 
общества. 

Поскольку производственный потенциал 
телекоммуникационного предприятия является 
сложной, организованной, динамической систе-
мой, соответственно, ему присущие признаки, 
свойственные любой системе, то есть целост-
ность и делимость, которая предусматривает 
наличие обратных материальных и информаци-
онных связей между отдельными его элемента-
ми. 

Вместе с тем, производственный потенциал 
владеет также особенными, свойственными 
лишь ему характеристиками, на которых бази-
руются принципы его формирования [4]: 
1) способность к самовоспроизведению; 
2) взаимосвязь и взаимодействие элементов; 
3) взаимозаменяемость и дополняемая элемен-

тов; 
4) способность достигать сбалансированного 

равновесия элементов; 
5) способность к совершенствованию под воз-

действием инновационного развития; 
6) мощность; 
7) гибкость. 

Все характерные особенности производ-
ственного потенциала предприятия связи и, со-
ответственно, принципы его формирования 
можно условно классифицировать по двум при-
знакам (рис. 2): 
• внутренние свойства и особенности структу-

ры; 
• качественные отличия. 

Это предопределено влиянием тех факто-
ров, которые определяют направления форми-
рования и развития производственного потен-
циала, исходя из конкретных экономических 
условий, в частности: 
- социально-экономическими целями развития 

общества; 
- темпами инновационного развития; 
- конъюнктурой на ресурсных рынках; 
- внутренними особенностями производствен-

ного потенциала как сложной динамической 
системы [2]. 
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Рис. 2. Принципы формирования и системные характеристики производственного 
потенциала предприятия связи [8]. 

 

Таким образом, приведенные характерные 
особенности производственного потенциала те-
лекоммуникационных предприятий определяют 
его как сложную систему, чуствительную к ин-
новационным процессам и способную к быст-
рому развитию даже в сложных современных 
рыночных условиях. 

Производственный потенциал предприятия 
связи – это система, которая формируется из 
множества элементов. Основная проблема в ис-
следовании производственного потенциала за-
ключается в том, что все элементы функциони-
руут одновременно и в совокупности, что соб-
ственно и определяет его как систему. 

Между отдельными элементами производ-
ственного потенциала существуют два типа ин-
формационных связей: технологические и эко-
номические. 

Поскольку производственный потенциал 
телекоммуникационного предприятия является 
сложной, организованной, динамической систе-
мой, соответственно, ему присущие признаки, 
свойственные любой системе, то есть целост-
ность и делимость, которая предусматривает 
наличие обратных материальных и информаци-
онных связей между отдельными его элемента-
ми. Вместе с тем, производственный потенциал 

владеет также мощностью и гибкостью, на ко-
торых базируются принципы его формирования: 
способность достигать сбалансированного рав-
новесия элементов, взаимосвязь и взаимодей-
ствие элементов, взаимозаменяемость и допол-
няемая элементов, способность к самовоспроиз-
ведению и к совершенствованию под воздей-
ствием инновационного развития. 
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УДК 336.332 

Абдуллаєв А. Р. 

ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРИМУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

У роботі проведено аналіз вітроенергетичного потенціалу АР Крим. Проведено дослідження 
законодавчо-нормативної бази та закордонного досвіду. 

Ключеві слова: вітроенергетика, вітроенергетичний потенціал. 
В работе проведен анализ ветроэнергетического потенциала АР Крым. Проведено исследование 

законодательно-нормативной базы и зарубежного опыта. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, ветроэнергетический потенциал. 
The analysis of wind energetic potential is in-process conducted ARE Crimea. Research of legislatively-

normative base and foreign experience is conducted. 
Key words: wind energetic, wind energetic potential. 
 
Постановка проблеми. Необхідність роз-

витку енергетичного комплексу Автономної ре-
спубліки Крим диктується безпосередньо пот-
ребами розвитку її економіки. Відомо, що Крим 
є дефіцитним регіоном України, одержуючи бі-
льшу частину необхідної електроенергії від за-
гальнодержавної енергетичної системи країни. 
Виходячи з проблем відсутності своїх джерел 
енергетичних носіїв (газу, вугілля, нафти), регі-
он має складні перспективи розвитку своєї еко-
номіки, що на фоні постійного зростання потреб 
у електроенергії значно ускладнює планування 
розвитку окремих галузей промисловості. У цих 
умовах питання використання альтернативних 
джерел енергії стає одним із найбільш перспек-
тивних. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 
використання вітроенергетичного потенціалу та 
його економічному обґрунтуванню присвячені 
дослідження таких вчених як В. Качанова, С. 
Ляпунова, В. Степаненка, Н. Рапщуна, В. Фісе-
нка. Однак, на сьогодні ця проблема є не до кін-
ця дослідженою. Остаються не розкритими пи-
тання використання вітропотенціалу АР Крим. 

Метою дослідження є визначення проблем 
та можливостей ефективного використання та 
розвитку вітроенергетичного потенціалу Криму. 

Виклад основного матеріалу. Енергетич-
ною стратегією України на період до 2030 року, 
яка була схвалена Кабінетом Міністрів України 
15 березня 2006 року, цей напрямок розвитку 
енергетики не був врахований в необхідній мірі. 
Слід приймати до уваги, що цей документ роз-
роблявся протягом шести років [1], і тому до 

моменту його завершення він був вже застарі-
лим. Спроба заповнити прогалину у цій справі 
була зроблена Інститутом відновлювальної ене-
ргетики Національної академії наук України у 
роботі «Обґрунтування доповнення до «Енерге-
тичної стратегії України на період до 2030 ро-
ку» в частині розвитку вітроенергетики», однак 
подальша розробка цього документа та його за-
твердження до даного часу ще не завершені. 

Розробляючи концепцію та розвитку вітро-
енергетичного потенціалу Криму, на нашу дум-
ку, необхідно враховувати обставини та тенден-
ції, які склалися в світовій енергетиці. Перш за 
все, це стосується гострої проблеми з постачан-
ням органічного палива, і, як наслідок, значного 
зростання цін на енергоносії [2; 3], відповідна 
динаміка якого зображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка світових цін на енергоресурси 
(на основі праць [2; 3]). 
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Абдуллаєв А. Р. 

ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРИМУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

У роботі проведено аналіз вітроенергетичного потенціалу АР Крим. Проведено дослідження 
законодавчо-нормативної бази та закордонного досвіду. 

Ключеві слова: вітроенергетика, вітроенергетичний потенціал. 
В работе проведен анализ ветроэнергетического потенциала АР Крым. Проведено исследование 

законодательно-нормативной базы и зарубежного опыта. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, ветроэнергетический потенциал. 
The analysis of wind energetic potential is in-process conducted ARE Crimea. Research of legislatively-

normative base and foreign experience is conducted. 
Key words: wind energetic, wind energetic potential. 
 
Постановка проблеми. Необхідність роз-

витку енергетичного комплексу Автономної ре-
спубліки Крим диктується безпосередньо пот-
ребами розвитку її економіки. Відомо, що Крим 
є дефіцитним регіоном України, одержуючи бі-
льшу частину необхідної електроенергії від за-
гальнодержавної енергетичної системи країни. 
Виходячи з проблем відсутності своїх джерел 
енергетичних носіїв (газу, вугілля, нафти), регі-
он має складні перспективи розвитку своєї еко-
номіки, що на фоні постійного зростання потреб 
у електроенергії значно ускладнює планування 
розвитку окремих галузей промисловості. У цих 
умовах питання використання альтернативних 
джерел енергії стає одним із найбільш перспек-
тивних. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 
використання вітроенергетичного потенціалу та 
його економічному обґрунтуванню присвячені 
дослідження таких вчених як В. Качанова, С. 
Ляпунова, В. Степаненка, Н. Рапщуна, В. Фісе-
нка. Однак, на сьогодні ця проблема є не до кін-
ця дослідженою. Остаються не розкритими пи-
тання використання вітропотенціалу АР Крим. 

Метою дослідження є визначення проблем 
та можливостей ефективного використання та 
розвитку вітроенергетичного потенціалу Криму. 

Виклад основного матеріалу. Енергетич-
ною стратегією України на період до 2030 року, 
яка була схвалена Кабінетом Міністрів України 
15 березня 2006 року, цей напрямок розвитку 
енергетики не був врахований в необхідній мірі. 
Слід приймати до уваги, що цей документ роз-
роблявся протягом шести років [1], і тому до 

моменту його завершення він був вже застарі-
лим. Спроба заповнити прогалину у цій справі 
була зроблена Інститутом відновлювальної ене-
ргетики Національної академії наук України у 
роботі «Обґрунтування доповнення до «Енерге-
тичної стратегії України на період до 2030 ро-
ку» в частині розвитку вітроенергетики», однак 
подальша розробка цього документа та його за-
твердження до даного часу ще не завершені. 

Розробляючи концепцію та розвитку вітро-
енергетичного потенціалу Криму, на нашу дум-
ку, необхідно враховувати обставини та тенден-
ції, які склалися в світовій енергетиці. Перш за 
все, це стосується гострої проблеми з постачан-
ням органічного палива, і, як наслідок, значного 
зростання цін на енергоносії [2; 3], відповідна 
динаміка якого зображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка світових цін на енергоресурси 
(на основі праць [2; 3]). 
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дженню відновлювальних джерел енергії. Згідно 
прийнятих документів, країни-члени ЄС мають 
значно збільшити частки з відновлювальних та 
нетрадиційних джерел у своєму енергетичному 
балансі [4, с. 2].к 

Розглядаючи можливості України, та Авто-
номної Республіки Крим у розвитку вітроенер-
гетики, як нової галузі у електроенергетиці, не-
обхідно відзначити, що для цього існують 
об’єктивні обставини. 

Вони базуються на значному вітроенерге-
тичному потенціалі регіону. На рис. 2 відобра-
жена карта зон високого вітроенергетичного по-
тенціалу України, яка свідчить про те, що регіон 
Криму має досить значні території, на яких зна-
чення коефіцієнту використання нормативної по-
тужності (далі КВНП) складає більш ніж 25%. 
Це відповідає значенням цього показника для 
кращих європейських площадок будівництва 
ВЕС. 

 

Позначення 
КВНП ≥0.30 
 

0.30>КВНП≥0.25 
 

Рис. 2. Карта зон високого вітроенергетичного потенціалу України. 
 

Наявність значного вітроенергетичного по-
тенціалу у кримському регіоні дає можливість 
активно розвивати вітроенергетику, але для 
цього має бути розроблена чітка стратегія тако-
го розвитку. Перспективи вирішення цієї про-
блеми сформульовані у «Програмі енергозбере-
ження в Автономній Республіці Крим», затвер-
дженої Постановою Верховної ради Автономної 
республіки Крим від 17 февраля 2010 года № 
1569-5/10. 

Цим документом у регіоні заплановано бу-
дівництво вітрових електростанцій загальною 
потужністю 3600 МВт. Створення в Криму та-

кого значного за розмірами генеруючого ком-
плексу є складним завданням, і для цього необ-
хідні значні приватні інвестиції, враховуючи, 
що вартість будівництва ВЕС потужністю 100 
МВт складає біля 150 млн. євро. Таким чином 
загальна сума інвестицій у кримську вітроенер-
гетику при умові будівництва ВЕС загальною 
потужністю 3600 МВт може скласти 5400 млн. 
євро. 

Такі інвестиції реальні, приймаючи до уваги 
інвестиційну привабливість будівництва ВЕС у 
порівнянні із будівництвом теплових електрос-
танцій (ТЕС), як це вказано з табл. 1 [2]. 

 

Таблиця 1. 
Порівняння повної собівартості витрат на виробництво електроенергії ТЕС і ВЕС. 

 

 цСША/кВт рік 
Технологія 
генерації 

електроенергії 

Прямі 
витрати 

Опосередковані витрати 
Витрати на глоба-
льне потепління 

Витрати на віднов-
лення здоров’я 

Інші екологі-
чні витрати 

Сума 
витрат 

Нова вугільна 3,5–4,0 0,4–2,0 3,0–8,0 1,6–3,3 8,5–16,0 
Нова газова 3,3–3,6 0,7–2,2 0,4–2,0 0,5–1,1 4,9–7,8 
Вітрова 2,9–4,7 <0,1 <0,1 <0,1 2,9–5,0 
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Таким чином, виходячи з даних табл. 1, за 
критерієм повних витрат на виробництво елект-
роенергії вітроенергетика має суттєві переваги 
перед традиційними технологіями генерації 
електроенергії з органічного палива. Ця тенден-
ція в майбутньому буде посилюватись завдяки 
сталим тенденціям зростання цін на органічне 
палива і зростання вартості квот на викиди пар-
никових газів. 

За версією глобальної стратегії з вітроенер-
гетики WindForce-12 [2, с. 5], у 2020 р. встанов-

лена потужність вітроенергетичної системи (да-
лі ВЕС) у світі досягне 1245 ГВт, частка у світо-
вому виробництві електроенергії – 12%, середні 
питомі інвестиції складатимуть 512 €/кВт, сере-
дня собівартість виробленої електроенергії – 
2,45 €с/кВт·год, сумарний обсяг інвестицій – 
700 млрд. евро, кількість створених робочих 
місць – 2,3 млн. 

На рис. 3 подано графік росту впроваджен-
ня вітроенергетики в генерацію електроенергії в 
світі, побудований за даними [2, с. 5]. 

 

 
Рис. 3. Прогноз впровадження вітроенергетики у генерацію електроенергії 

в світі (складено автором за даними [2]). 
 

У європейських країнах одним із головних 
факторів, який стримує будівництво ВЕС, є від-
сутність вільних земельних ділянок, що є одні-
єю з головних причин початку широкого будів-
ництва в Європі ВЕС на території морського мі-
лководдя, тобто, так званих, офшорних ВЕС. В 
Криму цей фактор не має впливу на будівницт-
во ВЕС, приймаючи до уваги наявність значних 
територій вільних від сільськогосподарського 
виробництва. При цьому, навіть при розміщенні 
ВЕС на сільськогосподарських землях лише не-

значна частина з них має вилучатись для вста-
новлення обладнання, доріг та інше. 

Нижче для порівняння подано нормативи 
витрати землі на розміщення електростанцій рі-
зних типів (для атомних і теплових електроста-
нцій представлено діючі проектні нормативи) 
[2]. 

З табл. 2 видно, що вітроенергетика, порів-
няно з іншими типами генерації, є технологією, 
суттєво більш економною щодо використання 
землі. 

Таблиця 2. 
Витрати землі на розміщення електростанцій [2]. 

 

Показники Атомні 
 Теплові на вугіллі Вітрові 

 Га/МВт 
З градирнями 0,45 0,2 – 
Зі ставком 0,67 1,15 – 
На прямот оці – 0,5 – 
    
Середня 0,56 0,62 0,20–0,25 

 

При цьому, чим більша потужність вітрое-
нергетичних установок (ВЕУ), тим менше землі 
використається для розміщення ВЕС, як це сві-
дчить діаграма на рис. 4 [2, с. 6]. 

Так, для ВЕУ потужністю 2 МВт та вище 
нормативи відведення землі не перевищують 
0,20–0,25 га/МВт, тобто ≈2–3% території ВЕС 
[2], що відповідає світовій практиці [7; 8]. 

12% 
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Рис. 4. Тенденція використання землі для розміщення ВЕС. 

 

Таким чином, при розробці стратегії та 
програм розвитку вітроенергетики у АР Крим 
необхідно враховувати багато факторів, у числі 
яких не тільки вітровий потенціал різних частин 
кримського регіону, але також сучасність та по-
тужність вітротурбін, обсяги використання зе-
мельних ділянок для встановлення обладнання 
та будівництва електричних мереж, техніко-
економічні показники ВЕС та інше. Для ство-
рення передумов розбудови сучасної вітроенер-
гетичної галузі у регіоні необхідно розглядати її 
як невід’ємну та ефективну частину паливно-
енергетичного комплексу Криму та країни в ці-
лому. Одним із головних чинників цього питан-
ня має стати також розвиток кримського маши-
нобудування, приладобудування, енергобудіве-
льного комплексу та підвищення за рахунок 
цього їх конкурентної спроможності, базуючись 
на залученні провідних європейських та світо-
вих технологій виготовлення вітроенергетично-
го обладнання. 

Організація використання вітроенергетич-
ного потенціалу як одного з найважливіших 
енергетичних ресурсів Криму повинна бути 
спрямована на будівництво сучасних ВЕС та за-
безпечення обсягів виробництва вітрової елект-
ричної енергії на рівні європейських стандартів. 
Створення державної системи стратегічного ке-
рування розвитком вітроенергетики у регіоні 
забезпечуватиме зменшення залежності АРК від 
використання імпортованих енергоносіїв. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
ФАКТОРОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

Дано аналіз рівня ефективності використання факторів агропромисловому комплексі країни: 
праці, землі, капіталу, підприємництва. Запропонована заходи щодо забезпечення конкурентоспро-
можності аграрного сектору. 

Ключові слова: праця, капітал, земля, факторі агропромисловому комплексу, конкурентоспро-
можносьі аграрного сектору. 

Дан анализ уровня эффективности использования факторов агропромышленного комплекса 
страны: труда, земли, капитала, предпринимательства. Предложены пути обеспечения конкурен-
тоспособности аграрного сектора. 

Ключевые слова: труд, капитал, земля, факторы агропромышленного комплекса, конкуренто-
способность аграрного сектора. 

The analysis of efficiency level of use of factors of agro industrial complex of the country has been giv-
en The ways of ensuring of competitiveness of agrarian sector have been proposed. 

Key words: labour, capital, land, factor agro industrial complex, competitiveness of agrarian sector. 
 
Постановка проблемы. Развитие аграрного 

сектора в XXI веке направлено на интенсифика-
цию производства с широким использованием 
инновационных технологий, которое сопровож-
дается техногенной нагрузкой и экологически-
ми потерями. Общий объем мирового сельско-
хозяйственного производства в сравнимых це-
нах вырос из 415 млрд. дол. в 1900 г. до 2475 
млрд. дол. в 2000 г. [1]. В развитых странах рост 
производства продукции ежегодно составлял 
4,3%, а в новых индустриально развитых – 8,4% 
и увеличился за рассматриваемый период с 202 
до 1690 млрд. дол. Однако, невзирая на суще-
ственное повышение производства сельскохо-
зяйственной продукции, продовольственная 
проблема для многих стран не развязана и вы-
шла на уровень продовольственной безопасно-
сти. В начале третьего тысячелетия проблема 
недоедания и голода охватывает около 800 млн. 
чел. [1]. 

Анализ литературы. В современной эко-
номической литературе вопросу развития сель-
ского хозяйства уделено много внимания. Ис-
следования в этой области отечественными спе-
циалистами нашли своё отображение в работах 
таких учёных, как Остапчук Ю. М., Сайко В. Ф., 
Кобута И. 

Цель статьи – проанализировать эффек-
тивность использования межотраслевых факто-
ров в аграрном секторе. 

Изложение основного материала. Высо-
кая техногенная, экологическая нагрузка, ис-
пользование земли, которое увеличивается, и 
продовольственных культур для производства 
биотоплива осложняют стабилизацию продо-
вольственного обеспечения, ведут к системати-
ческому подорожанию продуктов питание, в 

том числе и на перспективу. На современном 
этапе развития Украине крайне необходимо 
учитывать эти тенденции и использовать ситуа-
цию, которая сложилась, в своих интересах. Ес-
ли в агропродовольственных системах развитых 
стран за предыдущие десятилетия достигнуты 
постоянство и стабильность, то в Украине необ-
ходимо активно и взаимовыгодно использовать 
всю совокупность имеющегося естественного 
потенциала и факторов воссоздания производ-
ства, которые способны обеспечивать как соб-
ственную продовольственную безопасность, так 
и занять одно из ведущих мест на внешних про-
довольственных рынках. 

Между тем за последние годы экономиче-
ских реформ в аграрном секторе ожидания об-
щества относительно удовлетворения его по-
требностей не осуществились. Динамика разви-
тия агропромышленного комплекса Украины 
характеризуется непостоянством, которое со-
ставляет реальную угрозу не только для продо-
вольственной, но и для национальной безопас-
ности государства. За последние годы суще-
ственно ухудшилась обеспеченность населения 
Украины продуктами питания. Это при том, что 
производство и потребление продуктов питания 
в стране к началу 90-х годов прошлого века бы-
ли сравнительно высокими и по ценам, доступ-
ными для большинства населения [1]. 

Любое производство связано с целесооб-
разной деятельностью людей, направленной на 
удовлетворение их потребностей, интересов, 
ценностей. По словам Ф. Энгельса, К. Маркс 
открыл закон развития человеческой истории: 
простой факт, что люди в первую очередь 
должны есть, пить, иметь жилье и одеваться, 
прежде чем быть способными заниматься поли-
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тикой, наукой, искусством, религией и т. д. [2]. 
В свою очередь, потребности формируются 

под воздействием производства и зависят от 
уровня его развития. Обеспеченность продо-
вольствием прямо зависит от результатов сель-
скохозяйственного производства. Одна из ос-
новных сфер экономики страны, начиная с 1991 г. 
характеризуется постоянно низким уровнем 
производительности земледелия и животновод-
ства, последовательным разрушением крупно-
рогатого производства, его специализации и 
концентрации, кооперации и интеграции, деин-
дустриализацией и деинновациею отраслей, 
нарушением межотраслевых и внутриотрасле-
вых связей. В результате остается низкой про-
изводительность труда, высокой – себестои-
мость продукции, неудовлетворительным – фи-
нансовое положение аграрного сектора. Невзи-
рая на реформы, многочисленные программы и 
проекты, реальным остается факт недосягаемо-
сти уровня объемов производства сложившийся 
до производства в 1990 г. 

Процесс воссоздания в сельском хозяйстве 
Украины имеет выраженный суженный харак-
тер. Во вновь созданной стоимости в экономике 
страны постоянно уменьшается доля сельского 
хозяйства: в 2001 г. она составляла 16,3%, в 
2002 г. – 14,6%; в 2003 г. – 12,1%; в 2004 г. – 
12,0%; в 2005 г. – 10,4%, а в 2008 г. – всего 8,7% 
[3]. 

Необходимость значительного улучшения 
обеспечения населения страны продовольстви-
ем, растущий спрос на него на мировом рынке, а 
также усиления конкуренции нуждаются в по-
следовательном и системном наращивании про-
изводства сельскохозяйственной продукции, ко-
торая может быть достигнута лишь на основе 
расширенного воспроизводства, важнейшими 
факторами которого выступают труд, земля, ка-
питал и активизация предпринимательства. Ре-
зультатом расширенного воспроизводства явля-
ется опережающий рост общественного продук-
та, их сравнение с объемами используемых ре-
сурсов, что даст возможность экономить затра-
ты на единицу продукции, эффективно вести 
производство. 

В экономической теории под трудом, как 
фактором производства, понимают любые ум-
ственные и физические усилия, которые вкла-
дываются людьми в процессе хозяйственной де-
ятельности. До 1990 г. в сельском хозяйстве 
Украины прослеживалась тенденция роста об-
разовательного, профессионального, квалифи-
кационного уровня сельскохозяйственных ра-
ботников. Труд с использованием машин и ме-
ханизмов усложнялся, повышалась его цена. За 
счет механизированного труда, производилось 

до 70% продукции. На сегодняшний день ее до-
ля снизилась до 40%, соответственно увеличил-
ся ручной труд, преимущественно за счет суще-
ствующих хозяйств населения, на которое при-
ходится основное производство (61,0%) валовой 
продукции [4, с. 174, 380–381, 253–254]. 

На фоне общего спада в аграрном секторе, 
такой удельный вес личных хозяйств населения 
создает видимость достаточности производства 
продовольствия сегодня и даже на перспективу. 
Однако потенциал сельскохозяйственного про-
изводства ограничен численностью сельского 
населения, которая уменьшается, его старением, 
снижением потребительского спроса, недоста-
точным количеством продукции. Известно, что 
большинство сельского населения живут за чер-
той бедности, его материальное обеспечение 
ниже прожиточного уровня. В денежных дохо-
дах сельских домохозяйств оплата труда зани-
мает только 33,6% (в городах – 60,2%), причем 
среднемесячная оплата вдвое ниже [5]. 

Справедливая цена рабочей силы должна 
отражаться в себестоимости, рентабельности и в 
конечном итоге – в ценах на сельскохозяй-
ственную продукцию. При этом следует учиты-
вать, что раньше в государственных и коллек-
тивных хозяйствах значительная часть дополни-
тельной стоимости направлялась на формирова-
ние общественных фондов потребления, за счет 
которых существенно, на 40–50%, росли доходы 
сельских семей. Это приближало доходы работ-
ников сельскохозяйственных предприятий к 
средним в экономике страны, и в результате они 
составляли по отношению к ним 93–95% [5]. 

Право собственности, как показывает миро-
вая практика, дает возможность работодателю 
получать часть дополнительной стоимости с по-
следующим ее использованием в интересах об-
щества и наемных работников путем создания 
разных фондов социальной защиты. Такие фон-
ды в большинстве современных агроформиро-
ваний Украины всех форм собственности не со-
здаются. Дополнительная стоимость изымается 
монопольно так называемыми учредителями и 
недобросовестными арендаторами, которые 
расплачиваются за аренду преимущественно 
сельскохозяйственной продукцией, при этом 
грубо нарушая систему земледелия, беспощадно 
эксплуатируя земли пайщиков. 

Анализ показывает, что в денежных дохо-
дах крестьян Украины поступления от соб-
ственности составляют лишь 2,0%, а в общих 
доходах – 1,6%, причем в ряде областей они яв-
ляются значительно ниже и не достигают 1% 
[5]. Реформирование земельных отношений 
имело целью создать условия для формирования 
из крестьян эффективных хозяев-
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товаропроизво-дителей. Право на земельные 
паи получили более чем 6 млн. чел., из которых 
должен был сформироваться на селе предпри-
нимательский средний класс, который работает 
на себя, на свои доходы. Однако за годы транс-
формационных превращений около 1 млн. чел. 
стали наемными работниками, 92% пахотных 
земель сдается в аренду. В коллективных хозяй-
ствах владельцы земли (хозяева) получают 
очень низкую заработную плату. Численность 
фермерских хозяйств уже длительное время 
находится на одном уровне – 42 тыс. [5]. 

Вторым важным фактором выступает зем-
ля. В настоящее время из оборота выведено (по 
разным источникам) от 4 до 10 млн. га. Посев-
ные площади по сравнению с 1990 г. сократи-
лись до 6,4 млн. га, а из 1995 г. – до 4,9 млн. га, 
не говоря уже о естественных кормовых угодь-
ях, которые практически выведены из хозяй-
ственного оборота. По данным Государственно-
го комитета земельных ресурсов, 4,8 млн. га зе-
мельных паев не используются [5]. 

В землевладении и землепользовании длит-
ся неустроенность, беспорядок, правовая безот-
ветственность и своеволие. Это является след-
ствием того, что сегодня реально собственно-
стью на землю не владеют ни работники, ни 
предприятия, она не государственная и не част-
ная. Земля теряет плодородие, зараженное вре-
дителями, болезнями, сорняками. Вопреки 
утверждениям классиков и теоретиков, вопреки 
крестьянской практике за короткий срок было 
«доказано», что при таком хозяйственном ис-
пользовании, как у нас, земля не улучшается, а 
ухудшается. Даже на приусадебных участках, 
где производится основное количество карто-
феля и овощей, катастрофически повышается 
содержание вредных макро- и микроэлементов 
в почве и питьевой воде. По сравнению с при-
нятыми стандартами, превышения содержания 
цинка в почве составляет 1,1–1,6 раза, свинца – 
1,1–5, никеля – 1,1–5,6, кадмия – 3 раза, высоко 
также содержание нитратов [6]. 

Как показывает мировой опыт, земельные 
реформы, которые осуществлялись в промыш-
ленно развитых странах, всегда сопровождались 
ростом производства продукции, однако не вез-
де рядовой товаропроизводитель достигал 
надлежащего благосостояния и благополучия. 

Реформы в Украине не привели к желаемо-
му результату и в очередной раз способствовали 
заметному обнищанию крестьян. Это результат 
отсутствия стратегии и тактики реформирова-
ния, недостаточной и неумелой работы властных 
структур при осуществлении реформ, их безраз-
личию к интересам рядовых сельских тружени-
ков и селу в целом. Реформы, к сожалению, по-
казали низкий уровень ответственности управ-

ленческих звеньев во всех структурах власти. 
Капитал – неотъемлемое условие развития 

инвестиционной деятельности. Направления 
формирования и использования инвестиций, 
финансовая поддержка села обоснованы в Зако-
нах Украины «Об основных принципах госу-
дарственной аграрной политики на период до 
2015 года» [7] и «О государственной поддержке 
сельского хозяйства Украины» [8]. 

За период 1991–2001 гг. в сельском хозяй-
стве наблюдалась деградация материально-
технической базы. Стоимость основных средств 
уменьшилась в 2 раза, зданий и сооружений – в 
2,6, обеспеченность техникой – в 2,5–5,4. В то 
же время инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства остаются на низком уровне – 
5,7% от общей суммы в экономике страны, при 
этом иностранные инвестиции составляют лишь 
1,8%. Удельный вес амортизации в структуре 
затрат сократился до 5,2% [9]. 

В условиях ограниченности финансовых ре-
сурсов, при практическом отсутствии бюджетной 
поддержки и долгосрочного кредитования капи-
тальные вложения в развитие материально-
технической базы агропромышленных форми-
рований целесообразно осуществлять на основе 
инновационно-инвестиционных программ. 

Принципы и правила Всемирной торговой 
организации предусматривают либерализацию 
торговли, сокращения той части государствен-
ной поддержки национального товаропроизво-
дителя, которая принадлежит к «желтой кор-
зине». Для Украины уровень этой поддержки 
определен в объеме 3043 млн. грн., чего совсем 
недостаточно. Например, максимальный уро-
вень внутренней поддержки в США на 1 работ-
ника составлял 6384 дол. и на 1 га сельхозуго-
дий – 51 дол.; в Польше он был определен в 923 
дол. на 1 работника и 226 дол. на 1 га, в Чехии – 
соответственно, 1443 дол. и 168 дол. [9]. 

На наш взгляд, целесообразно создать усло-
вия для получения товаропроизводителями до-
ходов на уровне, какой бы обеспечивал финан-
сирование сельскохозяйственных предприятий, 
что усилит их конкурентоспособность на внут-
реннем и внешнем рынках. 

Предпринимательство как фактор, который 
отвечает за инновационное и инвестиционное 
развитие сферы агроформирований, связано с 
осознанным риском и свободой в принятии ре-
шений относительно производства и реализации 
продукции (работ, услуг) с целью получения 
прибыли – основы коммерческого успеха. 

В сельском хозяйстве развитие предприни-
мательства сдерживалось, в первую очередь, от-
сутствием антимонопольной защиты сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей от экспан-
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сии коммерческого, промышленного и финан-
сового капитала, а также нарушением законов 
из передачи им прав на часть имущества и, со-
ответственно, мощностей перерабатывающих 
предприятий. Изменить ситуацию в интересах 
товаропроизводителей невозможно из-за отсут-
ствия поддержки на всех уровнях. С одной сто-
роны, не получили дальнейшего развития соб-
ственные кооперативные предприятия и форми-
рования соответствующих каналов сбыта, а с 
другой – нет защиты от рейдерства и диктатуры 
смежников-монополистов. В итоге рентабель-
ность остается значительно ниже, чем была в 
планово-административной системе, когда дей-
ствовали четкие каналы реализации продукции 
по твердым ценам, что обеспечивало стабиль-
ность функционирования сельскохозяйственных 
предприятий. 

В условиях рыночных отношений предпри-
нимательство должно обеспечивать работу то-
варопроизводителя на принципах самофинанси-
рования за счет получения прибыли. Добиться 
такого положения можно, если государство бу-
дет активно участвовать в регулировании то-
варно-денежных отношений этой отрасли. Од-
нако длительное время она такой поддержки не 
получает. 

За период реформирования положение 
украинских сельскохозяйственных товаропро-
изводителей ухудшилось, Они работают пре-
имущественно в окружении монополистов, при 
наличии нарушенных производственных и эко-
номических связей между сферами АПК. При 
этом снижается инвестиционная привлекатель-
ность отрасли для частного и иностранного ка-
питала, усиливаются естественные риски. Мно-
го лет сельские товаропроизводители не могут 
достичь такого уровня цен реализации своей 
продукции, чтобы они объективно возмещали 
затраты и обеспечивали условия для расширен-
ного воссоздания. 

Выводы. В Украине создались такие усло-
вия, когда экономические интересы товаропро-
изводителей не учитываются в современных 
условиях осуществления аграрной реформы и 

создания новых форм ведения хозяйства, что не 
влияет позитивно на эффективность производ-
ства. Это фактически свидетельствует о стихий-
ности и отсутствии управления развитием про-
изводительных сил и производственных отно-
шений в агропромышленном комплексе. 

В связи с этим необходимы принципиально 
новые концепции развития агропромышленного 
комплекса в рамках многочисленных программ, 
которые декларируются, однако не анализиру-
ются и не выполняются. Такие концепции 
должны предусматривать прогресс в инноваци-
онно-инвестиционном развитии и в создании 
конкурентоспособного аграрного сектора. 
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сии коммерческого, промышленного и финан-
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смежников-монополистов. В итоге рентабель-
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достичь такого уровня цен реализации своей 
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ного воссоздания. 
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су Кримського регіону. 
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, транспорт, транспо-

ртна інфраструктура, логістичні ланцюжки, логістичні комплекси. 
В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к организации и развитию 

инновационной деятельности в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, ключевые 
проблемы реализации транспортного потенциала для обеспечения устойчивых конкурентных пози-
ций хозяйственного комплекса Крымского региона. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность, транс-
порт, транспортная инфраструктура, логистические цепочки, логистические комплексы. 

The article examines theoretical and methodological approaches for organization and development of 
innovative activity in the field of transport and transport infrastructure, key problems of realization of a 
transport potential for providing steady competition positions of economic complex in the Crimean region. 

Key words: innovations, innovative development, innovative activity, transport, transport infrastruc-
ture, logistic chainlets, logistic complexes. 

 
Постановка проблемы. В современных 

условиях глобализации и Евроинтеграции 
Украины инновационная деятельность приобре-
тает все большее значение для экономического 
развития страны и ее регионов, будучи одним из 
базовых элементов эффективных маркетинго-
вых стратегий и важным инструментом приоб-
ретения и сохранения конкурентных преиму-
ществ. 

Для повышения эффективности вовлечения 
новшеств в хозяйственный оборот необходима 
разработка путей инновационного развития ин-
фраструктуры. В этой связи транспорт занимает 
особое место, оказывая исключительно важное 
влияние на географию и интенсивность эконо-
мических связей Крыма, которые характеризу-
ются такими показателями, как объем, состав и 
структура перевозимых грузов, а также транс-
портный баланс внутри- и межрайонных пере-
возок, рядом иных. 

Цель статьи – рассмотреть основные 
направления теоретико-методологических под-
ходов к организации и развитию инновацион-
ной деятельности в сфере транспорта и транс-
портной инфраструктуры для обеспечения 
устойчивых конкурентных позиций хозяйствен-
ного комплекса Крымского региона на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

Изложение основного материала. Вопро-
сы инноваций в развитии транспорта и транс-
портной инфраструктуры Крыма поставлены на 
повестку дня «Стратегии экономического и со-
циального развития Автономной Республики 
Крым на 2011–2020 годы» [1], где, в частности, 
отмечены ключевые проблемы реализации 
транспортного потенциала АРК: 
- неразвитость транспортной инфраструктуры, 

обусловленная низким качеством стандартов 
транспортных услуг, их несоответствием 
международным требованиям, отсутствием 
организованных грузопотоков, невыгодной 

логистикой; 
- высокая степень изношенности подвижного 

состава всех видов транспорта, что требует 
его обновления и модернизации, приведения 
к требованиям европейских стандартов с це-
лью обеспечения качества транспортных 
услуг; 

- несоответствие транспортно-эксплуатацион-
ных дорог современным требованиям, отста-
вание их развития от темпов автомобилиза-
ции региона, в плане как пропускной спо-
собности (в первую очередь, на стратегиче-
ски важных направлениях), так и сервисного 
обслуживания водителей и пассажиров; 

- невысокая пропускная способность морских 
портов, в частности, отсутствие современных 
пассажирских терминалов, отсутствие соб-
ственного пассажирского и грузового флота 
в крупнейших морских торговых портах 
Крыма (Ялте, Феодосии, Керчи, Евпатории), 
дефицит земельной территории для будуще-
го развития и расширения мощностей по пе-
ревалке; 

- технологическая устарелость железнодорож-
ного транспорта, в частности, изношенность 
подвижного состава и рельсового хозяйства, 
что не позволяет наращивать скорость до 
уровня европейских значений, низкое каче-
ство стандартов услуг железнодорожного 
транспорта, их несоответствие международ-
ным требованиям; 

- неразвитость авиационного транспорта, в 
частности, устаревшая материально-
техничес-кая база, несоответствие авиацион-
ных перевозок европейским стандартам, от-
сутствие крымских региональных авиапере-
возок, неэффективное использование суще-
ствующей аэродромной инфраструктуры, от-
сутствие парка собственных воздушных судов 
в большинстве аэропортов Крыма, неразви-
тость малой авиации (общего назначения) и 
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[1]. 
Эти и другие важные проблемные вопросы 

затронуты также в государственной программе 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Автономной Республики Крым на период 2011–
2020 годов» [2]. 

Усилиями видных отечественных и зару-
бежных специалистов, в частности, Василенко 
В. А., Шматко В. Г. [3], Крылова Э. И. [4], Под-
солонко В. А., Скоробогатовой В. В. [5], 
Фатхутдинова Р. А. [6], Харина А. А., Колен-
ского И. Л. [7] и многих других, решены вопро-
сы инновационных стратегий и менеджмента, 
экономической и финансовой оценки инвести-
ционных проектов, которые традиционно имеют 
место на этапе инновационного проектирова-
ния, связанного с подготовкой технико-
экономиче-ского обоснования проектов и их ре-
ализацией. 

В последние годы в основном внимание 
уделяется таким вопросам, как эффективное 
управление инвестиционными процессами со-
временной экономики, управление инновацион-
ным развитием в условиях реформирования, 
управление инновационно-инвестиционной дея-
тельностью предприятий и т. д. 

Однако в трудах ученых проблемы соб-
ственно инновационной деятельности транспор-
та и транспортной инфраструктуры освещены 
недостаточно, особенно в региональном аспек-
те. При этом именно инновационная деятель-
ность транспортных компаний, внедрение инно-
вационных стратегий, в современных условиях 
способны обеспечить решение важнейших про-
блем экономического развития и укрепить по-
зиции регионов Украины, в т. ч. и Крыма, а 
также перевозчиков на мировых рынках. 

Недостаточная изученность и степень раз-
работанности, а также научно-практическая 
значимость обусловили выбор темы статьи. Не-
смотря на значительное количество работ, в 
экономической литературе недостаточно разра-
ботаны вопросы внедрения и использования ин-
новаций как инструмента повышения конкурен-
тоспособности предприятий и инфраструктуры 
транспорта, особенно в условиях Крымской ав-
тономии. 

Между тем управление инновационной дея-
тельностью по этим направлениям позволит по-
высить инновационный потенциал, сделать 
Крым и его индустрию гостеприимства наибо-
лее конкурентоспособными на рынке транс-
портных, транспортно-экспедиторских, логи-
стических и рекреационных услуг. 

Теория и практики внедрения инноваций, в 
частности, на предприятиях транспорта, в усло-
виях трансформации экономической среды поз-

воляет утверждать, что сегодня управление 
этими процессами нуждается в создании новой 
методологической базы. Исследование уже 
устоявшихся принципов вовлечения новых тех-
нологий в хозяйственный оборот свидетель-
ствует о необходимости их преобразования и 
приведения в соответствие с требованиями 
внешней среды. 

Исследование современного состояния 
транспортной отрасли Крыма показывает, что 
транспорт (за исключением железнодорожных 
перевозчиков) функционирует в условиях оже-
сточенной конкуренции, как между транспорт-
ными предприятиями с одной стороны, так и 
транспортными фирмами различной специали-
зации – с другой. Они вынуждены работать в 
условиях неопределенности и повышенного 
риска, становятся заложниками решений, кото-
рые находятся вне сферы их компетенции. В 
связи с этим возникла насущная необходимость 
в поиске и внедрении инноваций для повыше-
ния эффективности производственной деятель-
ности транспортных предприятий путем повы-
шения их конкурентоспособности. 

По прогнозам Минэкономики, до 2015 г. 
ВВП Украины возрастет на 40–42%, а общие 
объемы перевозок ориентировочно увеличатся 
на 20–30%. Однако уже сегодня транспортная 
система Украины не справляется с переработ-
кой примерно 3,5 млн. т импортных навалочных 
грузов, при этом ожидается увеличение импорта 
в ближайшем будущем. 

В этих условиях особую актуальность при-
обретает вопрос реализации политики, направ-
ленной на решение проблем интенсификации 
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бальной транспортной логистики, состоящей в 
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пропускную способность всей цепи. На данный 
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момент такие «узкие места» – ограниченная 
пропускная способность транспортной инфра-
структуры, задержки при пересечении границ, 
перегрузки с одного вида транспорта на другой 
и технологические сбои, что, в свою очередь, 
снижает качество услуг. Инновационная страте-
гия формирования мультимодальных логисти-
ческих маршрутов должна базироваться на по-
вышении роли энергосберегающих и экологиче-
ских видов транспорта, в частности, в Крыму 
планируется к внедрению инновационный про-
ект канатного метро. 

К сожалению, в автономии пока не прово-
дится активной политики по целенаправленно-
му формированию сети логистических термина-
лов, а также по долговременному инновацион-
ному развитию так называемых хабов (доста-
точно крупных пересадочных и перегрузочных 
транспортных узлов с необходимым набором 
сервисов, имеющих подходящее экономико-
географическое положение, а также узловых 
аэропортов). В этом отношении особо перспек-
тивны Джанкой, Донузлав, Керчь, Феодосия, 
Севастополь. 

Необходима согласованная с местными ор-
ганами власти политика выделения земельных 
участков для строительства инфраструктуры 
складских логистических комплексов вблизи 
железнодорожных путей, на основных железно-
дорожных станциях, особенно узловых (Симфе-
рополь, Симферополь–Грузовой, Джанкой), в 
морских портах Севастополь, Керчь, Феодосия, 
Евпатория, Ялта, в аэропортах Крыма «Симфе-
рополь», «Севастополь» («Бельбек»), «Керчь», 
«Джанкой». Перспективна в этом отношении 
также зона Донузлава (инвестиционный проект 
грузового порта, терминалов и т. п.). 

Для этого необходимо развивать сеть подъ-
ездных путей и иной инфраструктуры, подгото-
вить предложения органам местного само-
управления по оптимизации размещения склад-
ских логистических комплексов, исходя из тре-
бований максимального использования различ-
ных видов транспорта (железнодорожного, ав-
томобильного, воздушного и морского) для 
подвоза и вывоза грузов, особенно на перспек-
тивных территориях развития автономии. 

Выводы. 
1. В современных условиях инновации и 

инновационная деятельность приобретают все 
большее значение для развития транспортной 
инфраструктуры и успешной финансово-хозяй-
ственной деятельности, являясь одним из базо-
вых элементов эффективной стратегии регионов 
и важным инструментом развития конкурент-
ных преимуществ. 

Серьезные затруднения в практическом 

применении теоретических положений анализа 
и оценки нововведений вызывает недостаточ-
ность методических разработок в области внут-
рихозяйственного контроля инновационной де-
ятельности и оценки ее общей эффективности 
для организации. 

Нужно развивать систему специальных ана-
литических показателей и подходов к оценке 
инноваций, учитывающих их экономическую 
природу и содержание, что призвано позитивно 
влиять на обоснованность решений, принимае-
мых менеджерами организаций. 

2. Именно разработка и внедрение новых 
технологий и идей в сфере производства това-
ров и оказания услуг входит в число наиболее 
важных факторов перспективного роста и раз-
вития предприятий в современных условиях, 
особенно предприятий транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры. 

3. Развитие единого экономического про-
странства, ускорение товародвижения, сниже-
ние удельных транспортных издержек в эконо-
мике возможны на основе создания в стране ин-
новационных решений опорной транспортной 
сети без разрывов и «узких мест», ликвидации 
административных барьеров в системе товаро-
движения, ликвидации диспропорций в разви-
тии транспортной системы между отдельными 
регионами Украины, важное место среди кото-
рых в этом отношении занимает Крым. 
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Постановка проблемы. Благосостояние 

населения страны зависит от общественного 
производства, которое состоит из сферы мате-
риального производства и непроизводственной 
сферы. Первичным звеном материального про-
изводства выступает промышленный сектор, 
целью, которой является получение и максими-
зация прибыли, и которая, является одним из 
факторов формирования национального дохода. 
Достигается данная цель за счёт производства и 
реализации продукции, выполнения работ, ока-
зания услуг. Предметом исследования выступа-
ет промышленность Автономной Республики 
Крым, как составляющая производственно-
хозяйственной системы. 

Производственно-хозяйственная система – 
это «сложная система, состоящая из совокупно-
сти элементов, между которыми существуют 
определенные связи, взаимодействующие с 
внешней и внутренней экономической средой, 
по средствам определенных факторов, которые 
охватывает как производительные силы обще-
ства, так и производственные отношения людей – 
материальные блага» [1, с. 52]. 

Анализ литературы. Проблеме анализа 
экономического развития промышленности Ав-
тономной республики Крым посвящены труды 
следующих учёных-экономистов, а именно: 
Добровольской А. В. проводил комплексную 

оценку социально-экономического развития АР 
Крым с использованием обновленной Кейнсом 
теории формирования ВНП, где было установ-
лено, что формирование устойчивого роста ВРП 
позволит достичь положительных результатов 
развития национальной экономики в целом [2, с. 
62]. Мусаев Э. К. рассматривает понятия «эко-
номический потенциал региона» и, по его мне-
нию, – это «воспроизведение экономических 
отношений в процессе производства, а также 
максимальное использование его возможностей 
и ресурсов (производственных, трудовых, мате-
риально-сырьевых, информационных, интел-
лектуальных и т. д.), что предопределяет повы-
шение удовлетворения потребностей общества» 
[3, с. 129]. Козаченко О. Ф. исследует структуру 
затрат машиностроительных предприятий в пе-
риод экономического кризиса с 2008–2009 гг. 
Авторам разработаны пути их минимизации для 
внедрения в практику хозяйственной деятельно-
сти предприятий [4, с. 191]. 

Целью статьи является исследования эко-
номического состояния промышленности Авто-
номной республики Крым. 

Изложение основного материала. Про-
мышленность Автономной республики Крым 
является одной из основных бюджетообразую-
щих отраслей экономики республики, создаю-
щий пятую часть валовой добавленной стоимо-
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сти республики, что составляет 3% ВВП, а так-
же дающей до трети всех поступлений в госу-
дарственный бюджет что, в свою очередь, влия-
ет на рост Национального дохода Украины. 
В связи с кризисом мировой финансово-
экономической системы, возникшим в конце 
2008 года произошел спад промышленного про-
изводства Автономной Республики Крым, что 
привело к снижению на 2,5% НД Украины. 
Причинами этому послужило: замедление темпа 
роста промышленного производства АР Крым, 

который составляет 1,5% в ВВП; сокращение 
объёмов продукции; рост цен вследствие резко-
го падения национальной денежной единицы в 
IV квартале 2008 года [5, с. 98]. 

В результате этих причин Республика в 
2008 году заняла 10 место среди регионов 
Украины по производству продукции. 
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производства (на 17,3%) (рис. 1), в связи с этим 
АР Крым заняло 9 место среди регионов Украи-
ны. 

Рис. 1. Индексы промышленного производства 
Автономной Республики Крым за период с 2005–2009 гг. (%). 

 

Наибольший индекс объёма производства 
(81,5%) приходится на перерабатывающую 
промышленность. В её структуре больший 
удельный вес занимает производство пищевых 
продуктов 40,4%, химическая и нефтехимиче-
ская промышленность 23,4%, машиностроение 
13,8%. Среди районов Автономной Республики 
Крым высоким темпом роста производства 
промышленной продукции характеризуются 
Кировский, Джанкойский, Бахчисарайский, Ле-
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жета. 
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Крым (рис. 2). В составе реализованной про-
мышленности Украины объём реализованной 
промышленности Крымского региона составля-
ет 1,8%. 

Рис. 2. Индекс объёма реализованной промышленной продукции 
Автономной Республики Крым (% к предыдущему году). 
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ной продукции. Но в 2009 г. к предыдущему го-
ду отрасль снизила объём реализации на 12,5%. 

Машиностроение занимает третье место 
среди основных видов деятельности перераба-
тывающей промышленности. За 2009 год дан-
ной отраслью реализовано продукции на сумму 
1,5 млн. грн. Темп снижения по отношению к 
предыдущему году составил 4,7%. Ухудшение 
ситуации складывается и в подотраслях маши-
ностроения. 

Низким показателем реализованной про-
дукции (почти в 2 раза меньше по отношению к 
другим отраслям промышленности) характери-
зуется лёгкая промышленность. Снижение про-
слеживается почти во всех её подотраслях, но 
наибольшее – это в текстильном производстве 
(на 33,4% меньше против 2008 г.). Это вызвано 
тем, что в периоде с 2003–2005 гг. в данной от-
расли произошли структурные изменения, т. е. 
сложилась тенденция перехода промышленных 
предприятий в малый и средний бизнесы. 

В целом на показатели работы промышлен-
ности повлиял ряд объективных факторов: рост 
операционных затрат, вследствие удорожания 
энергоносителей; рост железнодорожных тари-
фов на перевозку грузов и др. 

Разность между суммой полученных дохо-
дов, в основном от реализации продукции и за-
тратами характеризует конечный финансовый 
результат деятельности предприятий, т. е. при-
быль. В структуре распределения национально-
го дохода Украины прибыль предприятий про-
мышленности занимает второе место после за-
работной платы работников. Рост прибыли со-
здает финансовую основу для самофинансиро-
вания деятельности предприятия промышлен-
ности, осуществляя расширенное воспроизвод-
ство. За счет нее выполняется часть обяза-
тельств перед бюджетом, банками и другими 
предприятиями. Таким образом, прибыль стано-
вится важнейшим показателем для оценки про-
изводственной и финансовой деятельности 
предприятий промышленности. 

В 2009 г. промышленностью АРК получено 
убытки почти на 200 тыс. грн. В сравнении с ре-
гионами Украины по низкому уровню убыточ-
ности, АР Крым заняла 1 место. 

Несмотря на показатель убыточности, до-
статочно многие отрасли промышленности АР 
Крым сработали с прибылью. Наибольшими по-
казателями прибыли характеризуется отрасль по 
производству пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий; химическая и нефтехимиче-
ская; машиностроение, металлургическое про-
изводство и др. 

Следовательно, в 2009 году происходит со-
кращение количества убыточных отраслей про-

мышленности. Промышленность постепенно 
начинает восстанавливать свою хозяйственную 
деятельность после финансово-экономического 
кризиса. 

Вывод. В Автономной Республике Крым в 
условиях радикальных изменений в управлении 
экономикой, финансовый результат (прибыль) 
становится важным показателем финансово-
хозяйственной деятельности промышленности. 
Это объясняется следующим: во-первых, вы-
ручка от реализации продукции (работ, услуг) 
является регуляторным источником поступле-
ния денежных средств; во-вторых, процесс кру-
гооборота средств завершается реализацией 
продукции и поступлением выручки (дохода), 
которая покрывает понесённые затраты на про-
изводство продукции и создаёт необходимые 
условия для обновления следующего кругообо-
рота. Несвоевременное поступление выручки от 
реализации товарной продукции приводит к се-
рьёзным нарушениям в работе производствен-
ных предприятий, а именно: к задержке выпла-
ты заработной платы; начислению и перечисле-
нию в государственные и местные бюджеты. 

Все эти нарушения могут серьёзно отра-
зиться на росте ВВП, а также на формировании 
национального дохода Украины. Поэтому от-
расли промышленности должны стремиться к 
увеличению объёма реализации продукции, что 
способствует увеличению финансового резуль-
тата (прибыли), а государству необходимо ока-
зывать им всевозможную поддержку. 
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У роботі представлена інноваційна діяльність промислової галузі в сучасних умовах і розглянуті 
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development are considered. 
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Постановка проблемы. Современная про-

мышленность региона во многом является от-
сталой от наиболее развитых стран, неконку-
рентоспособной на мировом рынке. Это объяс-
няется, прежде всего, низким уровнем техники 
и слабым внедрением инноваций. Между тем 
для многих предприятий внедрение инноваци-
онных технологий является переходом на каче-
ственно новый уровень развития и зачастую 
становится определяющим фактором экономи-
ческого роста. Но остается острой проблема 
финансирования инновационной деятельности в 
промышленности, не многие предприятия могут 
применять последние достижения науки и тех-
ники из-за отсутствия четкой стратегии внедре-
ния новых инновационных и наукоемких техно-
логий. 

Успешное функционирование предприятий 
и достижение стратегических преимуществ в 
условиях конкуренции в значительной степени 
зависят от результативности их инновационной 
деятельности. Важность качественных измене-
ний в промышленности региона еще более акту-
ализируется с учетом последствий мирового 
финансового кризиса на рубеже 2008–2009 гг. 
Результативность инновационной деятельности 
промышленной отрасли определяется, в первую 
очередь, наличием необходимых внутренних и 
внешних источников финансирования иннова-
ций, возможностью их быстрой мобилизации, 
заинтересованностью инвестора в поддержке 
инновационного развития. Для Автономной 
Республики Крым в современных условиях во-
просы инновационного развития на макро- и 
микроэкономическом уровнях становятся все 
более актуальными. 

Анализ литературных источников. Весо-
мый вклад в исследование вопросов инноваций 
и инновационной деятельности внесли ведущие 
отечественные ученые О. Амоша, В. Амитан, Л. 
Антонюк, В. Василенко, А. Гальчинский, В. Ге-
ец, С. Кацура, О. Лапко, М. Кондратьев, Б. Па-
тон, И. Пригожин, В. Савчук, В. Шматько, а 
также зарубежные ученые – классики иннова-
ционной теории П. Друкер, А. Кляйхнехт, М. 
Портер, И. Фишер, Р. Нельсон, Й. Шумпетер и 
др. 

Процесс инновационной деятельности 
находится в центре внимания ряда многих уче-
ных, в частности Н. П. Гончарова, Т. В. Май-
орова, А. А. Пересада, А. П. Череп, М. С. 
Вялык [1]. В работах этих авторов раскрыта 
сущность и значение инноваций для развития 
рыночной экономики, разработаны их класси-
фикации, обоснована необходимость и опреде-
лены отдельные направления и формы активи-
зации инновационной деятельности предприя-
тий и тому подобное. Большинство имеющихся 
публикаций освещают состояние инновацион-
ной сферы Украины в целом, при этом Авто-
номной Республике Крым уделено значительно 
меньшее внимание. 

Именно поэтому целью данной работы яв-
ляется изучение современного состояния и осо-
бенностей дальнейшего развития инновацион-
ной деятельности промышленной отрасли в Ав-
тономной Республике Крым. 

Изложение основного материала. Между-
народные эксперты не раз отмечали низкие по-
казатели инновационной активности предприя-
тий Украины. Если в Украине в среднем активно 
одно из восьми промышленных предприятий 
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бенностей дальнейшего развития инновацион-
ной деятельности промышленной отрасли в Ав-
тономной Республике Крым. 

Изложение основного материала. Между-
народные эксперты не раз отмечали низкие по-
казатели инновационной активности предприя-
тий Украины. Если в Украине в среднем активно 
одно из восьми промышленных предприятий 
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(по данным за 2009 г., в АРК – одно из одинна-
дцати), то по различным оценкам в европейских 
странах инновационно активно каждое второе 
предприятие. 

На XV Международной научно-практичес-
кой конференции «Актуальные вопросы инно-
вационной деятельности», проходившей 17–21 
мая 2010 г. в г. Алуште, отмечено, что в настоя-
щее время складываются новые тенденции в 
определении приоритетов инновационного раз-
вития, и, прежде всего, в согласовании интере-
сов: государства и частного капитала; устойчи-
вого развития страны и устойчивого развития 
регионов; в виде обеспечения баланса между 
такими составляющими, как экология, экономи-
ка и социум; в условиях дефицита средств 
большую ценность приобретают неиспользуе-
мые ресурсы и ресурсосберегающие техноло-
гии. Предполагается, что экономика может ба-
зироваться на 80% не используемых средств [2]. 

По уровню инновационной активности АРК 
занимает 21 место среди регионов Украины. В 
то же время, результаты опроса предприятий, 
проводимого в рамках международного сотруд-
ничества в 2009 г. по Украине, показали, что в 
35% случаев целью внедрения инноваций для 
предприятий являлся выход на новые рынки, 
т. е. их конкурентоспособность. Уровень инно-
вационной готовности в Украине не соответ-
ствует потребностям: из объема средств, 
направленных государством на инновации в 
Украине, реально работают только 10%, при 
этом крайне важно учитывать целевое использо-

вание средств с условием рыночных потребно-
стей. 

Целевое вложение средств в инновации мо-
жет стать выигрышным при условии интегриро-
вания производителей с отечественными науч-
но-техническими структурами и консультаци-
онными центрами за счет не столь высокой сто-
имости интеллектуального продукта и значи-
тельного количества уже имеющихся, но не вос-
требованных разработок. Вовлечение в сферу 
предпринимательской деятельности ученых, 
способных быстро оценить научную разработку, 
поможет найти оптимальные сферы её приме-
нения в производстве. 

В течение 2009 г. научными организациями 
выполнялись 1019 научных и научно-техниче-
ских работ, 213 разработок имели инновацион-
ную направленность (382 – в 2008 г). Внедрены 
результаты 530 работ (685 – в 2008 г.), из кото-
рых 147 – отнесены к приоритетным направле-
ниям, в том числе 42 ресурсосберегающие тех-
нологии и 16 новых видов изделий. На рис. 1 
представлена диаграмма количества выполнен-
ных разработок по созданию ресурсосберегаю-
щих технологий за период с 2005 по 2009 гг. За 
год количество заявок научных организаций на 
выдачу охранных документов увеличилось на 29 
и составило 237 заявок, в то же время количе-
ство полученных уменьшилось на 22 (142 па-
тента). Количество полученных грантов имеет 
тенденцию к снижению – только за последний 
год их число уменьшилось с 59 до 31 [3]. 

 

 
Рис. 1. Количество выполненных разработок по созданию 
ресурсосберегающих технологий за 2005–2009 гг., единиц. 

 

Анализ статистических наблюдений в сфере 
инвестиций показывает, что промышленность 

является одной из наиболее инвестируемых от-
раслей в экономике АРК (рис. 2). 
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Рис. 2. Удельный вес капитальных вложений в промышленность АРК за 2005–2009 гг. 

(в % к общему объему). 
Несмотря на то, что ежегодно на развитие 

промышленности АРК направляется 20–30% всех 
капитальных вложений, – на инновации исполь-
зуются только 2–3%. Вместе с тем износ основ-
ных фондов приблизился к 60%, а уровень их 
обновления колеблется в пределах 4%. В 2009 г. 
объем капитальных вложений в развитие пред-
приятий промышленности автономии составил 
1345,6 млн. грн., что на треть меньше уровня 
предшествующего года. Объем поступивших 
средств от иностранных инвесторов составил 
127,6 млн. долл. США, со снижением на 1,9%. 

Объем финансирования инноваций в 2009 г. 
составил 129,8 млн. грн. По сравнению с 
предыдущим годом их объем снизился почти 
вдвое (на 42,5%), тогда как в 2008 г. отмечался 

годовой прирост на 21,9%. В современных 
условиях процесс развития инноваций сдержи-
вается рядом факторов. В первую очередь это 
дефицит собственных и привлеченных средств у 
субъектов инновационной деятельности и не-
приемлемые условия предоставления кредитов. 
Так, например, если в 2005 году кредиты зани-
мали 1,7%, то к 2007 г. уже 42% от общего объ-
ема финансирования инноваций. При этом в 
2007 г. менее 2% от общей суммы кредитов бы-
ло получено на льготных условиях. К концу 
2007 г. на долю кредитов приходилось 9% (1,4% – 
на льготных условиях), а в 2009 году – кредиты 
практически не выдавались, только одно инно-
вационно активное предприятие воспользова-
лось кредитами (рис. 3). 
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Рис. 3. Объем финансирования инноваций за счет кредитов, 2005–2009 гг. (тыс. грн.). 
 

Основным источником финансирования 
технологических инноваций остаются соб-
ственные средства предприятий. До 2008 г. доля 
этих средств имела тенденцию к сокращению, а 
в 2008 г. резко возросла до 83%. Два последних 
года четыре из пяти предприятий при внедрении 
инноваций рассчитывали только на собственные 
средства (в 2007 г. – только каждое второе). 

За 2009 г. сумма, полученная от иностран-
ных инвесторов, составила 0,2% общего объема 
финансирования. Ни одно предприятие АРК не 
выполняло работы по внедрению инноваций за 
счет отечественных инвесторов, средств госу-
дарственного и местных бюджетов, а также вне-
бюджетных фондов. Инновационной деятельно-
стью в 2009 году занималось 31 промышленное 
предприятие. По этому показателю республика 
за год переместилась с 9 на 21 место (40 – в 

2008 г.). За последние пять лет только в 2008 го-
ду АРК имела более высокий показатель, чем в 
среднем по Украине (13,2% против 13,0%). 

В структуре отраслей инновационно актив-
ных предприятий более 80% занимает перераба-
тывающая промышленность, где практически в 
равных долях преобладают предприятия маши-
ностроения и пищевой промышленности. При-
чем в пищевой промышленности основной 
удельный вес приходится на винодельческие за-
воды, и до 2005 года высокий показатель уровня 
инновационной активности складывался, в ос-
новном, за счет новых видов продукции пище-
вых предприятий (на их долю приходилось бо-
лее половины общего количества инновационно 
активных предприятий). Из числа инновационно 
активных каждые три из четырех предприятий 
автономии внедряли инновации (рис. 4). 
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Рис. 4. Количество промышленных предприятий, которые внедряли инновации (единиц). 

Среди предприятий, осуществляющих но-
вовведения, с наибольшим объемом финансиро-
вания отмечены предприятия городов Симферо-
поля, Керчи, Феодосии в области машинострое-
ния (72,4% – за 2009 г.) и пищевой промышлен-
ности (19,0%). В отдельные годы по показателю 
объема затрат на инновации отмечены и пред-
приятия химической и нефтехимической про-
мышленности г. Красноперекопска (в основном 
для приобретения машин и оборудования). 

Среди инновационно активных предприя-
тий в 2009 г. только треть предприятий в АРК 
внедряла продуктовые инновации. 

В каждом случае внедрения предприятия 
осуществляли комплексную механизацию или 
автоматизацию производства. При значительном 
уровне износа (на две трети) и низком уровне 

обновления, естественно, что затраты на инно-
вации, прежде всего, направлялись на приобре-
тение машин, оборудования и программного 
обеспечения для производства новых или значи-
тельно усовершенствованных изделий или услуг 
(треть вложений в инновации). 

В 2009 г. 60,9% предприятий внедряли но-
вые технологические процессы. Запущено 47 
новых или усовершенствованных методов обра-
ботки или производства продукции, из них 25 
являются малоотходными или ресурсосберега-
ющими (против 73 и 36, соответственно, в 2008 
г.). Кроме того, предприятиями машиностроения 
г. Симферополя приобретено 5 новых техноло-
гий, из которых 3 – вместе с оборудованием. 
Удельный вес затрат по направлениям иннова-
ций представлен на рис. 5. 

 

2008 год 2009 год 

 
Рис. 5. Удельный вес затрат по направлениям инноваций. 

 

Освоением производства новых видов про-
дукции занимались две трети от внедрявших 
инновации предприятий, из них 7 – внедряли 
новые виды техники. Выпуск новых видов про-
дукции составил 46 наименований, из которых 
43,5% были новыми для рынка. По итогам 2009 
года инновационную продукцию реализовали 20 
(в 2008 г. – 28). Объем реализованной иннова-
ционной продукции составил 174,5 млн. грн., 
или 1,4% общего объема промышленной про-
дукции (против 280,1 млн. грн. – в 2008 г. и 
932,2 млн. грн. – в 2005 г.). По Украине величи-
на этого показателя составила в среднем 4,8%. 

Каждое третье предприятие способствовало 
рыночному продвижению нового товара или 
услуги, т. е. осуществляло маркетинговые инно-
вации (включая рыночные исследования и про-
ведение рекламных компаний). Кроме того, в 
целях более эффективной работы на 7 предпри-
ятиях внедрялись организационные инновации. 

Поставку инновационной продукции на 
экспорт осуществляли 9 предприятий АРК (в 
2008 г. – 13, в 2005 г. – 10), или каждое второе из 

числа предприятий, реализовавших инноваци-
онную продукцию; объем экспорта составил 38,4 
млн. грн. (в 2008 г. – 102,4 млн. грн., в 2005 г. – 
353,3 млн. грн.). Снижение объема продаж на 
экспорт инновационной продукции, объясняет-
ся, прежде всего, тем, что многие марки вино-
водочной продукции по срокам уже не относят-
ся к инновационным. В 2005, 2007 и 2008 годах 
удельный вес экспорта составлял более трети 
объема инновационной продукции (36–38%), в 
2009 г. – только его пятая часть (22%). Основ-
ным потребителем инновационной продукции 
являлись страны СНГ, в 2009 г. им было реали-
зовано 67,7% общего объема инновационной 
продукции, предназначенной для экспорта. 

Вывод. Анализ статистических данных об 
инновационной деятельности промышленных 
предприятий, показал, что: 
- в 2009 году отмечено снижение практически 

по всем показателям, связанным с процессом 
инноваций; 

- вовлечение в инновационную активность ма-
лых предприятий в нынешних экономиче-
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ских условиях крайне затруднено, поскольку 
малые предприятия при условиях риска в 
инновационном процессе являются фактиче-
ски обслуживающим, промежуточным зве-
ном крупных компаний, решивших внедрять 
инновации; 

- основным источником финансирования ин-
новаций остаются собственные средства 
предприятий; 

- кредиты практически не рассматриваются в 
качестве источника инноваций; 

- дальнейшее развитие инновационной дея-
тельности в АРК в условиях кризиса и доро-
говизны интеллектуального продукта воз-
можно и наиболее выигрышно при условии 
интеграции предприятий – производителей с 

отечественными научными структурами, а 
также расширения источников финансирова-
ния, в т. ч. из бюджетов всех уровней. 
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Розглянуто методи і принципи трансфертного ціноутворення, а також особливості його вико-
ристання у внутрішньогосподарських розрахунках сільськогосподарських підприємств. Визначено 
роль трансфертного ціноутворення в координації взаємовідносин між підрозділами підприємства з 
метою досягнення стратегічних цілей. Обґрунтовано підходи до вибору оптимального методу тра-
нсфертного ціноутворення. 

Ключові слова: ціноутворення, центри відповідальності, трансфертні ціни, внутрішньогоспо-
дарські розрахунки, методи ціноутворення. 

Рассмотрены методы и принципы трансфертного ценообразования, а также особенности его 
использования во внутрихозяйственных расчетах сельскохозяйственных предприятий. Определена 
роль трансфертного ценообразования в координации взаимоотношений между подразделениями 
предприятия с целью достижения стратегических целей. Обоснованы подходы к выбору оптималь-
ного метода трансфертного ценообразования. 

Ключевые слова: ценообразование, центры ответственности, трансфертные цены, внутрихо-
зяйственные расчеты, методы ценообразования. 

The methods and principles of transfer pricing, and especially its use in calculations of on-farm agri-
cultural enterprises is considered. The role of transfer pricing in the coordination of relationships between 
units of the enterprise to achieve strategic objectives is defined. Grounded approaches to selecting the opti-
mal method of transfer pricing. 

Key words: pricing, responsibility centers, transfer prices, farm settlements, methods of pricing. 
 

Постановка проблемы. Эффективность ра-
боты значительного количества сельскохозяй-
ственных предприятий в настоящее время крайне 
низка. В значительной степени это обусловлено 
низким уровнем формирования системы управ-
ления такими предприятиями. Управленческие 
технологии, успешно реализуемые в предприя-
тиях других отраслей народнохозяйственного 
комплекса, часто могут быть неприменимы в 
сельскохозяйственных предприятиях ввиду спе-
цифичности их организационной структуры, 
особенностей организации производственного 
процесса и т. д. В плановой экономике процесс 

управления базировался на принципах, примене-
ние которых в рыночных условиях не дает поло-
жительного результата, часто приводит к невоз-
можности успешного функционирования пред-
приятия. 

Анализ литературы. Сельскохозяйственные 
предприятия обычно характеризуются сложной 
организационной структурой в связи с наличием 
значительного количества основных, вспомога-
тельных и обслуживающих отраслей, а также – с 
территориальной разобщенностью предприятия. 
В связи с этим большинство ученых, таких, как 
К. Друри, С. Ф. Голов, О. Николаева и др., в сво-
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интеграции предприятий – производителей с 

отечественными научными структурами, а 
также расширения источников финансирова-
ния, в т. ч. из бюджетов всех уровней. 
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УДК 658.5 
Додонова М. В. 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Розглянуто методи і принципи трансфертного ціноутворення, а також особливості його вико-
ристання у внутрішньогосподарських розрахунках сільськогосподарських підприємств. Визначено 
роль трансфертного ціноутворення в координації взаємовідносин між підрозділами підприємства з 
метою досягнення стратегічних цілей. Обґрунтовано підходи до вибору оптимального методу тра-
нсфертного ціноутворення. 

Ключові слова: ціноутворення, центри відповідальності, трансфертні ціни, внутрішньогоспо-
дарські розрахунки, методи ціноутворення. 

Рассмотрены методы и принципы трансфертного ценообразования, а также особенности его 
использования во внутрихозяйственных расчетах сельскохозяйственных предприятий. Определена 
роль трансфертного ценообразования в координации взаимоотношений между подразделениями 
предприятия с целью достижения стратегических целей. Обоснованы подходы к выбору оптималь-
ного метода трансфертного ценообразования. 

Ключевые слова: ценообразование, центры ответственности, трансфертные цены, внутрихо-
зяйственные расчеты, методы ценообразования. 

The methods and principles of transfer pricing, and especially its use in calculations of on-farm agri-
cultural enterprises is considered. The role of transfer pricing in the coordination of relationships between 
units of the enterprise to achieve strategic objectives is defined. Grounded approaches to selecting the opti-
mal method of transfer pricing. 

Key words: pricing, responsibility centers, transfer prices, farm settlements, methods of pricing. 
 

Постановка проблемы. Эффективность ра-
боты значительного количества сельскохозяй-
ственных предприятий в настоящее время крайне 
низка. В значительной степени это обусловлено 
низким уровнем формирования системы управ-
ления такими предприятиями. Управленческие 
технологии, успешно реализуемые в предприя-
тиях других отраслей народнохозяйственного 
комплекса, часто могут быть неприменимы в 
сельскохозяйственных предприятиях ввиду спе-
цифичности их организационной структуры, 
особенностей организации производственного 
процесса и т. д. В плановой экономике процесс 

управления базировался на принципах, примене-
ние которых в рыночных условиях не дает поло-
жительного результата, часто приводит к невоз-
можности успешного функционирования пред-
приятия. 

Анализ литературы. Сельскохозяйственные 
предприятия обычно характеризуются сложной 
организационной структурой в связи с наличием 
значительного количества основных, вспомога-
тельных и обслуживающих отраслей, а также – с 
территориальной разобщенностью предприятия. 
В связи с этим большинство ученых, таких, как 
К. Друри, С. Ф. Голов, О. Николаева и др., в сво-

http://invest-crimea.gov.ua/
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их исследованиях отмечают необходимость 
формирования в таких предприятиях центров от-
ветственности. Одновременно возникает про-
блема организации взаимосвязи и координации 
деятельности таких центров ответственности, со-
здания заинтересованности руководителей всех 
уровней в прибыльной работе не только кон-
кретного подразделения, но и предприятии в це-
лом. 

В таких условиях внутри предприятия фор-
мируется модель рынка, участниками которого 
являются отдельные центры ответственности и 
одним из определяющих факторов во взаимоот-
ношениях между ними является ценообразова-
ние на продукцию, движение которой осуществ-
ляется внутри предприятия (в виде ресурсов, ко-
торые произведены внутри предприятия, а не за-
куплены со стороны). 

Целью исследования является анализ прин-
ципов и методов трансфертного (внутрихозяй-
ственного) ценообразования и выбора оптималь-
ного метода для сельскохозяйственных предпри-
ятий с учетом специфики их деятельности. 

Изложение основного материала. Под 
трансфертным ценообразованием понимают 
процесс установления трансфертной цены, кото-
рая всегда привязана к конкретному товару 
(услуге) и субъекту, который этот товар (услугу) 
продает/покупает. Практически в любой органи-
зации существует обмен полуфабрикатами 
(услугами) между отдельными подразделениями. 
Трансфертное ценообразование как система 
представляет собой совокупность элементов 
(центров ответственности) и связей между ними 
[1]. 

Применительно к сельскохозяйственному 
производству отметим, что услуги, работы и 
прочие материалы, которые сельскохозяйствен-
ным предприятием реализуются на рынке, пред-
ставляют собой готовую продукцию, однако, 
существует и внутрихозяйственное движение 
продукции и услуг, которые представляют собой 
незавершенное производство, запасы или услуги, 
произведенные подразделениями предприятия и 
переданные другим подразделениям с целью ис-
пользования в производственном процессе. 

Именно при осуществлении такого движе-
ния продукции и услуг от одного подразделения 
другому и возникает необходимость формирова-
ния трансфертных цен. Такая необходимость 
обусловлена следующим: для эффективной рабо-
ты предприятия в целом, эффективной должна 
быть работа каждого отдельного подразделения, 
однако без четкого определения суммы доходов 
и расходов сложно говорить об объективной 
оценке эффективности работы подразделения. В 
этом случае и используется трансфертное цено-

образование на продукцию подразделений, при-
чем для получающего подразделения такая цена 
будет формировать расходы, а для поставляюще-
го – доходы. 

Как справедливо отмечает А. В. Порублев 
[2], трансфертные цены применяют, чтобы опре-
делить, сколько поставляющему подразделению 
следует выпустить промежуточной продукции 
или услуг и сколько этой продукции или услуг 
должно приобретаться получающим подразделе-
нием. 

Мак Аулэй и К. Томкинс [3] выделили четы-
ре взаимосвязанных группы целей трансфертно-
го ценообразования, когда-либо упоминавшиеся 
в литературе: 
- функциональная необходимость; 
- экономическая необходимость; 
- организационные причины; 
- стратегические соображения. 

Функциональная необходимость относится к 
разделению предприятия на центры ответствен-
ности (особенно, центры прибыли). Это влечет за 
собой измерение и оценку их деятельности, а 
также мотивацию их руководителей. 

Экономическая причина заключается в необ-
ходимости эффективного распределения среди 
центров производственных процессов ограни-
ченных ресурсов для достижения целей пред-
приятия, выраженных в его стратегических и 
оперативных планах. 

Организационная составляющая вызвана 
тем, что система трансфертного ценообразования 
является инструментом интеграции и дифферен-
циации. 

Система трансфертного ценообразования 
нужна для выработки оптимальных стратегиче-
ских решений. Традиционный подход к транс-
фертному ценообразованию был сфокусирован 
на оперативных решениях (чаще всего, касаю-
щихся производства) и не учитывал стратегиче-
ской составляющей. 

Основным элементом системы трансфертно-
го ценообразования в предприятии является 
центр ответственности. Х. Виссема выделяет ряд 
определяющих признаков центра ответственно-
сти [4]. 

• Ответственность за финансовые ре-
зультаты своей деятельности. Ответствен-
ность, подкрепленная соответствующими пол-
номочиями, способствует дальнейшему разви-
тию подразделений, повышению его производи-
тельности и принятию оптимальных решений в 
каждой конкретной ситуации, от чего в итоге 
выигрывает вся фирма. Ответственность означа-
ет, что все доходы и убытки данного центра от-
ветственности отражаются в его бюджете. 

• Четко определенные функции. Центр от-
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ветственности представляет собой обособленное 
объединение внутри предприятия, за которым 
закреплены определенные функции. 

• Один менеджер. Каждый центр ответ-
ственности имеет своего руководителя, который 
контролирует его деятельность, принимает ре-
шения и несет ответственность в пределах дан-
ных ему полномочий. 

• Связь с организацией. Руководитель цен-
тра ответственности через установленные про-
межутки времени сообщает о достигнутых ре-
зультатах руководству предприятия. 

Часто проблемой для руководства предприя-
тия становится формирование центров ответ-
ственности. 

В. Ю. Пашкус рассматривает 5 видов цен-
тров ответственности [1] в целях использования 
их в практике работы предприятий. 

• Центр прибыли – подразделение, которое 
контролирует и свои затраты и свои доходы. Де-
ятельность этих центров оценивается на основе 
полученной ими прибыли, также может быть по-
ставлена цель увеличения доли рынка или коли-
чества заказов. Такая ответственность требует 
соответствующей степени свободы в принятии 
решений, однако в практике деятельности сель-
скохозяйственных предприятий перспективы ис-
пользования этого принципа организации цен-
тров ответственности невелики. Они могут ис-
пользоваться только в крупных агрохолдингах 
при значительной территориальной разобщенно-
сти подразделений предприятия. 

• Центр затрат – подразделение, которое 
контролирует только свои затраты. Это подраз-
деления, которые не имеют прямого выхода на 
внешний рынок. Задача центра затрат состоит в 
минимизации затрат при заданном выпуске. Их 
деятельность оценивается величиной отклонений 
фактических затрат от плановых. В сельскохо-
зяйственных предприятиях этот принцип органи-
зации центров ответственности используется 
наиболее часто. 

• Центр расходов – подразделения, для ко-
торых сложно установить зависимость между за-
тратами и результатами. Например, в централь-
ном управлении или отделе реализации. Управ-
ление центрами расходов осуществляется на ос-
нове утверждения бюджета расходов, при этом 
оценка результатов возможна только в средне-
срочной или долгосрочной перспективе. В прак-
тике работы сельскохозяйственных предприятий 
этот принцип может использоваться для созда-
ния центров ответственности в непроизвод-
ственных подразделениях. 

• Центр инвестиций – подразделение, ко-
торое контролирует затраты, доходы и инвести-
ции. Оно отвечает за использование собственно-

го и заемного капитала, располагает полной ав-
тономией в управлении всеми или частью акти-
вов. Деятельность центра инвестиций часто оце-
нивается по показателю ROI. Как и организация 
центров прибыли, в сельскохозяйственных пред-
приятиях этот принцип используется редко. 

• Центр доходов – подразделение, которое 
контролирует только свои доходы. Оно несет от-
ветственность только за выручку и не отвечает за 
затраты. Объем их полномочий ограничен теми 
решениями, которые влияют на размер выручки 
от продаж в рамках установленной зависимости 
«издержка-выручка». Результативность деятель-
ности центра доходов оценивается на основе до-
стигнутого оборота или маржи прибыли. В сель-
скохозяйственных предприятиях используется 
редко и только в том случае, если отдельное 
подразделение имеет прямой выход на рынок. 

Система центров ответственности строится 
на основе существующей организационной 
структуры предприятия, но не обязательно пол-
ностью совпадает с ней. В то же время, деление 
предприятия на центры можно считать несколь-
ко условным, поскольку на практике границы 
между ними достаточно размыты. 

Очевидно, что одним из основных моментов 
в организации взаимодействия центров ответ-
ственности является формирование цен, по кото-
рым продукция и услуги передаются внутри 
предприятия. 

Этот вопрос особенно актуален для сельско-
хозяйственных предприятий, в которых отдель-
ные подразделения чаще всего не имеют прямого 
выхода на рынок, т. е. являются центрами затрат, 
а значительная часть этих затрат одновременно 
представляет собой продукцию и услуги других 
подразделений предприятии. 

В теории трансфертного ценообразования 
существует ряд методов, имеющих достоинства, 
недостатки и особенности применения (табл. 1), 
они рассмотрены нами с целью анализа преиму-
щественных для сельскохозяйственных предпри-
ятий. 

Анализируя возможности применения рас-
смотренных методов трансфертного ценообразо-
вания в сельскохозяйственных предприятиях, 
отметим, что наиболее применимым, на наш 
взгляд, будет метод, основанный на формирова-
нии цены по затратам на производство с учетом 
нормативной прибыли. Обусловлено это двумя 
основными причинами: 
- формирование центров ответственности в 

сельскохозяйственных предприятиях наибо-
лее часто осуществляется по принципу цен-
тров затрат; 

- подход, обеспечивающий нормативную при-
быль подразделению, предоставляет его руко-
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водителю определенную самостоятельность в 
формировании стратегии развития подразде-
ления, в то же время часть общей прибыли 

полученной предприятием остается в распо-
ряжении высшего руководства – для развития 
предприятия в целом. 

Таблица 1. 
Особенности применения методов трансфертного ценообразования 

в сельскохозяйственных предприятиях. 
 

Метод 
ценообразования Сущность метода Достоинства Недостатки 

Бухгалтерский подход 

Трансфертная цена опре-
деляется на основе ин-
формации об издержках 
подразделений на произ-
водство отдельных видов 
продукции и услуг. 

Обеспечивает полный 
учет затрат на производ-
ство отдельных видов 
продукции и услуг, ин-
формации предприятия 
достаточно для установ-
ления цены. 

Необходимы унифициро-
ванные методики форми-
рования затрат на произ-
водство продукции и 
услуг, особенно в части 
распределения косвенных 
расходов. 

Бихевиористский подход 

Предприятие рассматри-
вается как коалиция, 
участники которой имеют 
различные, а порой даже 
противоположные, инте-
ресы и величина транс-
фертной цены определя-
ется как результат пере-
говоров. 

Предприятие при реали-
зации этого метода пред-
ставляет собой модель 
рынка, что позволяет ру-
ководителям подразделе-
ний корректировать стра-
тегию своего поведения 
на внешнем рынке. 

Отсутствуют четкие под-
ходы к формированию 
цен, велико влияние че-
ловеческого фактора. 

Рыночный подход 

Основывается на положе-
нии о том, что если по-
ставляющее подразделе-
ние отсутствует, то про-
дукцию необходимо за-
купать на рынке и цена 
устанавливается на осно-
вании рыночных цен на 
соответствующую про-
дукцию и услуги. 

Результаты работы под-
разделений становятся 
максимально приближен-
ными к условиям реаль-
ного рынка. 

Вследствие отсутствия 
реальных денежных по-
токов и значительной се-
зонности реализации 
большинства видов про-
дукции сельскохозяй-
ственных предприятий, 
такой подход во внутри-
хозяйственных расчетах 
нецелесообразен. 

Подход, основанный на 
нормативной прибыли 
(«бюджет развития») 

Цена устанавливается, 
как и в бухгалтерском 
подходе, на основании 
полного учета издержек и 
превышает их уровень на 
определенный процент, 
который и представляет 
собой «бюджет развития» 
подразделения. 

Обеспечивает полный 
учет затрат подразделе-
ния на производство от-
дельных видов продукции 
и услуг, формирует меха-
низм распределения при-
были предприятия для ис-
пользования ее самостоя-
тельно руководством кон-
кретного подразделения. 

Как и в бухгалтерском 
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ность представляет опре-
деление нормативного 
процента прибыли по 
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подразделению. 

 

Выводы. В целях повышения эффективно-
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принцип затрат; 
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дов. 
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вание. 

По нашему мнению, в сельскохозяйствен-
ных предприятиях наиболее приемлемым мето-

дом формирования трансфертной цены можно 
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Постановка проблемы. Фискальная поли-

тика государства всегда была краеугольным 
камнем финансовых интересов, причем на про-
тяжении длительного времени наблюдается 
компромисс государственных интересов и инте-
ресов предпринимательской деятельности. 
Трансформационные процессы в области нало-
гообложения подчинены соблюдению двойного 
приоритета относительно фискального и соци-
ально-регулирующего фактора. Действенный 
рычаг фискальной политики ослабляет социаль-
ное развитие и способствует развитию теневого 
сектора, активный рычаг социально-экономиче-
ского развития может привести к депрессивно-
му развитию экономики. Поэтому такие факто-
ры как налогообложение и фискальная политика 
являются мощными индикаторами, как соци-
ально-экономического развития, так и экономи-
ческого потенциала. В настоящий момент в 
Украине осуществляются глубокие экономиче-
ские преобразования и в том числе в области 
налогообложения. Это обусловлено необходи-
мостью экономической трансформации, заме-
ной старого механизма реформирования рыноч-
ными методами хозяйствования. Переход к ры-
ночным методам хозяйствования обусловил 
введение условной налоговой системы, исполь-
зуя налоги, льготы и финансовые санкции, гос-
ударство предъявляет единые требования в об-
ласти налогообложения к субъектам предпри-

нимательской деятельности. Множественность 
налогов, сложный механизм их начисления, ча-
стые изменения налогового законодательства 
затрудняют как их теоретическое восприятие, 
так и их практическое применение [1, с. 24]. 
Можно сказать, что содержание основных нало-
гов, применяемых в Украине не адекватно тем, 
что действуют в странах с развитой рыночной 
экономикой, они не стали специфической под-
системой производственных отношений. В дей-
ствующей системе налогообложения фискаль-
ные интересы бюджета превалируют и не функ-
ционируют регулирующие и стимулирующие 
функции. Налогообложение достигло такого 
уровня, что делает невыгодным для инвестиро-
вания украинский бизнес, тормозит структур-
ную перестройку предприятий [2, с. 45]. 

Анализ литературы. Проблеме налогового 
реформирования посвящены работы Ю. Б. Ива-
новой, Ю. М. Уманцевой, В. В. Швеца, И. Г. 
Чалого, Т. В. Момот и других. 

Цель исследования – обосновать основные 
направления фискальной политики и предста-
вить предложение по налоговому реформирова-
нию в контексте налогового администрирования 
и налогообложения. 

Изложение основного материала. Сфор-
мировать комплекс мероприятий по совершен-
ствованию как фискальной политики так и 
налогового администрирования по положениям, 
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которые не нашли свое отражение в проекте 
налогового кодекса. В связи с этим была разра-
ботана Программа экономических реформ 
Украины на 2010–2014 годы, где вопросам 
налоговой, фискальной политики уделяется до-
статочное внимание. «Налоговая реформа осу-
ществляется в Украине с целью обеспечения 
устойчивого экономического роста на иннова-
ционной инвестиционной основе при одновре-
менном увеличении совокупных налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней и государ-
ственных целевых фондов», – так констатирует-
ся в реформе налоговой системы [3]. Вместе с 
тем в данной программе предлагается решение 
таких стратегических задач в этой области как 
повышение администрирование эффективности 
налогообложения; оптимизация налогового уче-
та. В этом контексте предлагается совершен-
ствовать систему рискоориентированного нало-
гового контроля для концентрации внимания 
контролирующих органов, которые уклоняются 
от уплаты налогов, расширение функций нало-
говой службы, совершенствование порядка ре-
гистрации плательщиков. 

На наш взгляд, считается целесообразным в 
целях совершенствования оперативно-розыскной 
работы по розыску лиц, не ставших на налого-
вый учет расширить права представителей 
налоговых служб (налоговой милиции) по ро-
зыску в контексте предоставления прав по за-
держанию таких лиц. Дело в том, что именно 
учет плательщиков, т. е. лиц, осуществивших 
налоговую регистрацию, достаточно соверше-
нен, налоговое законотворчество в этой области 
достигло эпопея – это и специально разработан-
ная методика определения крупного налогопла-
тельщика [4, с. 56], методика инвентаризации 
плательщиков при определении интегрального 
показателя риска налогового сопровождения, 
методика инвентаризации плательщиков по цве-
товым коридорам. Но существует другая сторо-
на данного процесса, которая требует не только 
совершенствования, но максимального налого-
вого контроля – это розыск лиц, не ставших на 
налоговый учет. По неофициальным данным, в 
АРК осуществляет предпринимательскую дея-
тельность порядка 20000 лиц без налоговой ре-
гистрации. Если сравнить эти данные с тем, что 
по г. Симферополю зарегистрировано в ГНИ 
13762 налогоплательщика и взыскано в бюджет 
за 2009 год 1,4 млрд. грн, то можно сделать со-
ответствующие выводы об оттоке финансовых 
потоков и их глобализации в целом по стране. 

Также немаловажным моментом налогового 
администрирования является повышение эф-
фективных действий по применению противо-
правных мер по применению уголовной ответ-

ственности по статье 212 УК Украины (сокры-
тие налогов в особо крупных размерах). Дело-
производством по данной статье занимаются 
совместно представители налоговых служб и 
следственных органов и в конечном итоге всего 
лишь 10% дел, по данной статье имеют логиче-
ское завершение это также аккумулирует значи-
тельный отток финансовых потоков и является 
следствием недополучения средств в бюджет. 
Необходимо расширить права представителей 
налоговых служб по делопроизводству по дан-
ной статье, которые ограничены в этой сфере 
лишь процессом дознания. 

В целях оптимизации налогового контроля 
и эффективного функционирования корпора-
тивного налогового менеджмента ввести огра-
ничения по периодичности осуществления вне-
плановых выездных проверок, осуществляемых 
государственной налоговой службой. В отличие 
от плановых выездных проверок периодичность 
таких проверок не регламентирована, они осу-
ществляются на основании приказов председа-
телей налоговых администраций, это приводит 
к множественности налогового контроля, кото-
рый тормозит и затрудняет предприниматель-
скую деятельность. 

Для обеспечения координации деятельности 
государственных контролирующих органов по 
проведению плановых выездных проверок и из-
бежания дублирования вопросов налогового 
контроля совершенствовать порядок взаимодей-
ствия контролирующих государственных орга-
нов при организации и проведении докумен-
тальных проверок. Это поможет избежать двой-
ного налогообложения и создаст стимул к пред-
принимательской деятельности. Действующий 
«Порядок координации проведения плановых 
выездных проверок органами исполнительной 
власти, уполномоченными осуществлять кон-
троль за начислением и уплатой налогов и сбо-
ров (обязательных платежей)» [5, с. 25], не учи-
тывает распределение полномочий налогового 
контроля органов государственной власти, учи-
тывается лишь планирование плановых выезд-
ных проверок, которые отражаются лишь при 
составлении планов-графиков проверок. Издан-
ный в 2004 году «Порядок взаимодействия под-
разделений органов государственной налоговой 
службы при организации документальных про-
верок» [6, с. 25] ограничен распределением обя-
занностей подразделений налоговой службы 
при передаче информации, необходимой для 
планирования проверок; при проведении непо-
средственно процессов проверки; при оформле-
нии актов проверок. За пределами нормативного 
обеспечения остаются вопросы и положения 
налогового контроля, которые не должны быт 
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предметом дублирования. 
Устойчивое экономическое развитие в кон-

тексте налоговой реформы учитывает и вопросы 
оптимизации налогообложения, такие как лик-
видация и устранение нестабильности и непред-
сказуемости налоговой системы, что приводит к 
значительным налоговым рискам для бизнеса и 
ограничивает возможность эффективного функ-
ционирования предпринимательских структур. 
В этой связи следует обратить внимание на 
расширение базы применения налоговых вексе-
лей по НДС и Акцизному сбору. В настоящий 
момент налоговый вексель по НДС применяется 
на сумму налогового обязательства по импорту 
и предоставляет отсрочку платежей по возник-
шим налоговым обязательствам на 30 календар-
ный день от даты таможенного прохождения [7, 
с. 107]. Налоговый вексель по акцизному сбору 
применяется для производителей алкогольной 
продукции, которые в своей производственной 
деятельности используют спирт этиловый и 
представляют собой отсрочку платежей на 90 
календарных дней от даты оформления векселя. 
В сфере обычной хозяйственной деятельности 
налоговые векселя не используются. Действу-
ющее правило первого события в налоговом за-
конодательстве предполагает возникновение 
налоговых обязательств независимо от момента 
поступления денежных средств на счетах, при-
водит к возникновению налогового долга, под-
лежащего погашению. В случае непогашения на 
возникший налоговый долг распространяется 
налоговый залог, предполагающий реализацию 
активов плательщика. Поэтому применение 
налоговых векселей, представляющих собой от-
срочку погашения налоговых обязательств, яв-
ляется наиболее эффективным рычагом регули-
рования налоговой политики. 

Также следует обратить внимание на неэф-
фективность функционирования акцизных 
складов, которые требуют привлечения акциз-

ных управляющих, на наш взгляд, целесообраз-
но ввести отдельный вид внеплановых выезд-
ных проверок по акцизному сбору по алкоголь-
ной продукции. 

Выводы. Данный комплекс мероприятий 
даст возможность дополнить основные положе-
ния налоговой реформы для эффективного 
функционирования налоговой, фискальной по-
литики, что в свою очередь позволит построить 
систему управления государственными финан-
сами, направленную на обеспечение устойчиво-
го экономического роста. 
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работы. 
The paper identified key elements of social and psychological structures of individuals and the totality 

of environmental factors that determine the most effective ways to motivate them truda. 
Key words: psycho-social structure, environmental factors, motivation raboty. 
Постановка проблеми. Весь вміст процесу 

виробництва в сільському господарстві слід ро-
зглядати через вплив його складових на люди-
ну, виконавця, тобто процес виробництва є суто 
соціальним. Так, технологічні чинники вплива-
ють на умови праці: економічні – на рівень його 
оплати, соціальні – на умови побуту і відтво-
рення сім’ї, організаційні чинники пов’язані з 
реалізацією стосунків власності і привласнення 
результатів праці [1]. 

Складність і різноманіття діяльності сільсь-
когосподарських товаровиробників не дозволяє 
нам освітити й інші чинники і особливості агра-
рного виробництва, але ті, про які ми сказали, 
свідчать про специфічність селянської праці та 
чинників її мотивації. 

Не можна не відзначити, що разом з пору-
шенням процесів відтворення праці і капіталу 
на селі руйнується соціальна інфраструктура, 
оскільки вкладення в розвиток з боку держави 
практично припинилися, а збитковий стан еко-
номіки сільськогосподарських підприємств не 
дає можливості виділяти кошти на її підтримку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Таким 
чином, можна сказати, що проблеми мотивації 
діяльності сільських товаровиробників пов’язані 
з недостатністю обліку соціально-економічних 
особливостей галузі при проведенні аграрних 
реформ (А. В. Петріков, А. Костяєв, Б. Міхай-
лов, В. А. Свободен), послабленням державного 
регулювання аграрного сектора економіки 
останніми роками (І. Хицьков, В. Тіхоміров та 
ін.) [2], руйнуванням системи матеріального 
стимулювання праці робітників колективних 
сільськогосподарських підприємств, що склала-
ся: втрата зв’язку розміру заробітної плати з ре-
зультатами господарської діяльності (Е. Анто-
сенков), збільшенням дифференціації заробітної 
плати між працівниками різних галузей народ-
ного господарства усередині аграрного сектора і 
окремих сільськогосподарських підприємств (Е. 
Г. Антосенков, А. Семін, Р. Шаріхина) [3], по-
рушенням паритетності міжгалузевого обміну 
(Б. Міхайлов, Б. Пошкус, В. Нусратуллін та ін.), 
відсутністю механізму реалізації стосунків вла-
сності (К. Панкова), слабкою зміною структури 
внутрішньогосподарчих підрозділів і економіч-
них стосунків між ними (Д. Егаптейн, М. Ельді-
єв і ін.) і рядом інших причин [4]. 

Мета статті – виявити основні елементи 
соціально-психологічної структури індивідів і 
сукупність чинників зовнішнього середовища, 

що визначають найбільш ефективні способи мо-
тивації їх праці. 

Виклад основного матеріалу. На практиці 
концепція винагороди буде, з одного боку, на-
бувати форми моделі (склад і структура стиму-
лів), а, з іншою, в кожному випадку буде потрі-
бна конкретизація і методика застосування того 
або іншого стимулу. Причому, якщо перша час-
тина концепції (модель) може і збігатиметься на 
багатьох підприємствах, то її друга частина буде 
суто індивідуальною. Система матеріального 
стимулювання, що забезпечує трудову актив-
ність всіх категорій працівників, з урахуванням 
соціальної спрямованості економічної реформи, 
повинна розроблятися комплексно, в ній необ-
хідно передбачити не тільки різні види стиму-
лів, але і різні форми їх застосування. На рівні 
будь-якого внутрішньогосподарчого підрозділу, 
колективу має бути система винагороди – уч-
асть в доходах. Це означає, що для кожного ко-
лективу має бути розроблена своя система опла-
ти (формування доходу від трудового внеску) 
від певного показника – госпрозрахункового 
доходу. Для основних, допоміжних, обслугову-
ючих структурних підрозділів і служб госпроз-
рахунковий дохід повинен формуватися тільки 
на основі внутрішньогосподарчих розрахунко-
вих цін. 

Оплата праці від валового доходу за своїм 
змістом вельми ефективна, проте її застосуван-
ня в нових умовах ускладнено виникненням де-
кількох важковирішуваних методичних питань. 
Як і на який період визначити середні ціни реа-
лізації, по яких оцінюватиметься здана продук-
ція господарства? А якщо не вся продукція реа-
лізована на початку нового року, а остаточний 
розрахунок з її виробниками потрібно здійсни-
ти? Якщо продукція реалізована в серпні–
вересні, а розрахунки здійснюються в січні, тоді 
як бути з індексацією? 

Відшкодування вартості витрачених матері-
альних витрат в умовах інфляції при цій системі 
економічно невигідне господарству і вигідне 
колективу. Це пов’язано з незіставністю рівня 
цін на матеріальні ресурси протягом року і се-
редніх цін реалізації, встановлених пізніше. 

Тому в умовах економічної нестабільності 
оплата праці від валового доходу ефективніша в 
тваринництві, тут можна щомісячно або по ін-
ших періодах здійснювати остаточні розрахун-
ки. При всіх її методичних недоліках (відсут-
ність стабільних показників для розрахунку) во-
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на невигідна працівникам, оскільки якщо розра-
хунок здійснюватиметься за середніми ринко-
вими цінами реалізації, що склалися до кінця 
звітного року, то вони автоматично компенсу-
ють працівникам заробітну плату, тільки за 
умови своєчасної видачі остаточного розрахун-
ку. В той же час слід мати на увазі, що впрова-
дити її в господарство можна тільки за умови 
одночасного впровадження для всіх внутріш-
ньогосподарчих підрозділів і служб. 

В області сільського господарства реформи 
проявили себе в різкому спаді виробництва, по-
рушенні еквівалентності товарного обміну, по-
гіршенні соціально-економічного положення 
селян унаслідок ослаблення мотиваційного ме-
ханізму господарювання на землі [5]. 

Якщо виробники засобів виробництва (1 
сфера АПК) є монополістами із завищення цін 
на свою продукцію, то представники із галузі 
агропромислового комплексу – переробники-
монополісти із встановлення вкрай низьких цін 
на сільськогосподарську сировину. Крім того, 
через падіння споживчого попиту утруднена ре-
алізація готових продуктів харчування (масла, 
сира, ковбасних виробів тощо), що викликає не-
своєчасність розрахунків переробників за при-
йняту сільськогосподарську продукцію. 

В умовах нестабільності взаєморозрахунків 
підприємства не можуть регулярно виплачувати 
нараховану заробітну плату, рівень якої все бі-
льше відстає від розміру оплати праці робітни-
ків народного господарства і промисловості. 
Падіння виробництва сільськогосподарської 
продукції, що викликане зниженням розміру 
посівних площ і поголів’я худоби, супроводить-
ся скороченням робочих місць, а зважаючи на 
відсутність несільскогосподарських видів праці 
і загальної чисельності зайнятих в галузі. 

Починаючи з 2007 року велика частина 
сільськогосподарських підприємств перестала 
планувати виділення коштів на споживання, пе-
рестали застосовувати противитратні форми оп-
лати праці (від валового або госпрозрахунково-
го доходу), а також акордну оплату за продук-
цію, що пов’язане з нестійкою економікою гос-
подарств. У збиткових підприємствах витрати 
на оплату праці перевищують валовий прибу-
ток. Тому майже повсюду перейшли на стиму-
лювання поточних результатів: преміювання за 
виконання і перевиконання норм праці, додат-

кову оплату за якість робіт, щомісячні виплати 
надбавок за безперервний стаж роботи та інше. 
Розмір заохочувальних виплат в місяць досягає 
100% відрядного заробітку, що поза сумнівом 
сприяє  збільшенню загального заробітку, поси-
люванню контролю за трудовою і технологіч-
ною дисципліною. Питома вага поточних заохо-
чень в структурі місячного фонду споживання 
середньорічного працівника у ряді підприємств 
складає більше 40%. 

Не можна не відзначити, що разом з пору-
шенням процесів відтворення праці і капіталу 
на селі руйнується соціальна інфраструктура, 
оскільки вкладення в розвиток з боку держави 
практично припинилися, а збитковий стан еко-
номіки сільськогосподарських підприємств не 
дає можливості виділяти кошти на її підтримку. 
В результаті у ряді сіл АР Крим перестали фун-
кціонувати школи, медпункти, котельні центра-
льного опалювання приміщень і тому подібне. 

Висновки. В результаті реформи, що про-
водиться, в аграрному секторі різко впала прес-
тижність сільськогосподарської праці, зросла 
невпевненість працівників в завтрашньому дні, 
погіршала соціально-демографічна ситуація на 
селі. Реформа супроводжується значним скоро-
ченням обсягів виробництва основних видів 
сільськогосподарської продукції, що призводить 
до втрати виробничої самостійності країни і по-
силення її залежності від волі імпортерів. 
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У статті досліджені проблеми управління чисельністю персоналу в умовах економічної кризи. 
Запропонований алгоритм антикризового управління на основі оптимізації чисельності персоналу, 
специфіки її скорочення з метою зменшення витрат бізнесу. Розглянуто питання впровадження 
аутсорсинга, аутстаффинга в систему управління підприємством, як методу зниження витрат і 
оптимізації бізнес-системи. 

Ключові слова: персонал, оптимізація чисельності, «жорсткий» підхід, «м’який» підхід, аутсо-
рсинг, аутстаффінг. 

В статье исследованы проблемы управления численностью персонала в условиях экономическо-
го кризиса. Предложен алгоритм антикризисного управления на основе оптимизации численности 
персонала, специфики её сокращения с целью уменьшения издержек бизнеса. Рассмотрен вопрос 
внедрения аутсорсинга, аутстаффинга в систему управления предприятием как метода снижения 
затрат и оптимизации бизнес-системы. 

Ключевые слова: персонал, оптимизация численности, «жесткий» подход, «мягкий» подход, 
аутсорсинг, аутстаффинг. 

In the article the problems of management the quantity of personnel are investigational in the condi-
tions of economic crisis. The algorithm of antikrizisnogo management is offered on the basis of optimization 
of quantity of personnel, specific of its reduction with the purpose of diminishing of business costs. The 
question of introduction of autsorsinga is considered, autstaffinga in control system by an enterprise as a 
method of decline of expenses and optimization of the business-system. 

Key words: personnel, optimization of quantity, «hard» approach, «soft» approach, autsorsing, 
autstaffing. 

 
Постановка проблемы. В условиях кризи-

са, в экономике ситуация на рынке труда изме-
нилась. Многие предприятия прекратили набор 
персонала и продолжают снижать затраты свя-
занные с персоналом. Это прежде всего связано 
с тем, что увеличение затрат на персонал, при-
водит к увеличению себестоимости выпускае-
мой продукции или реализуемых товаров, 
предоставленных работ и услуг, а данный фак-
тор приводит к снижению конкурентоспособно-
сти субъекта предпринимательской деятельно-
сти. И поэтому проблема оптимизации числен-
ности персонала остается актуальной и трудно-
разрешимой. 

Анализ литературы. В научных трудах за-
рубежных и отечественных ученых (В. Данюк, 
Е. Савельєва, Б. Аникина, Дж. Хейвуд, В. Яр-
ных, Ж. Бравара) рассмотрены проблемы управ-
ления численностью персонала, но недостаточ-
ное внимание уделено методам управления чис-
ленностью в условиях кризиса. Нуждаются в 
углубленном исследовании вопросы, которые 
касаются оптимизации численности персонала, 
специфики ее сокращения с целью уменьшения 
расходов бизнеса [1–6]. 

Целью данной работы является рассмотре-
ние методов сокращения издержек за счет оп-
тимизации численности персонала. 

Изложение основного материала. Прово-
дя оптимизацию численности персонала, со-
кращается не только фонд оплаты труда, но и 
остальные издержки, связанные с персоналом. К 
ним относятся: затраты на социальный пакет и 
льготы для работников, обучение и переподго-
товку сотрудников, подбор кандидатов и наем 

на работу, технику безопасности, стоимость 
спецодежды, медосмотр, содержание рабочих 
мест (освещение, отопление, уборка) и прочие. 
Предприятию только необходимо выбрать под-
ход к проведению сокращения численности. 

Существует два совершенно разных подхо-
да, которые условно можно назвать «жестким» 
и «мягким». 

«Жесткий» подход – это сокращение шта-
тов, при котором руководство предприятия 
принимает решение о сокращении издержек пу-
тем сокращения штатов. При этом выявляются 
неэффективные рабочие места, сотрудников 
предупреждают за два месяца об увольнении, 
выплачивают положенные по КЗоТ Украины 
компенсации и увольняют. Однако у такого 
подхода есть недостатки. Во-первых, в случае 
быстрых и жестких сокращений есть риск 
ошибки, которая выльется для предприятия в 
конфликты, как с увольняемым персоналом, так 
и профсоюзами. Во-вторых, в случае градообра-
зующего предприятия возникновение массовой 
безработицы может вылиться в возрастание со-
циальной напряженности в регионе, а это, в 
свою очередь, может отразиться и на отношени-
ях с региональной администрацией [1]. 

«Мягкий» подход сокращения численности 
персонала в корне отличается от «жесткого» и 
основан на стремлении уйти от прямых уволь-
нений по инициативе администрации, т. е. его 
суть заключается в создании условий для сти-
мулирования «естественного» оттока численно-
сти персонала [1]. 

К «мягкому» подходу сокращения числен-
ности можно отнести следующие мероприятия: 
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- использование досрочных льготных пенси-
онных программ; 

- перевод части персонала в дочерние бизнес-
единицы; 

- стимулирование увольнений по собственно-
му желанию за счет привлекательной систе-
мы компенсаций и поддержке при дальней-
шем трудоустройстве [1]. 

В кризисной ситуации перевод персонала в 
дочерние бизнес-единицы становится актуаль-
ным. На определенные работы можно привле-
кать специалистов по договорам подряда, а так-
же задуматься о том, чтобы часть функций во-
обще передать на аутстаффинг (аутсорсинг). 

Аутстаффинг – оформление в штат компа-
нии-провайдера уже работающего персонала 
компании, который она по тем или иным при-
чинам не желает отображать у себя в штате [2]. 

Аутсорсинг – передача определенных 
функций предприятия третьему лицу, который 
является специалистом в этой области [2]. 

При применении предприятием аутстаф-
финга (аутсорсинга): 
- работникам предоставляются все социальные 

гарантии, которые обеспечивают выполнение 
трудового договора с ними; 
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- сокращаются сумма уплаченных налогов и 
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ем и выплатой заработной платы; 
- сокращается численность работников со-
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мощностью 721,6 тыс. тонн/год; среднесортовой 
стан «390» (введен в эксплуатацию в конце мая 
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Динамика изменения объема производства 
по переделам за период 2009–2010 годы показа-
на на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объема производства по переделам. 
 

В связи с решением о ликвидации (останов-
ки) основных переделов (доменного, сталепла-
вильного, обжимного производства) стал вопрос 
о разработке и запуске программы по оптимиза-
ции численности. На предприятии созданы 
условия, стимулирующие отток персонала, ко-
торый характеризует «мягкие» методы сокра-
щения численности и состоит из нескольких 
этапов. 

Этап 1 – стимулирование увольнений ра-
ботников предприятия по собственному жела-
нию за счет привлекательной системы компен-
саций. 

Для недопущения нарастания негативной 

информации вокруг предприятия, снижения со-
циальной напряженности в регионе, принято 
решение (и доведение до сведения трудового 
коллектива совместно с профсоюзным комите-
том) о возможности увольнения по соглашению 
сторон с получением денежной компенсации. 

Размер денежной компенсации рассчиты-
вался исходя из месячного оклада (среднеме-
сячной тарифной ставки) и стажа работы: 
- от 1 года до трех лет – шесть месячных окла-

дов; 
- от 4-х лет и выше – от семи месячных окла-

дов до двадцати месячных окладов в зависи-
мости от стажа работы. 
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Данное решение позволило оптимизировать 
персонал более чем на 70%. 

Выплата данной денежной компенсация 
способствовала не только снижению моральной 
и социальной напряженности, но и позволила 
финансово защитить работников на период по-

иска работы, который в период финансового 
кризиса затягивался на не определенный пери-
од. 

Из табл. 1. видно как менялась фактическая 
численность персонала ЗАО «ММЗ» в период 
проведения мероприятий по выходу из кризиса. 

Таблица 1. 
Анализ фактической численности за 2009 г. (полный цикл производства) и 2010 г. 

(сокращенный цикл производства). 
 

Персонал 
Фактическая чис-

ленность на 
31.12.2009 г. 

Фактическая чис-
ленность на 
31.12.2010 г. 

Отклонение 2010 г. 
к 2009 г. 

+, – % 
Производственный персонал 3203 1024 –2179 –68,03 
Обслуживающий персонал 4729 1235 –3494 –73,88 
Непромышленный персонал 618 27 –591 –95,63 
Итого: 8550 2286 –6264 –73,26 

 
На рис. 2 отражено изменение численности и объема производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Численность Производительность 
 

Рис. 2. Динамика численности и производительности за период 2009–2010 годы. 
 

За счет оптимизации персонала достигнуто 
снижение затрат на фонд оплаты труда более 
16,1 млн. долл./год. 

Таким образом, в момент прогрессирования 
финансового кризиса путем минимизации за-
трат на ЗАО «ММЗ» появилась возможность 
направить высвободившиеся финансовые сред-
ства на строительство нового сортового стана 
390, пуск в эксплуатацию которого состоялся 25 
июля 2010 года. Работа данного стана позволила 
создать более 300 новых рабочих мест, увели-
чить производственные мощности, расширить 
сортамент продукции, закрепиться на рынке 
сбыта в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья: Румыния, Сирия, Пакистан, Ливан, Турция, 

Россия. При этом пуск нового стана 390, не-
смотря на финансовый кризис, позволил увели-
чить выпуск товарной продукции на 19,2%, т. е. 
по состоянию на 01.01.2010 г. производство то-
варной продукции составляло 733 тыс. тонн/год, 
по состоянию на 01.09.2010 г. 874 тыс. тонн/год. 

Главным преимуществом преодоления фи-
нансового кризиса ЗАО «ММЗ» послужило ре-
шение о выведение из эксплуатации физически 
изношенных переделов, функционирование ко-
торых было убыточно и оптимизация персонала, 
которая позволила снизить затраты на содержа-
ние персонала. 

Этап 2 – перевод части персонала в дочер-
ние бизнес-единицы, что существенно помогает 
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уменьшить количество персонала в головной 
компании (непрофильные подразделения пред-
приятия выделяются в дочерние предприятия, 
которые функционирую самостоятельно на 
рынке, и персонал переводится в созданную 
«дочку»). Вывод персонала с выплатой компен-

сации и вывод персонала в аутстаффинг, аут-
сорсинг показаны на рис. 3. При этом за период 
начало 2009 года – конец 2010 года численность 
снизилась на 83%, что составило 9748 чел. 

Анализ снижения численности персонала 
по структурным подразделениям дан в табл. 2. 

 
 

Рис. 3. Оптимизация численности персонала. 
Таблица 2. 

Анализ снижения численности персонала по структурным подразделениям. 
 

Персонал Всего на 1 января 
2010 года 

Аутстаффинг, 
аутсорсинг Сокращение Итого к концу 

2010 года 
Производственный персонал 1034 9 1 1024 
Обслуживающий персонал 1412 128 50 1234 
Непромышленный персонал 59 31 0 28 
Итого: 2505 168 51 2286 

 

Данные мероприятия привели к экономии: 
- перспективное снижение затрат в связи с не-

распространением отраслевого соглашения и 
коллективного договора на выведенный пер-
сонал (минимальная тарифная ставка, % вы-
плат за работу в ночное и вечернее время и т. 
д.); 

- снижение затрат в связи с отсутствием от-
числений профсоюзу (на ЗАО «ММЗ» 1,96%, 
по КЗоТ 0,3%; планируемый ФОТ выведен-
ного персонала по ЦОП 59466 грн./мес., эко-
номия = 987 грн./мес.); 

- снижение затрат в связи с уменьшением % 
начислений на ФОТ в фонд страхования от 
несчастных случаев (на ЗАО «ММЗ» – 
2,46%, начисления на ФОТ ЦОП в фонд 
страхования от несчастного случая 1462 грн.; 
ООО «Альянс-продукт», предлагающее свои 
услуги по выведению персонала ЦОП, – 
0,6% – 357 грн., экономия 1105 грн./мес.). 

Гибкая компенсационная политика для раз-
личных категорий сотрудников, проведение в 
2010 г. мероприятий по оптимизации численности 
ЗАО «ММЗ» позволило сократить нагрузку на 
фонд оплаты труда, а также расформировать со-
зданные под компенсационные выплаты резер-
вы. 

Вывод. Оптимизация численности персо-
нала – это непростой и болезненный инструмент 
сокращения издержек предприятия. Если при-
менять его взвешенно, после анализа текущей 
ситуации и прогноза последствий, то он будет 
эффективно работать и давать ожидаемые ре-
зультаты. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Розглянуті проблеми оптимізації розмірів підприємств і ефективності їх функціонування в умо-

вах нових форм господарювання аграрній сфері економіки. 
Ключові слова: земельні ресурси, оптимальний розмір господарства, ефективність, форми гос-

подарювання. 
Рассмотрены проблемы оптимизации размеров предприятий и эффективности их функциони-

рования в условиях новых форм хозяйствования аграрной сфере экономики. 
Ключевые слова: земельные ресурсы, оптимальный размер хозяйства, эффективность, формы 

хозяйствования. 
The problems of optimization of sizes of enterprises and efficiency of their functioning are considered in 

the conditions of new forms of management the agrarian sphere of economy. 
Key words: land resources, the optimal size of enterprises, efficiency, management forms. 
 
Постановка проблемы. Одной из основ-

ных целей земельной реформы в Украине было 
формирование условий равноправного доступа 
всех субъектов земельных отношений (кре-
стьянских и фермерских хозяйств, личных под-
собных хозяйств и др.) к земельным и матери-
альным ресурсам сельскохозяйственного произ-
водства, принадлежавшим ранее государству. 
Однако при переходе к новым формам хозяй-
ствования необходимо сформировать оптималь-
ные размеры предприятий, которые будут спо-
собствовать более эффективному использова-
нию их производственных фондов. 

Анализ литературы. Проблемы оптимиза-
ции размеров сельскохозяйственных предприя-
тий и эффективности использования их земель-
ных ресурсов рассматривали такие ученые, как 
В. Я. Месель-Веселяк, Н. Н. Федоров, Ю. О. Лу-

пенко, Л. Е. Мельник, В. В. Радченко, П. Н. Ма-
каренко, Ю. Н. Новиков, А. В. Чаянов. 

Цель исследования – обобщение проблем 
оптимизации размеров сельскохозяйственных 
предприятий и экономической эффективности 
использования их земельных ресурсов. 

Изложение основного материала. Конец 
1990 г. можно считать стартовой точкой рефор-
мирования сельского хозяйства. Все колхозы и 
совхозы были реорганизованы в различные по 
форме предприятия. Изменение форм собствен-
ности и хозяйствования сопровождалось пере-
распределением земель сельскохозяйственных 
предприятий и организаций. С появлением в 
1992 г. частной и коллективной форм собствен-
ности на землю коренным образом изменилась 
структура сельскохозяйственных предприятий 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика трансформации сельскохозяйственных предприятий в АР Крым, %. 

 

Показатели Годы 
1990 1991 1992 2000 2002 2003 2005 

Перерегистрировано колхозов и совхозов – – 258 20 5 – – 
в % к общему количеству – – 82,4 6,4 1,6  89,0 
Сохранили свой статус – – 55 37 30 29 29 
в % от перерегистрированных  – – 17,6 10,4 8,2 7,5 5,0 
Созданы новые организационно-правовые формы хозяйствования 
Хозяйственные товарищества – – 32,9 33,7 40,6 39,7 44,2 
Частные предприятия (включая фермерские 
хозяйства) 

– – 8,9 9,0 14,6 14,8 14,5 

Сельскохозяйственные производственные ко-
оперативы 

– – 39,7 40,3 31,6 32,5 28,5 

Прочие  – – 6,4 6,6 4,1 3,2 1,7 
Государственные (совхозы) 55,1 51,7 12,1 10,4 9,1 9,8 11,1 
Коллективные предприятия, 44,9 48,3 – – – – – 
в т. ч. колхозы 40,1 37,5 – – – – – 
межхозы 4,8 10,8 – – – – – 
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Примечание: по данным Рескомзема, Министерства АПК и аграрной политики и Государственного комитета 
по статистике АР Крым. 
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Анализ табл. 1 свидетельствует, что в 
структуре организационно-правовых форм хо-
зяйствования произошли радикальные измене-
ния. Так, если в начале земельной реформы су-
ществовала государственная собственность на 
землю и из 355 сельскохозяйственных предпри-
ятий основными землепользователями были 
колхозы и совхозы – 280 хозяйств (89,4%), то к 
концу 1996 года стало 401 сельскохозяйствен-
ных предприятия, из них 129 коллективных 
сельскохозяйственных предприятий и 37 сель-
скохозяйственных производственных коопера-
тива. Колхозная форма хозяйствования прекра-
тила свое существование. 

К 2006 году было реорганизовано 89%, кол-
хозов и совхозов АР Крым, увеличилось коли-
чество сельскохозяйственных товариществ и 
кооперативов, основанных на аренде привати-
зированных паев бывших членов КСП. Так, ес-
ли в 1996 году их было 37 или 9,2%, то к 2006 
году в структуре сельскохозяйственных пред-
приятий большая доля приходится на сельско-
хозяйственные товарищества – 44,2 %, и сель-
скохозяйственные производственные коопера-
тивы – 28,5%, частные предприятия составляют 
14,5%, а государственные – всего 11,1%. 

В соответствии со структурой организаци-
онно-правовых форм хозяйствования были пе-
рераспределены и земельные угодья АР Крым. 
Так, на 01.01.2006 г. в структуре земельного 
фонда АР Крым земли сельскохозяйственных 
предприятий занимали 34,0%, земли граждан – 
24,7%, в том числе земли крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 4,6%, приусадебные участ-
ки –15,7%, лесохозяйственных предприятий – 
10,8%, земли запаса, резервного фонда, общего 
пользования – 26,8%. Негосударственные сель-
скохозяйственные предприятия имели 41,9%, 
хозяйства граждан – 34,8%, остальные 18,3% 
сельхозугодий использовались вне сельского 
хозяйства. 

Такие темпы реорганизации обусловлены 
необходимостью передачи государственного 
имущества сельскохозяйственным производи-
телям для снятия «бремени» с государственного 
бюджета, который к этому времени не мог осу-
ществлять поддержку сельского хозяйства в до-
реформенных объемах. 

В результате преобразований к 2006 году в 
государственных сельскохозяйственных пред-
приятиях осталось 3,8% производственного зе-
мельного потенциала. В 2005 году использова-
лось пашни на 262,1 тыс. га меньше, чем в 1990 г. 
или на 17,2%. За годы реформы значительно 
изменились средние размеры землепользования 
и землевладения. Если в 1990 г. средний размер 
сельскохозяйственного предприятия в Украине 

был 4871 га сельскохозяйственных угодий, то в 
настоящее время – 1847 га [1, c. 171]. 

Так, Л. Е. Мельник и В. В. Радченко отме-
чали, что «при переходе к рыночным отношени-
ям надо по возможности сохранить, а не 
насильственно раздробить уровень концентра-
ции производства как основы коллективного хо-
зяйствования, а в будущем – цивилизованного 
коллективного предпринимательства. Задача 
состоит в том, чтобы на базе колхозов и совхо-
зов создать крупные коллективные сельскохо-
зяйственные предприятия, реформировать их, 
сохраняя при этом преимущество крупного 
производства» [2, c. 236]. 

Сегодня по размерам земельных угодий 
можно выделить следующие группы сельскохо-
зяйственных предприятий: 
- хозяйства населения, 0,5–2 га земли; 
- хозяйство ручного труда, простое звено ра-

ботников родственных связей; 
- фермерские хозяйства, 20–50 га земли; 
- механизированное звено, есть наемные ра-

ботники; 
- малые формы предприятий, 100–500 га; 
- механизированные звенья, тракторно-поле-

водческая бригада; 
- сельскохозяйственные предприятия, 1500–

3000 га земли; 
- несколько тракторно-полеводческих бригад, 

животноводческие фермы, другие подразде-
ления. 

В связи с потребностью вести хозяйство ра-
ционально, эффективно были обоснованы мето-
дические подходы расчета оптимального разме-
ра хозяйства по земельной площади. 

А. В. Чаянов (1925 г.) выдвинул теорию 
дифференциальных оптимумов сельскохозяй-
ственных предприятий. По А. В. Чаянову [3], 
оптимум имеет место там, где при «прочих рав-
ных условиях себестоимость получаемых про-
дуктов будет наименьшая», кроме того в аграр-
ном секторе экономики оптимальные размеры 
хозяйств весьма сильно зависят от природно-
климатиче-ских, географических условий, био-
логического характера процессов, других осо-
бенностей, поэтому учет регионального фактора 
здесь особенно необходим. 

Одни исследователи считают, что «эффек-
тивность функционирования предприятий зави-
сит от оптимального уровня концентрации про-
изводства, трудовой и творческой активности 
работников. В меру роста технической осна-
щенности сельскохозяйственных предприятий и 
применения более совершенных технологий 
экономическая весомость фактора «частной 
собственности» относительно снижается, а фак-
тора концентрации производства усиливается» 
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[4, с. 28]. 
Другие отмечают, что «крупные хозяйства 

имеют возможность более эффективно исполь-
зовать основные производственные фонды, про-
изводственную и социальную инфраструктуру, 
применять новую технику и технологию» [2]. 

Ю. Н. Новиков в 1961 г. [5] впервые мате-
матически обосновал модель расчета, по кото-
рой определяется оптимум как сумма снижаю-
щихся по мере укрупнения животноводческих 
ферм затрат на обслуживание скота и растущих 
транспортных затрат на транспортировку кор-
мов и навоза. Для условий начала ХХI века 
можно уточнить методику Ю. Н. Новикова и 
применить эти методические положения в рас-
четах оптимизации размера всего хозяйства, ко-
торая базируется на сокращении всех внутрихо-
зяйственных затрат. 

В этой связи можно сказать, что оптималь-
ный размер хозяйства должен соответствовать 
минимальной сумме внутрихозяйственных за-

трат, снижающихся с увеличением площади 
предприятия и транспортных издержек, повы-
шающихся по мере увеличения площади хозяй-
ства. Если по мере укрупнения хозяйства про-
исходит снижение производственных затрат 
(без стоимости транспортных расходов), то с 
увеличением площади хозяйства транспортные 
расходы увеличиваются. Расчеты показали что, 
можно рекомендовать размер сельскохозяй-
ственного предприятия от 900 га до 2300 га 
(среднее 1600 га). Оптимальным по размеру 
может быть хозяйство, которое имеет свои под-
разделения оптимальных размеров. 

В новых условиях хозяйствования необхо-
димо учитывать и тот фактор, что изменились 
производственные типы хозяйствования, то есть 
специализация и сочетание отраслей. Аграрная 
реформа и внешние условия привели к измене-
нию ранее сложившейся специализации произ-
водственных типов хозяйств в АР Крым (табл. 
2). 

Таблица 2. 
Структура производственных типов сельскохозяйственных предприятий АР Крыма, 2006 г. 

 

Производственный тип хозяйства Количество предприятий Удельный вес, % 
Зерновой 91 32,7 
Зерно-животноводческий 89 31,9 
Зерно-овцеводческий 15 5,4 
Зерно-овощеводческий 16 5,4 
Рисоводческий 11 3,9 
Эфиромасличный 8 2,9 
Садоводческий 11 3,9 
Зерно-садоводческий 4 1,4 
Виноградарско-винодельческий 6 2,2 
Зерно-виноградарский 5 2,1 
Садово-виноградарский 3 1,0 
Птицеводческий 6 2,4 
Овоще-животноводческий 2 0,6 
Комбинированные 11 4,0 
Всего исследуемых сельскохозяйственных предприятий 279 100,0 

 

Примечание: рассчеты автора. 
 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что сего-
дня сельскохозяйственные предприятия специа-
лизируются в основном на производстве зерно-
вой продукции, они составляют 32,7% от всего 
количества исследуемых сельскохозяйственных 
предприятий. 

В ходе аграрных преобразований в АР 
Крым стали появляться новые, ранее не суще-
ствовавшие производственные типы – это зер-
но-овощеводческие (при этом в структуре то-
варной продукции зерновые занимают 64,1% в 
среднем, овощные – 26,4%), зерно-
садоводческие (зерновые – 60,5%, плодовые – 
24,8%), зерно-виногра-дарские (зерновые – 
65,8%, виноград – 19,7%). Однако анализ эко-
номической эффективности деятельности раз-
ных производственных типов сельскохозяй-

ственных предприятий АР Крым показал, что в 
2006 г. по уровню эффективности производства, 
т. е. по выходу валовой продукции на 1 га сель-
скохозяйственных угодий, наиболее продуктив-
ным были птицеводческий и виноградарско-
винодельческий тип. По уровню рентабельности 
производства также выделялся виноградарско-
винодельческий тип хозяйства (12,4%) и птице-
водческий (6,5%). Следует отметить, что только 
эти два производственных типа были рента-
бельны. Хотя по уровню капиталоотдачи выде-
лялся птицеводческий тип (11,9 грн. на 100 грн. 
совокупного сельскохозяйственного капитала) и 
рисоводческий тип (8,6 грн. на 100 грн.). Иссле-
дования показали, что большую капиталоотдачу 
имеют производственные типы хозяйств с ин-
тенсивным производством. Кроме того, у них 
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уровень рентабельности производства и уровень 
рентабельности совокупного капитала выше 
(виноградарско-винодельче-ский и садово-
виноградарский типы – соответственно 12,4% и 
2,3%). 

Анализ работы разных производственных 
типов хозяйств свидетельствует о том, что в 
связи с сокращением производства в других от-
раслях сельского хозяйства увеличилась доля 
зерновых культур в структуре их товарной про-
дукции. Исследования показали, что размеры 

хозяйств по земельной площади варьируют от 
468 до 5706 га, наибольшая продуктивность 
этих земель в хозяйствах с площадью от 1451 га 
до 2860 га (рис. 1). Экономически сильные хо-
зяйства имеют площадь сельскохозяйственных 
угодий от 1451 га до 2850 га. Это объясняется 
тем, что при среднем размере площади сельско-
хозяйственных угодий 2027 га достигается оп-
тимальная обеспеченность факторами произ-
водства. 
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Рис. 1. Влияние размера площади сельскохозяйственных угодий на уровень 
рентабельности производства в хозяйствах зерно-животноводческого типа, %. 

 

Выводы. Исследование средних размеров 
сельскохозяйственных предприятий в Украине 
подтвердило, что наиболее эффективные пред-
приятия с площадью в среднем 2707 га. 

Следовательно, проблема оптимизации раз-
меров сельскохозяйственных предприятий 
должна быть реализована, она имеет своей це-
лью формирование перспективных моделей 
сельскохозяйственных предприятий. 
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И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
У статті представлені останні тенденції та сучасні напрямки розвитку cloud computing. Сис-

тематизовані питання, які пов’язані з хмарними обчислюваннями. 
Ключові слова: хмарні технології, cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS. 
В статье представлены последние тенденции и современные направления развития cloud 

computing. Систематизированы вопросы, связанные с облачными вычислениями. 
Ключевые слова: облачные технологии, cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS. 
We present recent trends and current directions of the cloud computing development in the paper. We 

systemize issues about cloud computing that presented in modern IT-world. 
Key words: cloud technology, cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS. 
Постановка проблемы. В следующее деся-

тилетие ХХI века IT-рынок в значительной сте-
пени перейдет к облачным технологиям – СС 
(cloud computing). Крупные компании, государ-
ственные структуры, образовательные учрежде-
ния различных стран начали разворачивать 
свою инфраструктуру в качестве облачных си-
стем, поскольку cloud computing – перспектив-
ная концепция, позволяющая предприятиям 
экономить средства при разворачивании IT-
инфра-структуры и снижать капитальные вло-
жения. 

Анализ публикаций по тематике иссле-
дования. Профессор Миланского университета 
(University of Milan) Федерико Этро в своей ста-
тье отметил, что cloud computing – новая глав-
ная цель интернет ориентированных техноло-
гий, позволяющих хранить данные на серверах 
и предоставлять услуги по требованию клиен-
тов [1]. В статье анализируется экономическое 
влияние введения технологии СС на бизнес, а 
также на стоимость затрат разворачивания IT-
инфраструктуры предприятий. Из расчетов ав-
тора [1, с. 186–190], основанных на DSGE-
модели (Dynamic Stochastic General Equilibrium), 
видно, что облачные вычисления позволят Ев-
росоюзу создать несколько сотен тысяч пред-
приятий малого и среднего размеров и обеспе-
чат рост бизнеса. Правительства стран ЕС 
должны способствовать адаптации решений об-
лачных технологий. 

В документе [2], подготовленном группой 
экспертов для Еврокомиссии, предпринята по-
пытка систематизировать мировой опыт в обла-
сти построения облачных систем, а также даны 
рекомендации по будущему развитию облачных 
технологий в странах Евросоюза. 

В книге Майкла Миллера под названием 
«Облачные вычисления: веб-ориентированные 
приложения, которые меняют способ вашей ра-
боты и взаимодействия он-лайн» [3] отмечено, 
что компьютинг в том виде, в каком мы его зна-
ем, изменился. Современные технологии позво-
ляют не покупать дорогое программное обеспе-
чение для установки на компьютер, можно раз-
ворачивать облачную инфраструктуру и иметь 

доступ к ней с любого места, с любого оборудо-
вания, подключенного к Интернету. Следует 
отметить, что доступ к облаку могут иметь од-
новременно тысячи людей, имеющих права до-
ступа. В книге [3] представлены способы разво-
рачивания облачной инфраструктуры, возмож-
ные архитектуры сети, модели развертывания 
облаков, возможные риски, а также альтерна-
тивные варианты. 

Идея облачного компьютинга, в частности, 
приватных облаков, впервые была высказана в 
1966 в работе Дугласа Паркхилла «The Chal-
lenge of the Computer Utility» [4]. Заметим, что в 
1966 году еще не было Интернета, и соответ-
ственно идея совместного пользования компью-
терными ресурсами, программным обеспечени-
ем базировалась на технологии мейнфреймов. 
Энтони и Тоби Вельте, Роберт Элсенпитер в 
своей работе [5] говорят о практическом аспекте 
воплощения старой идеи Дугласа Паркхилла о 
совместном использовании компьютерных ре-
сурсов на принципиально новой основе. 

Цель данной статьи – описать основные со-
ставляющие облачных технологий. 

Изложение основного материала. Попу-
лярный сейчас термин cloud computing («облач-
ные вычисления») стал употребляться в мире 
компьютинга с 2008 года. «Облако» обозначает 
сложную инфраструктуру с большим количе-
ством технических деталей, спрятанных в «обла-
ках». 

Национальный институт стандартов и тех-
нологий США (National Institute of Standards and 
Technology – NIST) в документе «NIST Defini-
tion of Cloud Computing v15» [6] определил «об-
лачные вычисления» следующим образом: мо-
дель облачных вычислений дает возможность 
удобного доступа посредством сети к общему 
пулу с настраиваемыми вычислительными ре-
сурсами (например, сети, сервера, системы хра-
нения, приложения, услуги); модель облака со-
действует доступности и характеризуется ос-
новными элементами (самообслуживание по 
требованию, широкий доступ к сети, объеди-
ненный ресурс, независимое расположение, 
быстрая гибкость, измеряемые сервисы, мас-
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штабируемость, оплата по реальному использо-
ванию). Облако содержит три сервисные модели 
(программное обеспечение как услуга, плат-
форма как услуга, инфраструктура как услуга) и 
четыре модели развертывания (приватные обла-
ка, групповые облака, общедоступные облака, 
гибридные облака). 

Профессор Массачусетского технологиче-
ского института (MIT) Карл Хьювит в статье [7] 
отметил, что при облачных вычислениях дан-
ные постоянно хранятся на виртуальных серве-
рах, расположенных в облаке, а также временно 

кэшируются на клиентской стороне на компью-
терах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устрой-
ствах и т. п. На рис. 1 представлена сервисная 
модель архитектуры облачных вычислений, из 
которой видно, что основу облака составляет 
инфраструктура как сервис (IaaS – Infrastructure 
as a Service), затем на нее накладывается плат-
форма как сервис (PaaS – Platform as a Service), а 
поверх PaaS – программное обеспечение как 
сервис (SaaS – Software as a Service). Таким об-
разом, возможны шесть вариантов реализации 
архитектуры облачных технологий. 
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Рис. 1. Сервисная модель архитектуры облачных вычислений. 
 

Выделяют четыре модели развертывания 
облаков (рис. 2): приватные облака (private 
cloud) – это собственные или арендованные об-
лака пользователя (физического или юридиче-
ского лица); групповые облака (community 
cloud) – облака с общей инфраструктурой для 
определенной группы пользователей; обще-
ственные облака (public cloud) – общедоступные 
облака; гибридные облака (hybrid cloud) – обла-
ка, состоящие из двух и более облаков различ-
ного типа. 

 

Приватные 
облака

Групповые 
облака

Общественные 
облака

Гибридные 
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Рис. 2. Модели развертывания облаков. 
 

Аналитики Gartner Group [8] считают, что в 
течение 5–7 лет большая часть информацион-
ных технологий переместится в «облака», а 
объем рынка облачных вычислений достигнет $ 
200 млрд. к 2015 году. Согласно отчетам IDC 
[9], доходы от предоставления облачных сер-
висных услуг достигнут $ 55 млрд. к 2014 году. 
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На сегодняшний день главными поставщиками 
облачных сервисов являются компании Amazon, 
Rackspace, Microsoft, Google, IBM, HP, NEC и др. 

Рекомендации эффективного применения 
cloud computing в университетах даны в техни-
ческом отчете исследовательской группы уни-
верситета Калифорнии в Беркли (University of 
California at Berkeley) [9]. В этом отчете пред-
ставлены 10 препятствий и 10 возможностей, 
которые дают облака предприятиям, в т. ч. 
учебным заведениям. Провайдеры облаков, чьей 
собственностью являются дата-центры, с помо-
щью утилит компьютинга дают возможность 
пользователям облаков и провайдерам сервиса 
SaaS предоставлять и пользоваться с помощью 
web-приложений услугами «программного 
обеспечения как сервиса» (SaaS). 

Сейчас самыми крупными провайдерами 

для учебных заведений являются компании 
Microsoft и Google, предоставляющие облака и 
SaaS школам, колледжам и университетам на 
бесплатной основе. Кроме того, облачные вы-
числения создают вызов для разработчиков про-
граммного обеспечения, связанный с разворачи-
ванием нового поколения программных прило-
жений. 

Десять препятствий на пути роста облачных 
технологий и варианты их преодоления пред-
ставлены в табл. 1 [9]. Первые три препятствия 
являются техническими препятствиями для 
адаптации Cloud Computing, следующие пять – 
технические препятствия для роста Cloud 
Computing после адаптации, последние два – 
политические и бизнес-препятствия для исполь-
зования Cloud Computing. 

Таблица 1. 
Десять препятствий для роста облачных технологий и варианты их преодоления. 

 

№ Препятствия Как преодолеть 

1 Доступность сервиса 

• использование услуг нескольких провайде-
ров облаков 

• использование эластичности для предупре-
ждения DDoS (распределенный отказ от об-
служивания – Distributed Denial of Service) 
атак 

2 Блокировка данных 
• стандартизованные APIs 
• сопоставимое ПО для волнового компь-

ютинга (surge computing) 

3 Конфиденциальность и контролируемость данных 
• разворачивание шифрования, VLANs, 

Firewalls 
• хранилища географических данных 

4 Передача данных в узких местах 
• передача дисков службой FedEx 
• резервирование/Архивация данных 
• Higher BW переключатели 

5 Непредсказуемость производительности 
• улучшенная поддержка VM 
• Flash память 
• Gang расписание виртуальных машин 

6 Масштабируемое хранение • изобретение масштабируемой памяти 

7 Ошибки в больших распределенных системах • изобретение отладчика, который опирается 
на распределенные виртуальные машины 

8 Быстрая масштабируемость 
• изобретение авто-масштабирования, которое 

опирается на мета-язык (ML) 
• моментальные снимки для разговора 

9 Репутация Fate-Sharing 
• предлагается сохраняющий репутацию сер-

вис, подобный тому, который используется 
для электронной почты 

10 Лицензирование программных продуктов 
• используется подход pay-for-use licenses 

(оплата только за используемую лицензию) 
• использование объема продаж 

 

Применение в учебном процессе инноваци-
онной технологии – СС дает возможность учеб-
ным заведениям пользоваться через сеть Интер-
нет вычислительными ресурсами и программ-
ными приложениями в качестве сервиса, позво-
ляет интенсифицировать и улучшить процесс 
обучения. Примером предоставления услуг в 

облаке является Google Apps Education Edition 
[10]. Приложения Google Apps для учебных за-
ведений содержат бесплатный набор инстру-
ментов – Gmail, Google Groups, календарь 
Google, Google Talk, дополнительные службы 
архивации и защиты электронной почты Postini, 
Google docs, Google sites, Google video и др. Эти 
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инструменты дают возможность преподавате-
лям и студентам более успешно и эффективно 
взаимодействовать, обучать и обучаться. Google 
Apps для учебных заведений – это тонко 
настраиваемые приложения для общения и сов-
местной работы, которые благодаря облакам 
позволяют избежать многих проблем и расхо-
дов, связанных с обслуживанием программного 
и аппаратного обеспечения. 

Взаимодействие пользователей и провайде-
ров облачных сервисов представлено на рис. 3. 
Провайдер облака, используя мощности своих 
дата-центров, с помощью различных утилит 
предоставляет пользователю облако. Облако 
может брать для пользования и развития своего 
облачного бизнеса за счет предоставления услуг 
SaaS провайдер, которого можно назвать «SaaS 
Провайдер». С помощью различных веб-
приложений эти облака предоставляются в 
пользование конечным пользователям, исполь-
зующим не только облако, но программное 
обеспечение как сервис. 
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SaaS Провайдер / 
пользователь облака 

Провайдер 
облака 

Утилиты компьютинга

Web-приложения

 
 

Рис. 3. Пользователи и провайдеры облачных 
вычислений. 

Гибкость и масштабируемость ресурсов об-
лаков позволяет обеспечивать экономию не 
только в приобретении дополнительного обору-
дования, но и в энергопотреблении. Эти вопро-
сы освещены Доном Джонсом в статье [11]. 

В качестве примера облачного провайдера 
можно привести Amazon Web Services (AWS – 
http://aws.amazon.com/), в состав которого вхо-
дит веб-сервис Amazon EC2 (Amazon Elastic 
Compute Cloud). AWS – веб-сервисная инфра-
структура в облаке компании Amazon, запущен-
ная в 2006 году и включающая следующие сер-

висы для хранения данных, файлового хостинга, 
аренды виртуальных серверов, предоставления 
вычислительных мощностей: 
- Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) – 

предоставляет вычислительные мощности в 
облаке; 

- Amazon SimpleDB – позволяет создавать но-
вый домен для размещения уникального 
набора структурированных данных клиента; 
предоставляет ядро функций баз данных; 

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) – 
предоставляет файловый хостинг, позволяет 
хранить и получать любой объем данных, в 
любое время и в любом месте; используется 
веб-сайтами Twitter, WikilLeaks и др.; 

- Amazon CloudFront – предоставляет разра-
ботчикам и клиентам возможность распро-
странения и доставки контента; 

- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) – 
принимает очереди сообщений для хранения; 

- AWS Management Console (AWS Console) – 
позволяет управлять и выполнять монито-
ринг инфраструктуры Amazon, включая EC2, 
EBS, Amazon Elastic MapReduce, Amazon 
CloudFront; 

- AWS Simple Monthly Calculator – позволяет 
проводить подсчет месячных затрат по ис-
пользованию AWS. 
Структура Amazon Web Services (AWS) хо-

рошо описана в статье архитекторов этой ин-
фраструктуры [12]. 

Amazon EC2, Amazon SimpleDB и Amazon 
S3 вместе позволяют повышать производитель-
ность облака за счет особенностей хранения, 
обработки запросов и данных. На рис. 4 пред-
ставлен тренд количества сайтов, которые раз-
мещаются на облаке Amazon и пользуются сер-
висами этого провайдера. Эти данные взяты с 
топ-листа 500000 (500 k) сайтов, ранжирован-
ных по посещаемости, QuantCast 
(http://www.quantcast.com/top-sites-1). По дан-
ным QuantCast, в январе 2010 года количество 
сайтов, расположенных на облаке Amazon было 
2409, в январе 2011 года – 3674. Представлен-
ные на рис. 4 данные хорошо аппроксимируют-
ся линейным трендом y = 3,52x – 139239,25 с 
коэффициентом детерминации R2 = 0,97. 

http://www.quantcast.com/top-sites-1
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y = 3,52x - 139239,25
R2 = 0,97
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Рис. 4. Тренд количества сайтов, которые размещаются на облаке Amazon. 
 

На рис. 5 представлено распределение сай-
тов, ранжированных на QuantCast и располо-
женных на облаке Amazon, в 2009 и 2011 годах. 
Общее количество сайтов, размещенных на 
Amazon, в топ-листе 500 k QuantCast в 2009 го-
ду составляло 1422 (т. е. 0,28% от общего коли-
чества сайтов), а в 2011 г. – 3674 (т. е. 0,73% от 

общего количества сайтов). Среди сайтов, кото-
рые находятся в промежутке: 
- 0–100 k: в 2009 г. – 480 сайтов, в 2011 г. – 1240; 
- 100–200 k: в 2009 г. – 294 сайтов, в 2011 г. – 760; 
- 200–300 k: в 2009 г. – 239 сайтов, в 2011 г. – 618; 
- 300–400 k: в 2009 г. – 219 сайтов, в 2011 г. – 566; 
- 400–500 k: в 2009 г. – 190 сайтов, в 2011 г. – 491. 
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Рис. 5. Распределение сайтов, ранжированных на QuantCast 
и расположенных на облаке Amazon, в 2009 и 2011 гг. 

 

В среднем количество сайтов, которые раз-
мещаются на Amazon, за два года выросло в 2,5 
раза. Сопоставление сервисов облачных провай-
деров представлено на электронном ресурсе [13]. 

Выводы. Применение облачных техноло-
гий и облачных сервисов обеспечивают сниже-

ние стоимости локальной инфраструктуры 
предприятий, а также капитальных вложений на 
поддержку и развитие корпоративной сети. Для 
использования облачных технологий предприя-
тию необходимы широкополосный Интернет, 
эффективная виртуализация и формализация, 
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стандартный стек системного программного 
обеспечения. 
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Постановка проблемы. Украина – евро-

пейское государство. Вхождение ее в мировое 
сообщество как равноправного рыночного 
партнера связано с таким многогранным про-
цессом, как развитие предпринимательства. 
Проблема становления и развития предприни-
мательства в экономике любой страны, в том 
числе и Украины, принадлежит к категориям 
особенно актуальным, поскольку она напрямую 
связана с уровнем социальной комфортности 

населения. Развитие предпринимательства 
обеспечивает не только материальную стабиль-
ность населения, но и развивает интеллектуаль-
ные, нравственные, культурные и другие каче-
ства человека, а также созданию новых рабочих 
мест, снижению уровня безработицы, насыще-
нию потребительского рынка товарами и услу-
гами отечественного производства, дает допол-
нительные поступления в бюджет страны в виде 
налогов и сборов. Поэтому малому предприни-
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стандартный стек системного программного 
обеспечения. 
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мательству необходима поддержка, особенно со 
стороны государства. Так как государственная 
опека самостоятельно развивающихся малых 
предприятий служит сильнейшим катализато-
ром, содействует укреплению предпринима-
тельства. Главной задачей со стороны государ-
ства является четкое определение приоритетных 
направлений развитие экономики, науки, техни-
ки, образования, внешнеэкономической дея-
тельности, подкрепление этих приоритетов си-
стемой льгот и гарантий, выделение необходи-
мых материально-технических и финансовых 
ресурсов, организация необходимого обучения 
кадров. Все остальное – забота малых предпри-
ятий. Также достаточно широкое развитие в по-
следнее десятилетие получили организуемые 
государственными органами и частными пред-
приятиями специальные службы по оказанию 
различных консультационных услуг малым 
компаниям. В условиях современной неста-
бильной экономической ситуации отечествен-
ный малый бизнес нуждается в протекторате 
государства. 

Эффективный механизм поддержки и сти-
мулирования развития предпринимательства в 
Украине еще не создан. Принятые программы, 
законы, постановления имеют в большинстве 
своем декларативный характер. Финансовая по-
мощь, которую предоставляет Украинский фонд 
поддержки предпринимательства для эффек-
тивного развития этого вида предприниматель-
ства в Украине недостаточен [1, с. 5]. 

Анализ литературы. Проблемы и перспек-
тивы развития малого предпринимательства 
обусловили повышенный интерес к поиску пу-
тей их решения таких учёных-экономистов, как 
О. В. Щербина [1], Н. Е. Кубай [2], М. В. Рома-
нов [3], А. А. Задоя и Ю. Е. Петруня [4], З. С. 
Варналий и А. П. Павлюк [5], О. Гордиенко [6], 
Я. Онищук [7] и др. 

По мнению Я. Онищук, одной из наиболее 
острых проблем деятельности большей части 
субъектов малого предпринимательства являет-
ся проблема поиска и получения финансовых 
ресурсов, необходимых для авансирования про-
цесса хозяйствования. Поэтому особо значение 
для развития сектора малого бизнеса имеет про-
блема государственного содействия в финансо-
вом обеспечении предприятия малого бизнеса 
[7, с. 51]. 

О. Гордиенко считает, «что одной из самых 
волнующих проблем, является налоговая поли-
тика, отсутствие надлежащего законодательно-
нормативного обеспечения. Потому что именно 

сегодня налоговая система страны влияет на 
развитие бизнеса крайне отрицательно. Поэтому 
предпринимательская деятельность не может 
полноценно развиваться из-за отсутствия или 
несовершенства законов, что ее регулируют» [6, 
с. 8]. 

Практическое значение и недостаточная 
теоретическая разработка соответствующего 
методического инструментария государственно-
го влияния на развитие малого предпринима-
тельства делает этот вопрос чрезвычайно акту-
альным и вызывает необходимость проведения 
направлений по оздоровлению и увеличению 
малого предпринимательства в Украине. 

Целью статьи является изучение и выявле-
ние актуальных проблем малого предпринима-
тельства, а также предложения по оздоровле-
нию малого предпринимательства в Украине. 

Изложение основного материала. Пред-
принимательство – это свободная инициатива 
людей в хозяйственной деятельности, это спо-
соб организации экономических сил и способ 
эффективной организации производства. 

Существование предпринимательства – 
обязательное условие функционирования рын-
ка. Для предпринимательства, а тем более для 
превращения его в основную организационную 
форму производства, необходимы определен-
ные условия. В Украине особую актуальность 
приобретают условия, которые являются фун-
даментом для развития предпринимательства: 
1) наличие соответствующих имущественных 

прав на условия и результаты производства, 
поскольку предприниматель обязательно 
должен быть собственником произведенного 
продукта и дохода, полученного в результате 
его реализации; 

2) определенная экономическая, правовая и по-
литическая среда; 

3) полная экономическая ответственность за ре-
зультаты деятельности; 

4) этика предпринимательства [1, с. 12]. 
Закон Украины «О предпринимательстве» 

был принят 7 февраля 1991 года, с этой же це-
лью был создан и центральный орган исполни-
тельной власти – Государственный комитет 
Украины по вопросам развития предпринима-
тельства (27 февраля 1997 года), разработана 
концепция помощи малому предприниматель-
ству в Украине. Но реалии настоящего таковы, 
что в Украине законы основательно не дорабо-
таны и органы, призванные помогать и содей-
ствовать развитию предпринимательства, 
наоборот тормозят его (табл. 1). 

Таблица 1. 
Основные показатели развития предприятий и субъектов 

хозяйственной деятельности за 2009 год. 
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 Всего пред-
приятий 

В том числе: 
больших пред-

приятий 
средних пред-

приятий 
малых предпри-

ятий 
Количество предприятий 
(единиц) 380789 770 56008 324011 

Количество предприятий 
на 10 тыс. лиц населения 
(единиц) 

82 – 12 70 

Среднегодовое количество 
занятых1 работников, тыс. 
лиц 

9154,3 3131,2 4275,0 1748,1 

Среднегодовое количество 
наемных2 работников, тыс. 
лиц 

9075,2 3131,2 4269,8 1674,2 

Фонд оплаты труда, млн. 
грн. 140948,6 66157,3 60971,0 13820,3 

Среднемесячная заработ-
ная плата одного наземно-
го работника, грн. 

1294,27 1760,69 1189,97 687,91 

Объем реализованной про-
дукции, работ, услуг (без 
НДС, акцизы), млн. грн. 

2414715,3 663033,5 1645632,3 106049,5 

Операционные затраты по 
реализации продукции 
(работ, услуг), млн. грн. 

2312792,6 610769,8 1594502,4 107520,4 

 

Примечание: 1 – включают штатних, внештатных и неоплачиваемых (собственников, основателей предприятия 
и членов их семей) работников; 2 – включают штатных и внештатных работников (составлено автором на ос-
новании [8]). 

По данным статистики Украины, за 2009 
год преобладает рост малого бизнеса (324011 
единиц), как менее риского в данной экономи-
ческой ситуации. Однако по темпам развития 
малого предпринимательства Украина в десятки 
раз отстает от стран ЕС. Для сравнения: в 
Польше на тысячу жителей приходится 51,3 
МП, в Чехии – 12,4, в Украине – лишь 2,6. В 
странах рыночного хозяйства больше половины 
ВВП создают малые предприятия. В Украине 
пока что малый бизнес не играет существенной 
роли в обеспечении экономического возраста-
ния [2, с. 9]. 

Проанализировав ситуацию, выделяют два 
направления факторов, которые повлияли на 
возникновение сегодняшнего состояния эконо-
мики Украины: законодательные и администра-
тивные факторы, и факторы, связанные непо-
средственно с предпринимательской деятельно-
стью. 

Законодательные и административные фак-
торы – факторы, которые стали преградой для 
развития малого предпринимательства, во мно-
гом благодаря неграмотной политике государ-
ства: высокие налоговые ставки; частые изме-
нения и поправки в требованиях к налоговой 
отчетности; сложная процедура регистрации 
предприятия и получения лицензии, а именно – 
бюрократия; большое количество различных 

налогов; частые проверки государственными 
органами; коррупция. 

Факторы, связанные с предприниматель-
ской деятельностью: низкий спрос на продук-
цию; трудности с кредитованием; недостаток 
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ния уровня обеспеченности населения, умень-
шения доходов граждан. 

4. Недостаточная государственная под-
держка. В настоящее время в Украине еще не 
существует эффективная система государствен-
ной поддержки и защиты малого предпринима-
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вания, информационное и консультационного 
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тельности несовершенны и приносят очень мало 
пользы. 

5. Низкая инвестиционная активность 
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вития производства, слабая поддержка со сто-
роны государства, а также немаловажным фак-
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В настоящее время положение украинского 
предпринимательства крайне сложное и требует 
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53 

налогообложения, недостатка кредитных источ-
ников, административных притеснений, и иных 
отрицательных явлений. 

Малое предпринимательство как самый 
уязвимый сектор экономики не получает надле-
жащей защиты и поддержки государства. Ре-
зультатом этих препятствий является массовый 
отход малого предпринимательства в теневой 
сектор. 

Одним из путей выхода из сложившейся си-
туации является изменение налоговой политики. 
Для этого необходимо: уменьшить налоговое 
давление путем снижения налогов на заработ-
ную плату, НДС, таможенных сборов на импор-
тируемую продукцию, уменьшить количество 
налогов и разнообразных платежей; превратить 
налоговую систему в стимулирующий фактор 
развития малого бизнеса. 

Таким образом, в будущем, при решении 
этого ряда проблем возможно увеличение мало-
го предпринимательства и улучшение экономи-
ческой ситуации в Украине. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Щербина О. В. Формирование механизмов реали-
зации государственной поддержки малого пред-
принимательства в Украине (на материалах субъ-
ектов малого предпринимательства) : автореф. 
дис. на соискание научной степени канд. экон. 

наук / О. В. Щербина. – К. : Национальный эко-
номический университет, 1999. – 20 с. 

2. Кубай Н. Е. Становление и развитие частного 
предпринимательства в переходной экономике 
(на примере Украины) : автореф. дис. на соиска-
ние научной степени канд. экон. наук / Н. Е. Ку-
бай. – Львов : Государственный университет им. 
И. Франка, 1999. – 20 с. 

3. Романов М. В. Фінансова підтримка підприємниц-
тва / М. В. Романов // Фінанси України. – 2005. – 
№ 9. – 35 с. 

4. Задоя А. А. Основы экономики : учебное пособие / 
А. А. Задоя, Ю. Е. Петруня. – К. : Вища школа, 
1998. – 145 с. 

5. Варналiй З. С. Мале пiдприемство Украйни як 
чинник регiонального розвитку: стан та перспек-
тиви / З. С. Варналiй, А. П. Павлюк // Актуальнi 
проблеми економiки. – 2004. – № 4. – 73 с. 

6. Гордiенко О. Малi пiдприемства: крiтерii право-
вого статусу i проблеми його вдосконалення / О. 
Гордiенко // Пiдприемство, господарство i право. – 
2002. – № 6. – С. 8–11. 

7. Онищук Я. В. Фінансове забезпечення діяльності 
малого бізнесу / Я. В. Онищук // Фінанси Украї-
ни. – 2003. – № 4. – С. 51–59. 

8. Держкомстат України 1998–2010 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступ : www.ukrstat.gov.ua/. 

9. Клочко Ю. А. Исследование условий формирова-
ния и развития малого бизнеса в Украине : науч-
ный отчет / Ю. А. Клочко. – К. : НИИС, 1995. – 
12 с. 

УДК 338.45:69 
Юр’єва С. Ю. 

ПРО НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
У роботі надано аналіз технічного та економічного стану будівельних підприємств, сформульо-

вано відповідні висновки. Окреслено основні проблеми галузі. Запропоновано обгрунтовані напрямки 
розвитку будівельної галузі України. 

Ключові слова: будівельна галузь, економічна криза, аналіз економічного стану, державна про-
грамма, управління. 

В работе представлен анализ технического и экономического состояния строительных пред-
приятий, сформулированы соответствующие выводы. Очерчены основные проблемы отрасли. 
Предложены обоснованные направления развития строительной отрасли Украины. 

Ключевые слова: строительная отрасль, экономический кризис, анализ экономического состо-
яния, государственная программа, управление. 

The analisis of technical and economic situation concerning construction enterprises condition has teen 
presented, the appropriate conclution have been made. The main challanges within the industry have been 
highlighted. The justifieddirections of construction industry development in Ukrain have been proposed. 

Key words: construction industry, economic condition analisis, state programm, management. 
 
Постановка проблеми. Будівельна галузь є 

однією з найважливіших галузей народного го-
сподарства, від діяльності якої певною мірою 
залежить ефективність функціонування всієї си-
стеми господарювання в країні. До 2008 року 
будівельна галузь була однією з тих сфер еко-
номіки, які динамічно розвивалися. Кожен рік 
на ринку з’являлися нові компанії, а утворені 

раніше – збільшували обсяги виробництва буді-
вельної продукції та послуг, забезпечуючи ро-
ботою сотні тисяч громадян. Але з настанням 
світової кризи український будівельний ринок 
міттєво перетворився з однієї з найпотужніших і 
прибуткових галузей в найбільш незахищену 
галузь економіки країни. Ця ситуація викликала 
безліч питань перед будівельною галуззю, від 
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правильності і оперативності рішення яких в 
свою чергу буде залежати майбутнє галузі зага-
лом. 

Економічний ефект від розвитку будівель-
ної галузі полягає у мультиплікаційному ефекті 
коштів, вкладених у будівництво. Адже з розви-
тком будівельної галузі будуть розвиватися: ви-
робництво будівельних матеріалів і відповідно-
го обладнання, машинобудівна галузь, металур-
гія і металообробка, нафтохімія, виробництво 
скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова про-
мисловість, транспорт, енергетика тощо. І, во-
чевидь, як ніяка інша галузь економіки, будів-
ництво сприяє розвитку підприємств малого бі-
знесу, особливо того, який спеціалізується на 
оздоблювальних і ремонтних роботах, на виро-
бництві та встановленні вбудованих меблів і ін. 

Отже, зростання будівельної галузі немину-
че викликає економічне зростання у країні і ви-
никнення необхідних умов для розв’язання ба-
гатьох соціальних проблем. Але на сучасному 
етапі розвитку будівельної галузі говорити про 
конкурентоспроможність її не представляється 
можливим. На регіональному рівні просліджу-
ється тенденція верховенства будівельних орга-
нізацій центральних районів та великих міст-
мільйонників у зв’язку з їх значними потужнос-
тями і інвестиційною привабливістю, а на гло-
бальному рівні будівельна галузь України про-
грає через брак необхідних фінансових та орга-
нізаційних перетворень. 

Аналіз літератури. Питанням організації й 
управління будівельною галуззю присвячені 
праці багатьох вчених: В. М. Кирнос [1], К. Па-
ливоди [2], П. С. Рогожина и А. Ф. Гойко [3], 
Ю. І. Шевченко [4] та інших дослідників, проте 
напрямам розвитку будівельної галузі в період 
кризи приділяється недостатньо уваги. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
всебічного дослідження загальних та специфіч-
них особливостей розвитку будівельної галузі 
економіки України обґрунтувати пропозиції 
щодо вдосконалення роботи будівельних підп-
риємств, належної реорганізації галузі для під-
вищення її глобальної та регіональної конкурен-
тоспроможності. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
будівельний комплекс України – це складне ін-
тегроване утворення, структура якого форму-
ється під впливом багатьох зовнішніх і внутрі-
шніх чинників. Будівництво являє собою галузь 
матеріального виробництва, яка призначена для 
вводу в експлуатацію нових, а також реконстру-
кції, розширення, ремонту та технічного пере-
оснащення діючих об’єктів виробничого і неви-
робничого призначення. 

Значення і роль будівельної галузі визнача-

ються її участю в розширеному відтворенні ос-
новних фондів усіх галузей промисловості краї-
ни, вдосконаленні галузевої структури та роз-
міщення підприємств, комплексному розвитку 
економіки країни, економічних регіонів, реалі-
зації програм у галузі містобудування, забудови 
сіл, створенні бази для матеріального та культу-
рного рівня життя народу [3]. 

Щоб окреслити коло проблем, з якими зараз 
стикається будівельна галузь України, та розро-
бити пропозиції щодо їх розв’язання, необхідно 
зробити загальне дослідження стану самої галу-
зі. Подолання проблем вимагає не лише розу-
міння сьогоднішньої ситуації, а й об’єктивної 
оцінки наслідків тих процесів, що відбувались 
протягом останніх років. 

Однією з закономірностей ринкової еконо-
міки є циклічність економічних процесів та 
криз, що періодично виникають. Розвиток соці-
ально-економічної системи передбачає прогре-
сивні (еволюційні та революційні) зміни у тех-
ніці і технологіях, соціальному устрої, способі 
виробництва, людському капіталі. Кризові яви-
ща зумовлені парадигмальними змінами суспі-
льно-економічного розвитку, заснованого на ін-
формаційно-інтелектуальних технологіях, інфо-
рматизацією суспільства, переорієнтацією ви-
робництва зі створення матеріальних благ на 
надання послуг (інформаційних, наукових, осві-
тніх, конструкторських, медичних, ділових то-
що), переміщенням робочої сили зі сфери без-
посереднього матеріального виробництва в ін-
телектуальну сферу [5]. 

З огляду на сучасні соціально-економічні 
умови, глобалізаційні процеси, які у теперішній 
час активно відбуваються у світовому економі-
чному просторі, формують щільний взає-
мозв’язок та залежність між економіками всіх 
країн та процесами, що в них здійснюються, у 
тому числі і кризовими. 

Розуміння кризових явищ як не тільки руй-
нівних процесів, а й інструментів виявлення 
прихованих раніше проблем, потенційних мож-
ливостей та шляхів попередження подальших 
спадів в економіці дасть змогу забезпечити 
стійке зростання економіки України в майбут-
ньому. 

Будівельна галузь вважалася однією з клю-
чових в економіці України до останніх років. 
Але через кризу, Україна ще й досі не змогла 
стабілізувати роботу одного з найважливіших 
секторів економіки – будівельного. 

Сьогодні в Україні будівництво перебуває в 
занепаді: основні фонди зношені майже на 60%, 
у середньому на одну родину вони втричі менші 
ніж в Росії і вчетверо ніж у Литві. Порівняно із 
західноєвропейськими країнами матеріальна ба-
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за України в 3–5 разів менша стосовно житла, в 
4–5 разів щодо культури та спорту, удвічі щодо 
науки та в 5–6 разів щодо медицини. 

У 2010 р. на ринку будівельних робіт пра-
цювало близько 7 тисяч будівельних організацій 
в яких зайнято 764 тис. працівників, 46% буді-
вельних організацій об’єднані в корпорації та 
концерни, інші працюють на ринку самостійно. 
86,4% підрядних організацій мають недержавну 

форму власності. 
Капітальне будівництво разом із машино-

будуванням є становим хребтом економіки дер-
жави. Тому сталий розвиток економіки України 
значною мірою залежить від відродження буді-
вельної галузі та виробничого потенціалу про-
мислових підприємств. У табл. 1 надано фінан-
сові результати діяльності промислових і буді-
вельних підприємств України [6]. 

Таблиця 1. 
Фінансові результати діяльності підприємств України, млн. грн. 

 

 Підприємства 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
1. Фінансовий ре-
зультат від звичайної 
діяльності до опода-
ткування 

промисловості 18936,9 28264,3 34699,6 43700,9 20243,2 –4788,1 26530,5 

будівництва 770,6 872,2 1603,1 1629,0 –6807,9 –3430,7 –457,8 

2. Підприємства, які 
одержали прибуток: 
- у % до загальної 

кількості підпри-
ємств 

 
 
 

промисловості 

 
 
 

62,5 

 
 
 

63,5 

 
 
 

65,3 

 
 
 

66,6 

 
 
 

61,1 

 
 
 

59,7 

 
 
 

58,2 
будівництва 66,3 66,2 68,1 67,9 62,8 57,0 53,7 

- фінансовий ре-
зультат 

промисловості 31887,4 37152,6 45903,0 56956,9 70812,5 43697,3 61629,1 
будівництва 2051,8 2642,8 3578,4 5417,8 6159,3 5443,5 1822,6 

3. Підприємства, які 
одержали збиток: 
- у % до загальної 

кількості підпри-
ємств 

 
 
 

промисловості 

 
 
 

37,5 

 
 
 

36,5 

 
 
 

34,7 

 
 
 

33,4 

 
 
 

38,9 

 
 
 

40,3 

 
 
 

41,8 
будівництва 33,7 33,8 31,9 32,1 37,2 43,0  

- фінансовий ре-
зультат 

промисловості 12950,5 8888,3 11203,4 13256,0 50569,3 48485,4 35098,6 
будівництва 1281,2 1770,6 195,3 3788,8 12967,2 8874,2 2280,4 

2 
 

Аналізуючи дані табл. 1, необхідно відзна-
чити, що найкращий фінансовий результат від 
звичайної діяльності (прибуток) спостерігався, 
як для промислових так і для будівельних підп-
риємств у 2007 р. (він складав відповідно 
43700,9 та 1629,0 млн. грн. У 2008 р. прибуток 
промислових підприємств скоротився у 2 рази, а 
у діяльності будівельних підприємств спостері-
гається від’ємне значення фінансового резуль-
тату. У 2009 р. стан промислових підприємств 
дуже погіршився (збиток дорівнює 4788,1 млн. 
грн.), а будівельним підприємствам притаманне 
невелике покращення фінансового стану (хоча 
фінансова діяльність і має від’ємне значення – 
3430,7 млн. грн.). У 2010 р. ситуація поступово 
стабілізується, навіть перевищує показники 
2008 р. (початку світової кризи). Таким чином, 
прибутково у 2010 р. спрацювало лише 53,7% 
будівельних підприємств [6]. 

За рівнем заробітної плати на початок 2011 р. 
будівельна галузь займає 25 місце серед 67-ми 
галузей економіки (середньомісячна заробітна 
плата у промисловості складала 2747 грн., у бу-
дівництві – 1790 грн.). 

Несвоєчасність розрахунків замовників за 
виконані роботи негативно впливає на фінансо-
вий стан будівельних підприємств і організацій, 
зумовлює зростання дебіторської та кредитор-

ської заборгованостей. Станом на 1 листопада 
2010 року дебіторська заборгованість в будіве-
льній галузі становила 6,2 млрд. грн., кредитор-
ська – 8,7 млрд. грн. 

За даними Держкомстату України, у 2010 р. 
скоротилися обсяги виконаних робіт за усіма 
основними видами будівництва, окрім підготов-
ки земельних ділянок під забудову, де збіль-
шення складало 5% (2,07 млрд. грн.) [6]. При-
чому найменше скорочення обсягів будівельних 
робіт зафіксовано в будівництві будівель та 
споруд – 4,8% (36,7 млрд. грн., що складає від-
повідно 85% загального обсягу виконаних у 
країні будівельних робіт), при цьому скорочен-
ня обсягу виконаних робіт у сфері завершення 
будівництва становило 9,8% (223,5 млн. грн.). 
На роботи з нового будівництва, реконструкції 
та технічного переоснащення припадає 77,8% 
загальнодержавного обсягу, капітального ремо-
нту – 15,4%, поточного ремонту – 6,8%. 

Скорочення обсягів будівельних робіт за 
підсумком 2010 р. спостерігалося в усіх регіо-
нах країни, окрім Вінницької (зростання на 
8,3%). Дніпропетровської (6,2%), Донецької 
(21,3%), Запорізької (7,3%), Миколаївської 
(30,7%) та Полтавської (18,4%) областей. Най-
більше скорочення обсягів будівельних робіт 
спостерігається в Чернівецькій та Закарпатській 



 

56 

областях – 40,4% і 40,2% відповідно. Окрім то-
го, підприємства Києва, на які припадає 23,2% 
загального обсягу виконуємих в Україні у 2010 
р. будівельних робіт, за ітогами минулого року 
скоротили осяг будівельних робіт на 7,8% – до 
10,01 млрд. грн., тоді як зниження 2009 р. скла-
дало 54,2% до 2008 р. 

Обсяг виконаних в Україні будівельних ро-
біт у 2009 р. скоротився на 48,2% у порівняні з 
2008 р. – до 37,9 млрд. грн., тоді як у 2008 р. па-
діння складало 15,8% у порівнянні з 2007 р. В 
2007 р. зростання становило 15,6% у порівнянні 
з 2006 р. 

Проаналізуємо стан будівельної галузі за 
такими напрямками: промислове будівництво; 
житлове будівництво; незавершене будівництво. 
Стан промислового будівництва та перспективи 
його розвитку обумовлені загальним станом 
економіки України. В даний час і в найближчій 
перспективі будівництво нових виробничих 
об’єктів буде вестися в незначних обсягах. Ос-
новними напрямами і пріоритетами структурної 
реорганізації промислового будівництва, на ду-
мку автора, буде розширення, реконструкція, 
перепрофілювання і технічне переоснащення 
існуючих промислових об’єктів. На жаль, уряд 
не приділяє уваги промисловому будівництву. 
Обсяг бюджетних інвестицій у капітальне буді-
вництво різко зменшився. 

Виходячи з вищенаведених даних щодо 
стану будівельної галузі, можна окреслити коло 
наступних проблем: 
- відсутність джерел фінансування будівницт-

ва (значне скорочення обсягів державних 
централізованих капітальних вкладень, зме-
ншення інвестиційних можливостей доміну-
ючої частини суб’єктів господарювання, зу-
божіння значної кількості людей); 

- високий ступінь зносу основних фондів, їх 
занедбаність через відсутність інвестиційно-
го попиту; 

- практична ліквідація великих будівельних 
підрозділів, здатних виконувати багатоміль-
йонні проекти, а отже (неможливість конку-
рувати з крупними структурами, іноземних 
компанії «DUMES GTM» чи «BOUYGUES»); 

- недосконала система ціноутворення та меха-
нізмів та механізмів нормативно-правового 
регулювання економічних, соціальних і пра-
вових відносин у житловій сфері; 

- бюрократичні перешкоди на шляху реалізації 
інвестиційних проектів; 

- відсутність рівних правових умов діяльності 
всім учасникам інвестиційного процесу. 

Першочерговою проблемою на даному ета-
пі, є питання створення сприятливого інвести-
ційного клімату в Україні, реальних фінансово-

кредитних механізмів для стимулювання про-
мислового та житлового будівництва з метою 
підвищення конкурентоздатності галузі, через 
те, що ринкові умови господарювання вимага-
ють формування нових засад взаємовідносин 
учасників інвестиційного процесу у капітально-
му будівництві [7]. 

Скорочення темпів будівельних робіт 2010 
р. порівняно з 2009 роком відбулося за всіма ос-
новними видами будівельної діяльності. На за-
гальну тенденцію найбільше вплинула діяль-
ність підприємств, що займаються будівницт-
вом будівель і споруд (частка яких у загальному 
обсязі становить 83,3%). Проблема полягає у ві-
дсутності платоспроможного замовника, кожна 
п’ята частина робіт є неоплаченою. Але в гло-
бальному плані ситуація покращилась: за 
останні роки вітчизняні будівельники поступово 
витіснили з ринка України болгарських, польсь-
ких та турецьких забудовників, які активно були 
присутніми на ньому з початку 90-х років. 

У галузі житлового будівництва спостеріга-
ється падіння обсягів будівництва через відсут-
ність його фінансування. Державою було про-
фінансовано лише 1,6% від загального будівни-
цтва минулого року. Вітчизняні комерційні бан-
ки, ЄБРР та інші фінансові організації також не 
бажають кредитувати довгострокове житлове 
будівництво. Головна причина цього полягає у 
відсутності законодавства, що регулює сферу 
довгострокового іпотечного кредитування жит-
ла. Головними законами в цій сфері мають стати 
новий Житловий кодекс та закон «Про іпотеку». 

Щодо організаційних засад створення кон-
курентного середовища на внутрішньому ринку, 
тобто реалізації тендерних процедур, то ця ро-
бота стримується через відсутність законодавчо 
врегульованого механізму майнової відповіда-
льності за порушення умов договору підряду. 
Під затверджені бюджети оголошуються тенде-
ри, підписуються контракти, будівельники по-
чинають працювати у борг, а через ненаповнен-
ня бюджету платежі не проводяться, часто фі-
нансування взагалі припиняється і будівельні 
організації банкрутують. 

Є багато недоліків і в системі ціноутво-
рення. Трирівнева система – базисна кошторис-
на вартість, договірна частина вартості та ком-
пенсаційний фонд – допомогла вийти з кризи в 
період гіперінфляції. Але опосередкованість ба-
гатьох коефіцієнтів, створення штучних базис-
них рівнів, складність розрахунків – все це в 
умовах економічної стабілізації перетворюється 
в негатив і вимагає інших підходів. 

Останнім часом про обвал будівельного ри-
нку заговорили і чиновники. Для вивчення цієї 
проблеми було сформовано робочу групу. Голо-
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вне, що сьогодні викликає побоювання фахівців, 
це те, що будкомпанії не бажають вкладати в 
свої проекти власні кошти і зводять об’єкти пе-
реважно за рахунок позичених грошей. Здійс-
нюючи запозичення за допомогою цільових об-
лігацій, будівельники мають можливість забез-
печити себе, а можливо, і підставити інвесторів. 
Останні в разі форс-мажору втрачають свої за-
ощадження і не отримують ніяких компенсацій. 

І все ж основною проблемою будівельної 
галузі залишається низький рівень завантажено-
сті виробничих потужностей будівельних підп-
риємств через відсутність фінансування розпо-
чатих інвестиційних проектів та нових замов-
лень. Тому основним завданням галузі є ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату, зо-
крема шляхом спрощення дозвільно-погоджу-
вальних процедур у будівництві, що дозволить 
значно збільшити обсяги будівництва. 

Таким чином, на сьогодні спостерігається 
наступне. 

• Одним з проявів фінансової кризи в Ук-
раїні є стрімке скорочення обсягів виробництва 
саме у секторі будівництва. 

• Високий ступінь зносу основних фондів, 
їх занедбаність через відсутність інвестиційного 
попиту. 

• Необхідність ліквідації бюрократичних 
перешкод на шляху реалізації інвестиційних 
проектів шляхом удосконалення системи меха-
нізмів нормативно-правового регулювання еко-
номічних, соціальних, правових відносин, зок-
рема у житловій сфері. 

• Проблеми ринкової перебудови промис-
лового та житлового будівництва в Україні є 
надзвичайно гострими та актуальними. Їх 
розв’язання стане реальним за умови наявності 
нормативно-правової бази, яка б стимулювала 
роботу всіх сфер і галузей будівельного ком-
плексу, а також запровадження принципово но-
вого інвестиційного механізму, що забезпечував 
би надходження до даної сфери економіки кош-
тів з різноманітних джерел фінансування: дер-
жавних, приватних, комерційних, іноземних. 
Таким механізмом могла б стати іпотека. На це 
треба націлити систему кредитування та надан-
ня пільгових позичок населенню. Створення бі-
рж, інвестиційних та інших фондів, іпотечних і 
житлових банків, страхових компаній, ін. рин-
кових структур, які можуть забезпечити залу-
чення позабюджетних інвестицій у бідувництво – 
все це елементи нової політики в галузі будів-
ництва. 

• Пріоритетні напрями розвитку будівни-
цтва мають випливати зі стратегій соціального й 
економічного розвитку держави, державних і 
регіональних цільових програм. Результатив-

ність і ефективність програм повинні забезпечу-
ватися професійним плануванням та управлін-
ням, запровадженням процедури коригування 
програм, контролем фінансування і строків ви-
конання завдань [8]. 

• Необхідність створення рівних правових 
умов діяльності всім учасникам інвестиційного 
процесу, що значно активізує ринок будівництва. 

• Фінансовий механізм будівельного ком-
плексу необхідно вдосконалювати, задіюючи 
нові джерела й форми фінансування, для того 
щоб у такий спосіб досягти балансу цілей стра-
тегічного розвитку та його фінансового забезпе-
чення. 

• Все вищеперелічене повинне будуватися 
на чіткій, збалансованій загальнодержавній про-
грамі, яку б усі суб’єкти влади і господарської 
діяльності втілювали в життя як пріоритетний 
напрям економічної політики держави. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛОБАЛЬНОЇ СТАДІЇ І ПРОБЛЕМА 
ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

У статті досліджені сутність, ознаки і форми процесу глобалізації. Виявлені характерні риси, 
а також позитивні та негативні наслідки даного процесу. Автором визначені основні тенденції і 
проблеми інституційного забезпечення економічного розвитку країн та регіонів світу в сучасних 
економічних умовах. 

Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція, світове господарство, культурна 
глобалізація, політична глобалізація, транснаціональні корпорації, взаємодія, інституціоналізація, 
глобальний інформаційний простір. 

В статье исследованы сущность, признаки и формы процесса глобализации. Выявлены харак-
терные черты, а также положительные и отрицательные последствия данного процесса. Авто-
ром определены основные тенденции и проблемы институционального обеспечения экономического 
развития стран и регионов мира в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: глобализация, интернационализация, интеграция, мировое хозяйство, куль-
турная глобализация, политическая глобализация, транснациональные корпорации, взаимодействие, 
институционализация, глобальное информационное пространство. 

In this article the nature, characteristics and forms of globalization are investigated. The characteristic 
features, as well as, positive and negative consequences of this process are analyzed. The author identifies 
the basic trends and issues of institutional procurement economical development of countries and regions of 
the world in the current economic conditions. 

Key words: globalization, internationalization, integration, global economy, cultural globalization, po-
litical globalization, transnational corporations, cooperation, institutionalization, the global information 
sphere. 
 

Постановка проблеми. Одним з ключових 
процесів розвитку світового господарства на 
межі ХХ–ХХІ століть є прогресуюча глобаліза-
ція, яка являє собою якісно новий етап розвитку 
інтернаціоналізації господарського життя. 

Ставлення до глобалізації як фахівців, так і 
всього населення планети є неоднозначним, а 
інколи і діаметрально протилежним. Це 
пов’язано з різними точками зору на саме по-
няття «глобалізація», його часових меж, а також 
на наслідки глобалізаційних процесів, в яких 
одні вбачають серйозну загрозу світовій еконо-
мічній системі, а інші – засіб подальшого про-
гресу економіки. Поза сумнівом, наслідки гло-
балізації можуть носити як позитивний, так і не-
гативний характер, проте альтернативи їй немає. 

Щодо часових меж глобалізації, то існують 
різні погляди. Деякі вчені зазначають, що про-
цес глобалізації бере свій початок з часів антич-
ності, інші вважають, що в період формування 
світових ринків. Сутність процесу глобалізації, 
яка швидко поглиблюється на рубежі ХХ–ХХІ 
ст., полягає у тому, що людство попри всю його 
роз’єднаність дедалі більше усвідомлює себе ін-
тегральним, єдиним у своїй внутрішній різно-
манітності суб’єктом всесвітньо-історичної тво-
рчості [1, с. 2]. 

Історія людства свідчить, що протилежні за 
напрямком, але по суті взаємно доповняльні, 
тенденції соціальної інтеграції й дезінтеграції 
завжди були об’єктивно необхідними для пос-
тупового розвитку. Економічна експансія дер-
жав (етносів), які випереджали у своєму розвит-
ку сусідів, підкріплена прямими військовими 
агресіями, призводила до створення імперій, що 
формували певний цивілізаційний простір. В 
межах такого простору прискорювався інфор-
маційний обмін, відбувалося взаємне збагачення 
культур, вищого рівня сягали продуктивні сили. 
Разом із тим наростали суперечності, викликані, 
у першу чергу, асиметрією в економічному зро-
станні метрополій і колоній, а поруч – опором 
уніфікуючому, нівелюючому впливу цивіліза-
ційних процесів на самобутні культури етносів. 
Результатом ставали вибухи, що руйнували ім-
перії, на уламках яких виникали нові держави. 
Проте потреби економіки диктували пошук но-
вих форм інтеграції, а інтеграційні процеси з 
необхідністю спричиняли пожвавлення дезінте-
граційних сил. До останнього часу взаємодія ін-
теграційних і дезінтеграційних тенденцій мала 
стихійний характер, оскільки у ролі суб’єктів 
економічної, політичної, культурної діяльності 
виступали спільноти рівня не вище, ніж нації 
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(від імені яких виступали уряди держав, суспі-
льно-політичні рухи тощо). Досі стихійно фор-
муються асиметричні економічні та культурні 
зв’язки між країнами, не існує механізмів коор-
динації використання природних ресурсів, де-
мографічної політики тощо. 

Метою статті є дослідження теоретичних 
засад глобалізації як процесу економічного роз-
витку світового господарства та визначення ос-
новних тенденцій інституційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Становлення 
людства як цілісного, відносно єдиного суб’єкта 
глобального щабля діяльності було детерміно-
ване низкою складних соціально-економічних, 
політичних, ідеологічних та культурних проце-
сів ХХ ст. Цьому сприяли як досягнення науко-
во-технічної революції (широке впровадження 
прогресивних технологій, новітніх засобів тран-
спорту та зв’язку, комп’ютеризація та інформа-
тизація суспільства, освоєння космосу), так і 
поступове зростання гостроти ресурсно-
економічних, екологічних, демографічних та 
інших проблем світової спільноти, що почали 
сприйматися як глобальні проблеми сучасності. 

Можна сказати, що глобалізація є вищою 
стадією інтернаціоналізації, її подальшим роз-
витком, коли кількісні зміни, що довго накопи-
чувалися, привезли до якісного стрибка. Світ 
стає єдиним ринком для більшості ТНК і біль-
шість регіонів відкрита для їхньої діяльності. 

Глобалізація стала найважливішою харак-
теристикою сучасної світової системи, однією з 
найбільш впливових факторів, що визначають 
хід розвитку нашої планети. Вважається, що 
жоден процес в суспільстві (економічний, полі-
тичний, юридичний, соціальний і т. д.) не можна 
розглядати обмежено. Тому глобалізація зачіпає 
практично всі сфери суспільного життя, вклю-
чаючи економіку, політику, ідеологію, соціаль-
ну сферу, культуру, екологію, безпеку, спосіб 
життя, а також безпосередньо і умови існування 
людства. 

Як зазначає Н. Рімашевська, глобалізація – 
це взаємодія держав, народів, етносів, соціальних 
груп в єдиній системі стосунків на планетарному 
рівні; це система відкритого культурного обміну, 
запозичення моделей поведінки і адаптація куль-
турних стереотипів; це розширення кордонів спі-
лкування у всіх сферах людської діяльності і ви-
никнення єдиного економічного, екологічного, 
інформаційного простору, що викликає необхід-
ність вироблення погоджених дій народами і 
державами. В такому світі люди спілкуються 
один з одним незалежно від їх географічного мі-
сцезнаходження за допомогою телекомунікації, 
Інтернету, комп’ютерам, аудіовізуальним засо-
бам зв’язку. Основою глобалізації є інтенсивна 

інформатизація, що призводить до утворення ін-
формаційного гіперпростору [2, с. 8]. 

Визначаючи сутність поняття «глобалізація 
світового господарства», одні економісти як ос-
новну ознаку цього явища називають взаємоза-
лежність економік. Генеральний директор Між-
народного бюро праці Мішель Хансенн у допо-
віді на 85-й сесії Міжнародної конференції пра-
ці (Женева, червень 1997 р.) наголошував, що 
глобалізація є складним явищем взаємозалеж-
ності економік, що виникає у зв’язку з обміном 
товарів і послуг та потоками капіталів. 

Близьким до цього є визначення глобаліза-
ції як процесу, завдяки якому досягнення, рі-
шення і діяльність людей в одній частині земної 
кулі справляють значний вплив на окремих лю-
дей і їхні спільноти в усіх частинах світу, тобто 
глобалізація є масштабним процесом, який ак-
тивно впливає на світове господарство. При 
цьому глобалізація як процес світового рівня 
обумовлює інтенсифікацію взаємозв’язків, вза-
ємодії та взаємозалежності держав. 

Глобалізацію світової економіки характери-
зують і як сукупність процесів організованого 
використання матеріальних і нематеріальних 
ресурсів у масштабі всієї планети. Існує точка 
зору, що глобалізація – це сукупність викликів і 
проблем сьогодення. 

Деякі вчені вважають, що на сьогодні в світі 
відбувається «зіткнення глобалізацій», оскільки 
глобалізація проявляється у трьох формах, кож-
на з яких характеризується власним проблем-
ним потенціалом. Перша – це економічна глоба-
лізація, що є результатом нещодавньої револю-
ції в технологічно-інформаційному секторі, тор-
говельній та інвестиційній галузях. Її головними 
рушіями є корпоративний бізнес, а також дер-
жавні й міжнародні структури. Результати еко-
номічної глобалізації спричинили нерівність 
між державами і викликали стурбованість світо-
вої спільноти з приводу вирішення проблем 
глобальної конкурентоспроможності. 

Культурна глобалізація власні витоки ви-
значає в закономірних процесах технологічної 
революції і наслідках економічної глобалізації, 
які разом призводять до активізації процесу пе-
реміщення культурних товарів. Головною її ди-
лемою на сьогодні є вибір між уніформізацією і 
різноманітністю. Політична глобалізація харак-
теризується переважанням на міжнародній арені 
США та їх політичних інститутів, а також ши-
роким спектром міжнародних і регіональних ор-
ганізацій з мережею представницьких зв’язків 
[3, с. 45]. 

Сфери, інститути та інструменти економіч-
ної глобалізації відомі. До них відносять міжна-
родну торгівлю, міжнародний поділ праці, тран-
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снаціональні корпорації, загальні управлінські 
принципи, що включають стратегічне управлін-
ня, контроль над якістю, децентралізацію мене-
джменту, міграція трудових ресурсів, фінансові 
потоки. 

Параметри політичної глобалізації визна-
чаються кризою потенціалу окремих держав, 
зростанням проблем планетарного масштабу, 
збільшеною роллю міжнародних організацій, 
виникненням нової політичної культури. Важ-
ливою особливістю політичної глобалізації є те, 
що ні в одному своєму прояві вона не досягла 
таких масштабів, які спостерігаються, напри-
клад, в глобалізації фінансових ринків. Політи-
чна глобалізація найбільш розвинена в сферах 
міжнародних відносин і політичної культури. 
Проте держава відчайдушно чинить опір, захи-
щає свій суверенітет і досі залишається важли-
вим чинником у вирішенні проблем. 

Культурна глобалізація – багатогранний 
процес, що торкається стосунків між релігіями і 
етносами, традиційними і сучасними цінностя-
ми, різними культурними орієнтаціями, стилями 
життя і споживчими перевагами. У все більшій 
мірі цей процес піддається дії новітніх техноло-
гій у сфері інформації і комунікації [4, с. 65]. 

Як зазначає Ю. Шишков: «В результаті всіх 
цих зрушень ступінь економічної, науково-
технічної, правової і інформаційної взаємозале-
жності національних господарств досягла такої 
критичної маси, коли стали неминучі, щонайме-
нше, три принципово нових явища» [5, с. 7]. 

По-перше, світова економічна спільнота з 
рихлої сукупності більш-менш взаємозв’язаних 
країн перетворюється на цілісну економічну сис-
тему, де національні (державні) соціуми стали 
складовими елементами єдиного всесвітнього 
економічного організму, з’єднаними вже не прос-
то міжнародним поділом праці, але і гігантськими 
за своїми масштабами, інколи всесвітніми виро-
бничо-збутовими структурами, глобальною фі-
нансовою системою і планетарною інформацій-
ною мережею. Особливо така взаємозалежність 
характерна для високотехнологічних галузей. 

По-друге, в умовах глобалізації національні 
і міжнародні економічні відносини починають 
мінятися ролями. Національні відносини були 
первинними, міжнародні – вторинними. Проте в 
час формування наднаціональних фінансових і 
інших ринків та виробничо-збутових структур 
міжнародні економічні відносини стають важли-
вішими, тоді як національні відносини навіть 
дуже великих і вельми могутніх країн, не гово-
рячи вже про країни-аутсайдери, вимушені при-
стосовуватися до реалій глобальної економіки. 

По-третє, глобалізація об’єктивно веде до 
розмивання і знецінення регулюючих функцій 

національної держави, яка вже не може, як ра-
ніше, захищати національну економіку від не-
сприятливих зовнішньоекономічних дій. Більше 
того, держава вже не в змозі регулювати ті еко-
номічні, соціальні і культурні процеси, які ви-
плеснулися за межі національних кордонів та 
стали самостійними та некерованими [5]. 

Більшість дослідників проблематики глоба-
лізації погоджуються, що її характерними риса-
ми є: 
- посилення взаємозалежності держав, етносів, 

людей у всіх сферах життєдіяльності; 
- формування світового ринку фінансів, товарів 

та послуг; 
- формування глобального інформаційного 

простору; 
- послаблення можливостей національних 

держав щодо формування незалежної еконо-
мічної політики; 

- формування метапростору в умовах утво-
рення та функціонування транснаціональних 
фінансових телекомунікаційних та інших ме-
реж; 

- тяжіння світової економіки до єдиних стан-
дартів, цінностей, принципів функціонування 
під впливом обміну товарами, робочою си-
лою, капіталом, культурними цінностями; 

- забезпечення здійснення будь – якого виду ді-
яльності в реальному масштабі часу; 

- перетворення знання на головний елемент су-
спільного багатства; 

- вихід бізнесу за межі національних кордонів 
шляхом формування транснаціональних кор-
порацій, які нівелюють політичні важелі 
впливу держав на міжнародній арені; 

- імплементація та домінування в повсякденній 
практиці міжнародних відносин та внутріш-
ньополітичному житті принципово нових, 
універсальних ліберально-демократичних 
цінностей, в першу чергу пов’язаних із забез-
печенням прав людини і громадянина; 

- становлення єдиної системи зв’язків та нової 
конфігурації світової економіки; 

- посилення диспропорцій у світовому госпо-
дарстві і наростання поляризації світової 
економіки [6, с. 42]. 

В умовах глобалізації світове господарство 
стає єдиною інтегрованою соціально-економіч-
ною системою, в якій спостерігається цілий ряд 
суперечливих тенденцій. 

По-перше, це тенденція до економічної ін-
теграції на мікро- та макрорівні. Якщо визнача-
ти глобалізацію як процес, то можна характери-
зувати його як поступове екстенсивне та інтен-
сивне перетворення світових економічних сис-
тем в межах світового господарства в новий які-
сний стан, де взаємодіють переважно «глобальні 
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гравці» на полях національних держав. Така 
трансформація вказує на феномен розпочатої 
дифузії мікро- і макроекономічних систем. 

Якщо визначати глобалізацію як взаємодію 
різних типів «глобальних гравців», в тому числі 
ТНК, які традиційно належали до мікроеконо-
мічних систем на полях національних держав, 
тобто на полях макроекономічних систем, то це 
вказує на істотний компонент такої дифузії. У 
другій половині XX ст. транснаціональні корпо-
рації перетворилися в основну ланку світової 
виробничої системи. Виробнича діяльність, ме-
ханізм поєднання факторів виробництва, коопе-
раційні зв’язки – всі ці процеси набувають зага-
льносвітового характеру, вимагають глибокого 
поділу праці, що існує між різними державами 
та реалізуються не тільки на світовому ринку, 
але і всередині окремих корпорацій. 

Формування транснаціональних корпорацій – 
це не лише всесвітня виробнича інтеграція, але 
й соціально-економічна інтеграція в рамках гос-
подарських ланок. Частка ТНК у світових ви-
тратах на НДДКР перевищує 70%, а в загальній 
кількості патентів і ліцензій – 80%. Обороти 
найбільших ТНК перевищують величину вало-
вого національного продукту багатьох країн. У 
сучасному світі ТНК відіграють системоутво-
рюючу роль, а глобальна економіка набуває 
своєї інституційної форми. 

Всупереч поширеним уявленням, переваж-
на більшість транснаціональних корпорацій 
прагнуть діяти на регіональному, а не глобаль-
ному рівні. Основні активи та продаж ТНК при-
падає на ті країни та регіони, де знаходяться їх 
штаб квартири, там розміщуються і інвестиції. 
Типова картина – 2/3 робочої сили і більше 2/3 
продукції ТНК припадає на долю країни похо-
дження. У 85% випадків мова йде про одну з ба-
гатих країн, що входять в Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку. 

По-друге, сучасна світова спільнота харак-
теризується протилежною тенденцією до нарос-
тання відособлення і протиріч між суб’єктами 
глобального господарювання. Перехід стосунків 
на новий якісний рівень, розвиток міждержав-
них протиріч не заперечується розвитком інтег-
раційних процесів, які відтворюють ці проти-
річчя в новій якості. Ця тенденція виявляється в 
постійних соціально-економічних конфліктах 
між угрупуваннями, що інтегруються, і нарос-
танні протиріч між розвиненими країнами та 
країнами, що розвиваються, всередині світового 
господарства. Це протиріччя носить якісний ха-
рактер, але воно має і кількісний аспект, 
пов’язаний із збільшенням розриву в рівні дохо-
ду на душу населення між розвиненими країнами 
і більшістю країн, що розвиваються. На планеті 

все потужніше діють глобальні закономірності 
та тенденції, характер яких визначається пере-
важно інтересами і можливостями невеликої 
групи найпотужніших держав, міжнародних фі-
нансових установ і транснаціональних корпора-
цій. Існує прірва між світовими лідерами та ре-
штою країн, яка стрімко збільшується [7]. 

По-третє, сучасне світове господарство ха-
рактеризується прискореним розвитком інсти-
туційного оформлення як інтеграційних тенден-
цій, так і тенденцій, пов’язаних з наростанням 
внутрішніх протиріч в світовій спільноті. Ця ін-
ституціоналізація містить в собі внутрішнє про-
тиріччя між бюрократизацією світогосподарсь-
ких демократичних тенденцій, пов’язаних з по-
явою альтернатив влади бюро- і технократії, фі-
нансової олігархії, що інтенсифікується, на сві-
товому рівні. Тенденція бюрократизації світого-
сподарських інтеграційних процесів ілюстру-
ється зростанням ролі таких інститутів як цент-
ри фінансового, економічного, політичного уп-
равління західноєвропейською інтеграцією, зро-
станням ролі американської державної бюрок-
ратії в регулюванні соціально-економічних від-
носин всередині американського континенту, 
зростанням ролі фінансових інститутів, що не є 
державно-бюрократичними утвореннями (Між-
народний валютний фонд і Світовий банк). 
Останні стають суб’єктами, що визначають со-
ціально-економічну політику як країн, що без-
посередньо беруть участь в їхній діяльності, так 
і держав, які не приймають активної участі в їх-
ній діяльності. Таким чином, з однієї сторони 
ми спостерігаємо тенденції до розвитку бюрок-
ратичних інституційних форм світової інтегра-
ції і концентрації світового панування в рамках 
відносно обмеженого кола інститутів; з іншого – 
нелінійний, «пульсуючий» розвиток протилеж-
них тенденцій до демократичного регулювання 
світогосподарських відносин. Конкретними 
прикладами такого роду інститутів можуть бути 
організації екологічного характеру, Всесвітня 
конфедерація професійних союзів, жіночі, мо-
лодіжні, культурні, творчі союзи і інші громад-
ські організації, що поступово виходять за наці-
ональні рамки і перетворюються на реальну сві-
тову силу. 

Сучасний рівень розвитку міжнародних ві-
дносин стимулює глобалізацію різних видів 
професійної діяльності. Так, в останні десяти-
ліття з’явилися глобальні аудиторські та юриди-
чні фірми. У сфері юридичних послуг, яка регу-
люється національним законодавством, процес 
глобалізації йде набагато повільніше, ніж в ау-
диті, і результати його набагато більш скромні. 

Треба підкреслити, що ринок праці глобалі-
зується повільно і суто вибірково. Перш за все, 
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мову ведуть про висококваліфікованих фахівців, 
які користуються найбільшим попитом на світо-
вому ринку праці, та людей, що володіють уні-
кальними здібностями. Решта наштовхуються 
на бар’єри, які перешкоджають вільному пере-
суванню для найкращого використання робочого 
потенціалу, але й вони відчувають на собі зрос-
таючий вплив глобалізації, включаючись у фор-
муються системи світогосподарських зв’язків. 

В умовах глобалізації особливої уваги ви-
магають дисфункції, властиві запозиченим ін-
ститутам: атрофія і переродження інституту, у 
випадку його непридатності, несумісності з ку-
льтурними традиціями або інституційною стру-
ктурою реципієнта; активізація альтернативних 
інститутів та відторгнення, пов’язане з активі-
зацією інститутів, несподіваною для ініціаторів 
трансплантації; інституційний конфлікт, що ви-
ражається у виникненні життєздатного інститу-
ту, істотно відрізняється від вихідного і неефек-
тивного; парадокс передачі, в результаті безко-
штовної передачі більш ефективної технології 
донор може виграти за рахунок реципієнта. 

По-четверте, комплекс протиріч, пов’язаних 
з поширенням постіндустріальних, інформацій-
них технологій і комунікацій по всьому світу, 
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зації виробничих процесів, що знаходить один зі 
своїх вирішень у формуванні відкритих глоба-
льних технологічних систем. 

Один з підходів до визначення суті глобалі-
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Інформація – це невід’ємний атрибут сучаснос-
ті, що дозволяє говорити про глобальну еконо-
міку як про нову реальність і відрізняє її від сві-
тової економіки минулого. 

Глобальна економіка характеризується як 
єдина система, здатна працювати в режимі реа-
льного часу в масштабі всієї планети. Сутність 
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В період становлення глобальної інформа-
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нальної економіки основним протиріччям ста-
новлення інформаційної економіки є протиріччя 
між традиційними елементами виробничих сто-

сунків і інноваційними елементами виробничих 
стосунків, що є властивими високотехнологіч-
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По-п’яте, протиріччя між «Північчю» і 
«Півднем» виявляється в серйозних глобальних 
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планети. Глобалізація зачіпає практично всі сфе-
ри суспільного життя, вона є масштабним проце-
сом, який активно впливає на світове господарс-
тво. Глобалізацію світової економіки характери-
зують і як сукупність процесів організованого 
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ресурсів у масштабі всієї планети. Глобалізація – 
це сукупність викликів і проблем сьогодення. 
Оскільки сьогодні в умовах глобалізації світове 
господарство стає єдиною інтегрованою соціаль-
но-економічною системою, в якій спостерігаєть-
ся цілий ряд суперечливих тенденцій, існує на-
гальна необхідність дослідження основних тен-
денції глобалізації і визначити напрями та про-
блеми інституційного забезпечення глобального 
економічного розвитку. 
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Постановка проблемы. Бывшие социали-
стические страны ЦВЕ и СНГ, характеризую-
щиеся как страны с переходной экономикой, 
находятся на этапе формирования полноценного 
рыночного хозяйства, что требует коренных 
преобразований во всех сферах экономических 
систем и надстроечных образованиях, а также 
интенсификации НТП как основы экономиче-
ского роста. 

В условиях активных трансформаций, четко 
проявляется многовариантность поведения в 
сфере инноваций, то есть реализуется возмож-
ности лавирования при создании модели хозяй-
ственных отношений, построении специфичной 
конфигурации инновационной среды, использо-
вании разнообразных подходов к формирова-
нию структуры национального инновационного 
процесса и особых комбинаций параметров 
научно-технологического развития. 

Анализ литературы. В многочисленных 
исследованиях отечественных и зарубежных ав-

торов подчеркивается необходимость интенси-
фикации инновационных процессов в станах с 
переходной экономикой как основы устойчиво-
го развития, успешного завершения трансфор-
мационных процессов. Особенности инноваци-
онного развития стран с переходной экономи-
кой, предложенные модели возможных вариан-
тов развития экономики этих государств, обос-
нование целесообразности использования раз-
нообразных методов государственного регули-
рования, отраженные в работах Гринберга Р., 
Колодко Г., Кларка Э., Павлика П., Рихтюка В. 
и др. выступают основой для дальнейшего раз-
вития теории и практики инновационного 
трансформирования. 

Целью данной работы является исследова-
ние особенностей инновационного развития 
стран с переходной экономикой, а также опре-
деление взаимозависимости между различными 
стратегиями и концепциями инновационно-
экономического развития. 
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Изложение основного материала. По про-
веденным преобразованиям НЭС в странах ЦВЕ 

и СНГ можно сделать обобщения, представлен-
ные в табл. 1 [1, с. 14–17; 2, с. 8–12; 3, с. 21–23]. 

 

Таблица 1. 
Общие различия в трансформационных преобразованиях экономики в странах ЦВЕ и СНГ. 

 

Направления трансформации Страны ЦВЕ  Страны СНГ 
Либерализация экономической 
деятельности  

Обеспечена либерализация эко-
номической деятельности на 
внутринациональном простран-
стве. 

Обеспечена либерализация эко-
номической деятельности, однако 
сформированы неформальные ин-
ституты. 

Реформирование отношений 
собственности 

Сформирован институт частной 
собственности; проведена массо-
вая приватизация государственно-
го имущества. 

Сформирован институт частной 
собственности; проведена массо-
вая приватизация государственно-
го имущества. 

Институционально-правовое 
обеспечение 

Формирование в целом заверше-
но, в соответствии с преобразова-
ниями обеспечивает стимулиро-
вание экономического роста. 

Находится на этапе формирова-
ния, характеризуется противоре-
чивостью, обеспечивает оздоров-
ление. 

Развитие предпринимательство 
 

Созданы благоприятные условия 
для развития предприниматель-
ских структур, особенно бизнеса. 

Созданные условия не стимули-
руют развитие предприниматель-
ства 

Реформирование социальной сфе-
ры 

Практически завершено. Созданы 
основные механизмы социального 
обеспечения. 

Реформирование носит формаль-
ный характер, сохраняются суще-
ственные диспропорциональные 
проблемы. 

Взаимодействие между средой Сформированы основные инсти-
туты функциональные механизмы 
(трансформационные технологии, 
ПИИ, политическое сотрудниче-
ство), достигнута значительная 
эффективность. 

Институты и механизмы находят-
ся на стадии формирования и пока 
не обеспечивают эффективного 
взаимодействия. 

 

Наиболее успешными в проведении рыноч-
ных трансформаций являются Чехия, Венгрия, 
Польша, Словакия и Словения. Новая структур-
ная модель экономики этих стран характеризу-
ется стремительным развитием среднетехноло-
гических производств (транспортное машино-
строение, электротехника, оптическое приборо-
строение и пр.) за счет привлечения иностран-
ного капитала. Во второй группе стран следует 
выделить Болгарию, Румынию, Россию и Укра-
ину, где отмечается подъем в таких отраслях, 
как: металлообработка, топливная промышлен-
ность, легкая и пищевая промышленность, ма-
шиностроение и пр. [4, с. 46–47]. 

Характерными проблемными направления-
ми в реформировании и развитии экономики 
для стран ЦВЕ и СНГ остаются нехватка инве-
стиционно-финансовых ресурсов (за исключе-
нием некоторых стран, к примеру, Польши и 
Венгрии), низкий уровень доходов населения, 
высокий уровень инфляции и безработицы, из-
менение отраслевой структуры промышленно-
сти в направлении низкотехнологических от-
раслей (в особенности характерно для стран 
СНГ), изменение структуры и параметров тор-
говли (импорт высокотехнологической продук-
ции, экспорт продукции низкой степени перера-
ботки и сырьевых товаров), недостаток конку-

рентоспособных мощностей. Страны Централь-
ной и Восточной Европы, осуществляя транс-
формационные преобразования, во многом со-
хранили существующий (на момент распада со-
циалистической системы) научно-технологи-
ческий потенциал. По показателям финансиро-
вания сферы НИОКР страны ЦВЕ находятся 
приблизительно на уровне Греции и Португа-
лии, то есть на самом низком уровне в ЕС. Од-
нако по показателям, связанным с обеспеченно-
стью человеческими ресурсами, эти страны до-
стигают среднего уровня ЕС. Например, в Ру-
мынии доля исследователей, занятых в частном 
секторе составляет 65,8% (что на 15% выше 
среднего уровня по ЕС). Однако главными при-
чинами этого являются незначительные мас-
штабы и высокая инерционность науки [5, с. 
105]. 

Р. Гринберг разделил постсоциалистиче-
ские страны Европы на две группы («удачни-
ков» и «неудачников» реформирования эконо-
мики) по показателю удельного веса государ-
ственных расходов в ВВП, обуславливающих 
экономическое развитие. В странах первой 
группы (Польша, Словения, Венгрия и др.) этот 
показатель составил 45–50%, во второй (Болга-
рия, Румыния и др. – 25–35%). Экономическое 
развитие стран первой группы характеризова-
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лось положительной динамикой уже с 1993–
1994 гг., во второй группе – с 1998–1999 гг. (при 
этом темпы экономического роста были неста-
бильными). Доля бюджетных ассигнований в 
первой группе стран не уменьшилась, а в неко-
торых даже увеличилась [6, с. 84]. 

Среди стран с переходной экономикой воз-
никли два кластера. Первый – страны ЦВЕ (с 
2004 г. члены ЕС) – характеризовался одновек-
торной проевропейской ориентацией, следова-
тельно, претерпел трансформации, адаптиро-
ванные к условиям Европейского Сообщества. 
Второй – страны СНГ – отличается неоднород-
ностью геополитических и геоэкономических 
позиций, следовательно, результаты трансфор-
мации значительно отличаются при однотипных 
установках. В результате в общей совокупности 
стран с транзитивной экономикой возникли ва-
риации трансформации НЭС (в том числе инно-
вационно направленных). 

Так, по кластерам стран сформировались 
различные модели предпринимательских инсти-
тутов в области инноваций [7, с. 81–83; 8, с. 20–
23]. 

Модель стран ЦВЕ (Польша, Словения, Че-
хия и др.) – развитие инновационной сферы на 
основе прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), притока высоких технологий и знаний 
(по каналам европейских ТНК, по каналам гос-
ударственного сектора и наднациональной си-
стемы ЕС); развитие микроэкономических ин-
ститутов осуществляется в соответствии с об-
щеевропейскими стандартами и установками 
ЕС. Развитие инновационной среды базируется 
на поддержке наднациональной системы ЕС, 
общих социально-экономических трансформа-
циях, имеющемся научно-технологическом по-
тенциале. Широко используется имитационный 
процесс создания и развития социально-
экономических, рыночных и инновационных 
институтов; западные модели внедряются без 
должной адаптации к национальным условиям и 
местным факторам. Инновационно направлен-
ные трансформации носят системный и ком-
плексный характер, эффекты от их осуществле-
ния распространяются во внутринациональном 
пространстве при определяющей роли государ-
ства и наднациональных систем регулирования 
ЕС. В то же время универсальный характер ев-
ропейских установок в большинстве случаев 
вступает в противоречие с практикой, которая 
сложилась в странах ЦВЕ в последнее десятиле-
тие. В первую очередь речь идет о распределе-
нии выполняемых ролей между общеевропей-
скими и национальными инновационно-эконо-
мическими институтами, что порождает зави-
симость национальных структур от технико-

технологической поддержки стран Западной 
Европы, а также формирует «неравенство» эко-
номических агентов на общеевропейском про-
странстве. 

Модель стран СНГ (Россия, Украина, Бела-
русь и др.) – развитие инновационной сферы 
сдерживается неэффективными механизмами 
привлечения ПИИ и внутринациональных фи-
нансовых ресурсов, отсутствует системный 
подход к использованию мировых достижений 
НТП; развитие микроэкономических институтов 
ассиметрично в различных сферах; ускоренны-
ми темпами развиваются низкотехнологические 
сферы национального хозяйства. Значительный 
научно-исследовательский и производственный 
потенциал в определенной степени утерян за 
годы рецессии, инновационные ресурсы не за-
действованы в реальном секторе. В структур-
ных экономических трансформациях заложены 
противоречия, их формальный характер не при-
водит к необходимым результатам. Инноваци-
онно направленные трансформации не носят си-
стемного характера, а задекларированные стра-
тегии реализуются частично. Концепция и 
национальные установки, имитируют зарубеж-
ные аналоги. Структурные преобразования НЭС 
носят разрозненный характер и не обеспечива-
ют развитие высоко технологического комплек-
са (ВТК) не обеспечивают его связи с НИС. 

Национальные модели остаются дезинте-
грированными между собой и слабо консолиди-
рованы с международными институтами. Науч-
но-технологическое развитие характеризуется 
недостаточными темпами, и во многих случаях 
осуществляются за счет «импорта» инноваци-
онных продуктов. В целом не сформированы 
национальные модели инновационного процес-
са на всех уровнях НЭС. 

Преимущества и недостатки рассмотренных 
моделей были сформированы под влиянием де-
нежной, финансовой, налоговой, таможенной, 
банковской, производственной и других систем 
государств. Так, в модели стран ЦВЕ возросла 
организационно-функциональная и финансовая 
зависимость от общеевропейского пространства 
и его институтов, сузились возможности фор-
мирования собственных национальных иннова-
ционных механизмов, и уменьшилось количе-
ство источников развития инновационной сре-
ды. Однако в странах этого кластера реализова-
ны основные базовые инновации, а трансфор-
мационные преобразования экономики, нацеле-
ны на формирование инновационного типа эко-
номического развития. 

В условиях второго кластера результаты 
инновационно направленных трансформации 
менее значительны. Декларативный характер 
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установок национальных реформ не обеспечен 
взаимодействием с международными институ-
тами. Единственным значимым преимуществом 
при этом является сохранение многовариантно-
сти стратегий инновационно-экономических 
преобразований. 

Созданная организационно-институцио-
нальная структура сохраняет незавершенное 
(промежуточное) состояние, что позволяет, при 
должном учете более чем десятилетнего опыта 
постсоциалистических трансформаций, оптими-
зировать функционирование национальной ин-
новационной среды. При этом сохраняется зна-
чительный технологический разрыв между все-
ми постсоциалистическими странами и страна-
ми Западной Европы. В сфере общественного 
производства практически всех стран ЦВЕ и 
СНГ проявились черты деинтеллектуализации 
труда и неэффективного использования иннова-
ционных ресурсов. 

Мировой опыт трансформационных процес-
сов в постсоциалистических странах позволяет 
выделить несколько концептуальных моделей 
(стратегий) экономического роста во вновь со-
зданной рыночной экономике. 

Стратегия сохранения предполагает эконо-
мическое развитие на основе сохранения суще-
ствующего состояния НЭС, консервативных дей-
ствиях государственной власти; недопущение 
«социального взрыва» и существенных полити-
ческих преобразований в стране. Структурные 
реформы в экономике проводятся с незначитель-
ными темпами, в результате чего экономическая 
и производственная система находятся в состоя-
нии застоя и стагнации. Не внедряются новые 
технологии, углубляются тенденции технологи-
ческой деградации, не развиваются новейшие от-
расли и научно-исследовательская сфера, посте-
пенно разрушается имеющийся инновационно-
производственный потенциал. Преимущественно 
выпускается продукция низкой степени перера-
ботки (сырье и полуфабрикаты и т. п.). 

Стратегия защиты предусматривает эконо-
мическое развитие на основе защиты отече-
ственных производителей на внутреннем и 
внешнем конкурентном пространстве. Проводит-
ся активная структурная реорганизация эконо-
мики и системы производства, направленная на 
создание замкнутого национального цикла рас-
ширенного производства и экономического об-
мена. Государственное регулирование сосредо-
точено на косвенном вмешательстве в экономи-
ку, создании условий экономического развития. 
Отсутствие конкуренции обуславливает сниже-
ние темпов модернизации производства и внед-
рения новых технологий и к закреплению уста-
ревшего  технологического уклада. 

Стратегия конкуренции предполагает эко-
номическое развитие, основанное на создании 
конкурентоспособной рыночной экономики от-
крытого типа. Подобная стратегия способствует 
интенсификации инновационного процесса, 
внедрению передовых технологий. При этом 
государство, преимущественно косвенно, создает 
предпосылки к инновационно-экономическому 
развитию. 

Ни одна из вышеперечисленных стратегий 
не может быть использована в «чистом» виде. 
Использование их в комбинации зависит от 
международной политической и экономической 
ситуации, конъюнктуры, особенностей развития 
отраслей экономики. Перечисленные стратегии 
реализуются в соответствии с двумя концепци-
ями. 

Путь «догоняющего» развития предполага-
ет получение инновационных продуктов, зна-
ний, технологий и пр. из внешних источников 
(стратегия «заимствования»). Для этого адапти-
руется НЭС, система образования, и государ-
ственного регулирования, а также другие ин-
ституты (страны-имитаторы). Путь «опережа-
ющего» развития предусматривает создание 
собственных заделов новых знаний, их исполь-
зование и реализацию. Соответственно созда-
ются инвестиционные механизмы, материальная 
база и организационно-управленческое обеспе-
чение (страны-новаторы) [9, с. 135–136]. 

Обе концепции могут использоваться в соче-
тании на различных этапах трансформаций, в 
различных секторах, по отношению к различным 
аспектам научно-технологического развития. 

Современная государственная инновацион-
ная политика в странах, осуществляющих эко-
номические трансформации, должна базиро-
ваться на следующих основополагающих прин-
ципах: 
- моделировании возможных вариантов интен-

сификации инновационного развития, учи-
тывающих национальные социально-эконо-
мические, структурно-производственные 
особенности, а также имеющийся научно-
исследовательский потенциал, и междуна-
родную конъюнктуру; 

- диверсификации источников финансового 
обеспечения инновационного процесса, со-
вершенствовании системы контроля исполь-
зования государственных средств и стимули-
ровании привлечения зарубежных частных и 
государственных инвесторов; 

- модернизации и структурной реорганизации 
имеющейся производственной базы, повы-
шении восприимчивости экономики к базо-
вым инновациям, обеспечивающим корен-
ные сдвиги в системе общественного произ-
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водства и приоритетное развитие наукоемких 
отраслей; 

- партнерстве государственного и частного 
секторов, повышении мотивации экономиче-
ских агентов к инновационной активности, а 
также рентабельности и эффективности 
предпринимательства в научно-исследова-
тельской и опорно-конструкторной сфере 
(НИОКР) и внедрении их результатов; 

- развитии инновационной инфраструктуры, 
обеспечении эффективной интеграции науч-
ного и производственного секторов; 

- законодательно-правовом и организационно-
управленческом обеспечении интенсифика-
ции инновационного процесса, мобилизации 
имеющихся ресурсов, способствующих по-
вышению эффективности системы государ-
ственного управления инновационным раз-
витием, в том числе системы мониторинга и 
прогнозирования; 

- соответствии государственной инновацион-
ной политике (ГИП), интересам общества; 

- соблюдении экологических норм и обеспече-
нии устойчивости инновационного развития. 

Таким образом, многовариантность инно-
вационного поведения в условиях переход-
ной экономики проявляется в формирова-

нии институциональных условий интенсифика-
ции научно-технологического развития, кото-
рые определяются законодательно-правовыми, 
организационно-управленческими и социально-
экономическими факторами. Вариации прояв-
ляются в следующих основных направлениях: 
распределение ресурсов и соответствующего 
обеспечения НТП; использование разнообраз-
ных организационно-экономических и законо-
дательно-правовых форм; реализации направле-
ний инновационного развития; применение со-
вокупности рыночных инструментов ускорен-
ные темпами научно-технологического развития 

(конкурентная среда, коммерциализация ре-
зультатов НИОКР, институциональные инве-
сторы и пр.). 
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водства и приоритетное развитие наукоемких 
отраслей; 

- партнерстве государственного и частного 
секторов, повышении мотивации экономиче-
ских агентов к инновационной активности, а 
также рентабельности и эффективности 
предпринимательства в научно-исследова-
тельской и опорно-конструкторной сфере 
(НИОКР) и внедрении их результатов; 

- развитии инновационной инфраструктуры, 
обеспечении эффективной интеграции науч-
ного и производственного секторов; 

- законодательно-правовом и организационно-
управленческом обеспечении интенсифика-
ции инновационного процесса, мобилизации 
имеющихся ресурсов, способствующих по-
вышению эффективности системы государ-
ственного управления инновационным раз-
витием, в том числе системы мониторинга и 
прогнозирования; 

- соответствии государственной инновацион-
ной политике (ГИП), интересам общества; 

- соблюдении экологических норм и обеспече-
нии устойчивости инновационного развития. 

Таким образом, многовариантность инно-
вационного поведения в условиях переход-
ной экономики проявляется в формирова-

нии институциональных условий интенсифика-
ции научно-технологического развития, кото-
рые определяются законодательно-правовыми, 
организационно-управленческими и социально-
экономическими факторами. Вариации прояв-
ляются в следующих основных направлениях: 
распределение ресурсов и соответствующего 
обеспечения НТП; использование разнообраз-
ных организационно-экономических и законо-
дательно-правовых форм; реализации направле-
ний инновационного развития; применение со-
вокупности рыночных инструментов ускорен-
ные темпами научно-технологического развития 

(конкурентная среда, коммерциализация ре-
зультатов НИОКР, институциональные инве-
сторы и пр.). 
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Постановка проблемы. В странах ЕС раз-
витию аграрной отрасли уделяется достаточно 
большое внимание. Такая тенденция свидетель-
ствует о заинтересованности глав государств в 
экономическом и социальном благополучии 
стран, поэтому на уровне государства разраба-
тываются программы, направленные на актив-
ное развитие данной отрасли. Значительные 
объемы финансирования в аграрную отрасль 
позволяют регулировать объемы производства и 
продаж, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. Благодаря чему, до сих пор, странами-
участницами ЕС не утрачены ведущие позиции 
по производству стратегически важных сель-
скохозяйственных продуктов (зерно, мясо, мо-
локо). 

Анализ последних публикаций. Особен-
ности развития сельскохозяйственной политики 
стран ЕС исследовали такие ученые как С. М. 
Кваша [1], И. В. Кобута [2], О. Б. Чернега, В. С. 
Белозубенко [3], О. С. Щекович [4] и другие. 
Вместе с тем, недостаточно исследованными 
остались отдельные вопросы государственного 
регулирования сельского хозяйства стран ЕС. 

Целью данной статьи является изучение 
особенностей сельскохозяйственной политики 
стран ЕС и целесообразность ее адаптации к 
отечественному аграрному рынку. 

Изложение основного материала. В за-
падных странах сельское хозяйство является 
эффективной отраслью, поскольку на прави-
тельственном уровне реализуется ряд целевых 
программ, направленных на сельское развитие. 
Политика сельского хозяйства направлена на 
стимулирование производства конкурентоспо-
собной продукции требуемого количества и ка-
чества с использованием современных техноло-
гий выращивания и использования. 

Государственная система регулирования 
построена таким образом, чтобы с одной сторо-
ны, поддержать производителя, и обеспечить 
население качественной продукцией, с другой – 
обеспечить конкурентоспособность отечествен-
ной продукции на мировом рынке. 

Основными задачами государственной си-
стемы регулирования являются: 
- установление предельного минимального 

уровня цен, по которым закупают сель-
хозпродукцию для обеспечения продоволь-
ственных резервов; 

- ограничение импорта за счет установления 
граничных цен и введения компенсационных 
платежей, благодаря которым осуществля-
ются прямые выплаты сельскохозяйствен-
ным производителям. 

Управление данной системы осуществляет-
ся несколькими органами, исполнительным ор-

ганом которых является генеральная дирекция 
сельского хозяйства во главе с комиссаром ЕС. 

В современных условиях сельское хозяй-
ство ЕС базируется на единой сельскохозяй-
ственной политике (ЕСП), условия которой 
направлены на улучшение правового регулиро-
вания аграрной сферы, отношений между госу-
дарственными и негосударственными институ-
тами и субъектами хозяйствования. 

Основной целью ЕСП является создание 
единого, стабильного, защищенного рынка для 
продажи сельскохозяйственных товаров. Кроме 
того, ЕСП предусматривает либеральные усло-
вия торговли и адаптацию к условиям ВТО. 

Сельскохозяйственная политика ЕС осно-
вывается на трех принципах [5]. 
• Общий внутренний рынок – свободное дви-

жение товаров без таможенных и иных огра-
ничений между государствами-членами, 
единые требования в области конкуренции, 
здравоохранения и т. д., а также единая та-
моженная граница в рамках Сообщества в 
отношении третьих стран. 

• Преференции Сообщества – при использова-
нии сельскохозяйственной продукции товары 
из стран-членов ЕС всегда пользуются пре-
ференциями, включающими также ценообра-
зование и импортные пошлины в объеме, не-
обходимом для предотвращения воздействия 
невыгодных колебаний цен, происходящих 
на мировом рынке, на внутренний рынок Со-
общества. Наряду с импортными пошлина-
ми, используется субсидирование экспорта 
определенных видов продукции и товаров 
для обеспечения их конкурентоспособности 
на мировом рынке. 

• Финансовая солидарность – доходы и расхо-
ды в рамках единой сельскохозяйственной 
политики делятся через общий бюджет Со-
общества, организации по регулированию 
отдельных секторов общего рынка (напри-
мер, рынка зерновых, говядины, молока и 
пр.) и Европейский фонд развития и гаран-
тий сельского хозяйства (EAGGF). 

В 1980-е годы на финансирование ЕСП 
приходилось около двух трети общего бюджета 
ЕС, однако реформирование аграрной политики 
в 1990-х гг. способствовало сокращению затрат 
на поддержку сельского хозяйства (к 2001 г. до 
50%). А финансовый план ЕС на 2007–2013 гг. 
предусматривал, что из 144 млрд. евро средне-
годового бюджета около 40% будет использова-
но на реализацию ЕСП, в том числе, на развитие 
сельских территорий [3, c. 167–168]. 

В борьбе за конкурентные позиции рынка 
государства стран ЕС используют самые разно-
образные методы, средства, инструменты и ме-
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ханизмы регулирования. Механизм регулирова-
ния рынков сельскохозяйственного сырья осу-
ществляется преимущественно с помощью под-

держки розничных цен и предоставлением 
бюджетных дотаций, направленных на обеспе-
чение доходов производителей (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции в ЕС (составлено автором). 
 

По мнению И. В. Кобуты и С. М. Кваша [2, 
с. 133–135; 1, с. 144–145], большие изменения в 
экономике сельского хозяйства стран ЕС про-
изошли после проведения реформы в Единой 
сельскохозяйственной (аграрной) политике 
(ЕС(А)П), осуществившиеся под влиянием 
стран-членов ВТО по либерализации торговли 
сельскохозяйственной продукцией и сокраще-
ния внутренней поддержки, основанной на си-
стеме единых выплат фермерам (субсидий) или 
поддержке доходов фермеров (дотаций), не свя-
занных непосредственно с производством, озна-
чающее перевод программ поддержки с «голу-
бой корзины» на «зеленую», финансирование 
которой не ограничено в рамках Мировой орга-
низации торговли. 

Главными механизмами ЕСП являются га-
рантированные (интервенционные) цены и еди-
ная организация рынков, которая осуществляет-
ся по 26 товарным группам товаров и охватыва-
ет около 90% всего производства сельскохозяй-
ственной продукции в ЕС [1, с. 144–145]. 

В настоящее время под государственным 
контролем находится подавляющее большин-
ство сельскохозяйственной продукции (до 97%). 

Кроме того, для обеспечения гибкости рын-
ка и для продажи за пределами района произ-
водства по завышенной цене предусматривается 
увеличение цены вмешательства (интервенци-
онной) на величину от 2% до 40% (в зависимо-
сти от вида продукции). Создание коридора цен 
осуществляется преимущественно за счет ин-
тервенционной цены. Интервенционная цена 
(цена вмешательства) – минимальная цена, по 
которой органы ЕС осуществляют закупку сель-
скохозяйственной продукции в случае излишка 

предложения товаров на внутреннем рынке. Для 
производителей интервенционная цена является 
гарантом минимального уровня цен, соответ-
ственно и прибыли. 

Другой распространенной формой регули-
рования является целевая цена, которую уста-
навливают на оптовых рынках как ориентир для 
производителей и оптимального уровня цен (т. е. 
реальная цена). 

Применяемый пороговый уровень цен опре-
деляет уровень таможенной защиты внутренних 
фермерских цен. Целевая и пороговая цены ис-
пользуются для защиты и обеспечения гаранта 
верхнего уровня цен не регулируемой продук-
ции. Кроме того, верхний уровень цен опреде-
ляют как граничную цену, по которой могут им-
портироваться товары в ЕС. 

Регулирование внутреннего рынка осу-
ществляется преимущественно за счет товарных 
интервенций. «При понижении цен ниже интер-
венционных осуществляется скупка и складиро-
вание сельскохозяйственной продукции, а при 
падении мировых цен ниже цен ЕС кроме 
обычных пошлин изымаются компенсационные 
платежи. Продовольственный баланс внутрен-
него рынка ЕС регулируется путем компен-
cации экспортных субсидий по экспорту более 
дорогих товаров на мировой рынок» [3, с. 181]. 

На сегодня объемы гарантированных заку-
пок составляют 35% от стоимости производи-
мой продукции в ЕС. 

Наряду с механизмом регулирования цен 
органы Союза стали ограничивать производство 
и реализацию продукции: вводить квоты, огра-
ничивать гарантированные цены на товары, 
снижать интервенционные цены. Квоты были 

административные Ценовые 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СТРАН ЕС 

Методы Инструменты 

экономические 

Ориентировочная 
(целевая) цена 

Граничная (гаранти-
рованная) цена 

Интервенционная 
цена 

Бюджетные дотации 

 Экспортные субсидии 

 

Импортные сборы и 
пошлина 
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установлены на закупку зерна, молока, пшени-
цы, сахара, подсолнечника, рапса и др. продук-
тов. Это обязывало производителей приспосаб-
ливаться к рыночным ограничениям и сохра-
нять определенный уровень прибыли. В свою 
очередь, закупочные организации стали заку-
пать меньшие объемы продукции, цены за кото-
рые были значительно ниже. 

Таким образом, распределяя продукцию 
между странами-членами, ЕС регулировал пре-
дельные объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции. Кроме ценового механиз-
ма страны Союза используют механизм контро-
лирования бюджетных дотаций. 

Как отмечает О. С. Щекович [4, с. 144], в 
ЕС национальные дотации предоставляются в 
рамках принципов общеевропейской дотацион-
ной политики. Какая-либо другая помощь за-
прещена (ценовые вмешательства, регулирова-
ние объемов производства, высокая компенса-
ция за экспортную продукцию). 

Вкладывая значительные суммы вложений 
в развитие сельского хозяйства, страны ЕС за-
щищают производителей от финансовых по-
терь. Так, в ЕС в 2008 г. сельскохозяйственные 
затраты и прямые дотации составляли 40,9 
млрд. евро, затраты на поддержку развития села 
12,9 млрд. евро [3, с. 232]. В разрезе стран 
наибольшие вложения в 2007 г. осуществлены 
Францией (2680 млн. евро), Германией (1960 
млн. евро), Финляндией (1544 млн. евро), Вели-
кобританией (1208 млн. евро), Нидерландами 
(1067 млн. евро), Италией (1306 млн. евро). 

Столь значительные расходы для поддерж-
ки хозяйств объясняются рядом причин: 
- большой зависимостью аграриев от природ-

но-климатических условий; 
- дополнительными затратами на случай воз-

никновения неблагоприятных ситуаций и 
компенсацией потерь, возникающих вслед-
ствие несвоевременно проведенных агротех-
нических работ; 

- диспаритетом цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию, используемых 
в сельском хозяйстве; 

- повышения плодородия сельскохозяйствен-
ных земель используемых в хозяйствах и 
максимального выхода продукции с 1 га; 

- в связи с медленным, по сравнению с други-
ми отраслями, оборотом хозяйственных 
средств. 

Именно бюджетное финансирование созда-
ет необходимые экономические условия для 
развития и воспроизводства предприятий разви-
тых стран. Вместе с тем, правительство прини-
мает активное участие в таких мероприятиях 
как улучшение качества продукции, охраны 

окружающей среды, обеспечении ветеринарного 
присмотра, внедрении достижений научно-
технического прогресса, стимулирование про-
изводства в проблемных зонах, обеспечение 
минимального уровня прибыли мелким хозяй-
ствам. 

Кроме того, в пределах государственного 
регулирования решаются самые разнообразные 
задачи: поддержка цен и доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, целенаправ-
ленное формирование надлежащих условий 
сбыта и производства, ресурсоохранная, приро-
доохранная деятельность, социальная поддерж-
ка производителей и инфраструктурная полити-
ка относительно сельской местности.  

Для облегчения реализации этих программ 
в странах-членах ЕС централизованно действу-
ют различные организации, осуществляющие 
подсчет сумм и размеры прямых платежей. 

Таким образом, механизмы регулирования 
рынков ЕС, с одной стороны, направлены на 
стимулирование и оптимальное размещение 
сельскохозяйственного производства, а также 
целесообразность продажи продукции соб-
ственного производства непосредственно про-
изводителями сельскохозяйственной продук-
ции, с другой – на повышение безопасности по-
требителей продукции, поддержание стабильно-
го уровня цен. Общеевропейская политика – 
ориентир на четкую организацию рынка (кон-
тролирование объемов производства и сбыта), 
поддержку фермеров и оказание помощи в реа-
лизации социальной политики государства, 
проводимой с целью укрепления позиций сель-
скохозяйственной отрасли. 

Реформирование сельскохозяйственной по-
литики стран-членов ЕС показало, что в резуль-
тате переговоров Уругвайского раунда ВТО все 
страны существенно трансформировали направ-
ления государственного регулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕДНОСТИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
У статті розглянуті тенденції розвитку глобальної бідності і міра виконання програми розви-

тку світового господарства «Мети розвитку тисячоліття», прийнятої в 2000 році державами – 
членами ООН. 
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В статье рассмотрены тенденции развития глобальной бедности и степень выполнения про-
граммы развития мирового хозяйства «Цели развития тысячелетия», принятой в 2000 году госу-
дарствами – членами ООН. 
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In the article the considered progress of global poverty trends and measure of implementation of the 
program of development of world economy of «Purpose of development of millennium», accepted in 2000 
year by the states – members of UNO. 

Key words: globalization, world development, world economy, stock accumulation, welfare of people, 
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Постановка проблемы. Современный этап 

развития мирового хозяйства характеризуется 
значительными трансформациями во всех сфе-
рах: углубляется международное разделение 
труда, возрастают объемы мировой торговли, 
ускоряются темпы научно-технического разви-
тия. В то же время, наряду с повышением тре-
бований к качеству жизни человека в развитых 
странах мира, в большинстве регионов и даже 
континентов увеличивается количество бедных, 
что представляет собой угрозу для стабильности 
мировой цивилизации и устойчивого экономи-
ческого роста. По данным Мирового банка, об-
щая численность абсолютных бедных в мире за 
последние годы достигла 1,4 млрд. человек, за-
траты на суточное потребление половины насе-
ления мира не превышает 2 дол. США на 1 че-
ловека, что является умеренной формой бедно-
сти [1]. 

Анализ публикаций. Вопросами, связан-
ными с бедностью, как глобальной проблемой 
развития и свои оценки происходящему в своих 
научных исследованиях освещают такие видные 
ученые, как Лукьяненко Д. Г., Мюрдаль Г., Са-
мойлов Л. Н., Румянцева Е., Билоус А. Г., За-
гладин В. В., Фролов И. Т., Чернега О. Б. и др. 

Цель данной статьи – определить тенден-
ции развития глобальной бедности и сформули-
ровать подходы по преодолению данной про-
блемы в системе современных международных 
отношений. 

Изложение основного материала. В нача-
ле ХХI ст. глобализация определяется как клю-
чевая тенденция мирового развития. Современ-
ные системы трансформации придают ей новые 
качества – из тенденций, глобализация перерас-

тает в процесс, который имеет сложную моти-
вационную природу, позитивные и негативные 
влияния системного характера. 

В целом, глобализацию можно трактовать 
как процесс перманентного роста взаимосвязи и 
взаимозависимости всех экономических и соци-
альных агентов, которые формируют каче-
ственно новую организационную архитектуру 
мировой экономики и создают определенное 
количество проблем, которые можно решить 
усилиями всего человечества (проблема бедно-
сти, народонаселения, экологическая и т. д.). 

Это связано, с одной стороны, с колоссаль-
ным накоплением капитала отдельными компа-
ниями и странами, которое сопровождается пе-
рерастанием этого капитала в политический 
фактор. С другой стороны, возрастает потреб-
ность в постоянном создании новых техноло-
гий, товаров и услуг, формировании новой ма-
териальной культуры, среди которых Интернет-
технологии и услуги, космические технологии, 
мобильная связь, скоростной транспорт, новей-
шие медицинские препараты и многое другое. 

Проблема бедности обращает внимание по-
литических деятелей, социологов и экономистов 
на протяжении многих столетий. Различные 
научные школы анализируют феномен бедности 
при разъяснении проблем национального и 
международного развития. 

До середины ХVII ст. преобладал философ-
ский подход при определении причин бедности 
(Аристотель, Платон). С конца XVIII ст. до 
начала ХХ ст. исследователи обосновывали 
причины бедности и возможности ее сокраще-
ния на основе трудовой деятельности людей (Ч. 
Бут, Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Рикардо, А. Смит 
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и др.). 
В ХХ ст. начался третий период развития 

теории глобальной бедности, который характе-
ризуется установлением связей между государ-
ственным (надгосударственным) управлением, 
производительностью труда, инновационными 
процессами, международной деятельностью и 
динамикой бедности (Е. Енгель, Дж. Кейнс, 
А. Сен, Р. Солоу). 

Исследования Мирового банка в странах 
Европы и Центральной Азии особенностей рас-
пространения бедности, выявили схожие при-
чины, а именно: экономические и социальные 
потрясения, связанные с формированием рыноч-
ной экономики, последствием которых было 
снижение производства и доходов населения [2]. 

Кроме того, снижение занятости населения 
(утрата оплачиваемой работы, отсутствие опла-
ты за выполненную работу или недостаточный 
размер дохода из-за отсутствия навыков, необ-
ходимых для приспособления к условиям кон-
куренции) сделало свой вклад в формировании 
негативных тенденций. Согласно исследовани-
ям Мирового банка относительно выявления 
рисков увеличения бедности, под влиянием раз-
ных факторов в странах с переходной экономи-
кой потеря заработка (вследствие безработицы 
или нетрудоспособности) является важным фак-
тором роста бедности [1]. 

Риск бедности для домохозяйств с нерабо-
тающими членами семьи возрастает в два раза 
по сравнению с населением в целом. Еще одним 
важным фактором, который влияет на бедность, 
является уровень образования взрослого (рабо-
тающего) населения. При прочих равных усло-
виях более низкий уровень образования обозна-
чает низкую оплату труда и более высокий уро-
вень бедности. Именно это определяет риск 
бедности для лиц, которые имеют среднее обра-
зование, нежели те, кто имеет начальный уро-
вень образования. Исследователи ООН и Миро-
вого банка [1] также подтверждают, что важны-
ми факторами, которые влияют на уровень бед-
ности, являются доходы и уровень образования 
взрослого населения. Чем ниже уровень образо-
вания в стране, тем выше уровень бедности. 
Так, страны Южной Азии и Африки на юг от 
Сахары имеют нижайшие уровни образования и 
наивысшие показатели бедности среди других 
регионов мира. 

Большинство современных исследований 
бедности связаны с состоянием влияния внеш-
неэкономических отношений и мировой торгов-
ли на уровень бедности. В конце ХХ ст. специа-
листами Мирового банка Д. Бен-Давыдовым, Х. 
Нордстремом и Л. А. Уинтерсом обосновано, 
что «свободная торговля сыграет главную роль 

в процессе преодоления бедности» [3]. 
Выборочные исследования, проведенные в 

ряде стран, установили зависимость между 
уровнем открытости экономики (внешнеторго-
вой квоты) и уровнем бедности, но в некоторых 
случаях рост уровня открытости приводит к 
снижению уровня бедности (Германия, Китай), 
у некоторых фиксируется противоположная 
тенденция (Великобритания, Япония, США). 

Причины бедности меняются со сменой 
общественного устройства, форм собственно-
сти, существующих стандартов жизни. Все при-
чины бедности взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, создают целостную систему (гло-
бальные, национальные, индивидуальные), и 
углубляются диспропорциями развития миро-
вой экономики. 

Механизм преодоления национальной и 
глобальной бедности (существенное сокраще-
ние ее уровня) должен включать деятельность 
по четырем направлениям: 
- совершенствование государственного регу-

лирования и перераспределения доходов; 
- повышение эффективности участия в систе-

ме международного разделения труда; 
- реализация моделей инновационно-инвести-

ционного развития экономики; 
- повышение индивидуальной активности че-

ловека (самоопределение). 
В разных странах мира уделяется особое 

внимание реализации национальных и между-
народных программ преодоления бедности и 
обеспечения экономической конвергенции в 
обществе. Каждая страна выбирает собственный 
концепт социальной политики, формируя обще-
ственные институты обеспечения благосостоя-
ния в зависимости от национальных особенно-
стей и традиций и на основе реализации органи-
зационно-правовых и финансово-экономичес-
ких мероприятий, но во всех случаях она обяза-
на предусмотреть перераспределение доходов и 
поддержку незащищенных слоев населения. 

Теоретическое обоснование целесообразно-
сти проведения социальных программ, с целью 
уменьшения неравности, сокращения рисков 
бедности и улучшения национального благосо-
стояния было сделано европейскими учеными 
еще в последнее десятилетие XVIII ст. [4–5]. 
Опыт Европы во второй половине XIX ст. – 
начале XX ст. свидетельствует о том, что эф-
фективная социальная политика способствует 
сокращению бедности и создает условия для ро-
ста экономического благосостояния страны. 

Под моделью социальной политики принято 
понимать установленные принципы организа-
ции и функционирования разных программ со-
циальной защиты и социального обеспечения 
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[6–7]. 
Каждая страна мира имеет уникальную мо-

дель социальной политики. В зависимости от 
модели формируются особенности государ-
ственных мероприятий, направленных на по-
вышение благосостояния населения, активиза-
цию частной и общественной деятельности, 
оказания услуг социальной защиты, в том числе, 
направленных на сокращение бедности. Соци-
альная политика предусматривает создание си-
стемы социальной защиты, социального обеспе-
чения и социальных гарантий. Минимальная 
цель любой социальной политики заключается в 
сокращении количества бедных, т. е. количество 
домохозяйств с доходами ниже прожиточного 
минимума или уровнем дохода, который удо-
влетворяет минимальной потребности данного 
общества. Существует два основных типа бед-
ности: временная и хроническая. 

Временная бедность наступает в результате 
потери работы или бизнеса, плохого урожая или 
с добровольной миграцией в связи с поиском 
лучших условий жизни. Люди в этой ситуации 
временно попадают в положение бедных или 
ожидают улучшения, но, если данные ожидания 
не реализуются, осуществляется переход от 
временного положения бедности к хроническо-
му. Увеличение случаев такого перехода свиде-
тельствует об ухудшении социально-экономи-
ческой ситуации в стране. Хроническая бедность 
свойственна индивидуумам, которые вынужден-
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последствия замедления экономического роста, 
сокращения доходов, но в то же время позволя-
ет выделить дополнительные средства на рас-
ширение социальных программ и снизить уро-
вень инфляции. Тогда вступает в действие дру-
гая часть программы – «социальные льготы» в 
качестве основного инструмента управления 
благосостоянием населения. Бедность – гло-
бальная проблема современности, которая в 
полной мере отображает неравности экономи-
ческих возможностей разных стран мира. Зна-
чительные диспропорции в масштабах распро-
странения бедности, роста социальных дисба-
лансов требуют формирования наднациональ-
ных механизмов сокращения и преодоления 
бедности. 

Разработка мероприятий относительно со-
кращения бедности и, их реализация на между-
народном уровне осуществляется на основе ре-
шений мировых конгрессов, саммитов, конфе-
ренций и специальных программ международ-
ных организаций. На Мировой встрече высоко-
го уровня по вопросам социального развития 
(Копенгаген, 1995 г.) была поставлена задача 
преодоления бедности в глобальных масштабах 
путем проведения действенных мер на нацио-
нальном уровне и через расширение междуна-
родного сотрудничества. Этому вопросу посвя-
щены специализированные саммиты «Великой 
семерки» и другие международные мероприятия. 

Выводы. Обеспечение решения проблемы 
глобальной бедности и целей, поставленных 
мировым сообществом, зависит от националь-
ных стратегий развития, достижения устойчиво-
го социально-экономического развития всех 
стран мира, усовершенствования технологий 
принятия решений международными организа-
циями эффективного распределения ресурсов на 
всех уровнях управления. Именно на решение 

этих задач нацелена система глобального соци-
ального партнерства, которое охватывает меж-
дународные и национальные институты. Каче-
ство приспособления стран к процессам глоба-
лизации определяется способностью разрабо-
тать и последовательно реализовать стратегии 
защиты национальных интересов во взаимодей-
ствии с международными субъектами и прини-
мать участие в международном сотрудничестве 
в рамках системы глобального социального 
партнерства. 
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низации. 
Processes of shaping would be institutional system of global economy have been studied. The future 

levels and instruments of regulation have been identified, would be proportions of inter-state, organiza-
tions’, corporate relations, have been determined 

Key words: globalization, geo-economics, regionalism, inter-state cooperation, regulation model, insti-
tutionalization, polycentrism, non-state organizations. 
 

Постановка проблеми. Стійка модель ба-
гатополярного світу може реалізуватися лише 
на умовах діалогу і партнерства локальних ци-
вілізацій. Становлення цієї моделі – процес 
складний, суперечливий і тривалий, він займе 
декілька десятиліть. На користь цієї моделі свід-
чить історичний досвід – впродовж п’яти тися-
чоліть існувало безліч цивілізацій, які характе-
ризувалися здатністю до порозуміння. Саме то-
му тільки в умовах багатополярного світу, діа-
логу і партнерства цивілізацій можуть бути ви-
рішені вузлові проблеми XXI сторіччя – демо-
графічні (криза перенаселення в одних країнах і 
депопуляції в інших), природно-екологічні (за-
гроза екокатастроф і виснаження природних ре-
сурсів), технологічні, економічні, геополітичні 
(загрози політичної нестабільності, асиметрич-
них війн, міжнародного тероризму, зіткнення 
цивілізацій), соціокультурні (тенденції знеці-
нення цивілізаційних і етичних цінностей, втра-
ти культурної різноманітності). Механізм реалі-
зації багатополярної побудови світу включає 
наступні елементи: прискорене формування 
глобального суспільства, що виражає і захищає 
його інтереси владних і правових інститутів; 
підвищення ролі і відповідальності ООН і інших 
міждержавних і суспільних рухів і неурядових 
організацій за розвиток людства. 

Аналіз останніх джерел. Проблемі інсти-
туціональної збалансованості глобальної еконо-
мічної системи присвячені роботи Г. Ани-
лионис, А. Вебера, І. Воронова, Е. Гіденса, П. 
Поліщука, М. Ділягіна, Д. Лук’яненко, А. Не-
клеса, А. Панаріна, Ю. Яковца та ін. [1–10]. 

Мета дослідження – вивчення проблеми 
інституційної збалансованості глобальної еко-
номічної системи. 

Виклад основного матеріалу. Характерис-
тика міжсистемної біполярності, яка потім поз-
начилася на геополітичній біполярності, не 
знайшла адекватного відображення у Версаль-
ській системі міжнародних відносин (1919–1946 
рр.), а також в діяльності Ліги Націй (1914–1946 
рр.), тобто не було закладеним міжнародно-
правове підґрунтя, що регулювало б співісну-
вання держав, які належали до різних суспіль-
них систем, і яке, тим самим, могло б упередити 
розкол світу, що потім стався, який був оформ-
лений у вигляді геополітичної «глобальної па-
ри». Ці дві міждержавні структури, «не поміти-

вши» міжсистемних розбіжностей, визначили, в 
кінцевому рахунку, і власний розпад. Після 
Другої світової війни міжнародно-правове офо-
рмлення геополітичної біполярності було закрі-
пленим Потсдамськими і Ялтинськими угодами, 
ООН, двома військово-політичними блоками – 
НАТО і Варшавськими договором. Геополітич-
на біполярність одержала, таким чином, власну 
інфраструктуру. 

З розпадом СРСР у першій половині 1990-х 
років набули прояву намагання з боку різнома-
нітних суспільних рухів реконструювати регіо-
нальну модель «концертів» (угоди) держав, на-
давши їй глобального масштабу. Реформована 
ООН повинна була стати центром системи ор-
ганізації і управління світовою спільнотою, за-
безпечити вирішення багатьох завдань на бага-
тосторонніх засадах. Проте на цей раз реалізу-
вати багатосторонню міждержавну модель було 
неможливим внаслідок появи «нової тріади», 
що закріпилася в світі, і являє собою синтезу-
вання глобального інтеграційного процесу, гло-
балізму і цінностей атлантичної цивілізації. Ві-
дбувається рівневі структурування світової спі-
льноти. На перший план висувається і затвер-
джується в міжнародній практиці історично но-
вий рівень глобальної інфраструктурної ієрархії – 
міжнародні профільні організації, що являють 
собою сукупний державно-приватний потенціал 
у провідних сферах суспільного розвитку. Мова 
йде про чотири з них – міжнародні фінанси, 
міжнародна торгівля, міжнародні інформаційні 
поля, військовий комплекс. Конструкція такої 
геополітичної моделі XXI століття приймає фо-
рми піраміди, на верхівці якої – управлінський 
центр, що складається з провідних держав атла-
нтичної цивілізації і профільні міжнародні ор-
ганізації, що реалізують завдання глобалізму. 
Інфраструктуру цього управлінського центру 
складають традиційні суб’єкти міжнародних ві-
дносин – національні держави та інші міжнаро-
дні організації. Тим самим атлантична цивіліза-
ція, являючись за змістом однією з форм цивілі-
заційної еволюції, набуває монопольного впли-
ву на увесь спектр відносин глобального типу. 
Затверджуються ілюзії абсолютизму і глобаль-
ної влади, які протягом історичного процесу 
завжди передували деградації. 

У геоекономічній конструкції А. Неклеси 
світ є складнопідрядною структурою світової 
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Півночі і світового Півдня. В її основі – прин-
ципи організації геоекономічніого універсуму, 
що народжується, які суттєво відрізняються від 
принципів організації міжнародних систем сві-
ту, що відходить у минуле. Поствестфальська 
система відкрито декларує оновлений принцип 
побудови міжнародних відносин: верховний су-
веренітет особистості і прав людини над націо-
нальним суверенітетом. На основі цих принци-
пів утверджується нова система міждержавних 
зв’язків. 

Таким чином, глобальні ринки, структура 
яких знаходиться в процесі становлення, на від-
міну від національних, не мають аналогічної 
державно-правової інституціональної надбудо-
ви. Міжнародні економічні організації, необхід-
ність в яких була викликана до життя регламен-
туванням світових економічних процесів, не є 
здатними на сьогодні вирішити цю проблему. 
Не є створеним і немає впевненості в тому, що 
буде створеним у майбутньому єдиний меха-
нізм, який би передбачав знайдення компромісу 
між інтересами ТНК та національних держав. Ці 
функції певною мірою виконує держава. Між-
народні ж організації мають ряд істотних недо-
ліків, серед яких слід виділити чотири найбільш 
принципові: 
• вони взагалі не мають інституційної бази; 
• їх функції є обмеженими консультаційними 

повноваженнями; 
• вони є наділеними країнами-учасниками ли-

ше обмеженими повноваженнями з арсеналу 
суверенних прав держави; 

• вони фактично не володіють законодавчою і 
у край обмежених обсягах виконавчою вла-
дою. 

Така ситуація в цілому призвела до того, що 
міжнародне господарське право є розвинутим 
помітно слабкіше, аніж національне. До того ж 
сучасна структура міжнародних економічних 
організацій є достатньо складною внаслідок 
власної безсистемності. 

По-перше, це достатньо складна мережа ор-
ганізацій і органів ООН та її спеціалізованих ус-
танов. Найбільш впливові з них: Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжна-
родний валютний фонд (МВФ), Світова органі-
зація торгівлі (СОТ), Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

По-друге, неформальні консультаційні гру-
пи, що регулярно проводять власні зустрічі: Ве-
лика вісімка, Паризький та Лондонський клуби 
кредиторів, Давоський форум. 

По-третє, регіональні інтеграційні угрупо-
вання та об’єднання. Тенденція до регіоналізації 
є настільки активною, що у певному ступені 
можна говорити не стільки про глобалізацію, 

скільки про регіональний сепаратизм та протек-
ціонізм. 

На сьогодні діючими є 25 регіональних тор-
говельних та економічних угод та домовленос-
тей. Найбільш реальні інтеграційні процеси при 
цьому відбуваються практично у Західній Євро-
пі (ЄС) та Північній Америці (НАФТА). 

По-четверте, все більшого значення набу-
вають не дво-, а багатостороннє регулювання 
зовнішньоекономічних зв’язків. 

По-п’яте, це множина недержавних міжна-
родних організацій універсального, регіональ-
ного, галузевого чи функціонального характеру, 
що виконують консультативні, статистичні, до-
слідницькі, видавничі та інші завдання моніто-
рингу глобального етапу розвитку економіки. 
Кількість недержавних організацій (НДО) на 
міжнародному рівні зросла за період з 1990 р. з 
6 до 26 тисяч. Вони голосно заявили про себе у 
1992 р. на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро з 
проблем зовнішнього середовища. Наступними 
стали широкомасштабна компанія у 1994 р. за 
перегляд Світовим банком системи власних 
пріоритетів і демонстрація в Сіетлі у грудні 
1999 р., що майже зірвала зустріч на вищому рі-
вні країн-учасниць СОТ. 

Зростаюча активність і популярність НДО у 
певному ступені руйнує монополію влади і кон-
центрацію її у одних руках (державних структу-
рах), створює альтернативні канали інформації і 
тим самим як би готує народження структур 
глобального громадянського суспільства. У 
найближчий час слід очікувати, що НДО ста-
нуть об’єктом інтеграційних процесів. 

Ми маємо на сьогодні всі підстави ствер-
джувати, що часті конфліктні і стресові ситуа-
ції, з якими стикаються держави на глобальних 
ринках, призводять до, з одного боку, пошуку 
оптимальних шляхів захисту від непередбачу-
ваності, а з іншого, до намагання максимально-
го збереження переваг міжнаціональних інтег-
раційних процесів. Найбільш яскравим резуль-
татом цих намірів можна вважати тенденцію до 
регіоналізації. Регіоналізація є циклічним ана-
логом розділу світу на зони впливу. Різниця по-
лягає лише у методах – насилля поступається 
економічній доцільності. Географію інтеграцій-
них ареалів визначають головним чином так 
звані центри сили, навколо яких формуються 
поля співпадаючих національних інтересів. 
Природнім є те, що рівень (ступінь) співпадіння 
є достатньо рухомим, але головним є те, що ре-
зультуючий вектор, значний чи малий він за ро-
зміром, спрямовується у бік центру. Мотивами 
цих інтегруємих систем слугують не тільки ін-
тереси суб’єктів, що їх складають, але і пробле-
ми корпоративної протидії конкурентам. 
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Поряд з цим, в тіні реальних процесів регі-
оналізації залишаються непоміченими чи невір-
но інтерпретуємими передумови зародження 
нового Арабського халіфату. Ісламський фун-
даменталізм, що трактується майже як синонім 
тероризму, розглядається як деструктивне, асо-
ціальне ядро, а сам іслам як загроза розвитку. 
Така однобічність чи упередженість призведуть 
до того, що в хаосі деструктивних локальних 
процесів зародиться новий інтеграційний центр 
з величезним потенціалом і самою молодою і за 
сутністю неагресивною культурою. 

Зміни, що відбуваються всередині держав, є 
не настільки швидкими, як ті, що розгортаються 
у світовій системі. 

В результаті ООН насьогодні виконує по-
двійну функцію – обслуговує міждержавну сис-
тему, що склалася історично, і глобальну систе-
му, що переживає етап власного становлення. 
Потреби і устремління цих двох систем часто 
суперечать одні іншим. ООН на сьогодні є єди-
ним глобальним механізмом для одночасного 
підтримання зразків, що склалися історично, та 
інституціоналізації нових глибинних змін. Оскі-
льки сучасна картина світу відчуває значних 
змін, де наявною стає боротьба двох тенденцій – 
поліцентричності, що утворюється різноманіт-
ними неурядовими організаціями, і державно-
центричним світом, а політична культура ООН 
в основному орієнтується на суверенітет, і її но-
рми ставлять інтереси окремих держав-членів 
вище, аніж добробут світової спільноти, вини-
кають резонні критичні зауваження у бік остан-
ньої. Практика ж останніх років свідчить про те, 
що дії неформальних структур і політична куль-
тура ООН стали значно відрізнятися від тради-
ційних зразків. ООН все частіше втягується у 
внутрішньодержавні конфлікти, її миротворча 
та гуманітарна діяльність значно активізували-
ся. Причиною цих змін став істотний зсув у від-
ношенні держав до їх суверенних прерогатив, 
до проблеми глобального управління і ролі 
ООН. Принцип «згоди держав» змінився прин-
ципом «держави – є зобов’язаними – діяти – у – 
напрямку». Ця модифікація культури ООН є до-
статньо непомітною, але вона є далеко не триві-
альною. Держави все більше усвідомлюють, що 
поставши перед новими загрозами, вони повин-
ні дозволити ООН діяти у відповідності з нови-
ми завданнями. 

Особливо наочним є зсув у політичній ку-
льтурі ООН в галузі, що є пов’язаною з правами 
людини і демократичними цінностями. Як ре-
зультат, глобальна культура на сьогодні ґрунту-
ється на принципах, що передають першочерго-
ві завдання з захисту прав людини і демократії 
під юрисдикцію держав, а інші члени ООН ма-

ють право підключатися до вирішенню цих 
проблем навіть з використанням сили. 

Відмічений зсув в культурі ООН не слід 
вважати тимчасовим. Саме на сьогоднішньому 
етапі глобалізацїі анархічна міждержавна сис-
тема перетворюється у напівавтономну міждер-
жавну систему, члени якої частково є обмеже-
ними у вільному використанні власних суверен-
них прав. ООН не стала і, можливо, ніколи не 
стане світовим урядом, але вона у власному ро-
звиткові досягла такої точки, коли держави самі 
шукають з її боку схвалення власних дій, які ко-
лись розглядалися як реалізація їх суверенних 
прав. Анархічні засади світової економіки і по-
літики були суттєво підірваними необхідністю 
колективних дій і глобальною кооперацією, і 
кордони між внутрішнім та міжнародним пра-
вом радикально змінилися. 

Отже, держави і міждержавна система ООН 
еволюціонізують. Тенденції їх розвитку вказу-
ють на взаємну адаптацію. Більш-менш стабіль-
ним може вважатися і поліцентричний світ. Ті ж 
самі сили фрагментації, які спонукали держави 
до співробітництва, істотно розширили роль не-
урядових організацій на світовій арені. Багато 
НДО з елітних перетворюються на масові орга-
нізації, члени яких легко можуть бути мобілізо-
ваними на підтримку зусиль власних лідерів. 
Деякі дослідники пропонують інтегрувати НДО 
до державно-центричного світу. Інші ж критики 
стверджують, що представники НДО, що беруть 
участь у конференціях, які проводяться під егі-
дою ООН, демонструють ізольовану стратегію 
проникнення. Завдяки цьому суб’єкти поліцент-
ричного світу створюють систему контролю над 
державами, які є домінуючими у державно-
центричному світі. Спільнота НДО, звичайно, є 
далеким від консолідації навколо якогось ідео-
логічного «ядра» і є місцем суперництва за дос-
туп до ресурсів, впливу на світову громадсь-
кість і уряди. Хоча, в цілому, ця спільнота пра-
цює на універсалізацію. 

Теоретична роль ООН як містка між держа-
вно-центричним і поліцентричним світом впли-
ває на збереження її структури на майбутнє. 
Проте на сьогодні актуальними залишаються 
питання реформування ООН для того, щоб кра-
ще відобразити розподіл сил у державно-
центричному світі, не кажучи вже про напиран-
ня різноманітних НДО у поліцентричному світі. 
ООН повинна відповідати зростаючим вимогам 
глобалізуючогося світу і стати ембріональним 
сектором суспільної служби світової спільноти. 

Домінантою подальшого розвитку ООН 
прибічники даної концепції вважають різносп-
рямованість векторів інтересів країн-членів – 
постійних членів Ради безпеки Суперечливі цілі 
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США, Великобританії, Франції, Російської Фе-
дерації і Китаю допомагають зберігати баланс у 
міжнародній політиці і знаходити компроміси. 
Так іноді на противагу панівній позиції США 
пропонується розширення складу Ради Безпеки 
ООН за рахунок Японії, Індії та Німеччини. 

Спільність інтересів різних країн слугує 
об’єднуючим фактором, завдяки якому ООН на 
даний момент є єдиною організацією, що регу-
лює міжнародні відносини в широкому сенсі 
цього слова. Тому представники теорії глобалі-
зації під керівництвом міжнародних організацій 
відводять їй керівну роль у майбутньому світо-
вому устрої. В цьому разі до ООН відносять і 
такі міжнародні організації, як Світовий банк, 
Всесвітня організація охорони здоров’я, Міжна-
родна агенція з атомної енергії тощо. Автори, 
які бачать реформовану ООН головною діючою 
особою в інституційній організації глобалізації, 
розрізняють два основні шляхи досягнення пос-
тавленої цілі – стабільності і добробуту всіх 
країн світу. Один – поступове підвищення рівня 
легітимності Ради Безпеки ООН і рівня її ефек-
тивності. Другий, більш радикальний варіант 
передбачає еволюцію Ради Безпеки ООН у на-
прямі квазіуряду, Генеральної асамблеї – екві-
валента національних парламентів, МВФ – сві-
тового центрального банку тощо. 

Вочевидь, що на випадок реалізації такої 
схеми було б вже можливо говорити про глоба-
льне управління, глобальний уряд як про факт, 
що стався. У першому випадку виникає високий 
ступінь наднаціональності (і транснаціонально-
сті), що є притаманне цій системі загальносвіто-
вих інститутів, робить її функціонування у бі-
льшій мірі незалежним від держав і більш того, 
де-юре зобов’язує дотримуватись її рішень. Але 
на випадок утворення глобального уряду сучас-
на структура і принципи діяльності всесвітніх 
інституцій, які розглядаються, залишаються без 
істотних змін, розширюється лише сфера їхньо-
го впливу на всі країни світу, зводячи все глоба-
льне суспільство до меж держав. 

Не можна не відмітити і думку противників 
такої ідеї, які вважають дату 8 липня 2004 р., 
коли голова Ради Безпеки ООН узаконив воєнну 
окупацію і тим самим ретроспективно підтри-
мав війну в Іраку, всупереч чинним міжнарод-
ним законам і рішенню самої ООН, датою полі-
тичного суїциду ООН. Подальша доля ООН уя-
вляється для опонентів ООН як дилема: або 
припинення діяльності і існування як організа-
ції, або трансформація у принципово новий ор-
ган управління. 

Висновки. У будь-якому разі, на нашу дум-
ку, традиційно «одноповерхова» міжнародна 
регулююча система відходить у минуле. Їй на 

зміну приходить нова багатоярусна глобальна 
регулююча система, де, доповнюючи одна одну, 
взаємодіють між собою національні держави, 
міжнародні урядові і неурядові організації, тра-
нснаціональні корпорації і навіть міжнародні 
засоби масової інформації, які стають все більш 
впливовою політичною силою не тільки в наці-
ональному, але й у світовому масштабі. 

Перехід від традиційної моделі регулюван-
ня міжнародних відносин до нової розпочався 
ще у 40-х роках XX століття, коли були утворе-
ні ООН з її розгалуженою системою економіч-
них органів. Характерним є те, що перші міжна-
родні урядові організації утворилися у тих галу-
зях економічних відносин, які в середині XX 
століття були найбільш інтернаціоналізованими 
і вимагали колективного регулювання. Пізніше 
до них додавалися все нові і нові сфери і, відпо-
відно, утворювалися все нові інструменти для їх 
регулювання. 

Про масштаби і інтенсивність цього проце-
су переміщення повноважень з державного на 
міждержавний рівень говорять такі факти. З се-
редини 40-х років дотепер виникло близько 3 
тис. міжурядових організацій, які регулюють рі-
зноманітні сфери економіки, політики, екології, 
культури тощо. Їх доповнюють майже 20 тис. 
різноманітних неурядових міжнародних органі-
зацій, серед яких приблизно 2 тис. мають статус 
спостерігача при ООН. 

Процес перерозподілу повноважень між на-
ціональними державами і іншими регулюючими 
інститутами буде, без сумніву, продовжуватися 
і охоплювати нові сфери. Причому в нових умо-
вах держава змушена буде делегувати власні 
повноваження не тільки «нагору», наддержав-
ним структурам, але і «донизу» – регіональним і 
муніципальним інститутам на внутрішньому рі-
вні. За ступінню наростання глобалізаційних 
тенденцій все більша частка державного суве-
ренітету перерозподіляється між локальними, 
регіональними і всесвітніми регулюючими ін-
ститутами. В основу такого розподілу буде пок-
ладено принцип субсидіарності: в кожній конк-
ретній сфері суспільних відносин повноваження 
будуть концентруватися на тому рівні, де регу-
лювання даної сфери може здійснюватися най-
більш ефективно і з найбільшою користю для 
суспільства. 
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Постановка проблеми. Побудова нової 
економічної системи інноваційного типу супро-
воджується пошуком нових підходів до реаліза-
ції науково-технічного потенціалу. В значній 
мірі рішення даних проблем залежить від мож-
ливості використати сучасні фінансові інстру-
менти і механізми інвестування інноваційної ді-
яльності. Одним з найперспективніших напрям-
ків реалізації високо ризикових інноваційних 
проектів є венчурне інвестування. 

Аналіз літератури. В економічних публі-
каціях, присвячених венчурному інвестуванню в 
Україні, значна увага приділяється управлінню 
інноваціями, їх комерціалізації, аналізу інвести-
ційних ризиків, формуванню інфраструктурної 
підтримки венчурної діяльності. 

Однак, ми поділяємо думку І. Грозного [1], 
який вказує на локальний та фрагментарний ха-
рактер висвітлення в публікаціях проблем вен-
чурного інвестування. Це пов’язано з тим, що 
практика використання венчурного капіталу в 
інноваційному розвитку економіки нашої дер-
жави робить перші кроки. Відчувається нагаль-
на потреба у повноцінній концепції створенні і 
розвитку національної венчурної системи, що 
здатна формувати передумови активної іннова-
ційної діяльності з використанням венчурного 
капіталу. Отже, сучасний стан української еко-
номіки потребує нових підходів до рішення 
проблем стимулювання інноваційних процесів 
на основі розвитку венчурного фінансування, як 
на рівні країни в цілому, так і на рівні підпри-
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ємств. Тому проблема використання венчурного 
капіталу як джерела фінансування інноваційних 
процесів є актуальною як в теоретичному плані, 
так і для сучасної економічної практики. 

Метою статті є дослідження сутності та 
структури венчурного капіталу в системі інвес-
тування інноваційних процесів, оцінка сучасно-
го стану венчурного інвестування в Україні та 
визначення шляхів його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Досліджую-
чи питання венчурного капіталу як джерела фі-
нансування інноваційного розвитку О. Лапко [2] 
відзначає, що переважна більшість радикальних 
інновацій в усьому світі з’явилась тільки в рам-
ках великих науково-виробничих об’єднань. 

Підприємці-початківці та молоді компанії 
не могли в достатній мірі залучити кошти, не-
обхідні для розвитку свого інноваційного бізне-
су. Єдиним доступним джерелом були банківсь-
кі кредити, під забезпечення яких потрібно було 
закладати майно. Цих джерел, як правило, було 
недостатньо, і тому не було шансів на реаліза-
цію навіть перспективних ідей. Значні зміни в 
організацію фінансування інноваційного проце-
су внесло виникнення венчурного бізнесу. 

Мобільність венчурного капіталу у поєд-
нанні з його високою прибутковістю підтвер-
джують, що для вирішення питань підвищення 
інноваційної активності підприємств при реалі-
зації трансформаційних процесів в економіці 
венчурне інвестування перетворюється на най-
більш ефективний фактор розвитку. 

Огляд літературних джерел дозволив ви-
явити неоднозначні тлумачення терміну «вен-
чурний капітал». Так, наприклад, за визначен-
ням Європейської асоціації прямого інвестуван-
ня та венчурного капіталу [3], створеної з метою 
розвитку європейської моделі прямого інвесту-
вання та венчурного капіталу, – венчурний капі-
тал є дольовим капіталом, який надається про-
фесійними фірмами, що інвестують і спільно 
управляють приватними компаніями, які пере-
бувають на різних етапах розвитку і демон-
струють потенціал ймовірного суттєвого зрос-
тання [4]. 

В той же час Національна асоціація венчур-
ного капіталу США трактує поняття венчурного 
капіталу як довгострокового ризикового капіта-
лу, який інвестується в акції нових та швидко 
зростаючих компаній з метою отримання висо-
ких прибутків після реєстрації даних компаній 
на фондовій біржі [5]. З точки зору ролі венчур-
ного фінансування у системі інноваційних про-
цесів, венчурний капітал доцільно розглядати як 
структурний механізм, що об’єднує фінансовий 
та інтелектуальний капітал направлений на ак-
тивізацію інноваційної діяльності з метою 
отримання високих прибутків за умови значного 
ризику. 

Венчурний капітал, як будь-який інший ка-
пітал, має свої складові елементи без яких він не 
може повноцінно функціонувати. Основні скла-
дові венчурного капіталу представлені на рис. 1 
[6]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні складові венчурного капіталу. 
 

Особливість венчурного механізму полягає 
у поетапному фінансуванні підприємницьких 
проектів. Розподіл грошових потоків на окремі 
транші зумовлений, з одного боку, прагненням 
мінімізувати інвестиційний ризик на початкових 
стадіях інноваційного процесу, а з іншого – за-
безпеченням можливості залучення додаткових 
коштів у разі зміни початкового плану проекту в 
ході його реалізації [5]. В узагальненому вигляді 

функціонування венчурного капіталу може бути 
поділено на окремі стадії. Аналіз практичного 
досвіду використання венчурного інвестування 
дозволив виділити п’ять основних стадій вико-
ристання венчурного капіталу в системі фінан-
сування інноваційних процесів: seed («рання», 
«посівна»), start-up («старт», «початкова»), early 
stage або early growth («раннє зростання»), ex-
pansion («розширення»), exit або liquidity stage 

ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ 
(венчурні інвестори) 

ФОРМИ ТА СПОСОБИ НАКОПИЧЕННЯ 
(венчурні фонди) 

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 
(венчурний капіталіст) 

ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ 
(венчурні підприємства) 
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(«вихід», «фаза ліквідності»). 
Характеристика основних стадій циклу вен-

чурного фінансування інноваційних процесів 
представлена в табл. 1. [7]. 

Таблиця 1. 
Характеристика основних стадій венчурного фінансування інноваційних процесів. 

 

Стадія 
венчурного 

інвестування 
Цілі вкладання 

Джерела 
венчурного 

капіталу 

Очікуваний 
дохід 

Величина 
ризику 

Термін 
окупності 

1. seed 
(рання) 

Проведення НДІКР, 
формування бізнес пла-
нів і маркетингових до-
сліджень 

«Бізнес-ангели», 
державні фонди 
(гранти) 

Більше 50% 
річних (а іноді 
більше 100%) 

Дуже високі 
фінансові ри-
зики 

До 10 
років 

2. start-up 
(початкова) 

Організація виробницт-
ва, створення прототи-
пу нового виробу 

Венчурні фон-
ди, «бізнес ан-
гели» 

Приблизно 
35% річних 
(до 50%) 

Високий фі-
нансовий ри-
зик 

В середньо-
му 5–7 років 

3. early stage 
(раннє зрос-
тання) 

Впровадження на ри-
нок, завершення науко-
во-дослідних робіт, під-
вищення кваліфікації 
кадрів, створення рек-
лами, мережі збуту 

Венчурні фон-
ди, банки До 30% річних 

Зниження 
фінансового 
ризику 

В середньо-
му 4–7 років 

4. expansion 
(розширення) 

Розширення виробниц-
тва і збуту, оновлення 
продукції, збільшення 
обігових коштів, пок-
ращення системи збуту 

Банки, корпора-
ції, виробничо-
промислові, 
об’єднання  

Від 20% до 
30% річних 

Низький фі-
нансовий ри-
зик 

В середньо-
му 2–5 років 

5. exit 
(вихід) 

Фінансування виходу 
фірми на ринок цінних 
паперів 

Банки, публічні 
ринки, крупні 
корпорації 

До 20–25% рі-
чних 

Ризик незна-
чний і 
пов’язаний в 
основному з 
зовнішніми 
факторами 

До 1 року 

 

На основі викладеного доцільно відмітити 
ключові риси венчурного фінансування іннова-
ційних процесів: висока ступінь ризику інвесто-
ра; середній або довгостроковий характер вкла-
день; високий прибуток від інвестицій у формі 
приросту капіталу; відсутність гарантій для ін-
вестора; переважна спрямованість фінансування 
інноваційних проектів малих фірм з високим 
потенціалом розвитку. 

Результати оцінки функціонування венчур-
ного фінансування у світовій економічній сис-
темі дають можливість стверджувати, що ринок 
венчурного капіталу складається з двох основ-
них секторів: формального (представленого ве-
нчурними фондами) та неформального (пред-
ставленого індивідуальними інвесторами). 

Неформальний сектор характеризується пе-
реважно фінансуванням проектів на початкових 
стадіях їх розробки займаються, як правило, 
приватні особи («business angels»), які вклада-
ють «посівний капітал» («seed finance»). Розмір 
інвестицій бізнес-ангелів знаходиться в межах 
від 10 тис. до декількох мільйонів доларів і за-
звичай складає 5–20% їх коштів. За існуючими 
даними, кількість активних бізнес-ангелів у Єв-
ропі оцінюється в 125000, а кількість здійсню-
ваних ними інвестицій в 30–40 разів перевищує 

число інвестицій венчурних фондів. Кількість 
же потенційних бізнес-ангелів перевищує число 
активних у 10 разів. У США бізнес-ангели здій-
снюють більше 80% інвестицій на початкових 
стадіях і відіграють неоціненну роль у розвитку 
малого бізнесу. За оцінками експертів, тільки в 
США у 2010 році вони уклали 50 000 операцій 
на загальну суму 40 млрд. дол. У Європейсько-
му Союзі інвестиційний пул, принаймні, одного 
мільйона потенційних бізнес-ангелів складає 
10–20 млрд. євро. У середньому, щорічно вони 
фінансують в 30–40 разів більше нових компа-
ній, у порівнянні з інституційними венчурними 
інвесторами [8]. Формальний сектор венчурного 
капіталу характеризується вкладанням інвести-
ційних коштів на пізніших стадіях розвитку ін-
вестованих компанії, однак при цьому розміри 
фінансування значно більші. У США мова йде 
про суми від 250 тис. до 20 млн. дол. на одне 
«коло» фінансування. Займаються цим найчас-
тіше спеціальні інститути – венчурні фонди [9]. 

Венчурний фонд – це відкрита динамічна 
інвестиційна система, з характерною особливістю 
якої є високий ступінь самоорганізованості та 
самовдосконалення при неухильному збережен-
ні управляючих параметрів, які складають його 
концептуальну та регламентуючу основу [10]. 
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Традиційні джерела формування інвести-
ційних фондів у більшості країн світу – кошти 
приватних інвесторів, інвестиційні інститути, 
пенсійні фонди, страхові компанії, різні урядові 

агентства і міжнародні організації. Порівняль-
ний аналіз діяльності міжнародних венчурних 
фондів у системі інвестування інноваційних 
процесів представлений у табл. 2. 

Таблиця 2. 
Діяльність міжнародних асоціацій венчурного інвестування. 

 

Назва 
організації Характеристика діяльності Роль у процесі фінансування 

інноваційних процесів 
Європейська Асо-
ціація Прямого і 
Венчурного Інвес-
тування (EVCA) 

Представляє європейський сектор ін-
дустрії прямих інвестицій та сприяє 
розвитку цього класу активів як у Єв-
ропі, так і по всьому світі [5]. 

Діяльність охоплює всі стадії інвестування 
інноваційних процесів (посівна, стартова, ка-
пітал розвитку), а також різні види викупу. 

Асоціація Прямо-
го Інвестування 
Ринків, що розви-
ваються (EMPEA) 

Організація з широкою географією 
своїх членів, що створена для обслуго-
вування процесів прямого та венчурно-
го інвестування на розвинутих ринках 
Азії, Африки, Латинської Америки [3]. 

Виступає основою розвитку ринків венчур-
ного капіталу та регламентує механізми інве-
стування інноваційних процесів вказаних 
країн на основі організації конференції, на-
дання площадок для встановлення ділових 
контактів, обміну інтелектуальними ресурса-
ми серед учасників венчурного процесу. 

Асоціація Венчу-
рного Інвестуван-
ня Країн Персид-
ського Заливу 
(GVCA) 
 

Некомерційна асоціація, цілями якої є: 
пропаганда індустрії венчурного інвес-
тування, що сприяє економічному зрос-
танню регіону, сприяння встановленню 
ділових контактів; аналіз статистичних 
даних та іншої інформації щодо індуст-
рії венчурного фінансування; підтримка 
професійного росту та навчання [5]. 

Діяльність Асоціації стосується аспектів роз-
робки стратегічних напрямків інвестування 
інноваційних процесів, регулювання іннова-
ційних моделей, управління мобілізацією і 
структуруванням капіталу, спрямованого на 
інноваційний розвиток. 

Асоціація 
Венчурного 
Інвестування Ла-
тинської Америки 
(LAVCA) 

Некомерційна організація, робота якої 
направлена на підтримку та розвиток 
індустрії венчурного та прямого інвес-
тування у країнах Латинської Америки 
і Карибського басейну [1]. 

Основна задача організації: стимулювання 
інноваційної активності економіки як регіо-
ну, так і окремих підприємств шляхом ство-
рення дослідницьких програм, організації 
обміну корисним досвідом і знаннями між 
учасниками інноваційних процесів та вен-
чурної індустрії. 

Російська Асоціа-
ція Прямого і Ве-
нчурного інвесту-
вання (RVCA) 

Основне завдання асоціації – сприяння 
становленню та розвитку ринку пря-
мих інвестицій та венчурного капіталу 
в Росії [8]. 

Організація сприяє формуванню політичного 
та підприємницького клімату, сприятливого 
для інвестиційної діяльності в процесі розвит-
ку інноваційних процесів в економіці, розви-
ток, інформаційне забезпечення комунікатив-
них площадок для учасників ринку венчурно-
го інвестування, розвиток сучасної системи 
освіти для підготовки кадрів як для інновацій-
них компаній, так і для венчурних фондів. 

Українська Асоці-
ація Інвестиційно-
го бізнесу (UVAB) 

Організація створена з метою сприяння 
розвитку прямого та венчурного інвес-
тування в Україні [9]. 

Основні завдання у процесі венчурного інве-
стування інноваційних процесів: розробка 
методологічних рекомендацій для підпри-
ємств-реципієнтів щодо підготовки інформа-
ції для отримання фінансування від венчур-
них фондів; робота щодо удосконалення за-
конодавчої бази; проведення презентацій та 
конференцій. 

 

Формальний і неформальний сектори відіг-
рають взаємодоповнюючі ролі. Інвестиції нефо-
рмального сектора особливо важливі на ранніх 
стадіях розвитку «стартових» фірм, коли вони 
потребують «посівного капіталу» для розробки 
концепції продукту і дослідного зразка, тоді як 
формальний сектор активніший на стадії швид-
кого зростання фірми, коли потрібні кошти на 
розширення виробництва і збільшення обсягу 

продажів. В Україні венчурна система інвесту-
вання інноваційних процесів знаходиться на по-
чатковій стадії становлення. Використання вен-
чурного капіталу як інструменту фінансування 
інноваційних процесів стримується такими фак-
торами як: відсутність в законодавстві організа-
ційно-правових форм та умов для діяльності 
фондів прямих та венчурних інвестицій; висока 
зарегульованість і відсутність гнучких форм фі-
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нансування інноваційних етапів; недостатній 
обсяг державної підтримки; відсутність системи 
мотивації та маркетингових досліджень іннова-
ційній сфері; недостатня кількість кваліфікова-
них кадрів; слабка інтеграція в глобальну вен-
чурну систему і суттєві бар’єри при проведенні 
міжнародних операцій; недостатня розвиненість 
фондового ринку. 

Отже, інноватика стає базовим фактором 
розвитку та конкурентоспроможності як країни 
в цілому, так і окремих підприємств. Як свід-
чить досвід розвинених країн, венчурний капі-
тал виступає стратегічним фактором в процесі 
інвестування інноваційної діяльності. Форму-
вання венчурної інноваційної системи сприяє 
підвищенню динаміки господарської діяльності, 
структурному оновленню економіки і стимулю-
ванню інноваційних перетворень на підприємс-
твах і організаціях. Однак, венчурна індустрія в 
Україні тільки починає формуватись. На даному 
етапі необхідно створити інституціональні умо-
ви для розвитку. Створення таких умов можли-
ве за рахунок таких заходів: удосконалення за-
конодавчої бази з метою правового регулюван-
ня створення та функціонування інститутів вен-
чурного інвестування інноваційних процесів; 
створення спеціалізованої організаційної струк-
тури некомерційного партнерства, що здатна 
була б реагувати на широкий спектр питань, 
пов’язаних з ризиковим інвестуванням; форму-
вання, підтримка та інформаційне забезпечення 
іміджу як країни в цілому, так і окремих регіо-
нів та підприємств, як інвестиційне привабливо-
го об’єкту; стимулювання розвитку інновацій-
них процесів шляхом забезпечення пільгового 
оподаткування; проведення та пропаганда мар-
кетингових досліджень; формування комплекс-
них програм навчання персоналу, активна пози-

ція щодо використання нематеріальних активів 
та інтелектуального потенціалу. 
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Постановка проблеми. Глобалізація між-
народного бізнесу вимагає зміни позицій його 
корпоративної відповідальності. Міжнародна 
корпоративна експансія на зовнішні ринки зосе-
реджує увагу світової спільноти на вимогах 
прозорості фінансово-господарської діяльності 
корпорацій, ясності їх підходів ведення бізнесу, 
оцінки його впливу на навколишнє та соціальне 
середовище. Все це викликано негативним 
впливом людської діяльності на кліматичний 
режим планети. В якості підтверджуючого ар-
гументу приведемо загальний перелік проблем, 
що впливають на глобальну зміну клімату пла-
нети, в країнах, що розвиваються: складова біо-
маси в структурі побутового первинного енер-
госпоживання – 80%, переважання богарного 
(незрошуваного) сільського господарства, не-
розвинена інфраструктура, залежність економік 
від природних ресурсів, вплив урбанізації та ін-
дустріалізації на деградацію оточуючого сере-
довища. Економікам цих країн потрібні суттєві 
розширення енергетичних та транспортних сис-
тем, міського господарства та сільськогосподар-
ського виробництва. І якщо визначений прогрес 
буде досягатися за рахунок традиційних техно-
логій і інтенсивного використання вуглеводню, 
це приведе до ще значнішого збільшення об’єму 
парникових газів, а значить і зміни клімату на 
Землі. Зміна кліматичного режиму планети є за-
грозою для всіх держав і в майбутньому буде 
лише ускладнювати процес розвитку. 

Оцінка меж температурних коливань в дов-
гостроковій перспективі дає документальне під-
твердження підвищення температури Землі на 1 
градус в порівняння з доісторичною ерою. Гло-
бальні кліматичні моделі, на основі яких оціню-
ється вплив на клімат Землі людської діяльнос-
ті, прогнозують діапазон підвищення можливих 
температур майбутнього тисячоліття від 2 до 5 
градусів навіть у випадку прийняття найрішу-
чіших заходів протидії наслідкам потепління. 
Глобальне потепління несе небезпеку для всіх 
країн, але найбільш вразливими у цих умовах 
будуть країни, що розвиваються ( приблизно 
75–80% вартості збитків). За оцінками спеціалі-
стів потепління лише на 2 градуси в порівнянні 
з рівнем температур доісторичної епохи приведе 
до щорічного зниження ВВП країн Африки та 
Південної Африки на 4–5%. Більшість країн, що 
розвиваються, не мають достатніх фінансових і 
технічних можливостей для управління постій-
но зростаючими ризиками зміни клімату плане-

ти. До того ж їх рівень благополуччя безпосере-
дньо залежить від природного ресурсного поте-
нціалу, який нерозривно пов’язаний з кліматич-
ними умовами. 

За історію свого існування людство ніколи 
не стикалося з потеплінням такого масштабу. 
Його наслідки можуть досить жорстко обмежи-
ти можливості розвитку. Тільки прийняття не-
відкладних та широкомасштабних заходів по 
скороченню викидів парникових газів зможе 
допомогти уникнути небезпеки пов’язаної з по-
теплінням клімату. 

Аналіз літератури. Проблемам глобальної 
корпоративної відповідальності присвячені ро-
боти політиків, політологів, вчених, дослідни-
ків, філософів, медиків, екологів. Теоретичні 
основи сучасного бачення проблеми та розвитку 
КСВ закладено провідними світовими школами 
бізнесу [1–3]. Українськими та російськими 
вченими О. Білорусом, Д. Лук’яненко, Д. Пан-
ченко [4], И. Беляєвою, М. Ескандаровим [5] та 
ін. [6] вивчалися сучасні проблеми КСВ та роз-
роблені основні принципи «лідерства» сучасно-
сті. Європейські країни демонструють приклади 
зацікавленості держави, як координатора та мо-
тиватора корпоративної соціальної відповідаль-
ності бізнесу [7]. Україна знаходиться в числі 
активних учасників глобальних ініціатив лідер-
ства з КСВ. Проект Національної концепції роз-
витку соціальної відповідальності бізнесу в Ук-
раїні обговорюється діловими колами та держа-
вними діячами країни [8]. 

Проведений аналіз наукових публікацій з 
названої теми дає підстави зазначити необхід-
ність розвитку ідеї глобального лідерства. Не-
зважаючи на значний обсяг публікацій з про-
блем корпоративної відповідальності, питання 
формування, розвитку та становлення механіз-
мів корпоративної відповідальності в рамках 
глобального управління недостатньо висвітлені 
у вітчизняних фахових дослідженнях, мало 
представлені в магістерських програмах нав-
чання українських вищих закладів, розгляда-
ються переважно фрагментарно, вибірково та не 
системно. Важливість вивчення проблеми фор-
мування лідерства в сфері корпоративної відпо-
відальності, створення платформ взаємодії між-
народних, державних, бізнесових і навчальних 
інституцій, визначення методологічних підходів 
та розробки програм навчання відповідальному 
менеджменту обумовлює актуальність та цілі 
представленої статті. 
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Мета дослідження – вивчення «лідерства» 
у контексті глобальної корпоративної відпові-
дальності на базі створення авторських навча-
льних програм з фундаментальних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
основними пріоритетами розвитку світової спі-
льноти залишаються скорочення бідності та 
сталий розвиток. За оцінками економічних дос-
ліджень, прогнозований світовий економічний 
ріст не буде достатньо швидким та рівномірним, 
а значить достатнім для того, щоб протистояти 
загрозам зміни кліматичного режиму планети, 
особливо якщо в його основі будуть вуглеводне 
залежні моделі розвитку. Тому в основу глоба-
льної відповідальності не можна закладати ви-
бір між економічним ростом та зміною клімату. 
Дієвим, розумним буде об’єднати та сформува-
ти світову спільноту єдиною ініціативою глоба-
льної відповідальності для вирішення проблем 
глобального потепління, яка б була тісно 
пов’язана з економічним розвитком, знижувала 
б ступінь вразливості та забезпечувала б фінан-
сування переходу до моделі низько-вуглевод-
ного економічного зростання. 

Кожний четвертий топ-менеджер, який 
приймав участь в опитуванні дослідження «Но-
ва ера сталого розвитку», проведеного Accenture 
та ініціативою Глобального договору ООН для 
саміту бізнес-лідерів «Створюючи нову еру ста-
лого розвитку» (23–25 червня 2010 р.), відмітив 
нехватку необхідних знань та навиків у мене-
джерів, що є головною перешкодою впрова-
дження комплексного підходу до корпоративної 
соціальної відповідальності компаній [9; 10]. 

Отже, більшість керівників бізнес структур 
впевнені, що для того, щоб компанії могли ада-
птуватися до змінного зовнішнього середовища, 
необхідно вносити зміни в учбові програми по 
менеджменту. Успіх залежить від зміни моделей 
відповідальної поведінки людей, компаній, кор-
порацій, держав та міжнародних інституцій. 

Було проведене дослідження зарубіжних та 
вітчизняних практик викладання курсів (основ-
них і спецкурсів) та програм (бакалаврських, 
магістерських, аспірантських) «Корпоративна 
соціальна відповідальність» (далі КСВ). Фраг-
мент дослідження приведено в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Формат практик навчання КСВ. 

 

Назва учбового закладу 
Наявність магістерсь-
кої програми / курсу 

КСВ 

Кількість 
кредитів 

Контрольні 
акценти 

Кількість 
базових / 

вибіркових 
курсів 

Лондонський Метрополіте-
новський Університет Магістерська програма 180 дисертація 5/2 

Університет Йоркшира Курс КСВ 10 кейси, екзамен 1 
Університет Ланкастера Курс для аспірантів  кейси 1 

Університет Глостершира Модуль з оточуючого 
середовища  кейси  

Університет Честера Модуль сталого розвитку  практика, звіт  
Дублінський технологічний 
інститут, Ірландія 4 модуля КСВ  проект, екзамен 4/1 

Лейцестерська Бізнес школа 7 модулів КСВ   7/– 
Бізнес щкола Нотінгемського 
Університету 

Магістерська програма 
КСВ 180 дисертація  

Віденський Університет Програма для аспірантів   1/– 
Український національний 
університет ім. Т. Г. Шевчен-
ко 

Окремі лекції, семінар-
ські заняття  

можлива магістерсь-
ка робота відповід-

ної тематики 
 

Києво-Могилянська академія Окремі модулі КСВ в 
різних дисциплінах    

Університет банківської спра-
ви Нацбанку України Спецкурс для магістрів   1/– 

 

Примечание: фрагмент дослідження [11–13]. 
 

На сьогодні сформована глобальна відпові-
дальність бізнес-шкіл, які приєднуються до іні-
ціативи ООН «Глобальний договір» та публіку-
ють свої звіти по сталому розвитку. Бачення 
глобальної відповідальності бізнес шкіл – це 
формування ефективного та відповідального 
менеджменту, здатного розуміти світові життє-
во важливі проблеми пов’язані зі збереженням 

оточуючого середовища; боротьбою з соціаль-
ною нерівністю та асиметрією економічного ро-
звитку світу; створенням дружнього інвестицій-
ного клімату і сприятливого регулятивного се-
редовища міжнародних корпорацій; продуцію-
вання нових знань, навиків та менталітету біз-
нес кіл; вихованням споживачів; застосуванням 
інноваційних технологій. 
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Основні поведінкові формати глобальної 
відповідальності бізнес шкіл – це виховання но-
вого покоління менеджерів, об’єднаних філосо-
фією глобальної відповідальності бізнесу; роз-
ширення існуючих та введення нових курсів та 
програм присвячених етиці ведення бізнесу та 
його глобальній відповідальності; активізація 
науково-дослідницької діяльності в цьому на-
прямку; підтримка та розробка інноваційних 
програм на тему соціальної відповідальності 
міжнародних корпорацій; орієнтація навчання 
на соціально-культурну відкритість, на розвиток 
діалогу в сфері трудових відносин, на захист ото-
чуючого середовища, на соціальну інтеграцію 
інвалідів, на фінансову підтримку студентів. 

Слід акцентувати увагу на існуванні Між-
народної ініціативи «Принципи викладання від-
повідального менеджменту» UN PRME. Зараз 
до неї приєднались 290 компаній і організацій, 
серед них і українські: Києво-Могилянська біз-
нес-школа, Міжнародний інститут менеджменту 
та інші.Українська мережа Глобального догово-
ру ООН стала однією з трьох мереж (Сербія, 
Японія), робота яких визнана ГД ООН самою 
активною і результативною в 2010 р. Основні 
заходи, що демонструють цю активність та ре-
зультативність, це: Національні конкурси бізнес 
кейсів по КСВ 2009 і 2010 рр.; Національні кон-
курси для журналістів на кращий аналітичний 
матеріал з висвітлення теми КСВ в Україні 2009 
і 2010 рр.; круглі столи «Впровадження курсу з 
КСВ в українських університетах: методологія, 
перші результати, перспективи», «Роль бізнес-
шкіл – об’єднуватися у підготовці відповідаль-
них лідерів»; засідання Консультаційної ради з 
розробки проекту Національної концепції роз-
витку соціальної відповідальності бізнесу в Ук-
раїні, офіційна реєстрація професії менеджера з 

КСВ, розробка програми навчальної дисципліни 
«Корпоративна соціальна відповідальність» для 
студентів галузей знань «Економіка та підприє-
мництво», «Менеджмент та адміністрування» 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр [14], 
Всеукраїнський літній інститут з викладання 
КСВ. 

Держава через Міністерство науки і освіти 
(МОН) України (наказ № 99 від 10.02.2010 р. 
«Про концепцію організації підготовки магіст-
рів в Україні») рекомендує зробити дисципліну 
«Корпоративна соціальна відповідальність» но-
рмативною. Ініціативою ГД ООН в Україні, 
групи науковців та відповідальних компаній – 
лідерів українського бізнес середовища є гайд 
інтеграції курсу КСВ в МВА та конкурс автор-
ських магістерських програм з КСВ. 

Вже декілька років у Київському націона-
льному економічному університеті ім. Вадима 
Гетьмана група викладачів кафедри міжнарод-
ного менеджменту під керівництвом д.е.н., про-
фесора Д. Г. Лук’яненко проводить дослідниць-
ку роботу «Глобальне управління і КСВ». Пер-
ші результати названих досліджень знайшли 
своє відображення у відповідних темах бакала-
врських та магістерських курсів «Глобальна 
економіка», «Міжнародний менеджмент», в між 
предметнім тренінгу «Технології крос-культур-
ного менеджменту: адаптація до умов реального 
середовища» магістерської програми «Управ-
ління міжнародним бізнесом», підготовці док-
торських та кандидатських наукових робіт. 

Одним з вагомих результатів є розробка ав-
торської магістерської програми «Глобальне 
відповідальне лідерство» (д.е.н. Панченко Е. Г., 
к.е.н. Петрашко Л. П.). 

Методологічні та методичні аспекти її фор-
мування викладені в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Авторська програми МБА «Глобальне відповідальне лідерство». 

 

Назва модулю Базовий / ви-
бірковий Кредити Семестр 

1. Перспективи глобального управління в контексті сталого розвитку 
(лекції) 
1.1. Диспут «Національна стратегія сталого розвитку» 
1.2. Семінар «Специфіка діагностики КСВ міжнародних компаній» 

Базовий 
 

Вибірковий 
Вибірковий 

10 

1 
 

1 
1 

1. Етичні дилеми глобального управління (лекції) 
1.1. Майстерня проектування моделей етичних рішень в міжнародно-
му бізнес середовищі 
1.2. Дискусійний клуб «Ринкова етика» 

Базовий 
Вибірковий 

 
Вибірковий 

10 

1 
1 
 

1 
1. Корпоративний менеджмент та стандарти корпоративної соціаль-
ної звітності (лекції) 
1.1. Інтегрована оцінка рівня інформаційної прозорості та системнос-
ті міжнародних корпорацій в сфері КСВ (практика 1 тиждень, звіт) 
1.2. Тренінг «Соціальна звітність» 

Базовий 
 

Обов’язковий 
 

Обов’язковий 

10 

1 
 

1–2 
 

2 
1. Бізнес-лідери соціальної відповідальності ( на вибір) 
1.1. Дисертація 
1.2. Дослідження бізнес-практик КСВ міжнародних корпорацій 

Інтерактивний 
модуль (дос-
лідження та 

20 
2 
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1.3. Формування та розробка кейсів з КСВ міжнародних корпорацій 
1.4. Груповий проект 

презентація 
результатів) 

 

Основною метою магістерської програми 
«Глобальне відповідальне лідерство» є форму-
вання у слухачів базових знань з корпоративної 
відповідальності, засвоєння практичного ін-
струментарію реалізації соціально відповідаль-
ної поведінки корпорацій в сучасному бізнес 
середовищі, підготовка відповідальних лідерів – 
інтеграторів, що забезпечать переорієнтацію 
стратегій компанії в напрямку сталого розвитку 
та відповідального ведення бізнесу. 

Типова програма МВА «Глобальне відпові-
дальне лідерство» розрахована на 4 модулі: 

1 модуль «Перспективи глобального управ-
ління в контексті сталого розвитку». Сучасні 
концепції та критичні перспективи глобального 
управління. КСВ в контексті сталого розвитку 
та глобалізації (ключові концепції). Визначення 
КСВ. Глобальні ініціативи та принципи відпові-
дального лідерства. Проблеми регулювання КСВ. 
Особливості регулювання та законодавство по 
сталому розвитку: ЄС, США. Ієрархія інструме-
нтарію корпоративної соціальної відповідально-
сті в міжнародному бізнесі. Параметри глобаль-
ної корпоративної відповідальності. Глобальний 
моніторинг соціальної і етичної відповідальнос-
ті міжнародних корпорацій. Крос-культурні 
ціннісні орієнтації глобальної корпоративної 
відповідальності. Електронна отологія і КСВ. 

2 модуль «Етичні дилеми глобального уп-
равління». Макро- та мікрорівні етичних про-
блем міжнародного бізнесу. Категорії соціально 
відповідальної поведінки та їх крос-культурні 
особливості. Деонтологічна , телеологічна, рин-
кова етика. Етичні конфлікти. Моделі прийняття 
етичних рішень. Етика і корупція. Етичний кон-
троль. Корпоративний шантаж. Діагностика та 
вимірювання етики. Етичний аудит. Корпорати-
вні цінності, кодекс поведінки і етика. Етична 
самоорганізація у віртуальних соціумах. Корпо-
ративне громадянство: соціальний, політичний і 
економічний контекст. 

3 модуль « Корпоративний менеджмент та 
стандарти корпоративної соціальної звітнос-
ті». Трансформаційна модель корпоративного 
менеджменту. Концепція управління вартістю 
міжнародної компанії. Управління ризиками. 
Соціальний контракт. Інформація і комунікація. 
Керівництва, міжнародні стандарти та основні 
принципи соціального та екологічного обліку, 
аудиту та звітності. Стратегії корпоративної со-
ціальної звітності. 

4 модуль «Бізнес-лідери соціальної відпові-
дальності» – цей інтерактивний модуль перед-
бачає дослідження формування глобальних пар-

тнерств відповідальних бізнес-лідерів; ство-
рення платформ глобальної взаємодії міжнарод-
них, державних, бізнес та навчальних інститу-
цій; практик КСВ міжнародних корпорацій та 
презентацію його результатів. 

Формат 4 модулю: визначення теми дослі-
дження. Філософія, процес та дизайн дослі-
дження. Огляд та критичний аналіз літератури. 
Збирання даних: види даних, джерела, техніки 
збору та маніпуляція даних. Якісні дослідження: 
інтерв’ю, фокус-групи, анкети, вивчення бізнес-
кейсів. Кількісні дослідження: анкети, інтерв’ю, 
когнітивне картування, аналіз статистичних да-
них, вивчення кейсів. Перевірка гіпотез та про-
позицій. Написання дисертації. Дослідження 
кейсів КСВ на міжнародній арені. Дослідження 
міжнародних бізнес-практик КСВ. Презентація 
дослідження (2500–3500 слів на узгоджену те-
му). Груповий проект. Есе від групи (4000 слів). 

Висновки. Саме в переломний момент сві-
тового економічного розвитку, коли концепція 
сталого розвитку повинна інтегруватися в бізнес 
стратегії більшості компаній світу необхідно, 
щоб бізнес школи формували у своїх слухачів 
базові знання з теорії та практики перспектив 
глобального управління: глобального відповіда-
льного лідерства та допомагали набувати відпо-
відних професійних компетенції, що забезпечу-
ють механізми реалізації глобальної відповіда-
льної поведінки в сучасному бізнес середовищі. 
Саме на такі цілі направлена авторська магіс-
терська програма «Глобальне відповідальне лі-
дерство». 
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Раздел 3. УЧЕТ И АУДИТ 
 
УДК 336.22 

Аблязова С. А. 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ 
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті розкриваються актуальні проблеми спрощеної системи оподаткування в Україні, ро-
зкривається порядок сплати єдиного податку і аналізуються переваги і недоліки Проектів Закону 
«Про спрощену систему оподаткування». 

Ключові слова: спрощена система, оподаткування, єдиний податок. 
В статье раскрываются актуальные проблемы упрощенной системы налогообложения в Укра-

ине, раскрывается порядок оплаты единого налога и анализируются преимущества и недостатки 
Проектов Закона «Об упрощенной системе налогообложения». 

Ключевые слова: упрощенная система, налогообложение, единый налог. 
The actual problems of the Ukrainen simplified taxation system, the paymens torder of the united tax 

are eopens up and advantages and lacks of Law Projects «About simplified system of taxation» are analysed 
in the article. 

Key words: the simplified system, taxation, united tax. 
 
Постановка проблеми. Одним з основних 

чинників розвитку підприємницької діяльності в 
Україні є сприятливий режим оподаткування. З 
набуттям Україною незалежності, її орієнтацією 
на формування ефективної ринкової економіки, 
однією з складових якої є мале підприємництво, 
виникла необхідність у послабленні на нього 
податкового тиску, що виявилося у запрова-
дженні наприкінці 90-х років ХХ ст. єдиного 
податку. На сучасному етапі становлення націо-
нальної економіки зазначеному податку відво-
диться значна роль у спрощенні оподаткування 
доходів суб’єктів малого підприємництва, міні-
мізації їх витрат на облік і звітність, зменшенні 
кількості спорів платників з контролюючими 
органами, підвищенні рівня зайнятості населен-
ня, збільшенні надходжень до бюджету, змен-
шенні витрат на адміністрування податків. 
Спрощена система оподаткування стала най-
більш резонансним аспектом Податкового коде-
ксу України від 02.12.2010 р. № 2755 [1]. Відпо-
відно до розділу ХІV «Спеціальні податкові ре-
жими» Податкового кодексу Глава 1, яка перед-
бачала реформування спрощеної системи опо-
даткування, обліку і звітності, відповідно до су-
часних напрямів реформування податкової по-
літики держави, у тому числі відносно стиму-
лювання діяльності суб’єктів малого підприєм-
ництва на етапі установи власного бізнесу була 
виключена. У зв’язку з цим питання правового 
регулювання єдиного податку для суб’єктів ма-
лого підприємництва є актуальними та потре-
бують науково-теоретичного опрацювання і ви-
роблення практичних рекомендацій щодо удо-
сконалення законодавства у цій сфері. 

Аналіз літератури. Актуальність теми 
статті підтверджується також ступенем наукової 
розробки проблеми дослідження. У фінансовій 
науці незалежної України проблема сучасного 
єдиного податку досліджується такими учени-
ми-економістами, як Ю. Б. Іванов, А. М. Соко-
ловська, В. Г. Князєва, В. М. Опаріна, В. М. 
Пушкарьової, Д. Г. Черніка, В. М. Федосова та 
інших. 

Особливості виникнення, існування і при-
пинення фінансових і податкових правовідно-
син, елементи податкового закону, а також ок-
ремі аспекти правового регулювання єдиного 
податку, його місця в системі обов’язкових пла-
тежів досліджувались українськими вченими-
юристами: В. В. Безуглою, Д. А. Бекерською, 
М. М. Весельським, Л. К. Вороновою, Н. В. Во-
ротіною, Р. О. Гаврилюк, С. Т. Кадькаленком, 
М. П. Кучерявенком, О. П. Орлюк, П. С. Па-
цурківським, Н. Ю. Пришвою, М. О. Перепели-
цею, О. Г. Свєчніковою. Водночас, комплексно 
проблеми реформування спрощеної системи 
оподаткування в умовах прийняття Податкового 
кодексу України ще не розглядалися. 

Метою наукового дослідження є визначен-
ня актуальних проблем спрощеної системи опо-
даткування в Україні, розкриття порядка сплати 
єдиного податку та проведення критичного ана-
лізу переваг і недоліків Проектів Закону «Про 
спрощену систему оподаткування». 

Виклад основного матеріалу. Підрозділ 8 
розділу ХХ Перехідних положень Податкового 
кодексу України передбачає особливості єдино-
го податку. Так, з 1 січня 2011 року до внесення 
змін в розділ XIV Податкового кодексу України 
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в частині оподаткування суб’єктів малого підп-
риємництва діє Указ Президента України від 
03.07.1998р. № 727 «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку і звітності суб’єктів ма-

лого підприємництва»[2]. Однак, незважаючи на 
це податкове навантаження на фізичних осіб 
підприємців (ФОП), все одно зросло й буде збі-
льшуватиметься надалі (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Розрахунок податкового навантаження на підприємця в Україні. 

 

Перелік платежів ФОП до липня 2010 року 
Максимальна ставка податку 200 грн. 
Розподіл суми податку  
до бюджету 86 грн. 
до Пенсійного фонду 84 грн. 
до органів соціального страхування 30 грн. 
Загальне податкове навантаження до 200 грн. в месяц 

Перелік платежів ФОП з липня 2010 року 
Максимальна ставка податку 200 грн. 
Розподіл суми податку  
в бюджет 86 грн. 
до Пенсійного фонду 84 грн. 
до органів соціального страхування 30 грн. 
Додаткові платежі до Пенсійного фонду 295–306 грн. (залежно від мін.зарплати) 

«мінус» вже сплачений внесок в ПФ 
Загальне податкове навантаження до 334 грн. за месяц 

Перелік платежів ФОП з січня 2011р. 
Максимальна ставка податку 200 грн. 
Розподіл суми податку  
до бюджету 86 грн. 
до Пенсійного фонду та органів соціального страхування 114 грн. (входит в сумму единого соцвзноса) 
Єдиний соціальний внесок 327–14,1 тис. грн. 
Загальне податкове навантаження до 413–14,2 тис. грн. в месяц 

 

Примечание: розрахунки приведені для максимальної ставки єдиного податку, розмір платежів може мінятися 
залежно від ставки податку і єдиного соцвзноса. Складено автором на підставі податкового кодексу України [1]. 
 

Як видно на рис. 1 и 2, до прийняття Подат-
кового кодексу велика частина витрат платників 

єдиного податку складалася з відрахувань до 
позабюджетних соціальних фондів. 

 
Рис. 1. Порядок сплати єдиного податку до липня 2010 року. 

 

 
Рис. 2. Порядок сплати єдиного податку з липня 2010 року. 

Порядок сплати: 
до 20 числа кожного 
місяця відвідати банк і 
перевести згадану су-
му по реквізитах пода-
ткової інспекції того 
району, в якому зареє-
стрований платник 
єдиного податку 

Ставка та порядок розпо-
ділення: 

Максимальна ставка – 200 грн. 
Розподіл – Держказначейство 

43% (86 грн.) до місце-
вого бюджету 

15% (30 грн.) до ФССБ 

33,2% від сумми мінімальної з/п – до 
Пенсійного фонду 
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стрований платник 
єдиного податку 

Ставка та порядок розподі-
лення: 

Максимальна ставка – 200 грн. 
Розподіл – Держказначейство 

43% (86 грн.) до місце-
вого бюджету 

15% (30 грн.) до ФССБ 

42% (84 грн.) до Пен-
сійного фонду 
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Але тепер платежі до цих фондів «вичленя-
тимуть» не із ставки податку, а розраховуватися 
окремо (рис. 3). Базою для розрахунку ЄСВ є мі-
німальна зарплата (з 01.01.2011 року вона скла-
дає 941 грн.). Підприємець окрім 43% ставки єди-
ного податку повинен сплатити наступну сумму: 
941 грн. × 34,7% = 327 грн. Максимально підпри-

ємець віддаватиме до бюджету суму в 14,1 тис. 
грн. за умови, що він добровільно і за власною 
ініціативою платитиме не мінімальний, і грани-
чний розмір ЄСВ, який складає 15 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб. І у міру зрос-
тання зарплати, а також прожиткового мінімуму, 
витрати підприємця також збільшуватимуться. 

 
Рис. 3. Порядок сплати єдиного податку з січня 2011 року. 

 

За дорученням Президента України розроб-
ляється законопроект щодо внесення змін до 
спрощеної системи оподаткування. З одного бо-
ку законопроект про спрощену систему оподат-
кування розробляється Комітетом Верховної 
Ради України з питань промислової і регулятор-
ної політики та підприємництва у рамках діяль-
ності Ради підприємців при Верховній Раді Ук-
раїни, до якого входять близько 200 громадсь-
ких організацій, представлених в 24 областях 
України, а з іншого – Радою підприємців при 
Кабінеті Міністрів України. Міністерство фі-
нансів України запропонувало для законопроек-
ту взяти за основу проект закону, розроблений 
Всеукраїнським об’єднанням малого і середньо-
го бізнесу «Фортеця» [3]. Зокрема, документом 
передбачається зберегти спрощену систему 
оподаткування, і зміни спрощеної системи опо-
даткування ввести в дію не раніше 2012 р. Під 
час останнього засідання робочої групи здійс-
нено постатейний аналіз редакції законопроек-
ту. Незважаючи на те, що до більшості статей 
був знайдений компроміс і враховані зауважен-
ня Міністерства фінансів України, однак не ви-
рішеними залишилися ключові питання, а саме: 
види діяльності, на які поширюється спрощення 
система оподаткування, ставки єдиного податку 
для юридичних та фізичних осіб, ведення обліку 

і складення звітності платниками податку та 
граничний обсяг виручки для юридичних та фі-
зичних осіб. 

Що стосується Проекту Закону «Про спро-
щену систему оподаткування» Ради підприємців 
при Верховній Раді України [4], то його конце-
пція вже схвалена громадськістю за результата-
ми громадських слухань представниками Ради 
підприємців при ВР та представлена широкому 
колу громадськості. Та перш ніж перейти до йо-
го основних положень, хочу сказати кілька слів 
в цілому про спрощену систему оподаткування. 
По-перше, функціонування спрощеної системи 
дає змогу знизити корупційний чинник, вплив 
якого у повній мірі зазнають підприємства – 
платники податків за загальною системою опо-
даткування. По-друге, спрощення податкового 
адміністрування стимулює розвиток саме мало-
го бізнесу, для якого ведення бухгалтерського 
обліку у повній формі є вкрай витратним та не-
доцільним, а у деяких видах діяльності просто 
неможливим. Це сприятиме збільшенню кілько-
сті самозайнятого населення. По-третє, наяв-
ність суттєвого прошарку дрібних підприємців 
створює висококонкурентне середовище для ве-
дення більшості видів економічної діяльності та 
забезпечує виробництво дешевих товарів та по-
слуг. А якщо ж до зазначених переваг для підп-

Порядок сплати: 
Підприємець до 20 числа 
місяця перед звітним 
здійснює авансовий пла-
тіж суми єдиного подат-
ку (тепер це 43% від ста-
вки податку) і до 20 чис-
ла на рахунки територіа-
льних управлінь Пенсій-
ного фонду у Держказ-
начействе сплачується 
єдиний соціальний вне-
сок, який розраховується 
підприємцем самостійно 

Ставка та порядок роз-
поділення: 

Максимальна ставка – 
200 грн. 

Розподіл – Держказна-
чейство 

 

43% (86 грн.) 
до місцевого бюджету 
 

15% (30 грн.) до 
ФССБ 

42% (84 грн.) до 
Пенсійного фонду 

57% – до Пенсійного фонду як 
частина ЄСВ 

ЄСВ – 34,7% від сумми мінімальної зарплати 
(1-й квартал 2011 р. – 941 грн.*34,7% = 327 грн.) 
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риємців додати суттєві переваги для держави у 
вигляді чітко прогнозованих, практично безри-
зикових, авансових надходжень до бюджету, 
що, до того ж, легко адмініструються, то доці-
льність подовження життя спрощеної системи 
оподаткування не викликає жодних сумнівів для 
фахівців. 

Отже, переваги такої системи очевидні. Для 
її успішного втілення на практиці, відповідно до 
запропонованого законопроекту Ради підприєм-
ців при ВР України, передбачається наступне. В 
першу чергу, встановити 5 категорії платників 
єдиного податку – фізичних осіб-підприємців. 

До 1-ї категорії відносяться самозайняті 
особі, що займаються будь-яким видом діяльно-
сті, крім передбачених 4 та 5 категоріями та не 
мають найманих працівників. Річний обсяг ви-
ручки пропонується встановити до 300 тис. грн. 
Єдиний податок буде становити 20–50 грн. Оп-
лата послуг, наданих 1-ою категорією не відно-
ситься до витрат юридичних осіб. Запроваджу-
ються канікули на 5 років. Облік не ведеться. 
Фактично, ця категорія – аналог нинішнього фі-
ксованого податку. Новацією є те, що дані осо-
би можуть залучати до свого бізнесу членів сво-
їх сімей, 7 днів на місяць, без будь-якого доку-
ментального оформлення трудових відносин. 

До 2-ої категорії відносяться фізичні особи, 
що займаються будь-яким видом діяльності, 
крім передбачених 4 та 5 категоріями та має 
найманих працівників, але не більше 10 людей. 
Річний обсяг виручки пропонується обмежити 
1,5 млн. грн. Що стосується ставки податку, то 
він пропонується у розмірі 50–100 грн., якщо 
виручка до 500 тис. грн., 100–200 грн. – якщо 
виручка становить 500 тис. грн. – 1 млн. грн. та 
200–300 грн., якщо виручка становить 1–1,5 
млн. грн. Оплата послуг, наданих 2-ою категорі-
єю не буде відноситися до витрат юридичних осіб. 

До 3-ої категорії будуть відноситися фізичні 
особи, що займаються будь-яким видом діяль-
ності, що мають будь-яку кількість найманих 
працівників. Річний обсяг виручки пропонуєть-
ся – до 3 млн. грн. Єдиний податок становитиме 
3% від обсягу виручки, але не менше 300 грн. і 
оплата послуг, наданих 3-ою категорією буде 
відноситися до витрат юридичних осіб. 

4-а категорія – це тільки самозайняті особи, 
без права найму працівників, що здійснює дія-
льність лише у сфері права, бухгалтерського об-
ліку та аудиту, консалтингу, маркетингу, інжи-
нірингу, інформатизації, рекламної діяльності, 
або є страховим агентом. Річний обсяг виручки 
пропонується до 200 тис. грн., а ставка єдиного 
податку – 20–100 грн. Пропонується не відноси-
ти оплату послуг, наданих IV категорією до ви-
трат юридичних осіб. 

5-а категорія – це тільки самозайняті особи, 
без права найму працівників, що здійснює дія-
льність лише у сфері права, бухгалтерського об-
ліку та аудиту, консалтингу, маркетингу, інжи-
нірингу, інформатизації, рекламної діяльності, 
або є страховим агентом. Річний обсяг виручки 
пропонується також до 200 тис. грн., але ставка 
єдиного податку значно вище – 200–500 грн., 
тому що оплата послуг, наданих цією категорі-
єю буде відноситися до витрат юросіб. 

Що стосується спрощеної системи оподат-
кування для юридичних осіб, то її можуть за-
стосовувати ті з них, які мають найманих праці-
вників, але не більше 50 людей, річний обсяг 
виручки до 10 млн. грн. При цьому пропонуєть-
ся податок на рівні 3% для платників ПДВ та 
5% для неплатників ПДВ, за умови річного об-
сягу від реалізації товарів та послуг не більше 5 
млн. грн., та відповідно 5% та 7%, якщо виручка 
від реалізації буде більшою. 

Слід також визначити ті категорії, на які за-
галом не буде розповсюджуватися спрощена си-
стема оподаткування. Зокрема, це: 
- суб’єкти господарювання, які провадять дія-

льність у сфері фінансового посередництва, 
банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 
компанії, довірчі товариства, страхові ком-
панії, установи накопичувального пенсійного 
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, 
інші фінансові установи; 

- суб’єкти підприємницької діяльності, у ста-
тутному фонді яких частки, що належать 
юридичним особам (учасникам і засновни-
кам зазначених суб’єктів та які не є 
суб’єктами малого підприємництва) переви-
щують 25% (крім суб’єктів малого підприє-
мництва, які надають житлово-комунальні 
послуги); 

- реєстратори цінних паперів, суб’єкти малого 
підприємництва, які провадять діяльність у 
сфері грального бізнесу, здійснюють обмін 
іноземної валюти, суб’єктів малого підприє-
мництва, які провадять діяльність з управ-
ління підприємствами, допоміжну діяльність 
у сфері державного управління, або здійс-
нюють видобуток та реалізацію корисних 
копалин, а також на суб’єктів малого підпри-
ємництва, які здійснюють видобуток та ви-
робництво дорогоцінних металів і дорого-
цінного каміння, дорогоцінного каміння ор-
ганогенного утворення; 

- суб’єкти малого підприємництва, які є виро-
бниками підакцизних товарів, провадять гос-
подарську діяльність, пов’язану з експортом, 
імпортом, оптовим продажем підакцизних 
товарів та роздрібним продажем підакцизних 
пально-мастильних матеріалів (крім продажу 
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ПММ (в ємностях до 20 літрів) та роздрібно-
го продажу пива); 

- суб’єкти малого підприємництва, які прова-
дять спільну діяльність; 

- суб’єкти малого підприємництва, які нада-
ють послуги у сфері телерадіомовлення; 

- фізичні особи-підприємці, які надають в оре-
нду житлові приміщення загальною площею 
що перевищує 100 кв. метрів та нежитлові 
приміщення (споруди, будівлі) та/або їх час-
тини сумарна орендована площа яких пере-
вищує 300 кв. метрів, а також юридичні осо-
би, які надають в оренду земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у їх власності, загальною пло-
щею більше 20 соток. 

До особливостей системи адміністрування 
податків для малого бізнесу можна віднести: 
а) введення безстрокового свідоцтва; 
б) фізичні особи на вибір застосовуватимуть 

РРО без фіскальної пам’яті або не фіскальні 
товарні чеки; 

в) ФОП вестимуть книгу обліку доходів, а юро-
соби – бухгалтерський облік та складатимуть 
фінансову звітність у встановленому законо-
давством порядку. 

У разі здійснення діяльності, при якій не 
може застосуються спрощена система або у разі 
перевищення дозволеного об’єму виручки, до-
ход, отриманий платником єдиного податку в 
результаті здійснення такої діяльності або пере-
вищення, оподатковується за ставкою: 
- для юридичних осіб – подвійний розмір ста-

вки до кінця календарного року; 
- для фізичних осіб-підприємців – 15% від 

отриманої в результаті вказаних порушень 
виручки до кінця календарного року, у якому 
відбулися порушення. 

Відповідно до підпункту 139.1.12 пункту 
139.1 статті 139 Податкового кодексу не вклю-
чаються до складу витрат витрати, понесені у 
зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та 
інших матеріальних і нематеріальних активів у 
фізичної особи – підприємця, що сплачує єди-
ний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із 
придбанням робіт, послуг у фізичної особи – 
платника єдиного податку, яка здійснює діяль-
ність у сфері інформатизації). Цей підпункт дія-
тиме, як і весь розділ III «Податок на прибуток 
підприємств» з 1 квітня 2011 року [5]. Таким 
чином, купівля у підприємця на єдиному подат-
ку (крім у сфері інформатизації) позбавляє ви-
трат юридичну особу. Їй стає невигідно працю-
вати зі спрощенцями, оскільки її витрати здійс-
нюються за рахунок прибутку. В цьому випадку 
для збереження конкурентоспроможності підп-
риємцям-спрощенцям слід мати знижені ціни 
порівняно зі іншим суб’єктами господарювання. 

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, 
переличемо основні переваги нової спрощеної 
системи для ФОП. 

По-перше, розширюється обсяг виручки, що 
дає право сплачувати єдиний податок. 

По-друге, встановлюються мінімально мо-
жливі ставки єдиного податку. 

По-третє, ставки єдиного податку не збіль-
шуються при використанні найманої праці. 

По-четверте, для самозайнятих осіб з обся-
гом виручки не більше 300 тис. грн. пропону-
ється запровадити мінімальну ставку єдиного 
соціального внеску, який направляється виклю-
чно на пенсійне страхування. Сплата додатко-
вих внесків до фондів соціального страхування 
здійснюється добровільно. 

По-п’яте, для працюючих пенсіонерів та ін-
валідів пропонується відмінити сплату ЄСВ 
(єдиного соціального внеску). 

По-шосте, запроваджується максимально 
простий облік провадження підприємницької 
діяльності: ведення книги обліку доходів. Що 
важливо: свідоцтво платника єдиного податку 
видається безстроково. 

По-сьоме, фізичні особи на вибір застосо-
вують реєстратори розрахункових операцій без 
фіскальної пам’яті або нефіскальні товарні чеки. 

Переваги для юридичних осіб, не менш ва-
жливі, а саме: розширюється обсяг виручки, що 
дає право сплачувати єдиний податок, ставки 
єдиного податку знижуються у 2 рази порівняно 
з чинними ставками, свідоцтво платника єдино-
го податку видається безстроково. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

В даній проаналізована методика оцінки фінансового стану підприємства на основі розрахунку 
класичних показників фінансового аналізу. Висвітлені підходи до діагностики фінансового стану з 
позиції різних вчених, досліджено питання щодо напрямків діагностики фінансового стану, сформо-
вано систему локальних показників у кожному напрямку, що характеризують фінансовий стан 
суб’єкта господарювання. 

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, показники фінансового аналізу, стадія життє-
вого циклу підприємства. 

 

В данной статье проанализирована методика оценки финансового состояния предприятия на 
основе расчета классических показателей финансового анализа. Освещены подходы к диагностике 
финансового состояния с позиции различных ученых, исследован вопрос о направлениях диагностики 
финансового состояния, сформирована система локальных показателей в каждом направлении, ха-
рактеризующих финансовое положение предприятия. 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, показатели финансового анализа, стадия 
жизненного цикла предприятия. 

 

This article critically analyzes methods for assessing the financial condition of the company based on 
the calculation of the classical indicators of financial analysis. Covered approaches to the diagnosis of the 
financial position of states with different scholars studied the question of sending diagnostic financial condi-
tion, formed a system of local indicators in each direction, describing the financial situation of the enter-
prise. 

Key words: business conditions, indicators of financial analysis, life cycle of the enterprise. 
 

Постановка проблеми. Підприємницька 
діяльність в Україні здійснюється в умовах зро-
стаючої невизначеності ситуацій і мінливості 
економічного середовища. Державне регулю-
вання зводиться переважно до встановлення 
норм провадження такої діяльності і розробки 
системи оподаткування. Все решта визначається 
виробником і споживачем, виходячи з їх волі і 
можливостей, й значною мірою – складається 
випадково. Внаслідок цього виникає неясність і 
невпевненість в отриманні очікуваного кінцево-
го результату, яка часто призводить до кризово-
го стану підприємств. 

Ринкова економіка визначає конкретні ви-
моги до системи управління підприємством. 
Необхідним стає більш швидке реагування під-
приємців на зміну господарської ситуації з ме-
тою підтримки стійкого фінансового стану під-
приємства. Досягнення стійкого фінансово-
економічного стану забезпечується рішеннями 
управлінців на основі результатів діагностики. 
Саме тому особливого значення набуває про-
блема забезпечення фінансової стійкості функ-
ціонування підприємств. Найбільш достовірні, 
переконливі та узагальнюючі результати під час 
аналізу всіх сфер діяльності підприємства надає 
діагностика його фінансового стану. 

Аналіз літератури. Питання діагностики 
фінансового стану підприємств розглядалися в 
наукових працях зарубіжних науковців і прак-

тиків, зокрема: М. І. Баканова, І. Т. Балабанова, 
О. М. Волкової, М. Н. Крейніної, Д. С. Моляко-
ва, В. П. Привалова, В. М. Родіонової, Н. О. Ру-
сак, Р. С. Сайфуліна, Г. В. Савицької, М. О. Фе-
дотової, А. Д. Шеремета, А. Гропелі, Е. Нікбах-
та, Е. Хелферта та ін. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних 
та методичних засад діагностики фінансового 
стану підприємств здійснили вчені-економісти: 
Є. М. Андрущак, М. Д. Білик, І. О. Бланк, О. М. 
Бандурка, К. В. Ізмайлова, В. О. Подольська, 
М. Г. Чумаченко, Г. О. Швиданенко, О. В. Яриш 
та інші. 

Проте питання, що стосуються механізму 
оцінки та розробки комплексної методики діаг-
ностування фінансового стану підприємств роз-
роблені недостатньо. 

Метою статті є визначення ролі фінансово-
го аналізу як методу діагностики фінансового 
стану підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно 
зазначити, що мають місце значні розбіжності у 
трактуванні вказаними дослідниками поняття 
«фінансовий стан підприємства», складу показ-
ників, що його визначають та їхніх нормативних 
значень. О. Є. Раєвнєва визначає, що відсутність 
уніфікації не дозволяє однозначно оцінювати 
реальний фінансовий стан різних підприємств. 
Можливості аналізу передбачити ймовірність 
банкрутства при цьому досить обмежені, оскі-
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льки на основі розроблених методик діагносту-
вати можна лише вже наявне банкрутство [1]. 

Оцінку фінансового стану підприємства 
можна об’єктивно здійснити тільки за допомо-
гою комплексу показників, що детально й усе-
бічно характеризують господарське становище 
підприємства. Саме за допомогою діагностики 
можна детально оцінити та спрогнозувати фі-
нансовий стан підприємства. Незважаючи на іс-
тотну багатоваріантність змісту терміну «діаг-
ностика», більшість авторів трактують її як роз-
пізнавання стану об’єкта, що досліджується, як 
у ретроспективному, так і перспективному пері-
одах. 

Щодо діагностики фінансового стану, то 
можна відзначити наступне. О. А. Сметанюк 
пропонує наступне визначення поняття діагнос-
тики фінансового стану підприємства: «Під діа-
гностикою фінансового стану підприємства ро-
зуміється ідентифікація стану об’єкта через реа-
лізацію комплексу дослідницьких процедур, на-
правлених на виявлення домінантних факторів 
такого стану, симптомів та причин виникнення 
проблеми або можливих ускладнень, оцінку 
можливостей підприємства реалізувати страте-
гічні і тактичні цілі, підготовку необхідної ін-
формаційної бази для прийняття рішення» [2]. 
Відзначимо, що приведене визначення є досить 
повним і змістовним. 

Т. Г. Бень розглядає діагностику як оцінку 
фінансового стану підприємства за допомогою 
поглибленого та експрес-аналізу, які виявляють 
проблемні зони підприємства і причини їх ви-
никнення [3]. У багатьох джерелах можна зу-
стріти визначення діагностики фінансового ста-
ну підприємства як оцінки його платоспромож-
ності та ліквідності [5–7]. Але слід зауважити, 
що діагностика фінансового стану – це процес 
оцінки стану об’єкта, його ліквідності та плато-
спроможності за допомогою методики експрес-
аналізу і поглибленого аналізу, що дасть змогу 
виявити проблеми фінансового стану підприєм-
ства, причини їх виникнення та визначити мето-
ди покращення ситуації. 

Можна узагальнити трактування терміну рі-
зними авторами наступним чином: діагностика 
фінансового стану підприємства – це комплекс-
не вивчення особливостей його функціонування 
для об’єктивної оцінки досягнутих фінансових 
результатів і виявлення напрямків подальшого 
підвищення прибутку з одночасним забезпечен-
ням достатнього рівня ліквідності. 

Фінансовий стан підприємства – це така рі-
знобічна характеристика якості виробничої і фі-
нансової діяльності підприємства, яка визначає 
рух, склад та ефективне використання фінансо-
вих ресурсів, реалізацію фінансових відносин за 

допомогою системи показників як на фіксова-
ний момент часу, так і в динаміці [1]. Таким чи-
ном, стійкий фінансовий стан підприємства фо-
рмується в процесі всієї виробничо-
господарської діяльності. Тому оцінку фінансо-
вого стану підприємства необхідно оцінювати 
використовуючи комплекс показників, таких як 
ліквідність, платоспроможність, фінансова стій-
кість, ділова активність та рентабельність, які 
детально й усебічно характеризують господар-
ське становище підприємства. За допомогою ді-
агностики можна детально оцінити та спрогно-
зувати фінансовий стан підприємства. 

Діагностика фінансового стану підприємст-
ва – це здатність розпізнавати стан підприємст-
ва шляхом використання певних параметрів з 
метою виявлення, встановлення причин пору-
шень з можливістю прогнозування показників 
фінансового стану підприємства на будь-якому 
відрізку часу або в динаміці. 

Діагностику фінансового стану підприємст-
ва рекомендується проводити у двох напрямках: 
- експрес-діагностика фінансового стану підп-

риємства; 
- поглиблена діагностика фінансового стану 

підприємства. 
Саме ці види діагностики дозволяють отри-

мати достовірну інформацію про фінансовий 
стан підприємства (рис. 1). 

Особливістю фінансового діагностування є 
використання системи фінансових показників та 
коефіцієнтів, таких як: показники рентабельнос-
ті, ефективності управління, ділової активності, 
ринкової стійкості, ліквідності. 

Як вказують дослідження, теоретики та 
практики звертають увагу на те, що як граничні, 
так і нормативні значення показників, що вико-
ристовуються у кожному з указаних методів, за-
лежать від галузевої приналежності підприємст-
ва [2]. Але у науковій літературі не знайшла ві-
дображення диференціація їх рівня у залежності 
від стадії життєвого циклу, на якій воно знахо-
диться у конкретний період часу. Це є суттєвим 
недоліком діючих методичних рекомендацій, 
оскільки значення показників, які є нормою на 
одній стадії життєвого, циклу можуть характе-
ризувати іншу як кризову. 

Суперечність висновків, що виникає при 
використанні стандартної системи фінансових 
показників у порівнянні з нормативними зна-
ченнями та з урахуванням стадії життєвого цик-
лу, обумовлюється наступним: фінансовий стан 
підприємства на кожній стадії його життєвого 
циклу має свої особливості, пов’язані з посту-
повим накопиченням ресурсного потенціалу 
підприємства на етапі зростання та його зни-
женням на етапі старіння [4]. 
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Рис. 1. Алгоритм проведення експрес – та поглибленої діагностики фінансового стану підприємства 
(складено автором на основі літератури [4]). 

 
Крім того необхідно зазначити, що особли-

вості фінансового стану підприємства обумов-
люють відмінність у висновках, отриманих при 
аналізі показників фінансового аналізу підпри-
ємств, що знаходяться на різних стадіях життє-
вого циклу. 

У табл. 1 наведено систему груп показни-
ків-індикаторів фінансового стану підприємства 

у традиційному трактуванні та з урахуванням 
стадії їх життєвого циклу (СЖЦ). Розрахунок 
груп показників фінансового стану підприємст-
ва (показники ліквідності, фінансової стійкості, 
ділової активності та рентабельності) та діагно-
стика на основі їх аналізу кризи розвитку підп-
риємств було практично реалізовано на підпри-
ємствах України (табл. 1). 

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Експрес-діагностика фінансового 
стану підприємства 

Поглиблена діагностика фінансового 
стану підприємства 

Крок 1. Аналіз балансу підприємства 

Крок 2. Оцінка матеріальних та немате-
ріальних активів підприємства, аналіз 

їх структури 

Крок 3. Аналіз джерел фінансового 
забезпечення поточної діяльності 

підприємства 

Крок 4. Аналіз обсягів виробництва та 
реалізації продукції 

Крок 5. Оцінка ринкового становища 
підприємства 

 

Крок 6. Узагальнення результатів 
експрес-діагностики фінансового стану 

підприємства т формулювання 
попередніх висновків 

Крок 1. Оцінка стану та ефективності 
використання основних фондів 

Крок 2. Аналіз структури капіталу підприємства 

Крок 5. Оцінка організаційної структури 
підприємства 

Крок 6. Аналіз формування та напрямків 
використання прибутку підприємства 

Крок 4. Аналіз рівня та структури витрат 
на виробництво та реалізацію продукції 

Крок 3. Аналіз використання трудових 
ресурсів 

Крок 7. Оцінка платоспроможності та 
ліквідності підприємства 

Крок 9. Діагностика рівня економічної 
б  

Крок 8. Діагностика ризику банкрутства 

Крок 10. Узагальнення результатів та 
формування остаточних висновків 
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Таблиця 1. 
Система груп показників-індикаторів фінансового стану з урахуванням СЖЦ підприємства. 

 

№ 
з/п 

Група 
показ-
ників 

Характеристика групи 
показників 

Трактування значення показників 
з урахуванням СЖЦ 

1 
Л

ік
ві

дн
ос

ті
 Оцінка можливостей підприємства по пок-

риттю своїх зобов’язань за рахунок вико-
ристання власних оборотних коштів. Нега-
тивна тенденція показників свідчить про 
посилення неплатоспроможності підприєм-
ства та дефіцит оборотних коштів. 

Негативна тенденція чи значення показників 
ліквідності менше за нормативне (неплато-
спроможність): на стадіях зародження та рос-
ту не свідчить про наявність кризи через де-
фіцит обігових коштів як особливості фінан-
сового стану; на стадіях стабільності та зане-
паду свідчить про наявність кризових явищ. 

2 

Ф
ін

ан
со

во
ї с

ті
йк

ос
ті

 На стадіях зародження та росту значення 
показників перевищують рекомендовані 
через обмеженість залучення «дешевих» 
позикових коштів (зовнішнє фінансування 
поточної діяльності) як особливість фінан-
сового стану. На стадіях стабільності та за-
непаду відхилення значення показників від 
оптимального значення свідчить про дис-
баланс у структурі капіталу підприємства, а 
й , отже, наявність кризових явищ. 

На стадіях зародження та росту зростання по-
казників ліквідності повинно відбуватися з 
прискоренням. Уповільнення оборотності пе-
вного ресурсу на цих стадіях свідчить про на-
явність криз у діяльності підприємства. На 
стадіях стабільності та занепаду зростання 
обіговості може бути незначне (у порівнянні 
зі стадіями зародження та росту). 

3 

Д
іл

ов
ої

 а
кт

ив
но

ст
і 

Оцінка швидкості обороту всіх обігових 
коштів підприємства, а також окремо шви-
дкості обороту товарно-матеріальних запа-
сів, дебіторської заборгованості, кредитор-
ської заборгованості, власного капіталу. 

На стадіях зародження та росту зростання по-
казників ліквідності повинно відбуватися з 
прискоренням. Уповільнення оборотності пе-
вного ресурсу на цих стадіях свідчить про на-
явність криз у діяльності підприємства. На 
стадіях стабільності та занепаду зростання 
обіговості може бути незначне (у порівнянні 
зі стадіями зародження та росту). 

4 

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ті
 Оцінка результатів господарської діяльнос-

ті підприємства, зокрема, обсягу отримання 
чистого прибутку в розрахунку на одиницю 
майна, яке знаходиться в розпорядженні 
підприємства, використання основних за-
собів та інших необоротних активів, вико-
ристання власного капіталу, використання 
оборотних коштів. 

На стадіях зародження та ріст життєвого цик-
лу підприємства від’ємне значення показників 
рентабельності (ефективності) діяльності не 
свідчить про наявність кризи у його діяльнос-
ті, оскільки обсяги реалізації продукції ще не 
дозволяють підприємству досягти точки без-
збитковості (покрити валові витрати за раху-
нок виручки від реалізації) та отримати при-
буток. На стадії стабільності від’ємне значен-
ня показників рентабельності або тен6денція 
до їх зниження свідчить про прояв кризових 
явищ. 

 

Примечание: характеристика групи показників складено автором на основі джерел [3–4]. 
 

Отже, класична методика визначення типу 
фінансового стану підприємства не дозволяє то-
чно визначити останній, оскільки нормативні 
значення показників та коефіцієнтів не врахо-
вують особливості існуючого у підприємства 
рівня ресурсного потенціалу та можливостей 
використання власних та позикових коштів. Для 
усунення цього недоліку необхідний враховува-
ти стадію життєвого циклу підприємства, на 
якій воно знаходяться у певний проміжок часу. 
Це дозволить уникнути розбіжностей у тракту-
ванні значень показників їх фінансового стану. 

По-друге, аналіз фінансового стану підпри-
ємств по чотирьох групах показників не завжди 
дозволяє чітко визначити факт наявності чи від-
сутності кризи у діяльності підприємства, оскі-

льки отримані за результатами аналізу висновки 
можуть носити різноспрямований характер: де-
які свідчать, що підприємство функціонує успі-
шно, та загроза банкрутства малоймовірна, а 
інші – про значні проблеми у розвитку та поси-
лення вірогідності настання неплатоспромож-
ності та банкрутства. Тому доцільно визначати 
тип фінансового стану підприємства комплексно. 

З вищевикладеного можна зробити висно-
вок, що вміння здійснювати ефективне фінан-
сове управління суб’єктом господарювання за-
лежить не лише від видів та мети його прове-
дення, а й від доцільності використання того чи 
іншого методу аналізу фінансового становища 
підприємства, його адаптації до сучасних умов 
розвитку. Цим і зумовлені наукове та практичне 
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значення дослідження механізму оцінки фінан-
сового стану підприємства. Досвід переконує, 
що для підтримки фінансової стійкості і розвит-
ку підприємства необхідна постійна системна 
діагностика його фінансового стану на основі 
фінансово-економічного аналізу його діяльності. 
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Постановка проблемы. Одним из состав-
ляющих элементов экономического механизма 
является налоговое регулирование, которое 
представляет собой основу системы экономиче-
ских средств внедрения в процесс выполнения 
налоговых обязательств, а именно: изменение 
налогов, налоговых ставок, льгот, базы налого-
обложения и других элементов налоговой си-
стемы. С принятием Налогового кодекса Укра-
ины особую актуальность приобретают вопросы 
изменения нормативно-законодательных требо-
ваний начисления и уплаты налогов и сборов. 
Социально-экономическая сущность налогового 

регулирования обуславливает результативность 
применения системы налогообложения субъек-
тами хозяйствования различных отраслей эко-
номики. Специальный налоговый режим высту-
пает одним из весомых инструментов налогово-
го регулирования, применение которого в аг-
рарном секторе приобретает особое значение. 

Анализ литературы. Анализу практиче-
ского применения фиксированного сельскохо-
зяйственного налога посвящены труды В. Ю. 
Уркевича, С. В. Юшко, А. О. Олексиенко и дру-
гих ученых [1–3]. Однако, в связи с изменения-
ми в налоговом законодательстве Украины, воз-
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значення дослідження механізму оцінки фінан-
сового стану підприємства. Досвід переконує, 
що для підтримки фінансової стійкості і розвит-
ку підприємства необхідна постійна системна 
діагностика його фінансового стану на основі 
фінансово-економічного аналізу його діяльності. 
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Постановка проблемы. Одним из состав-
ляющих элементов экономического механизма 
является налоговое регулирование, которое 
представляет собой основу системы экономиче-
ских средств внедрения в процесс выполнения 
налоговых обязательств, а именно: изменение 
налогов, налоговых ставок, льгот, базы налого-
обложения и других элементов налоговой си-
стемы. С принятием Налогового кодекса Укра-
ины особую актуальность приобретают вопросы 
изменения нормативно-законодательных требо-
ваний начисления и уплаты налогов и сборов. 
Социально-экономическая сущность налогового 

регулирования обуславливает результативность 
применения системы налогообложения субъек-
тами хозяйствования различных отраслей эко-
номики. Специальный налоговый режим высту-
пает одним из весомых инструментов налогово-
го регулирования, применение которого в аг-
рарном секторе приобретает особое значение. 

Анализ литературы. Анализу практиче-
ского применения фиксированного сельскохо-
зяйственного налога посвящены труды В. Ю. 
Уркевича, С. В. Юшко, А. О. Олексиенко и дру-
гих ученых [1–3]. Однако, в связи с изменения-
ми в налоговом законодательстве Украины, воз-
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никает необходимость изучения экономико-
правовых аспектов применения специального 
налогового режима для агроформирований. 

Целью статьи является проведение сравни-
тельной характеристики основных элементов 
специального налогового режима для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в форме 
фиксированного сельскохозяйственного налога. 

Изложение основного материала. В соот-
ветствии с Налоговым кодексом Украины спе-
циальный налоговый режим – это система ме-
роприятий, которая определяет особый порядок 
налогообложения отдельных категорий хозяй-
ствующих субъектов [4, с. 7]. Для субъектов хо-
зяйствования в аграрном секторе экономики 
предусмотрено начисление и уплата фиксиро-
ванного сельскохозяйственного налога (ФСН). 
Специальный налоговый режим налогообложе-
ния сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в форме фиксированного сельскохозяй-
ственного налога появился в порядке экспери-
мента в 1998 году в трех регионах Украины: 
Глобинском районе Полтавской области, Ста-
робешивском районе Донецкой области, Ужго-
родском районе Закарпатской области [2, с. 63]. 

Как известно, с 1999 года применение фиксиро-
ванного сельскохозяйственного налога было 
распространено по всей территории Украины в 
связи с вступлением в силу Закона Украины «О 
фиксированном сельскохозяйственном налоге» 
№ 320-XIV от 17.12.1998 г., необходимость ко-
торого была обусловлена убыточностью сель-
скохозяйственного производства, отсутствием 
наличных средств, низким уровнем государ-
ственной поддержки, потребностью в упроще-
нии налогового учета и пр. 

ФСН – налог, который взимается с единицы 
земельной площади в процентах ее норматив-
ной денежной оценки и оплата которого отме-
няет оплату отдельных налогов и сборов [4, с. 
47]. С целью более детального изучения стиму-
лирующего характера данного налога рассмот-
рим отдельные его элементы, которые изложе-
ны в главе 2 «Фиксированный сельскохозяй-
ственный налог», раздела VIX «Специальные 
налоговые режимы» Налогового кодекса Укра-
ины в сравнении с положениями Закона Украи-
ны «О фиксированном сельскохозяйственном 
налоге» № 320-XIV от 17.12.1998 г. с изменени-
ями и дополнениями (табл. 1). 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика основных элементов начисления 

и уплаты фиксированного сельскохозяйственного налога 
 

Основные эле-
менты начис-

ления и уплаты 
ФСН 

В соответствии с Законом 
Украины «О фиксирован-
ном сельскохозяйственном 

налоге» 

В соответствии с Налого-
вым кодексом Украины 

(НКУ) 
Комментарии 

Плательщики 
фиксирован-
ного сельско-
хозяйственно-
го налога 

Сельскохозяйственные пред-
приятия организационно-пра-
вовых форм, предусмотрен-
ных законами Украины, фер-
мерские и другие хозяйства, 
которые занимаются произ-
водством (выращиванием), 
переработкой и сбытом сель-
скохозяйственной продукции, 
а также рыбные и рыболовец-
кие хозяйства, которые зани-
маются разведением, выращи-
ванием и выловом рыбы во 
внутренних водоемах, у кото-
рых сумма, полученная от ре-
ализации сельскохозяйствен-
ной продукции собственного 
производства и продуктов ее 
переработки за предыдущий 
отчетный (налоговый) год, 
превышает 75% общей суммы 
валового дохода 

Сельскохозяйственные това-
ропроизводители, у которых 
доля сельскохозяйственного 
товаропроизводства за 
предыдущий налоговый (от-
четный) год равен или пре-
вышает 75%. 
Сельскохозяйственный това-
ропроизводитель – юридиче-
ское лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой фор-
мы, которое занимается про-
изводством сельскохозяй-
ственной продукции и/или 
разведением, выращиванием 
и выловом рыбы во внутрен-
них водоемах и ее переработ-
кой на собственных или 
арендованных мощностях, в 
том числе из собственного 
изготовленного сырья на да-
вальческих условиях и осу-
ществляет операции по ее по-
ставке 

Понятие «сельскохозяй-
ственное товаропроиз-
водство» в Налоговом 
кодексе отсутствует, то 
есть необходима деталь-
ная расшифровка с целью 
определения его доли. Но 
дана более точная фор-
мулировка использования 
мощностей хозяйства 
(собственные и арендо-
ванные) 

Условия огра-
ничения лиц, 
относящихся к 

Субъекты хозяйствования, 
которые реализуют инвести-
ционные или инновационные 

Субъект хозяйствования, у 
которого более 50% дохода, 
полученного от реализации 

Существенно изменились 
условия: отсутствует 
уточнение о субъектах 
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плательщикам 
фиксирован-
ного сельско-
хозяйственно-
го налога 

проекты в специальных (сво-
бодных) экономических зо-
нах, на территориях приори-
тетного развития со специ-
альным режимом инвестици-
онной деятельности, в усло-
виях технологических парков, 
реализуют инновационные 
проекты в соответствии с За-
коном Украины «Об иннова-
ционной деятельности» или 
зарегистрированные пла-
тельщиками единого налога 
для субъектов малого пред-
принимательства 

сельскохозяйственной про-
дукции собственного произ-
водства и продуктов ее пере-
работки, составляет доход от 
реализации декоративных из-
делий, диких животных и пти-
цы, изделий из меха и меха. 
Субъект хозяйствования, ко-
торый осуществляет деятель-
ность по производству и/или 
реализации подакцизных то-
варов. 
Субъект хозяйствования, ко-
торый на день предоставле-
ния документов для получе-
ния статуса плательщика 
налога имеет налоговый долг, 
за исключением безнадежно-
го налогового долга, возник-
ший вследствие действия об-
стоятельств непреодолимой 
силы 

хозяйствования, которые 
реализуют инновацион-
ные проекты в соответ-
ствии с Законом Украины 
«Об инновационной дея-
тельности», о лицах, за-
регистрированных как 
плательщики единого 
налога для субъектов ма-
лого предприниматель-
ства. Особое внимание 
уделяется плательщикам, 
име-ющим налоговый 
долг 

Объект нало-
гообложения 

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных 
сельскохозяйственному това-
ропроизводителю в собствен-
ность или предоставленных 
ему в пользование, в том чис-
ле на условиях аренды, а так-
же земель водного фонда, ко-
торые используются рыбны-
ми и рыболовецкими хозяй-
ствами для разведения, вы-
ращивания и вылова рыбы во 
внутренних водоемах 

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий (пашни, сеноко-
сов, пастбищ и многолетние 
насаждения) и/или земель 
водного фонда (внутренних 
водоемов, озер, ставок, водо-
хранилищ) находятся в соб-
ственности сельскохозяй-
ственного товаропроизводи-
теля или предоставлена ему в 
пользование, в том числе на 
условиях аренды 

Уточнены в Налоговом 
кодексе виды сельскохо-
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щенной сельскохозяй-
ственной продукции 
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(отчетный) пе-
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приятий – со дня государ-
ственной регистрации до 31 
декабря того же года. Для 
ликвидируемых предприятий 
– с начала года до фактиче-
ского прекращения деятель-
ности 

В НКУ отдельной статьей 
(ст. 305), в отличии от За-
кона Украины «О ФСХН» 
выделен налоговый пери-
од для плательщиков 
фиксированного сельско-
хозяйственного налога, в 
том числе вновь создан-
ных и ликвидируемых 

Порядок 
начисления и 
сроки оплаты 
налога 

Расчет ФСХН подается в органы государственной налоговой 
службы до 1 февраля текущего года. Оплата проводится еже-
месячно на протяжении 30 календарных дней, следующих за 
отчетным месяцем. Ежемесячно оплачивается 1/3 соответ-
ствующей квартальной суммы. В 1 квартале оплачивается 10% 
годовой суммы, во 2-м – 10%, в 3-м – 50%, в 4-м – 30% 

Условия не были измене-
ны. Учитывая сезонность 
производства, основная 
налоговая нагрузка сель-
скохозяйственных пред-
приятий распределена на 
июль–сентябрь месяцы, 
поскольку значительная 
доля выручки от реализа-
ции сельскохозяйствен-
ной продукции приходит-
ся именно на III квартал 

Особенности 
обложения 
плательщиков 
налога отдель-
ными налога-
ми и сборами 

1) налог на прибыль предприя-
тий; 
2) плата за землю; 
3) коммунальный налог; 
4) сбор за геологоразведователь-
ные работы, выполненные за 
счет государственного бюджета; 
5) плата за покупку торгового 
патента на осуществление тор-
говой деятельности; 
6) сбор за специальное водоис-
пользование 

1) налог на прибыль предпри-
ятий; 2) земельный налог; 3) 
сбор за специальное исполь-
зование воды; 4) сбор за ве-
дение некоторых видов пред-
принимательской деятельно-
сти (в части торговой дея-
тельности) 

С 01.01.2011 года фикси-
рованный сельскохозяй-
ственный налог заменяет 
уплату только четырех 
видов налогов и сборов, 
однако при принятии в 
1998 г. Закона Украины 
«О фиксированном сель-
скохозяйственном нало-
ге» перечень составлял 12 
различных видов налогов 

 

Итак, сравнительный анализ Налогового 
кодекса Украины в части начисления и уплаты 
ФСН и Закона Украины «О фиксированном 
сельскохозяйственном налоге» показывает не-
значительные изменения. Положительным яв-
ляется то, что сохраняется добровольность пе-
рехода субъектов аграрного производства на 
уплату данного вида налога и отсутствие срока 
ограничения применения данного налога. Кроме 
того, позитивным является и то, что в Налого-
вом Кодексе (статья 308) выделен порядок по-
лучения и отмены статуса плательщика налога. 
Так, для получения и подтверждения статуса 
плательщика ФСН сельскохозяйственные това-
ропроизводители подают до 1 февраля текущего 
года в орган государственной налоговой служ-
бы по месту нахождения на налоговом учете 
общую налоговую декларацию по всей площади 
земельных участков, с которых взимается налог; 
отчетную налоговую декларацию по налогу от-
дельно по каждому земельному участку; расчет 
доли сельскохозяйственного товаропроизвод-
ства; справку о наличии земельных участков. В 
случае если возникли обстоятельства непреодо-

лимой силы в предыдущем отчетном периоде, 
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сельского хозяйства по налогу на добавленную 
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стоимость. Налог на добавленную стоимость, 
начисленный сельскохозяйственным предприя-
тиям на стоимость поставленных им сельскохо-
зяйственных товаров (услуг), не подлежит опла-
те в бюджет и полностью остается в распоряже-
нии предприятия для возмещения суммы нало-
га, оплаченной (начисленной) поставщику на 
стоимость производственных факторов, за счет 
которых сформирован налоговый кредит, а при 
наличии остатка такой суммы налога – для дру-
гих производственных целей [4, с. 357]. 

Выводы. Практика применения специаль-
ных налоговых режимов для сельскохозяй-
ственных предприятий свидетельствует о не-
прямой государственной поддержки через внед-
рение и использование фиксированного сель-
скохозяйственного налога и механизмов взима-
ния налога на добавленную стоимость в сфере 
сельского хозяйства. 

Положительными аспектами являются так-
же стабильность базы и ставок налогообложе-
ния, упрощенный порядок налогового учета и 
составления отчетности, отсутствие мотивации 
к скрытию результатов деятельности, уплата 

значительной доли налога в III квартале, с уче-
том сезонности сельскохозяйственного произ-
водства и другое. 
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Постановка проблемы. Сельскохозяй-

ственное производство традиционно характери-
зуется высокой степенью риска недополучения 
прибыли и низкой окупаемости вложенных 
средств, в связи с его зависимостью от природ-

но-климатических факторов, а также невысоким 
уровнем автоматизации производственных про-
цессов. 

Финансовым результатом от реализации 
продукции и услуг сельского хозяйства пред-
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приятиями АР Крым в 2009 г. стала прибыль в 
сумме 65,8 млн. грн. при уровне рентабельности 
4,0%. Отметим, что прибыль была получена 
лишь 53,2% предприятиями (сумма прибыли со-
ставила 274,8 млн. грн.); убыток – соответ-
ственно 46,8% (209,0 млн. грн.). 

Решающее значение в формировании при-
были предприятия принадлежит производ-
ственным затратам, поэтому рациональный со-
став и структура затрат во многом определяют 
финансовые результаты, а, соответственно, и 
эффективность работы предприятия. В связи с 
этим проблемы формирования состава и струк-
туры затрат в сельскохозяйственном производ-
стве являются особенно актуальными. 

Анализ литературы. К проблемам форми-
рования затрат и повышения эффективности 
производства в аграрном секторе обращаются в 
своих исследованиях многие отечественные 
ученые [1–5]. Однако ряд вопросов, связанных с 
совершенствованием процесса формирования 
затрат производства в направлении оптимиза-
ции структуры затрат и повышения их эффек-
тивности, остаются нерешенными. 

Целью исследования является анализ со-
става и структуры затрат на производство ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции 
для разработки направлений повышения эффек-
тивности управления ими. 

Изложение основного материала. Важную 
роль в обосновании управленческих решений в 
предпринимательской деятельности играет 
маржинальный анализ, методика которого бази-
руется на изучении соотношения между тремя 
группами важнейших экономических показате-
лей: издержками, объемом производства (реали-
зации) продукции и прибылью, и прогнозирова-
нии величины каждого из этих показателей. 

В основу методики положено деление про-
изводственных и реализационных затрат в зави-
симости от изменения объема производства на 
переменные и постоянные. 

Маржинальный анализ (анализ безубыточ-
ности) широко применяется в странах с разви-
тыми рыночными отношениями. Он позволяет 
изучить зависимость прибыли от небольшого 
круга наиболее важных факторов и на основе 
этого управлять процессом формирования ее 
величины. Основные возможности маржиналь-
ного анализа состоят в определении: 
- безубыточного объема продаж (порога рен-

табельности, окупаемости издержек) при за-
данных соотношениях цены, постоянных и 
переменных затрат; 

- зоны безопасности (безубыточности) пред-
приятия; 

- необходимого объема продаж для получения 

заданной величины прибыли; 
- критического уровня постоянных затрат при 

заданном уровне маржинального дохода; 
- критической цены реализации при заданном 

объеме продаж и уровне переменных и по-
стоянных затрат [3]. 

С помощью маржинального анализа обос-
новываются и другие управленческие решения: 
обоснование изменение объемов производства 
продукции, ассортимента продукции, цен на но-
вые виды продукции, вариантов оборудования, 
технологии производства и др. 

Однако в связи со спецификой отрасли су-
ществуют определенные особенности маржи-
нального анализа в сельском хозяйстве: 
- нецелесообразность, в большинстве случаев, 

расчета точки безубыточности в связи с тем, 
что большинство видов сельскохозяйствен-
ной продукции убыточны; 

- неоднозначность утверждения о рациональ-
ности снижения величины и доли постоян-
ных затрат для повышения их эффективно-
сти, потому что чрезмерна низкая их доля 
свидетельствует об использовании устарев-
шей и неэффективной техники и технологий, 
а также диспаритете цен на ресурсы и про-
дукцию сельскохозяйственного производства. 

Маржинальный анализ рассматривает два 
направления достижения безубыточности про-
изводства: рост цены и снижение издержек. Од-
нако для отдельного предприятия сложно гово-
рить о росте цен как о значительном резерве по-
вышения эффективности производства продук-
ции, поскольку их регулирование происходит 
под воздействием рыночных факторов. В этом 
случае более целесообразным будет анализ 
направлений снижения затрат и оптимизации их 
структуры. Отметим, что в исследуемом перио-
де по основным видам продукции сельскохозяй-
ственных предприятий АР Крым в структуре за-
трат преобладает переменная их часть (рис. 1). 
Важно также то, что переменные затраты под-
даются управленческому воздействию в кратко-
срочном периоде (в отличие от постоянных, для 
изменения величины и структуры которых не-
обходим продолжительный временной период). 

Принимая во внимание эти два положения, 
можно говорить о том, что для разработки 
направлений повышения эффективности затрат 
на производство анализируемых видов продук-
ции необходимо обосновать управленческие 
решения в отношении формирования оптималь-
ного состава и величины переменных затрат. 

В процессе маржинального анализа произ-
водства основных видов продукции по некото-
рым из них были получены отрицательные зна-
чения точки безубыточности, что объясняется 
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превышением суммы переменных затрат над 
ценой реализации. 

В такой ситуации целесообразно говорить 

об уровне переменных затрат, который позволит 
обеспечить безубыточную реализацию, а не о 
расчете безубыточного объема реализации. 

 
 

Рис. 1. Доля переменных затрат на различные виды продукции 
в сельскохозяйственных предприятиях АР Крым в 2007–2009 гг. 

 

Такой расчет позволил сопоставить теку-
щий уровень переменных затрат на единицу 
продукции с уровнем, обеспечивающим без-

убыточность реализации соответствующих ви-
дов продукции (табл. 1). 

Таблица 1. 
Маржинальный анализ переменных затрат по основным видам 

продукции сельскохозяйственных предприятий АР Крым. 
 

Вид продукции Объем реализации, тыс. т Точка безубыточности, тыс. т VC*, % 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Зерновые и зерно-
бобовые 518,8 744,4 1662,5 264,8 376,9 1755,7 81,2 78,9 101,3 

Подсолнечник 12,6 11,2 17,8 5,2 12,2 11,1 68,7 102,3 93,5 
Мясо КРС 2,9 3,3 5,7 –0,4 –0,5 –1,5 224,2 157,7 136,2 
Мясо свиней 3,3 3,6 4,2 –0,9 –4,5 2,2 173,9 117,7 94,0 
Мясо птицы 1,9 3,2 2,7 –0,1 –0,2 –0,2 170,2 138,5 143,1 
Молоко 23,9 26,5 26,2 9,5 13,9 19,7 85,4 90,0 96,7 
Яйца, млн. шт. 304,8 345,4 372,4 608,4 –4546,4 378,2 104,6 104,9 100,1 

 

* VC – отношение фактических переменных затрат на единицу продукции к переменным затратам на единицу 
продукции, обеспечивающим безубыточную реализацию. 

 

Анализ соотношения фактических пере-
менных затрат и переменных затрат, обеспечи-
вающих безубыточную реализацию позволил 
сделать вывод о том, что более благоприятным 
это соотношение является по растениеводче-
ской продукции, однако в исследуемом периоде 
здесь наблюдается отрицательная тенденция 
увеличения фактических переменных затрат. 

Иная ситуация складывается по животно-

водческой продукции. Здесь, практически по 
всем ее видам соотношение фактических и 
«безубыточных» переменных затрат больше 
единицы (иногда в 1,5–2 раза). Однако в иссле-
дуемом периоде наблюдается стабильная поло-
жительная тенденция снижения фактических 
переменных затрат и приближения их к «без-
убыточному» уровню. 

Так, по мясу свиней в 2009 г. фактические 
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затраты составили 94% от затрат, обеспечива-
ющих безубыточную реализацию. Не так ярко 
видна данная тенденция при реализации яиц, в 
течение всего исследуемого периода соотноше-
ние затрат здесь близко к единице. Молоко – 
единственный вид продукции животноводства, 
по которому тенденция изменения соотношения 
фактических и «безубыточных» затрат негатив-
на. Так за последние три года переменные за-
траты на производства молока приблизились 
непосредственно к их «безубыточному» уров-
ню, что в скором будущем может привести к не-
эффективности производства и реализации про-
дукции отрасли. 

Для выявления наиболее эффективных 
направлений снижения переменных затрат, 
необходимо более детально изучить их структу-
ру и выявить наиболее значимые статьи затрат. 
С этой целью наиболее часто используется ме-
тод АВС-анализа. Его суть применительно к за-

тратам состоит в том, что в соответствии с це-
лью анализа выбирается классификационный 
признак, далее осуществляется ранжирование 
затрат в порядке убывания этого классификаци-
онного признака. 

Все затраты (одного вида или направления) 
разделяют на три группы по стоимостному вы-
ражению. Стоимостное (а не ценовое или коли-
чественное) выражение используется, посколь-
ку значимость дешевого ресурса, используемого 
в больших количествах, может быть не меньше, 
чем значимость дорого, используемого в не-
больших количествах. Цель группировки – от-
деление существенных позиций от несуще-
ственных для установления разных степеней 
контроля над каждой из позиций [2, с. 32]. 

Нами проведен АВС-анализ переменных за-
трат по отдельным видам продукции сельскохо-
зяйственных предприятий АР Крым: зерно, мя-
со свиней и молоко (табл. 2). 

Таблица 2. 
АВС-анализ переменных затрат на производство и реализацию отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в АР Крым, 2009 г. 
 

Статьи затрат 

Затраты на производство и 
реализацию зерна 

Затраты на производство и 
реализацию мяса свиней 

Затраты на производство и 
реализацию молока 

Сумма, 
грн. 

Струк-
тура, 

% 
Группа Сумма, 

грн. 

Струк-
тура, 

% 
Группа Сумма, 

грн. 

Струк-
тура, 

% 
Группа 

Корма х х х 33123,7 65,7 А 22842,8 50,7 А 
Семена 163727,3 14,0 А х х х х х х 
Минеральные удоб-
рения 303956,9 25,9 А х х х х х х 

ГСМ 240890,0 20,6 А 1583,1 3,1 С 2637,8 5,9 В 
Работы и услуги 184128,4 15,7 А 2520,7 5,0 В 668,9 1,5 С 
Другие материаль-
ные затраты 123883,3 10,6 В 4454,7 8,8 В 5238,7 11,6 А 

Прямые затраты на 
оплату труда 121212,4 10,3 В 6751,6 13,4 А 10555,2 23,4 А 

Отчисления на со-
циальные меропри-
ятия 

34331,1 2,9 С 1967,0 3,9 С 3097,5 6,9 В 

Всего 1172129,3 100,0 х 50400,9 100,0 х 45040,9 100,0 х 
 

По результатам анализа можно сделать вы-
вод, что группа А (наиболее значимые затраты) 
при производстве и реализации животноводче-
ской продукции представлена главным образом 
кормами и затратами на оплату труда. Следова-
тельно, для снижения затрат по этим статьям 
необходимо предусмотреть возможности фор-
мирования и развития собственной кормовой 
базы и рационального использования кормов 
путем составления оптимальных рационов 
кормления; а также повысить уровень механи-
зации и автоматизации производственных про-
цессов в животноводстве. 

Для отрасли растениеводства характерно 
включение большего количества статей затрат в 

наиболее значимую группу (группа А): семена, 
ГСМ, удобрения, работы и услуги сторонних 
организаций и предприятий. Для повышения 
эффективности этих затрат следует в сельскохо-
зяйственном производстве использовать более 
качественный семенной материал и энергосбе-
регающие технологии, разработать сбалансиро-
ванную систему внесения удобрений, адаптиро-
ванную к особенностям почв и возделываемых 
культур. 

Выводы. Проанализировав затраты на про-
изводство и реализацию отдельных видов сель-
скохозяйственной продукции в АР Крым, мож-
но сделать вывод о том, что в их структуре зна-
чительно преобладают переменные затраты (до 
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98% по отдельным видам продукции). Безубы-
точность сельскохозяйственной продукции в 
краткосрочном периоде может быть достигнута 
путем уменьшения величины переменных за-
трат и оптимизации их структуры. АВС-анализ 
позволил определить основные направления 
снижения переменных затрат по отдельным ви-
дам сельскохозяйственной продукции (зерно, 
молоко, мясо свиней). 
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УДК 657.44.008.6 
Верига Ю. А., Прожар Н. В. 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ 
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В АГРОФОРМУВАННЯХ 

Розкрито історичний аспект удосконалення структури Звіту про фінансові результати й розг-
лянуто форми звіту, що використовуються у зарубіжній практиці. Запропоновано формат Звіту 
про фінансові результати, що містить інформацію про прибутки (збитки) від реалізації, зміни цін, 
володіння активами й впливу інших об’єктивних чинників. 

Ключеві слова: звіт про фінансові результати, форми звітності, прибуток (збиток). 
Рассмотрен исторический аспект совершенствования структуры Отчета о финансовых ре-

зультатах и формы отчета, шторме используются в зарубежной практике. Предложено формат 
Отчета о финансовых результатах, который содержит информацию о прибылях (убытках) от ре-
ализации, изменения цен, операций владения активами и влияния других факторов. 

Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, формы отчетности, прибыль (убыток). 
The historical aspect of perfection of structure of Report on financial results and form of report is con-

sidered, gale used in foreign practice. The format of Report on financial results, which contains information 
about incomes (losses) from realization, price, operations of possession and influence of other factors assets 
change, is offered. 

Key words: report on financial results, accounting forms, income (loss). 
 
Постановка проблеми. Одним із найваж-

ливіших економічних показників, що характе-
ризує ефективність діяльності агроформувань, є 
фінансовий результат, який становить різницю 
доходів і витрат та відображається у звіті з од-
нойменною назвою. 

Однак, у Звіті про фінансові результати не 
знаходять відображення витрати на виробницт-
во готової продукції, які становлять значну час-
тину поточних витрат підприємства й розшиф-
ровуються у статистичній звітності «Основні 
економічні показники роботи сільськогосподар-
ських підприємств». 

Крім того, аналіз джерел формування фі-
нансових результатів агроформувань свідчить 
про значну питому вагу (більше 80%) доходів і 

витрат саме від операційної діяльності, що пот-
ребує відповідного перегрупування інформації в 
Звіті про фінансовірезультати. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі 
питання теорії та методології бухгалтерського 
обліку й звітності про фінансові результати в 
агроформуваннях знайшли відображення у пра-
цях вітчизняних науковців, таких як Ф. Ф. Бу-
тинець, Л. В. Гуцаленко, М. Я. Дем’яненш, В. 
М. Жук, К. Я. Литвин, В. Г. Лінник, В. Б. 
Моссаковський, М. Ф. Огійчук, П. І. Саблук, Л. 
К. Сук, П. Л. Сук, П. Я. Хомин, Л. С. Шатковсь-
ка та інших. 

Дослідження окремих аспектів бухгалтер-
ського відображення фінансових результатів 
здійснено у кандидатських дисертаціях О. В. 
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98% по отдельным видам продукции). Безубы-
точность сельскохозяйственной продукции в 
краткосрочном периоде может быть достигнута 
путем уменьшения величины переменных за-
трат и оптимизации их структуры. АВС-анализ 
позволил определить основные направления 
снижения переменных затрат по отдельным ви-
дам сельскохозяйственной продукции (зерно, 
молоко, мясо свиней). 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ 
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В АГРОФОРМУВАННЯХ 

Розкрито історичний аспект удосконалення структури Звіту про фінансові результати й розг-
лянуто форми звіту, що використовуються у зарубіжній практиці. Запропоновано формат Звіту 
про фінансові результати, що містить інформацію про прибутки (збитки) від реалізації, зміни цін, 
володіння активами й впливу інших об’єктивних чинників. 

Ключеві слова: звіт про фінансові результати, форми звітності, прибуток (збиток). 
Рассмотрен исторический аспект совершенствования структуры Отчета о финансовых ре-

зультатах и формы отчета, шторме используются в зарубежной практике. Предложено формат 
Отчета о финансовых результатах, который содержит информацию о прибылях (убытках) от ре-
ализации, изменения цен, операций владения активами и влияния других факторов. 

Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, формы отчетности, прибыль (убыток). 
The historical aspect of perfection of structure of Report on financial results and form of report is con-

sidered, gale used in foreign practice. The format of Report on financial results, which contains information 
about incomes (losses) from realization, price, operations of possession and influence of other factors assets 
change, is offered. 

Key words: report on financial results, accounting forms, income (loss). 
 
Постановка проблеми. Одним із найваж-

ливіших економічних показників, що характе-
ризує ефективність діяльності агроформувань, є 
фінансовий результат, який становить різницю 
доходів і витрат та відображається у звіті з од-
нойменною назвою. 

Однак, у Звіті про фінансові результати не 
знаходять відображення витрати на виробницт-
во готової продукції, які становлять значну час-
тину поточних витрат підприємства й розшиф-
ровуються у статистичній звітності «Основні 
економічні показники роботи сільськогосподар-
ських підприємств». 

Крім того, аналіз джерел формування фі-
нансових результатів агроформувань свідчить 
про значну питому вагу (більше 80%) доходів і 

витрат саме від операційної діяльності, що пот-
ребує відповідного перегрупування інформації в 
Звіті про фінансовірезультати. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі 
питання теорії та методології бухгалтерського 
обліку й звітності про фінансові результати в 
агроформуваннях знайшли відображення у пра-
цях вітчизняних науковців, таких як Ф. Ф. Бу-
тинець, Л. В. Гуцаленко, М. Я. Дем’яненш, В. 
М. Жук, К. Я. Литвин, В. Г. Лінник, В. Б. 
Моссаковський, М. Ф. Огійчук, П. І. Саблук, Л. 
К. Сук, П. Л. Сук, П. Я. Хомин, Л. С. Шатковсь-
ка та інших. 

Дослідження окремих аспектів бухгалтер-
ського відображення фінансових результатів 
здійснено у кандидатських дисертаціях О. В. 
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Будько, О. В. Гаращенко, О. М. Єремян, Т. В. 
Калайтан, Г. М. Курило, Я. В. Лебедзевич, Л. І. 
Лежненко, І. В. Перевозової, Д. Є. Свідерського, 
Д. А. Янок та інших. Однак ряд проблем, 
пов’язаних із накопиченням та відображенням у 
фінансовій звітності інформації про прибутки 
(збитки) залишаються недостатньо розроблени-
ми та вимагають вирішення з урахуванням галу-
зевих особливостей бухгалтерського обліку. 

Метою статті є розкриття методики запов-
нення Звіту про фінансові результати та визна-
чення напрямів її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Методологі-
чні засади формування в бухгалтерському облі-
ку інформації про фінансові результати сільсь-
когосподарського підприємства та її розкриття у 
фінансовій звітності визначено П(С)БО З «Звіт 
про фінансові результати» [1] та П(С)БО 30 «Бі-
ологічні активи» [2], що не суперечать Міжна-
родним стандартам фінансової звітності. 

Складання Звіту про фінансові результати 
визначається важливістю ефективного управ-

ління підприємством, що потребує повної, пра-
вдивої та неупередженої інформації про доходи, 
витрати, прибутки (збитки) за звітний період. З 
введенням у дію П(С)БО З «Звіт про фінансові 
результати» [1] форма звітності про прибутки й 
збитки суттєво змінилася в напрямі орієнтації 
на міжнародні стандарти фінансової звітності, 
що розширило можливості не тільки аналізу, а й 
прогнозування результатів діяльності сільсько-
господарського підприємства. 

Порівнявши формати звітів до та після 2000 
року, робимо висновок про орієнтацію звітності 
саме на зовнішніх користувачів інформації, а не 
тільки на інформаційні занити податкових орга-
нів (рис. 1). 

Так, у Звіті про фінансові результати за 
П(С)БО З інформація про податок на прибуток 
наводиться лише в статтях звітності, тоді як до 
2000 р. існували окремі розділи: платежі до бю-
джету; затрати і витрати, що враховуються при 
обчисленні пільг з податку на прибуток; пільго-
вий прибуток. 

 

 
 

Рис. 1. Порівняння форматів Звіту про фінансові результати. 
 

Різниця між податковим та обліковим пода-
тком на прибуток виникає через незіставність 
доходів і вадових доходів, витрат і валових ви-
трат, порядку розрахунку амортизації у фінан-
совому та податковому обліку. Головна відмін-
ність податкового обліку полягає у його фіска-
льній спрямованості, а тому категорії валових 
доходів та витрат, на нашу думку, не в повній 
мірі мають економічний зміст. 

Так, в економічній теорії до складу витрат 
включається амортизація, тобто витрати на від-
новлення основних засобів, у податковому облі-
ку вона виділяється окремо. До того ж, відсотки 

амортизаційних відрахувань за групами основ-
них фондів найчастіше ніяк не пов’язані зі зме-
ншенням корисності останніх. Незрозумілим є 
також поділ витрат на відрядження в межах 
норм та понад норми, витрат на паливно-
мастильні матеріали, представницьких витрат 
тощо у відсотковому відношенні та відповідно 
їх включення до складу валових витрат. Відмін-
ності між податковим та фінансовим обліком 
можна розглядати безкінечно, але автори не 
ставлять перед собою таку мету. 

З метою наближення результатів обчислен-
ня фінансового та податкового прибутку 
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П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [3] введено 
поняття тимчасових податкових різниць. Вони 
бувають двох видів. Тимчасова податкова різ-
ниця, що підлягає вирахуванню – тимчасова по-
даткова різниця, що призводить до зменшення 
податкового прибутку (збільшення податкового 
збитку) у майбутніх періодах. Тимчасова подат-
кова різниця, що підлягає оподаткуванню – 
тимчасова податкова різниця, що включається 
до податкового прибутку (збитку) у майбутніх 
періодах. Тимчасові податкові різниці викорис-
товуються для розрахунку відстрочених подат-
кових активів та зобов’язань і пов’язані з різною 
оцінкою активів та зобов’язань у фінансовому й 
податковому обліку. 

На перший погляд, вибір таких різниць по-
засистемно з регістрів фінансового обліку чи їх 
окреме накопичення на рахунках (субрахунках) 
не становить труднощів. Однак, на практиці че-
рез велику кількість здійснених операцій, тру-
домісткість ручного ведення обліку чи склад-
ність налагодження програмного забезпечення 
під «податкові потреби», часту зміну податко-
вого законодавства розрахунок податкових різ-
ниць суттєво ускладнюється. 

До того ж, застосування нормативної бази, 
що регулює ведення фінансового обліку, є про-
блемним: 
- П(С)БО 17, «Додаток на прибуток» [3] не мі-

стить поняття постійних різниць, тоді як в 
обліку вони існують та регламентовані чин-
ним законодавством; 

- перелік постійних і тимчасових податкових 
різниць не є вичерпним і може доповнювати-
ся (змінюватися) підприємством; 

- надмірна затеоретизованість та відсутність 
цифрового прикладу у нормативній базі з об-
ліку податкових різниць ускладнює її розу-
міння бухгалтерами та практичне застосу-
вання. 

Загалом, за рахунок тимчасових різниць, 
якщо враховувати тільки їх сальдо, відображене 
в балансі без зміни впродовж періоду, податок 
на прибуток за даними фінансового й податко-
вого обліку відрізняється не суттєво, але трудо-
місткість обліку значно підвищується. 

Як зауважує Г. Ямборко [4, с. 20], проблема 
пристосування регістрів журнальної форми для 
ведення податкового обліку і адаптації даних 
бухгалтерського обліку для складання податко-
вої звітності є важливою і актуальною. Але роз-
біжності між показниками результатів діяльнос-
ті за фінансовою і податковою звітністю є до-
сить суттєвими. 

Як свідчить зарубіжна практика ведення 
обліку, розрахунок податкових різниць або від-
кладене оподаткування має альтернативні варі-

анти [5, с. 208]: 
- відсутнє через співпадання облікових і пода-

ткових правил (Греція, Туреччина); 
- відкладені податки визначаються тільки при 

складанні звітності за міжнародними станда-
ртами (Італія, Франція, Швеція, Швейцарія); 

- відкладені податки визначаються тільки при 
зміні методу оподаткування (Бельгія, Данія); 

- постійна облікова практика (Великобританія, 
Німеччина, Ірландія, Іспанія, Люксембург, 
Нідерланди, США). 

Постійна облікова практика із розрахунком 
тимчасових податкових різниць країн зарубіжжя 
передбачає визначення фінансового результату 
за даними фінансового обліку та його подальше 
коригування для. розрахунку прибутку до опо-
даткування. Зазначені коригування відобража-
ються у Податковій звірці, найчастіше довільної 
форми, та не є численними й трудомісткими. 

Тому, досліджуючи питання узгодження 
фінансового та податкового обліку в Україні, 
можемо зазначити наступне: 
- оскільки кількість податкових різниць для 

підприємств є суттєвою, простіше й швидше 
розрахувати фінансовий результат окремо за 
методикою фінансового та податкового облі-
ку, ніж відкориґувати зазначені результати; 

- зменшенню кількості податкових різниць на 
початкових етапах реформування системи 
оподаткування сприятиме визнання доходів і 
витрат за методикою фінансового обліку, 
адже на фінансовий результат, що підлягає 
оподаткуванню, не повинні впливати потоки 
грошових коштів. 

Незалежно від особливостей відображення 
у фінансовій звітності фінансового та податко-
вого фінансових результатів, у зарубіжних краї-
нах формат Звіту про прибутки та збитки не 
встановлений на законодавчому рівні, що пе-
редбачає його варіативність та гнучкість при 
прийнятті рішень. Разом з тим, на практиці ви-
користовуються дві форми звітності: багато- та 
одноступенева. Багатоступенева форма перед-
бачає послідовне визначення фінансового ре-
зультату, тоді як одноступенева дозволяє визна-
чити чистий прибуток, вираховуючи із загальної 
суми доходів суму понесених витрат [6, с. 123]. 

В залежності від варіанту подання інформа-
ції про витрати Звіт про прибутки та збитки мо-
же бути складений за характером витрат чи фу-
нкціями витрат. Звітність за характером витрат 
передбачає групування витрат за елементами, а 
звітність за функціями витрат – за видами дія-
льності, що включає визначення проміжних фі-
нансових результатів [7, с. 6]. 

В Україні більшість підприємств, у тому 
числі й сільськогосподарських, заповнює бага-
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тоступеневий формат Звіту про фінансові ре-
зультати, в якому витрати згруповані за функці-
ями, малі підприємства складають одноступене-
вий формат вказаного звіту за характером ви-
трат. Зауважимо, що законодавчо встановлена 
форма звітності серед науковців викликає як 
критику, так і підтримку. На нашу думку, інфо-
рмативність звітності про прибутки та збитки не 
зменшується при уніфікації її форми, однак пе-
регляду потребує саме склад статей звітності. 
Навпаки, менталітет вітчизняних економістів, 
що формувався десятиріччями під впливом ко-
мандно-адмініст-ративної системи, набагато ле-
гше сприймає макет звітності з інструкцією що-
до її заповнення, ніж власними силами розроб-
лений варіант звіту. До того ж, стандартизація 
звітності на державному рівні полегшує уза-
гальнення результатів за регіонами країни, галу-
зями господарства тощо. 

Як зауважує В. Б. Моссаковський, порів-
няння показників Звіту про фінансові результа-
ти підприємств України свідчить, що: важко по-
рівнювати фінансові результати діяльності зви-
чайних та малих підприємств; використання ме-
тодики визначення фінансових результатів зви-
чайних підприємств передбачає уособлене існу-
вання податкового обліку, де застосовується 
схема визначення прибутку, характерна для ма-
лих підприємств. Тож більш доцільною, на його 
думку, є методика складання звітності для ма-
лих підприємств [8, с. 10]. 

Таку пропозицію ми вважаємо дещо диску-
сійною, оскільки більшість підприємств Украї-
ни інформацію про витрати накопичує саме за 
видами діяльності, а не елементами витрат, до 
того ж, удосконалення фінансової звітності не 
повинно слугувати податковим інтересам. 

В цілому, як засвідчує С. Ф. Голов, звітність 
про фінансові результати підприємств України 
відповідає Четвертій Директиві ЄС. Окремі від-
мінності пов’язані з більшою деталізацією ста-
тей звітності, що не суперечить Директиві [9, с. 
12–13]. 

Однак звітність для малих підприємств Ук-
раїни містить дещо узагальнену інформацію про 
неопераційні доходи та витрати, що пояснюєть-
ся, на нашу думку, слабким розвитком фондово-
го ринку, а тому й недостатньою поширеністю 
фінансових та інвестиційних операцій. Крім то-
го, межа віднесення підприємств до малих в Ук-
раїні, в порівнянні з іншими країнами, значно 
занижена, тому більшість підприємств склада-
ють звітність за звичайною формою. 

Розділ І Звіту про фінансові результати пе-
редбачає послідовне визначення прибутку (зби-
тку) за видами діяльності шляхом порівняння 
доходів і витрат. Однак, у ньому знаходять ві-

дображення валовий прибуток (збиток), тобто 
результат основної діяльності, прибуток (зби-
ток) від операційної діяльності, прибуток (зби-
ток) від звичайної діяльності та надзвичайні до-
ходи і витрати, що дають змогу визначити ре-
зультат надзвичайної діяльності. 

Тому, на нашу думку, порушується логіка 
визначення фінансового результату, так як ін-
формація про результати фінансової й інвести-
ційної діяльності є неповністю розкритою. 

Погоджуємося з тим, що фінансова та інве-
стиційна діяльність здійснюється не великою 
часткою підприємств, у т. ч. й сільськогоспо-
дарських, надзвичайні доходи й витрати станов-
лять також несуттєву питому вагу в загальній 
величині фінансових результатів. 

До того ж, порівняння статей звітності про 
прибутки (збитки) України та визначених Чет-
вертою Директивою ЄС дає змогу зробити ви-
сновок, що оскільки до доходу не включаються 
непрямі податки та інші вирахування з доходу, 
то їх не доцільно наводити у звітності шляхом 
наступного віднімання. Така позиція врахована 
при наведенні доходів від неопераційної діяль-
ності. 

З введенням у дію П(С)БО ЗО «Біологічні 
активи» фінансовий результат від іншої опера-
ційної діяльності повинен враховуватися при 
прийнятті управлінських рішень, оскільки дохо-
ди (витрати) від первісного визнання та від змі-
ни вартості біологічних активів значно переви-
щуватимуть фінансовий результати від основної 
діяльності, а тому потребують окремого розши-
фрування. 

Враховуючи релевантний підхід в управ-
лінні фінансовими результатами агроформу-
вань, вважаємо за доцільне запропонувати по-
рядок визначення фінансового результату від 
реалізації та від впливу інших об’єктивних чин-
ників. 

Виходячи з цього, у Звіті про фінансові ре-
зультати, доцільно наводити інформацію про 
фінансові результати від реалізації, зміни цін, 
володіння активами й від впливу інших чинни-
ків. 

Це, в свою чергу, забезпечить послідовне 
визначення фінансового результату, який відпо-
відно залежить чи не залежить від здійснених 
підприємством операцій щодо реалізації. 

Крім того, фінансовий результат звітного 
періоду доцільно відкориговувати на помилки 
минулих періодів, оскільки вони призвели до 
випадкової зміни величини фінансових резуль-
татів. 

Запропонована методика визначення чисто-
го прибутку повинна знайти відображення у 
розділі І. Фінансові результати Звіту про фінан-
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сові результати, тоді як другий та третій розді-
ли, на нашу думку, змінювати недоцільно. 

Розрахунок фінансових результатів з ураху-

ванням (релевантного підходу підвищить інфо-
рмативність звітності, а отже – її використання з 
метою управління (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Звіт про фінансові результати. 

 

Стаття Код 
рядка Зміст статті 

Дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 010 

Відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або 
послуг (у т. ч. від операційної оренди активів) за вирахуванням на-
даних знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків. 

Собівартість реалізованої про-
дукції (товарів, робіт, послуг) 020 Показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. 
Витрати на виробництво го-
тової продукції (робіт, пос-
луг) 

025 
Довідкою наводяться понесені за період виробничі витрати: мате-
ріальні, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 
амортизаційні відрахування, інші витрати. 

Валовий прибуток (збиток) 030 
Розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (то-
варів, робіт, послуг). 

Дохід від реалізації іноземної 
валюти 040 Відображається дохід від реалізації іноземної валюти. 

Собівартість реалізованої 
іноземної валюти 050 Показується собівартість реалізованої іноземної валюти. 

Дохід від реалізації інших 
оборотних активів 060 Відображається дохід від реалізації оборотних активів, крім това-

рів та готової продукції, за вирахуванням непрямих податків. 
Собівартість реалізованих 
інших оборотних активів 070 Показується собівартість реалізованих оборотних активів, крім то-

варів та готової продукції. 
Дохід від реалізації фінансо-
вих інвестицій 080 Відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій. 

Собівартість реалізованих 
фінансових інвестицій 090 Показується собівартість реалізованих фінансових інвестиційні. 

Дохід від реалізації необоро-
тних активів 100 Відображається дохід від реалізації основних засобів, нематеріальних 

активів, майнових комплексів за вирахуванням непрямих податків. 
Собівартість реалізованих 
необоротних активів 110 Показується собівартість реалізованих основних засобів, нематері-

альних активів, майнових комплексів. 

Адміністративні витрати 120 Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управ-
лінням та обслуговуванням підприємства. 

Витрати на збут 130 Відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією ак-
тивів. 

Фінансовий результат від ре-
алізації активів: 
прибуток 

135 

Визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), до-
ходу (собівартості) від реалізації іноземної валюти, доходу (собі-
вартості) від реалізації інших оборотних активів, доходу (собівар-
тості) від реалізації фінансових інвестицій, доходу (собівартості) 
від реалізації необоротних активів, адміністративних витрат та ви-
трат на збут. 

збиток 140  
Дохід (витрати) від первісного 
визнання та від зміни вартості 
активів, які обліковуються за 
справедливою вартістю 

150 Показується дохід (витрати) від переоцінки біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції. 

Дохід (витрати) від операцій-
ної курсової різниці 160 Відображається дохід (витрати) від операційної курсової різниці. 

Дохід (витрати) від курсової 
різниці від фінансової діяль-
ності 

170 Показується дохід (витрати) від курсової різниці від фінансової ді-
яльності. 

Дохід (витрати) від курсової 
різниці від інвестиційної дія-
льності 

180 Відображається дохід (витрати) від курсової різниці від інвести-
ційної. 

Дохід (витрати) від переоцін-
ки необоротних активів 190 Показується дохід (витрати) від переоцінки необоротних активів. 

Фінансовий результат від 
зміни цін: 195 Визначається як алгебраїчна сума доходу (витрат) від первісного 

визнання та від зміни вартості активів, доходу (витрат) від опера-
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прибуток ційної курсової різниці, доходу (витрати) від курсової різниці від 
фінансової та інвестиційної діяльності, доходу втрат від  переоцін-
ки необоротних активів. збиток 200 

Дохід (витрати) від фінансо-
вої оренди активів 210 Відображаються доходи (витрати) від фінансової оренди активів. 

Дивіденди одержані 220 Показуються: належні дивіденди від інших підприємств, що не є  
асоційованими, дочірніми та спільними. 

Відсотки одержані 230 Відображаються відсотки за облігаціями чи інтими цінними папе-
рами. 

Фінансовий результат від во-
лодінню активами: 
прибуток 

235 Визначається як алгебраїчна сума доходу (витрат) від фінансової 
оренди активів, дивідендів одержаних та відсотків одержаних. 

збиток 240  

Одержані (визнані) штрафи, 
пені, неустойки 250 

Показуються штрафні санкції, які визнані боржником або щодо 
яких одержані рішення суду про їх стягнення або визнані економі-
чні санкції за невиконання підприємством законодавства та умов 
договорів. 

Витрати на дослідження і ро-
зробки 260 Показуються витрати, пов’язані з дослідженнями та розробками, 

що здійснює підприємство. 

Дохід (втрати) від участі в 
капіталі 270 

Показуються доходи (витрати) від інвестицій в асоційовані, дочір-
ні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом уча-
сті в капіталі. 

Відсотки за кредит 280 Показуються витрати, пов’язані з нарахуванням та сплатою відсо-
тків, процентів тощо за користуванні кредитами банків. 

Інші доходи 290 Відображаються доходи від відшкодування раніше списаних акти-
вів, від списання зобов’язань, від безоплатно одержаних активів. 

Інші витрати 300 Показуються нестачі і втрати від снування цінностей, втрати від 
знецінення запасів, сумнівні та безнадійні борги. 

Надзвичайні доходи (витрата) 310 

Відображаються невідшкодовані втрати від надзвичайних подій, 
включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихій-
ного лиха та техногенних аварій, доходи і втрати від інших подій 
та операцій, які виникають визначенню надзвичайних подій. 

Фінансовий результат від ін-
ших операцій: 
прибуток 

315 

Визначається як алгебраїчна сума одержаних (визнаних) штраф-
них санкцій, витрат на дослідження і розробки, доходу (витрат) від 
участі в капіталі, відсотків за кредит, інших доходів (витрат), над-
звичайних доходів (витрат). 

збиток 320  
Фінансовий результат внаслі-
док виправлення помилок: 
прибуток 

325 
Показується, фінансовий результат внаслідок виправлення поми-
лок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх ро-
ках. 

збиток 330  
фінансовий результат діяль-
ності до оподаткування: 
прибуток 

335 
Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від реалізації 
активів, від зміни цін, від володіння активами, від інших операцій 
та фінансового результату внаслідок виправленні помилок. 

збиток 340  
Податок на прибуток від дія-
льності підприємства 345 Показується сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від дія-

льності підприємства. 
Чистий: 
прибуток 350 Розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від діяльно-

сті до оподаткування та податку з прибутку. збиток 355 
 

Прибуток, який отриманий у звітному пері-
оді, відповідно до методики формування, дослі-
дженої вище, повинен включати всі витрати та 
доходи від здійснення операційної, фінансової; 
інвестиційної та надзвичайної діяльності. До то-
го ж, кожен елемент прибутку у звітності пови-
нен бути виділеним відповідно до джерел його 
формування. Однак в економічній літературі [7, 
с. 10] існують дві спірні концепції прибутку: 
поточної операційної діяльності та включення 

всіх статей, що передбачають різну методику 
розрахунку прибутку, який в подальшому під-
лягатиме розподілу. 

Прихильники концепції поточної операцій-
ної діяльності стверджують, що прибуток пови-
нен відображати тільки доходи й витрати від 
звичайної (регулярної) діяльності підприємства. 
Надзвичайні доходи й витрати, які не відобра-
жають загальну майбутню доходність підприєм-
ства, не повинні включатися до прибутку, який 
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формується на рахунку «Фінансові результати», 
а прямо відноситися на нерозподілений прибу-
ток. 
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ділу прибутку дещо звужується, оскільки ство-
рення фондів накопичення та споживання пока-
зується у Звіті про фінансові результати опосе-
редковано в розрізі витрат за видами діяльності, 
а розподіл чистого прибутку знаходить відо-
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Чистий прибуток агроформувань може роз-
поділятися за наступним напрямами: поповнен-
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пітал. Залишкова сума прибутку вважається не-
розподіленою та реінвестуєгься в діяльність 
підприємства. Як зауважують Дональд І. Кізо та 
Джері Ж. Вейгант [11, с. 55], асигнування не-
розподіленого прибутку по своїй суті є перекла-
сифікацією нерозподіленого прибутку для вста-
новленої мети. При асигнуванні не відбувається 
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розподіл грошових коштів, а резервується час-
тина нерозподіленого прибутку, що унеможлив-
лює його розподіл. 

На думку авторів, у сільськогосподарських 
формуваннях, враховуючи сезонний характер 
діяльності, є доцільним виділення у складі не-
розподіленого прибутку власне нерозподіленого 
прибутку та його асигнованої частини, що облі-
ковуватиметься на субрахунку 444 «Прибуток 
асигнований» і може спрямовуватися на ство-
рення забезпечень, закупівлю насіння на посад-
кового матеріалу, паливно-мастильних матеріа-
лів, добрив тощо. 

Висновок. Запропонована форма Звіту про 
фінансові результати, на нашу думку, спрощує 
порядок розрахунку прибутку й збитку в агро-
формуваннях та є більш інформативною як для 
зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів 
бухгалтерської інформації. 

Зазначені пропозиції мають практичне зна-
чення й забезпечать подальше удосконалення 
методології обліку фінансових результатів у аг-
роформуваннях. 
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нансовой деятельности приобретают важное 
значение для финансовых служб предприятий. 
Изучение вопросов экономического роста вы-
звало необходимость исследования проблем, 
касающихся привлечения инвестиций и оценки 
их риска. В связи с этим поиск эффективных 
направлений инвестирования средств, которые 
будут давать предприятию дополнительную 
прибыль, а также отражение в бухгалтерском 
учете операций по страхованию финансовых 
инвестиций приобретают особую актуальность. 

Анализ литературы. Проблемы учета ин-
вестиционных вложений предприятий Украины 
нашли свое отражение в трудах Грачевой Р. Е. 
[1], Кравчук Н. В. [2] и др. 

Целью данной работы является изучение 
основных проблем управления инвестиционны-
ми рисками, а также учет, аудит и страхование 
финансовых инвестиций предприятия. 

Изложение основного материала. В со-
временных условиях финансовые инвестиции 
выступают важнейшим средством обеспечения 
условий выхода из сложившегося экономиче-
ского кризиса, структурных сдвигов в народном 
хозяйстве, обеспечения технического прогресса, 
повышения качественных показателей хозяй-
ственной деятельности на микро- и макроуров-
нях. Активизация инвестиционного процесса 
является одним из наиболее действенных меха-
низмов социально-экономических преобразова-
ний. Целью финансовых инвестиций является 
обеспечение роста национального дохода. 

В 2010 г. в экономику Украины иностран-
ными инвесторами вложено 5986,0 млн. долл. 
США прямых инвестиций: из стран ЕС поступи-
ло 4605,8 млн. долл. (76,9% общего объема), из 
стран СНГ – 849,2 млн. долл. (14,2%), из других 
стран мира – 531,0 млн. долл. (8,9%). Общий 
объем прямых иностранных инвестиций, вне-
сенных в Украину, на 1 января 2011 г. составил 
44708,0 млн. долл., что на 11,6% больше объе-
мов инвестиций на начало 2010 г., и в расчете 
на одно лицо составлял 978,5 долл. Инвестиции 
поступили из 125 стран мира. К десятке основ-
ных стран-инвесторов, на которые приходится 
больше 82% общего объема прямых инвести-
ций, входят: Кипр – 9914,6 млн. долл., Герма-
ния – 7076,9 млн. долл., Нидерланды – 4707,8 
млн. долл., Российская Федерация – 3402,8 млн. 
долл., Австрия – 2658,2 млн. долл., Франция – 
2367,1 млн. долл., Соединенное Королевство – 
2298,8 млн. долл., Швеция – 1729,9 млн. долл., 
Виргинские Острова, Британские – 1460,8 млн. 
долл. и Соединенные Штаты Америки – 1192,4 
млн. долл. 

В 2010 г. из Украины в экономику других 
стран мира направлено 679,5 млн. долл. прямых 

инвестиций. Объем прямых инвестиций из 
Украины в экономику стран мира, с учетом кур-
совых разниц и потерь капитала, на 1 января 
2011 г. составлял 6871,1 млн. долл., в т. ч. в 
страны ЕС – 6523,9 млн. долл. (94,9% общего 
объема), в страны СНГ – 246,4 млн. долл. 
(3,6%), в другие страны мира – 100,8 млн. долл. 
(1,5%). Прямые инвестиции из Украины осу-
ществлены в 46 стран мира, преобладающая их 
часть направлена в Кипр (92,3%). Сумма креди-
тов и займов, предоставленных украинскими ре-
зидентами предприятиям прямого инвестирова-
ния, на 1 января 2011 г. составляла 130,9 млн. 
долл. Общий объем прямых инвестиций в эко-
номику стран мира, учитывая ссудный капитал, 
составлял 7002,0 млн. долл. США [3]. 

Основные цели осуществления финансовых 
инвестиций предприятий: 
- получение прибыли, приобретение контроля 

над предприятием-конкурентом; 
- создание корпоративных структур; 
- улучшение финансово-хозяйственных связей 

с поставщиками и потребителями; 
- диверсификация деятельности; 
- получение доступа к определенному сегмен-

ту рынка; 
- сохранение ликвидных резервов (как прави-

ло, текущие финансовые инвестиции); 
- получение дохода от участия в капитале и 

другие финансовые доходы. 
Законом Украины «Об инвестиционной дея-

тельности» [4] термин «инвестиции» определен 
как «все виды имущественных и интеллекту-
альных ценностей, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и других видов деятель-
ности, в результате которой создается прибыль 
(доход) или достигается социальный эффект». 

Закон Украины «О налогообложении при-
были предприятий» [5] дает несколько иное 
определение: «Инвестиция – хозяйственная 
операция, предусматривающая приобретение 
основных фондов нематериальных активов, 
корпоративных прав и ценных бумаг в обмен на 
денежные средства или имущество. Инвестиции 
делятся на капитальные, финансовые и реинве-
стиции». 

В П(С)БУ 2 «Баланс» [6] финансовые инве-
стиции – это активы, содержащиеся предприя-
тием в целях увеличения прибыли (процентов, 
дивидендов и т. п.), роста стоимости капитала 
или других выгод для инвестора. 

В соответствии с П(С)БУ 12 «Финансовые 
инвестиции» [7], финансовые инвестиции перво-
начально оцениваются и отражаются в бухгал-
терском учете по себестоимости. В себестои-
мость финансовых инвестиций включается цена 
приобретения; комиссионные вознаграждения; 
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пошлины, налоги, сборы; обязательные плате-
жи; другие расходы, непосредственно связан-
ные с приобретением финансовой инвестиции. 

Эффективность организации управления 
риском во многом определяется классификаци-
ей риска. Она создает возможности для эффек-
тивного применения соответствующих методов 
и приемов управления риском. 

Выделяют процентный, валютный, коммер-
ческий, рыночный, катастрофический страхо-
вые риски. 

Процентный риск возникает при колебании 
процентных ставок. Валютный риск – при коле-
бании обменных курсов валют в случае измене-
ния процентных ставок, текущего торгового ба-
ланса, уровня инфляции, политических и эко-
номических условий, фискальной политики и 
степени вмешательства органов государствен-
ного контроля и управления, Национального 
банка Украины в деятельность валютных рын-
ков, спекулятивной игры на валютном рынке ее 
наиболее влиятельных участников. Коммерче-
ский риск возникает, когда деятельность пред-
приятия стала хуже, чем предусматривалась ин-
вестиционным проектом. Рыночный риск опре-
деляется изменением цен на драгоценные ме-
таллы и недвижимость; дивидендной политикой 
и размером процентной ставки; биржевой спе-
куляцией; результатами выборов в стране и пр. 
Катастрофический риск возникает при стихий-
ных бедствиях и других форс-мажорных обсто-
ятельствах (землетрясения, наводнения, цунами, 
ураган, пожары, взрывы, аварии). 

Рассматривая финансовые инвестиции и 
связанные с ними риски, можно выделить цель 
стратегического управления инвестиционными 
рисками предприятия, заключающуюся в созда-
нии системы инвестиционной безопасности 
предприятия, и цель тактического управления, 
состоящую в обеспечении роста стоимости ин-
вестиционного капитала вследствие снижения 
рискованности проекта. 

Снижение инвестиционных рисков в рамках 
отдельных предприятий приводит к повышению 
стоимости их капиталов, задействованных в ин-
вестиционной деятельности. Достижение опре-
деленного уровня накопления выражается в со-
здании инвестиционного потенциала предприя-
тия и его инвестиционной безопасности. 

В свою очередь, данные обстоятельства со-
здают условия для экономического роста на 
микроуровне, что позволяет повысить инвести-
ционную привлекательность предприятия, ко-
торое способно не только реинвестировать соб-
ственные средства, но и привлекать внешние 
инвестиционные потоки. Подобный уровень 
развития предприятия создает условия для его 

устойчивого экономического роста, и чем 
больше предприятий региона являются инве-
стиционно привлекательными, тем выше инве-
стиционный потенциал региона, которые явля-
ются своеобразной гарантией для внешних ин-
весторов. 

К основным методам управления инвести-
ционными рисками относятся отказ от ненадеж-
ных партнеров; отказ от рискованных проектов; 
страхование инвестиционных рисков; поиск 
«гарантов» (крупные компании, банки, фонды, и 
органы государственного управления и т. п.). 

Наиболее важным и самым распространен-
ным приемом снижения степени риска является 
страхование. Страховыми рисками при страхо-
вании инвестиций являются риски, приводящие 
к частичной или полной потере или невозвра-
щению инвестиции; неполучению запланиро-
ванной прибыли от инвестиции; ликвидации 
юридического лица – получателя инвестиции; 
банкротства субъекта предпринимательской де-
ятельности – получателя инвестиции; дополни-
тельных расходов при реализации застрахован-
ной инвестиционной деятельности. 

Можно выделить несколько видов догово-
ров страхования инвестиций в зависимости от 
различных этапов инвестиционной деятельно-
сти и распространения: страхование предмета 
залога; страхование ответственности получателя 
инвестиции перед инвестором; страхование ин-
вестиционных рисков инвестором или получа-
телем инвестиции; страхование ответственности 
инвестора перед получателем инвестиции; стра-
хование ответственности разработчика инве-
стиционного проекта перед заказчиком; страхо-
вание ответственности экспертов инвестицион-
ного проекта перед инвестором; страхование 
имущественных и неимущественных прав соб-
ственности, являющихся инвестицией. 

Страховая сумма определяется по согласо-
ванию между страховщиком и страхователем, в 
пределах фактических инвестиций страховате-
ля, связанных с финансированием застрахован-
ной деятельности. По согласованию сторон раз-
мер страховой суммы может быть увеличен на 
величину оговоренной сторонами ожидаемой 
прибыли от реализации застрахованного проек-
та. 

Страховой тариф определяется с учетом 
срока, объема инвестиции, характера деятельно-
сти и компетентности страхователя по реализа-
ции инвестиционного проекта, вида и характера 
продукта инвестирования, количества и репута-
ции участников (партнеров, подрядчиков, по-
ставщиков и т. п.) инвестиционного проекта и 
других существенных факторов в каждом кон-
кретном случае. 
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После выплаты страхователю страхового 
возмещения к страховщику переходят в преде-
лах выплаченной суммы все права требования 
страхователя к лицу, ответственному за нане-
сенный убыток или причиненный ущерб. 

Для организации управления инвестициями 
и связанными с ними рисками важно также 
своевременное и правильное отражение данных 
операций в бухгалтерском учете предприятия. 
Для отражения в бухгалтерском учете операций 
с долгосрочными и текущими финансовыми ин-
вестициями в Плане счетов предусмотрены со-
ответствующие счета [8]. 
- 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции», 

предназначенные для учета инвестиций в ак-
ции, облигации, депозитные сертификаты, 
приобретенные с целью перепродажи в тече-
ние периода более 12 месяцев. По дебету 
счета 14 отражается оприходование приобре-
тенных торговых обязательств по их перво-
начальной себестоимости и сумма амортиза-
ции дисконта. По кредиту счета 14 – номи-
нальная стоимость облигаций, полученная 
(начисленная) при погашении, и суммы 
амортизации премии. Аналитический учет 
инвестиций ведется по их видам и объектам 
инвестирования. В соответствии с п. 17 
П(С)БУ 2 «Баланс», инвестиции, приобре-

тенные на период больше года, отражаются в 
бухгалтерском балансе по статье «Долго-
срочные финансовые инвестиции» (строка 
045). 

- 35 «Текущие финансовые инвестиции», 
предназначенные для учета инвестиций в ак-
ции, облигации, депозитные сертификаты, 
приобретенные с целью перепродажи в тече-
ние 12 месяцев. По дебету счета 35 «Текущие 
финансовые инвестиции» отражаются стои-
мость приобретенных эквивалентов денеж-
ных средств (субсчет 351) и других текущих 
финансовых инвестиций (субсчет 352) по их 
себестоимости и суммы дооценки при увели-
чении справедливой (рыночной) стоимости. 
По кредиту счета 35 списываются балансовая 
стоимость реализованных (выбывших) инве-
стиций и суммы их уценки. В бухгалтерском 
балансе сальдо по счету 35 отражается в со-
ставе текущих активов. Аналитический учет 
осуществляется по видам финансовых инве-
стиций с обеспечением возможности полу-
чения информации об инвестициях, как на 
территории страны, так и за ее пределами. 

В бухгалтерском учете осуществление фи-
нансовых инвестиций и страхование инвестици-
онных рисков отражается следующим образом 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Учет финансовых инвестиций и страхования инвестиционных рисков. 

 

Содержание операций Дебет Кредит 
Отражены финансовые инвестиции 14,35 631 
Отражены посреднические услуги торговца ценными бумагами 14,35 631 
Оплачены посреднические услуги торговца ценными бумагами 631 311 
Отражена доля инвестора в чистой прибыли предприятия 14 721 
Отражена доля инвестора в убытках предприятия 961 14 
Себестоимость финансовой инвестиции отражена в составе расходов 
отчетного периода 977 14,35 

Получены проценты 311 73 
Получены финансовые инвестиции в качестве взноса в уставный ка-
питал 14,35 46 

Учет у страхователя 
Отражены услуги по страхованию инвестиционных рисков 14, 35 685 
Перечислены денежные средства за услуги 685 311 
Учет у страховщика 
Получен страховой платеж 311 361 
Отражен доход от оказанных услуг по страхованию инвестиционных 
рисков 

361 
76 

76 
703 

 

Расходы и убытки от финансовых инвести-
ций отражаются в Отчете о финансовых резуль-
татах (ф. 2) по следующим статьям: 
- убытки от участия в капитале – убыток, вы-

званный инвестициями в ассоциированные, 
дочерние и/или совместные предприятия 
(уменьшение балансовой стоимости инве-
стиций); 

- другие расходы – себестоимость реализации 

финансовых инвестиций, убытки от уценки 
инвестиций, сумма уменьшения балансовой 
стоимости, убытки от уменьшения полезно-
сти (стоимости) вложений отображаются с 
одновременным уменьшением балансовой 
стоимости финансовых инвестиций. 

Страхование инвестиций нельзя относить 
на валовые расходы, если нет договора страхо-
вания коммерческих рисков или предмета зало-
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га. Согласно пп. 5.4.6 Закона Украины «О нало-
гообложении прибыли предприятий», в валовые 
расходы включаются любые расходы по страхо-
ванию рисков: гражданской ответственности, 
связанной с эксплуатацией транспортных 
средств, находящихся в составе основных фон-
дов налогоплательщика; экологического и ядер-
ного ущерба, который может быть нанесен 
налогоплательщиком другим лицам; имущества 
налогоплательщика; кредитных и других ком-
мерческих рисков налогоплательщика, за ис-
ключением страхования жизни, здоровья или 
других рисков, связанных с деятельностью фи-
зических лиц, состоящих в трудовых отношени-
ях с налогоплательщиком, обязательность кото-
рого не предусмотрена законодательством, или 
любые расходы по страхованию посторонних 
физических или юридических лиц. 

Таким образом, основанием для отнесения в 
состав валовых расходов страхователя расходов 
на страхование инвестиций могут быть только 
п. 3 и 4 подпункта 5.4.6 Закона Украины «О 
налогообложении прибыли предприятий». 
Страхование инвестиций нельзя отнести ни к 
имущественному страхованию, ни к страхова-
нию кредитных и коммерческих рисков. С уче-
том этого, оснований для отнесения к составу 
валовых расходов, связанных со страхованием 
инвестиционных рисков нет. Однако можно 
оформить страхование инвестиционных рисков 
путем заключения договора страхования ком-
мерческих рисков или предмета залога. 

Кроме того, в соответствии с пп. 5.4.6 Зако-
на Украины «О налогообложении прибыли 
предприятий», если условия страхования преду-
сматривают выплату страхового возмещения в 
пользу налогоплательщика страхователя, за-
страхованные убытки, понесенные таким нало-
гоплательщиком, относятся к его валовым рас-
ходам в налоговый период, а суммы страхового 
возмещения таких убытков включаются в вало-
вые доходы такого налогоплательщика в нало-
говый период их получения. Страховой случай 
считается наступившим, если доход страховате-
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его влияния на внешнюю среду. Таким образом, 
стратегическое управление инвестиционными 
рисками представляет собой воздействие управ-
ляющей подсистемы на инвестиционную без-
опасность предприятия путем упорядочивания 
ресурсных потоков и взаимодействия предприя-
тия с субъектами неопределенной внешней сре-
ды. 
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Постановка проблемы. Современной тен-

денцией развития банковской системы Украины 
является усиление конкуренции вследствие ре-
гиональной экспансии банков. Соперничество, 
возникающее между банками, требует от них 
рационализации организации системы управле-
ния и сбыта банковских продуктов. В таких 
условиях полезным может быть использование 
западного опыта банковского менеджмента. В 
сравнении с отечественными иностранные бан-
ки отличаются рядом преимуществ: дешевая ре-
сурсная база, более совершенная организацион-
ная структура, высокое качество менеджмента. 
Всё это не может не вызвать необходимости 
внесения кардинальных изменений в их дея-
тельность. Для этого большинство зарубежных 
компаний, в том числе и банков, используют 
реинжиниринг бизнес-процессов. 

Использование реинжиниринга в качестве 
инструмента реализации конкурентной страте-
гии банка требует решения ряда методологиче-
ских проблем связанных с обоснованием дефи-
ниции, классификацией бизнес-процессов и 
определением их места в системе управления 
банком. 

Анализ литературы. Данная проблематика 
разрабатывается в работах таких зарубежных и 
отечественных ученых, как М. Хаммер [1], Е. 
Виноградова [2], Н. Шульга [4], А. Мещеряков 
[5], О. Черемных [6–9], С. Сухов [10], И. Бу-
шуева [11], Т. Давенпорт [12], М. Робсон [13], Е. 
Ойхман [14] и других. 

При этом, как показал анализ литературы, 
среди авторов отсутствует единая трактовка 
сущности банковских бизнес-процессов, суще-
ствуют разногласия по поводу их классифика-
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ции, что обусловливает актуальность и содер-
жание исследовательской задачи. 

Цель исследования – обоснование дефи-
ниции и классификации банковских бизнес-
процессов. В соответствии с целью исследова-
ния определены следующие задачи: осуще-
ствить критический анализ основных подходов 
к трактовке сущности и классификации бизнес-
процессов и обосновать дефеницию банковско-
го бизнес-процесса; опираясь на полученные ре-
зультаты, предложить классификацию банков-
ских бизнес-процессов. 

Изложение основного материала. Реин-
жиниринг бизнес-процессов как новое направ-
ление в менеджменте, начиная со второй поло-
вины 90-х гг. ХХ в., является объектом при-
стального внимания управленцев и исследова-
телей, что объясняется, во-первых, привлека-
тельностью идеи существенного повышения 
эффективности бизнес-процессов, а, во-вторых, 
недостаточно разработанной теоретической и 
прикладной базой. 

По мнению М. Хаммера и Дж. Чампи [1, с. 
39–48], современная рыночная среда характери-
зуется тремя следующими силами: клиенты по-
лучают власть; конкуренция усиливается; изме-
нения длительны. В этих условиях сформирова-
лось убеждение, что выполнение работы на ос-
нове принципа специализации на операциях яв-
ляется залогом неконкурентоспособности, а ра-
бота компаний должна быть организована во-
круг процессов, что, в свою очередь, привело к 
созданию целого комплекса управленческих 
технологий, объединенных под общим названи-
ем процессный подход в теории менеджмента. 

Эволюция идей процесного подхода хоро-
шо исследована в работе Е. В. Виноградовой [2, 
с. 9–22], в которой справедливо указывается, 
что развитию процессного подхода способство-
вали работы Анри Файоля, Фредерика Тейлора, 
Макса Вебера, Г. Хопра, Питера Друкера, Стот-
та Д. Синка, но наибольший вклад в научное 
обоснование идей процессного подхода сделал 
Эдвард Деминг в своей теории под названием 
«Трансформация и непрерывное совершенство-
вание бизнес-процессов» (Continuous Process 
Improvement – CPI), которая стала основой 
внедрения в 1980-х гг. системы Всеобщего 
управления качеством (Total Quality 
Management – TQM), а развитие информацион-
ных технологий и усиление конкурентной борь-
бы привело к формированию идеи необходимо-
сти революционных изменений в бизнес-
процессах, получившей свое развитие в концеп-
ции реинжиниринга бизнес-процессов, благода-
ря работам М. Хаммера, Дж. Чампи, Т. Давен-
порта и других ученых. 

Развитие процессного подхода в управле-
нии привело к принятию Международной орга-
низацией по стандартизации (ISO) ряда стан-
дартов, с последующим их утверждением соот-
ветствующими национальными органами. В 
частности в Украине в 2001 г. был внедрен 
стандарт ДСТУ ISO 9000-2001 «Системы 
управления качеством. Основные положения и 
словарь», который принят для побуждения ор-
ганизаций к принятию процессного подхода в 
управлении. 

В соответствии с этим стандартом [3, с. 3] 
«Любую деятельность или комплекс видов дея-
тельности, для которых используют ресурсы для 
преобразования входов на выходы, можно рас-
сматривать как процесс. Для эффективного 
функционирования организации должны опре-
делить многочисленные взаимосвязанные и вза-
имодействующие процессы и управлять ими. 
Часто выход одного процесса является входом 
следующего процесса. Систематическое изуче-
ние процессов и их взаимодействий в организа-
ции, а также управление ими называют «про-
цессным подходом». 

При этом, как показывает анализ литерату-
ры, процессный подход – это неотъемлемый 
элемент системы управления современным бан-
ком. Так Н. П. Шульга [4, с. 35–39] справедливо 
отмечает, что управление банком как сложной 
открытой системой определяется такими 
направлениями: ориентация на управление ры-
ночной стоимостью банка; внедрение интегри-
рованной системы управления рисками; про-
цессно-ориентированное направление системы 
управления (деятельность банка представлена 
совокупностью бизнес-процессов, которые по-
стоянно усовершенствуются, исходя из целевых 
установок менеджмента, причем в современных 
условиях такой подход к управлению приобре-
тает форму реинжиниринга); большое значение 
приобретает управление качеством банковского 
обслуживания и подчинения всей деятельности 
банка максимальному удовлетворению потреб-
ностей клиентов (на основе стандартов ISO). 
Как видно из приведенного выше перечня, тре-
тье и четвертое направления управления банком 
находятся в рамках процессного подхода. 

При этом деятельность кредитной органи-
зации (банка), как верно указывает А. А. Меще-
ряков [5, с. 95], должна рассматриваться как со-
вокупность взаимосвязанных процессов, кото-
рые создают потребительные ценности. 

В свою очередь О. Черемных [6, с. 2–8; 7, с. 
20–25; 8, с. 26–32; 9, с. 48–54] в своих работах 
показывает преимущества и порядок перехода к 
процессно-стоимостному подходу к управлению 
банком. Он [9, с. 48–54] отмечает, что процесс-
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ная структура банка (при которой иерархия 
функциональных подразделений заменяется на 
иерархию межфункциональных бизнес-процес-
сов, возглавляемых руководителями или коор-
динаторами процессов и выполняемых процесс-
ными командами) как нельзя лучше отвечает 
требованиям ХХІ века: во-первых, процессная 
структура значительно повышает управляе-
мость банка; во-вторых, поскольку процессы 
обмениваются конечными продуктами, а не 
«полуфабрикатами» (в отличие от функцио-
нальных подразделений), появляется возмож-
ность ввести в деятельность банка систему 
«внутреннего предпринимательства» (что не 

удавалось сделать в традиционной структуре). 
Таким образом, использование процессного 

подхода в управлении банком требует в первую 
очередь определения его процессной структуры. 
А это еще раз подчеркивает то, что централь-
ным понятием процессного подхода является 
понятие «процесс», которое в рамках концепции 
реинжиниринга рассматривается как «бизнес-
процесс». 

Следует отметить, что, как показал анализ 
литературы, среди авторов отсутствует единая 
трактовка сущности бизнес-процессов, суще-
ствуют разногласия по поводу их классифика-
ции (табл. 1). 

Таблица 1. 
Подходы к определению сущности понятия «бизнес-процесс». 

 

№ 
п/п Определение Источник 

1.  

Бизнес-процесс – совокупность деятельностей (работ), использующую один или 
более вид входов (ресурсов) и создающую выход (продукт), являющийся ценно-
стью для клиента. (Подход является основополагающим, поскольку все остальные 
авторы, как будет показано ниже, оперируют ключевыми словами этого опреде-
ления: совокупность работ, вход, выход, ценность и клиент). 

М. Хаммер [1, 
с. 172]; С. В. 
Сухов [10, с. 
35]; И. Бушуе-
ва [11, с. 21] 

2.  

Процесс (бизнес-процесс) – это специфически упорядоченная совокупность работ, 
заданий во времени и пространстве с указанием начала и конца и определением 
входов и выходов. (Здесь снято ограничение, состоящее в понимании выхода как 
ценности для клиента). 

Т. Давенпорт 
[12] 

3.  Бизнес-процесс – это поток работы, переходящий от одного человека к другому, а 
для больших процессов, вероятно, от одного отдела к другому. 

М. Робсон 
[13, с. 27–30] 

4.  
Бизнес-процесс – это множество внутренних шагов (видов) деятельности, начина-
ющихся с одного или более входов и заканчивающихся созданием продукции, не-
обходимой клиенту. 

Е. Ойхман и 
Э. Попов [14, 
с. 16] 

5.  Бизнес-процесс – циклическая совокупность взаимосвязанных заданий (действий), 
которые имеют определенные входы (необходимые ресурсы) и выходы (результа-
ты), которые представляют ценность для потребителя (внутреннего или внешнего). 

Е. В. Вино-
градова [2, с. 
29] 

6.  Бизнес-процесс – это множество «внутренних шагов» предприятия, заканчиваю-
щихся созданием продукции, необходимой потребителю. (Следует указать, что в 
бизнес-процессе просходит трансформация входов в выходы). 

Л. Н.Таранюк 
[15, с. 24] 

7.  Бизнес-процессы – это сгруппированные функции хозяйственной деятельности, со-
здающей товар, ориентированный на покупателя. 

В. В. Бочаров 
[16, с. 8] 

8.  Бизнес-процесс – это операция, включенная в систему операций, целью которой яв-
ляется производство и поставка услуг/товаров (1) операциям, входящим в систему, 
а также (2) другим системам. 

С. В. Рубцов 
[17, с. 32] 
вводит 

9.  Бизнес-процесс – это поток действий персонала, который переходит от одного че-
ловека к другому или от одного отдела к другому». (Здесь необходимо включение в 
понятие таких элементов как входы и выходы бизнес-процесса.) 

О. С. Редьки-
на [18, с. 240] 

10.  Бизнес-процесс – связанная совокупность функций, в ходе выполнения которой по-
требляются определенные ресурсы, и создается продукт, представляющий ценность 
для потребителя. 

Г.Н. Калянов 
[19, с. 46] 

 

Примечания: 1) составлено автором; 
2) курсивом выделены авторские комментарии. 

 

Причем, как нам представляется, в ходе 
определения понятия «банковский бизнес-
процесс» нужно учитывать его тесную связью с 
понятиями «банковская операция», «банков-
ский продукт», «операционная деятельность 
банка». 

Отметим, что в соответствии с действую-

щими банковскими регламентами [20; 21] «бан-
ковские операции – операции банков, опреде-
ленные статьей 47 Закона Украины «О банках и 
банковской деятельности». В свою очередь 
«операция банка – действие или событие, в ре-
зультате которого происходят изменения в фи-
нансовом состоянии банка и которая отобража-
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ется на балансовых или внебалансовых счетах 
банка»; «банковский продукт – это стандарти-
зированые процедуры, которые обеспечивают 
выполнение банками операций, сгруппирован-
ных по соответствующим типам и признакам»; 
«операционная деятельность банка – это сово-
купность технологических процессов, связан-
ных с документированием информации по опе-
рациям банка, проведением их регистрации в 
соответствующих регистрах, проверкой, вывер-
кой и осуществлением контроля над операци-
онными рисками» [21]. 

Более лаконичное определение операций 
банка, указывающее на их связь с банковскими 
процессами, представлено в работе Т. Д. Косо-
вой: операции банка – это его производствен-
ный процесс [22, с. 7]. 

По мнению С. О. Шамова и Л. П. Семенюк 
[23], «банковский продукт – банковский про-
цесс, который осуществляется для клиента с це-
лью решения его финансовых проблем и пред-
ставляет собой стандартизированную, в соот-
ветствии с требованиями НБУ, совокупность 
взаимоувязанных и взаимодействующих работ и 
операций», а «банковский процесс – совокуп-
ность взаимосвязанных взаимодействующих 
элементов (действий, работ, подпроцессов), ко-
торые трансформируют входы в выходы». 

А в монографии И. А. Никоновой [24, с. 
135] указывается, что «процесс состоит из опе-
раций и характеризуется входами процесса – та-
кими ресурсами как документы, информация, 
материалы, услуги, – которые преобразуются в 
выходы процесса – такие результаты как про-
дукт, услуга, ради которых осуществляется 
процесс в интересах его потребителя». 

Таким образом, главной сущностной харак-
теристикой банковского бизнес-процесса явля-
ется деятельность как поток действий или собы-
тий, а операций – действие или событие. 

Исходя из этого, предлагаем под банков-
ским бизнес-процессом понимать поток одно-
типных операций банка, в ходе которых исполь-
зуются ресурсы для преобразования входов в 
выходы, представляющие собой ценность для 
клиентов. По нашему мнению, такое определе-
ние позволит продвинуться в решении важной 
научной задачи классификации банковских биз-
нес-процессов. 

Как отмечено выше, процессный подход 
требует идентификации бизнес-процессов, то 
есть установления их перечня с целью последу-
ющего управления. 

Следует отметить, что на сегодняшний день 
сложились различные подходы к решению этой 
задачи (табл. 2). 

Таблица 2. 
Некоторые подходы к классификации бизнес-процессов. 

 

№ 
п/п Подход к классификации бизнес-процессов Источник 

1.  В деятельности любой компании можно выделить несколько укрупненных (основных) 
процессов (например, выработка стратегии, разработка продукта, планирование и под-
держка клиентов, развитие производственных мощностей, связи с клиентами и выпол-
нение заказа), причем каждый из них может быть разбит на субпроцессы, число которых 
не превышает примерно полудюжины. 

М. Хаммер 
и Дж. Чампи 
[1, с. 174–
177] 

2.  Классификация процессов на основе трех критериев: степени вовлечения (межоргани-
зационные, межфунциональные и межличностные процессы), объекта (физические и 
информационные процессы) и деятельности (операционные и управленческие процес-
сы). 

Т. Давен-
порт [12] 

3.  В любой организации существуют основные и вспомогательные процессы. Основные 
процессы – это процессы текущей деятельности компании, результатом которых являет-
ся производство выходов, требуемых внешним клиентом, вспомогательные процессы 
обеспечивают существование первичных процессов. 

М. Робсон и 
Ф. Уллах 
[13, с. 30] 

4.  Основные бизнес-процессы – бизнес-процессы, непосредственно связанные с процесса-
ми создания стоимости, то есть создания конечных продуктов и услуг, а под вспомога-
тельными – бизнес-процессы, которые не увеличивают стоимость продукта или услуги 
для потребителя, но необходимы для предприятия. 

А.В. Оли-
фиров [25, с. 
47] 

5.  Необходимо выделять внешние процессы, называемые прецедентами, и внутренние. Е. Ойхман 
[14, с. 18] 

6.  Классификация процессов компании, специализирующейся на производстве либо 
предоставлении услуг, обозначая их как поток заказов, стратегический процесс, про-
дукт, продажи, сервис, учет, персонал и технология. 

А. Гуназе-
каран [26, с. 
96–97] 

7.  Уровни бизнес-процессов: стратегический, тактический и операционный, а также виды 
процессов: создающие добавленную стоимость, не создающие добавленную стоимость и 
управляющие. 

О. Черем-
ных [27, с. 
464–465] 

 

Примечание: составлено автором. 
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При этом некоторые авторы [13, с. 27] спра-
ведливо, как нам представляется, указывают на 
то, что не может быть стандартного перечня 
бизнес-процессов, поскольку он зависит от спе-

цифики деятельности компаний, а также от 
предпринятой исследователем техники иденти-
фикации бизнес-процессов. В частности, это ка-
сается и банковской деятельности (табл. 3). 

Таблица 3. 
Некоторые подходы к классификации банковских бизнес-процессов. 

 

№ 
п/п Подход к классификации банковских бизнес-процессов Источник 

1.  Наиболее приоритетными с позиции формирования конкурентоспособности коммерче-
ских банков объекты реинжиниринга: кредитный, инвестиционный, инновационный про-
цесс, процесс управления кадрами в коммерческом банке, управления рисками и обслужи-
вания клиентов. 

Э. Уткин 
[28, с. 
106–158] 

2.  Предлагается выделять операционные (производственные) и управленческие банковские 
процессы, причем операционные процессы должны быть разделены на клиентские и внут-
рибанковские. 

С. О. Ша-
мов [23] 

3. При составлении перечня банковских бизнес-процессов следует использовать перечень 
функциональных задач подразделений банковского менеджмента, а также перечень бан-
ковских операций, лицензируемых Национальным банком Украины. Поэтому можно вы-
делить 20 бизнес-процессов: 1) кассовое обслуживание клиентов; 2) ведение счетов клиен-
тов и выполнение расчетных операций по их поручениям; 3) предоставление кредитов 
юридическим лицам; 4) предоставление кредитов физическим лицам; 5) привлечение де-
позитов юридических лиц; 6) привлечение депозитов физических лиц; 7) получение кре-
дитов в других банках; 8) ведение валютных счетов клиентов; 9) операции по торговле 
иностранной валютой; 10) финансирование капитальных вложений по поручению соб-
ственников или распорядителей инвестиционных ресурсов; 11) доверительные операции 
по поручению клиентов;12) приобретение, продажа и хранение государственных ценных 
бумаг и операции с ними; 13) предоставление консультативных услуг; 14) планирование и 
формирование собственных средств; 15) формирование банковских пассивов; 16) форми-
рование и диверсификация банковских активов; 17) учет и контроль в коммерческом бан-
ке; 18) аудит банковских операций; 19) страхование финансовой деятельности; 20) марке-
тинговая деятельность банка. В этом списке бизнес-процессы №№ 1–13 и 19 – являются 
основными, а №№ 14–18, 20 – вспомогательными. 

И. Бушуе-
ва и В. 
Демьянен-
ко [11, с. 
22]] 

4. Предлагается перечень финансовых бизнес-процессов банка на основе развития подхода 
Бушуевой-Демьяненко, заменяя бизнес-процессы №№ 17–20 такими бизнес-процессами 
как «разработка и реализация финансовой стратегии развития», «анализ финансовой дея-
тельности банка», «планирование финансовой деятельности банка» и «внутренний финан-
совый контроль в банке». 

О. Вовчак, 
Н. Меда 
[30, с. 17] 

 

Примечание: составлено автором. 
 

По нашему мнению, в целом подход Бу-
шуевой-Демьяненко к классификации банков-
ских бизнес-процессов, изложенный в работе 
[11], является правильным, поскольку он 
направлен на охват практически всего спектра 
бизнес-процессов коммерческих банков и бази-
руется на понятии и видах банковских опера-
ций. Однако и он не лишен недостатковВ част-
ности, в этой классификации не нашли своего 
отражения некоторые характерные для банков 
бизнес-процессы (например, факторинг, ли-
зинг). Авторы не использовали в названии 15-го 
и 16-го бизнес-процессов термин «управление», 
хотя, как нам представляется, исследователи 
подразумевали его, называя указанные процес-
сы вспомогательными. 

Кроме этого, поскольку название любого 
бизнес-процесса должно начинаться с глагола 
либо герундия, вместо названия «операции по 
торговле иностранной валютой» следует, по 

нашему мнению, использовать «осуществление 
операций по торговле иностранной валютой». 
Это также относится к бизнес-процессам № 11, 
№ 17, № 18 и № 20. 

Причем управленческие и поддерживающие 
бизнес-процессы можно объединить в одну 
группу «внутренние бизнес-процессы», а исходя 
из этого, банковские бизнес-процессы в кото-
рых задействованы клиенты, считать «внешни-
ми бизнес-процессами». 

Соглашаясь с предыдущими авторами, счи-
таем, что в основе классификации объектов ре-
инжиниринга в банке действительно должен 
быть перечень банковских операций, лицензи-
руемых Национальным банком Украины, и 
функциональных задач подразделений банков-
ского менеджмента. 

При этом решение задачи классификации 
бизнес-процессов банка, на наш взгляд, предпо-
лагает следующее. 
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Во-первых, нужно выделить ряд укрупнен-
ных бизнес-процессов, которые обобщенно от-
ражают всю деятельность банка в целом с точки 
зрения клиента, эти процессы можно обозна-
чить как генеральные бизнес-процессы коммер-
ческого банка: 
- привлечение денежных средств физических 

и юридических лиц; 
- размещение денежных средств от своего 

имени, на собственных условиях и на соб-
ственный риск; 

- открытие и ведение текущих счетов клиентов 
и банков-корреспондентов, в том числе пере-
вод денежных средств с этих счетов с помо-
щью платежных инструментов и зачисления 
средств на них; 

- предоставление других услуг, напрямую не 
связанных с привлечением или размещением 
денежных средств. 

Во-вторых, в каждом из генеральных биз-
нес-процессов следует выделить внешние биз-
нес-процессы. Так, в частности, бизнес-процесс 
«привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц» включает в себя такие 
субпроцессы: 
- привлечение депозитов физических лиц; 

привлечение депозитов субъектов хозяй-
ственной деятельности; 

- привлечение депозитов органов общего гос-
ударственного управления; 

- привлечение денежных средств других бан-
ков; 

- привлечение денежных средств Националь-
ного банка; 

- эмиссия ценных бумаг собственного долга. 
Тогда бизнес-процесс «размещение денеж-

ных средств от своего имени, на собственных 
условиях и на собственный риск» состоит из та-
ких внешние бизнеспроцессы: 
- кредитование физических лиц; кредитование 

субъектов хозяйственной деятельности; 
- кредитование органов общего государствен-

ного управления; формирование портфеля 
ценных бумаг; 

- размещение денежных средств в других бан-
ках; 

- размещение денежных средств в НБУ; 
- осуществление инвестиций в уставные фон-

ды и акции других юридических лиц; 
- факторинг; 
- лизинг; 
- осуществление операций по поручению кли-

ентов либо от своего имени: с инструмента-
ми денежного рынка, с инструментами, бази-
рующимися на обменных курсах и процен-
тах, с финансовыми фьючерсами и опциона-
ми. 

При этом в состав бизнес-процесса «откры-
тие и ведение текущих счетов клиентов и бан-
ков-корреспондентов, в том числе перевод де-
нежных средств с этих счетов с помощью пла-
тежных инструментов и зачисления средств на 
них» входят такие субпроцессы: 
- расчетно-кассовое обслуживание физических 

лиц; 
- расчетно-кассовое обслуживание юридиче-

ских лиц; 
- осуществление операции с валютными цен-

ностями; 
- выпуск, купля, продажа и обслуживание че-

ков, векселей и других платежных оборот-
ных документов; 

- выпуск банковских платежных карточек и 
осуществление операций с использованием 
этих карточек; 

- перевозка и инкассация денежных средств. 
Тогда как генеральный бизнес-процесс 

«предоставление других услуг, напрямую не 
связанных с привлечением или размещением 
денежных средств» включает в себя организа-
цию купли и продажи ценных бумаг по поруче-
нию клиентов; предоставление гарантий и по-
ручительств и других обязательств от третьих 
лиц, которые предполагают их выполнение в 
денежной форме; предоставление услуг по от-
ветственному хранению и предоставление в 
аренду сейфов для хранения ценностей и доку-
ментов; предоставление информационных и 
консультационных услуг; осуществление вы-
пуска, оборота, погашения (распространения) 
государственной и другой денежной лотереи; 
доверительное управление денежными сред-
ствами и ценными бумагами по договорам с 
юридическими и физическими лицами; осу-
ществление депозитарной деятельности и дея-
тельности по ведению реестров собственников 
именных ценных бумаг. 

В-третьих, следует отразить ряд внутренних 
бизнес-процессов, которые способствуют успеш-
ной реализации внешних процессов, выделяя: 
- процессы управления (стратегическое управ-

ление; финансовый менеджмент (управление 
пассивами, управление активами, управление 
рисками, управление ликвидностью); управ-
ление персоналом; создание банковских про-
дуктов; маркетинг; 

- поддерживающие процессы: осуществление 
учета (анализа, контроля, аудита) банковских 
операций; материально-техническое снабже-
ние; информационно-технологическое обес-
печение; обеспечение безопасности банков-
ской деятельности. 

На этой основе можно построить классифи-
кационную схему бизнес-процессов банка (рис. 
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1). Представленная классификационная схема, 
по сути, отражает примерную процессную 
структуру банка и позволяет перейти непосред-
ственно к использованию наиболее прогрессив-

ной, как указано выше, формы управления бан-
ковскими бизнес-процессами в рамках процесс-
ного подхода, именуемой реинжинирингом биз-
нес-процессов. 
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Рис. 1. Классификационная схема бизнес-процессов банка. 
Примечание: авторская разработка. 
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субъектов хозяйствен-
ной деятельности; 

3) привлечение депозитов 
органов общего госу-
дарственного управле-
ния; 

4) привлечение денежных 
средств других банков; 

5) привлечение денежных 
средств Национального 
банка; 

6) эмиссия ценных бумаг 
собственного долга. 

1) организация купли и продажи цен-
ных бумаг по поручению клиентов;  

2) предоставление гарантий и поручи-
тельств и других обязательств от тре-
тьих лиц, которые предполагают их 
выполнение в денежной форме; 

3) предоставление услуг по ответствен-
ному хранению и предоставление в 
аренду сейфов для хранения ценно-
стей и документов; 

4) предоставление информационных и 
консультационных услуг; 

5) осуществление выпуска, оборота, по-
гашения (распространения) государ-
ственной и другой денежной лотереи;  

6) доверительное управление денежны-
ми средствами и ценными бумагами 
по договорам с юридическими и фи-
зическими лицами; 

7) осуществление депозитарной дея-
тельности и деятельности по ведению 
реестров собственников именных 
ценных бумаг. 

1) расчетно-кассовое 
обслуживание физи-
ческих лиц; 

2) расчетно-кассовое об-
служивание юридиче-
ских лиц; 

3) осуществление опера-
ции с валютными 
ценностями; 

4) выпуск, купля, про-
дажа и обслуживание 
чеков, векселей и дру-
гих платежных обо-
ротных документов; 

5) выпуск банковских 
платежных карточек и 
осуществление опера-
ций с использованием 
этих карточек; 

6) перевозка и инкасса-
ция денежных 
средств. 

1) кредитование физических 
лиц; 

2) кредитование субъектов 
хозяйственной деятель-
ности;  

3) кредитование органов 
общего государственного 
управления; 

4) формирование портфеля 
ценных бумаг; 

5) размещение денежных 
средств в других банках; 

6)  размещение денежных 
средств в национальном 
банке; 

7) осуществление инвести-
ций в уставные фонды и 
акции других юридиче-
ских лиц; 

8) факторинг; 
9) лизинг; 
10) осуществление операций 

по поручению клиентов 
либо от своего имени. 

Открытие и ведение теку-
щих счетов клиентов и бан-

ков-корреспондентов: 

Внешние бизнес-процессы: 

Генеральные бизнес-процессы 

  
Процессы управления: 

1) стратегическое управление; 2) финансовый менеджмент; 3) создание 
банковских продуктов; 4) управление персоналом; 5) маркетинг и т. д. 

 

Поддерживающие процессы: 
(1, 2, 3, 4) осуществление учета (анализа, контроля, аудита) банковских опера-

ций; 5) материально-техническое снабжение; 6) информационно-технологическое 
обеспечение;7) обеспечение безопасности банковской деятельности и т. д. 
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Выводы. Проведенные исследования поз-
волили доказать, что управление современным 
банком должно опираться на использование 
процессного подхода, наиболее прогрессивной 
формой которого является реинжиниринг биз-
нес-процессов. 

Центральным понятием процессного под-
хода является понятие бизнес-процесса. На ос-
нове анализа подходов к его трактовке, предло-
жено под банковским бизнес-процессом пони-
мать поток однотипных операций банка, в ходе 
которых используются ресурсы для преобразо-
вания входов в выходы, представляющие собой 
ценность для клиентов. 

Необходимым условием использования 
процессного подхода в управлении банком яв-
ляется идентификация бизнес-процессов, в свя-
зи с чем была предпринята попытка развития 
классификации объектов реинжиниринга в бан-
ке с выделением генеральных, внешних и внут-
ренних бизнес-процессов. 

Использование полученных результатов 
позволит продвинуться в исследовании важной 
научной проблемы банковской конкуренции. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Хаммер М. Реинжениринг корпорации: манифест 
революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи ; 
[пер. с. англ.]. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского 
университета, 1997. – 332 с. 

2. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів 
у сучасному менеджменті : монографія / О. В. 
Виноградова. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-
Барановського, 2005. – 195 с. 

3. Системи управління якістю. Основні положення 
та словник. (ISO 9000:2000, IDT) : ДСТУ ISO 
9000-2001. – [Чинний від 2001-10-01]. – К. : Дер-
жстандарт України, 2001. – VII. – 33 с. 

4. Шульга Н. П. Банківський контролінг: теорія, ме-
тодологія, практика : монографія / Н. П. Шульга. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 326 с. 

5. Мещеряков А. А. Організаційно-технологічні ас-
пекти підвищення ефективності функціонування 
комерційного банку : монографія / А. А. Мещеря-
ков. – К. : Науковий світ, 2006. – 347 с. 

6. Черемных О. Процессно-стоимостной подход к уп-
равлению коммерческим банком / О. Черемных // 
Банковский менеджмент. – 2006. – № 8. – C. 2–8. 

7. Черемных О. Процессно-стоимостной подход к уп-
равлению коммерческим банком / О. Черемных // 
Банковский менеджмент. – 2006. – № 9. – C. 20–
25. 

8. Черемных О. Процессно-стоимостной подход к уп-
равлению коммерческим банком / О. Черемных // 
Банковский менеджмент. – 2006. – № 10. – C. 26–
32. 

9. Черемных О. Процессно-стоимостной подход к уп-
равлению коммерческим банком / О. Черемных // 
Банковский менеджмент. – 2006.– № 11.– C. 48–
54. 

10. Сухов С. В. Системный подход к управлению 
коммерческим предприятием / С. В. Сухов // Ме-
неджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 6. – 
С. 34–39. 

11. Бушуєва І. В. Реінжиніринг банківських бізнес-
процесів як складова вдосконалення менеджмен-
ту комерційного банку / І. В. Бушуєва, В. 
Дем`яненко // Вісник Національного банку Укра-
їни. – 2001. – № 3. – C. 20–24. 

12. Davenport T. H. Business Innovation, Reengineering 
work through Information Technology / T. H. Dav-
enport. – Boston : Harvard Business School Press, 
1993. – 337 p. 

13. Робсон М. Реинжиниринг бизнес-процессов : 
практическое руководство по реинжинирингу 
бизнес-процессов / М. Робсон, Ф. Уллах ; [пер. с 
англ. под ред. Н. Д. Эриашвили]. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. – 222 с. 

14. Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжини-
ринг организаций и информационные технологии / 
Е. Г. Ойхман, Э. В. Попов. – М. : Финансы и ста-
тистика, 1997. – 336 с. 

15. Таранюк Л. М. Економічні основи реінжинірингу 
бізнес-процесів: монографія / Л. М. Таранюк. – 
Суми : Видавничо-виробниче підприємство 
«Мрія-1» ТОВ, 2008. – 560 с. 

16. Бочаров В. В. Финансовый инжиниринг / В. В. 
Бочаров. – СПб. : Питер, 2004. – 400 с. 

17. Рубцов С. В. Уточнение понятия «бизнес-
процесс» / С. В. Рубцов // Менеджмент в России и 
за рубежом. – 2001. – № 6. – С. 26–33. 

18. Редькін О. С. Складові реінжинірингу бізнес-
процесів / О. С. Редькін, В. В. Моспаненко // Віс-
ник соціально-економічних досліджень : зб. наук. 
пр. – Одеса, 2004. – Вип. 16. – С. 238–242. 

19. Калянов Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к 
корпоративной информационно-управляющей 
системе / Г. Н. Калянов. – М. : Горячая линия–
Телеком, 2004. – 208 с. 

20. Закон Украины «О банках и банковской деятель-
ности» от 07.12.2007 г. № 2121-ІІІ (с послед. изм.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg 
=2121-14. 

21. Постанова Правління Національного банку Укра-
їни «Про затвердження Положення про організа-
цію операційної діяльності в банках України» № 
254 від 18 червня 2003 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ 
laws/main.cgi?nreg=0559-03. 

22. Косова Т. Д. Банківські операції / Т. Д. Косова, 
О. Р. Циганов. – Донецьк : Норд-Прес ; ДонДДУ, 
2008. – 350 с. 

23. Шамов С. О. Процесний підхід до визначення по-
нять банківської діяльності / С. О. Шамов, Л. П. 
Семенюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія еко-
номічна. – Вип. 32. – 2003. – С. 238–245. 

24. Никонова И. А. Стратегия и стоимость коммерче-
ского банка / И. А. Никонова, Р. Н. Шамгунов. – 
М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с. 

25. Оліфіров О. В. Контролінг інформаційної систе-
ми підприємства : монографія / О. В. Оліфіров. – 

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


127 

Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 
2003. – 325 с. 

26. Gunasekaran A. The Role of Information Technology 
in Business Process Reengineering / A. Gunasekaran, 
B. Nath // International Journal of Production Eco-
nomics. – 1997. – Vol. 50, № 2/3. – P. 91–104. 

27. Черемных О. С. Стратегический корпоративный 
реинжиниринг: процессно-стоимостной подход к 
управлению бизнесом : учебное пособие / О. С. 
Черемных, С. В. Черемных. – М. : Финансы и ста-
тистика, 2005. – 736 с. 

28. Уткин Э. А. Бизнес-реинжиниринг / Э. А. Уткин. – 
М. : Ассоциация авторов и издателей «Тандем» ; 
Издательство ЭКМОС, 1998. – 224 с. 

29. Тютюнник А. В. Реинжиниринг в кредитных ор-
ганизациях: управленческая аналитическая разра-
ботка / А. В. Тютюнник. – [3-е изд.]. – М. : Изда-
тельская группа «БДЦ-пресс», 2003. – 312 с. 

30. Вовчак О. Реінжиніринг фінансових бізнес-
процесів банку / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник На-
ціонального банку України. – 2008. – № 10. – С. 
16–19. 

 
 
УДК 657.421 

Коцюба М. П., Джуматаева Т. М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

У статті розглядається доцільність відокремлення в окремі групи основних засобів, призначе-
них для продажу. 

Ключеві слова: основні засоби, продаж, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік, активи. 
В статье рассматривается обоснованность выделения в отдельную группу основных средств, 

предназначенных для реализации. 
Ключевые слова: основные средства, продажа, инвестиционная деятельность, бухгалтерский 
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Постановка проблемы. Экономические 

реформы в Украине обусловили необходимость 
пересмотра многих нормативных положений в 
области бухгалтерского учета. Одним из них 
является Приказ Министерства Финансов Укра-
ины № 1100 от 03.10.2007 г. «О внесении изме-
нений в Приказ Министерства Финансов Укра-
ины № 617 от 07.11.2003г. [1]. Согласно этому 
приказу, основные средства, выделенные для 
продажи, должны предварительно отражаться в 
составе оборотных активов и в последующем 
реализовываться как товары. Такая перестройка 
в учете противоречит сущности инвестицион-
ной деятельности предприятия. Вместе с этим 
возникли и другие проблемы в учете основных 
средств. 

Анализ литературы. Основные средства 
являются основой любого предприятия. В усло-
виях рыночной экономики их роль становится 
еще более значимой. Однако в экономической 
науке ученые, практики и работники правитель-
ственных органов почему-то отождествляют их 
с основными фондами. В одном из основных 
нормативных актов Налогового Кодекса в п. 
14.1.97, при определении оперативного лизинга 
использован термин «основные фонды», а при 
определении финансового лизинга – «основные 
средства» [2]. По мнению Л. К. Сук, Н. Г. Вы-
говской и др. так не должно быть, так как эти 

категории имеют разное значение. Основные 
средства – это совокупность материально-
вещественных ценностей, а основные фонды – 
это, как отмечается в словаре Даля, источник, 
резерв. Вопросам совершенствования учета ос-
новных средств посвящены работы многих оте-
чественных ученых и практиков-экономистов, в 
частности, Н. Чумаченко, С. Головы, С. Мочер-
ного, И. Лесной, А. Солтан, С. Хома, З. Задо-
рожного, И. Чалого, В. Прокопенко, О. Никули-
на, И. Шершун и др. Новая редакция П(С)БУ 27 
«Необоротные активы, содержащиеся для про-
дажи, и прекращенная деятельность» вызвали 
целый ряд критических откликов ученых и 
практиков: З. Задорожного, И. Чалого, И. Шер-
шуна, С. Хома, И. Лесной и др. [3–6]. 

Целью статьи является рассмотрение 
обоснованности выделения в состав оборотных 
активов основных средств, предназначенных 
для реализации. 

Изложение основного материала. Ста-
бильное функционирование предприятия во 
многом, если не в основном, зависит от степени 
его обеспеченности основными средствами, их 
составом и состоянием каждого объекта. Они 
изнашиваются и морально устаревают. Поэтому 
предприятие периодически их обновляет и по-
вышает оснащенность ими посредством приоб-
ретения, изготовления и строительства. Процесс 
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обновления и оснащения ими осуществляется 
посредством капитальных инвестиций. 

Основным источником воспроизводства ос-
новных средств являются собственные и заем-
ные средства. К собственным относятся сред-
ства прибыли от реализации продукции, работ и 
услуг, а также амортизации основных средств, 
компенсированных в выручке от реализации 
продукции, работ и услуг. Кроме этого, до 
03.03.2008 года к средствам финансирования 
капитальных инвестиций относились и сред-
ства, полученные вследствие реализации основ-
ных средств. 

С учетом этого, согласно п. 32 П(С)БУ 4 
«Отчет о движении денежных средств» в бух-
галтерском отчете (№ 3) с аналогичным по ста-
тье «Реализация необоротных активов» отража-
лось «…поступление денежных средств от про-
дажи основных средств, нематериальных акти-
вов, а также других долгосрочных активов 
(кроме финансовых инвестиций)». Такое содер-
жание отчета вполне соответствовало сущности 
инвестиционной деятельности. Согласно п. 4 
П(С)БУ 4, инвестиционная деятельность – при-
обретение и реализация тех необоротных акти-
вов, а также тех финансовых инвестиций, кото-
рые не являются составной частью эквивален-
тов денежных средств. 

Согласно Приказу Министерства финансов 
Украины от 03.10.2007 г. № 1100 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства финансов 
Украины от 07.11.2003 г. № 617» внесены изме-
нения в Положение (стандарт) бухгалтерского 
учета 27 «Необоротные активы, предназначен-
ные для продажи, и прекращенная деятель-
ность», который вступил в силу с 01.01.2008 г. 
[7]. Поэтому начиная с отчетности за I квартал 
2008 года, объекты групп выбытия и необорот-
ных активов, удерживаемых для продажи, 
надлежит учитывать и отражать в отчетности в 
соответствии с требованиями этого стандарта. 

П(С)БУ 27 определяет методологические 
принципы формирования в бухгалтерском учете 
информации о необоротных активах, удержива-
емых для продажи, и групп активов, предназна-
ченных к выбытию путем продажи, а также 
прекращенной деятельности и раскрытии такой 
информации в финансовой отчетности. Соглас-
но данному П(С)БУ, основные средства, пред-
назначенные для продажи, должны быть пере-
ведены в состав необоротных активов, предна-
значенных для продажи. Эти основные средства 
рекомендуется учитывать в составе запасов на 
субсчете 286 «Необоротные средства, предна-
значенные для продажи». Согласно П(С)БУ 27, 
актив признается предназначенным для прода-
жи только при выполнении ряда условий: 

- экономические выгоды ожидается получить 
от их продажи, а не от их использования по 
назначению; 

- они готовы к продаже в их теперешнем со-
стоянии; 

- продажа актива, как ожидается, будет завер-
шена в течение года (то есть двенадцати ме-
сяцев) с даты признания его необоротным 
активом, предназначенным для продажи; 

- условия их продажи отвечают обычным 
условиям продажи для подобных активов; 

- осуществление их продажи имеет высокую 
вероятность, в частности, если руководством 
предприятия подготовлен соответствующий 
план или заключен жесткий контракт о про-
даже, осуществляется их активное предло-
жение на рынке по цене, отвечающей спра-
ведливой стоимости. 

Период завершения продажи может быть 
продлен на срок более одного года в случае, ес-
ли это обусловлено обстоятельствами, находя-
щимися вне контроля предприятия, продолжа-
ющего выполнять план продажи. 

Необоротные активы, группа выбытия, от-
чуждение которых планируется другим спосо-
бом, чем продажа на дату баланса, не признают-
ся удерживаемыми для продажи. 

Приобретенные (полученные, в том числе 
бесплатно) активы, которые признаются необо-
ротными активами, удерживаемыми для прода-
жи, зачисляются на баланс по стоимости приоб-
ретения, определяемой в соответствии с Поло-
жением (стандартом) бухгалтерского учета 9 
«Запасы», утвержденным приказом Министер-
ства финансов Украины от 20.10.99 г. № 246, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Украины 02.11.99 г. под № 751/4044. 

Приказ Министерства финансов Украины 
от 05.03.2008 г. № 353 «Об утверждении Изме-
нений в некоторые нормативно-правовые акты 
Министерства финансов Украины по бухгалтер-
скому учету» существенно изменил учет основ-
ных средств [8]. 

С момента внесения данным Приказом из-
менений в п. 3 П(С)БУ 7 «Основные средства» 
Министерства финансов однозначно определи-
ло, что инвестиционная недвижимость и основ-
ные средства, которые предназначены для про-
дажи, уже не являются основными средствами в 
понимании П(С)БУ 7 и являются отдельными 
объектами, бухгалтерский учет которых регули-
руется специальными стандартами. Согласно 
этому приказу, реализация основных средств, 
которые переводятся в состав оборотных, не яв-
ляется инвестиционной деятельностью. Такой 
подход к учету основных средств вряд ли мож-
но назвать научным. 
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Согласно вышеперечисленным приказам, 
основные средства, учтенные на счетах 10 «Ос-
новные средства» и 11 «Прочие необоротные 
материальные активы», выделенные для прода-
жи, предварительно списываются с названных 
счетов и отражаются по дебету счета 286 «Не-
оборотные активы и группы выбытия, предна-
значенные для продажи». 

Таким образом, ранее осуществленные ка-
питальные инвестиции перешли из инвестиций 
в основные средства в инвестиции в оборотные 
средства (в товар). И поэтому характер доходов 
и расходов, вызванный корректировкой их ба-
лансовой стоимости становится  операционным. 
Согласно П(С)БУ 27, доход от реализации таких 
оборотных средств считается прочим доходом 
от операционной деятельности. До приказа 
Минфина доход от реализации основных 
средств считался прочим доходом от обычной 
деятельности. В письме Министерства финан-
сов Украины от 25.07.2008 г. № 31-32000-10-
10/29072 рекомендуется применять счет 719 
«Прочие доходы от операционной деятельно-
сти» [9]. 

Отразить таким образом операции по реа-
лизации основных средств не сложно, но при 
составлении финансового отчета за год возни-
кает целый ряд вопросов, не раскрытых назван-
ными приказами, а именно: 
- как отражать реализацию основных средств в 

отчете о движении основных средств; 
- как отражать в учете и отчетности суммы до-

оценки и уценки объекта таких основных 
средств; 

- как отражать в учете и отчетности основные 
средства, поступившие безвозмездно, но по-
сле этого выделенные для продажи. 

Кроме этого, если не отражать реализацию 
основных средств на строке 190 отчета формы 
№ 3, то наблюдается парадоксальное явление – 
финансовые инвестиции, закрепленные ценной 
бумагой, отражаются в строке 180 отчета о 
движении денежных средств, а основные сред-
ства, представленные объектами, нет. Такой 
подход к изменению методики отражения опе-
рации по реализации основных средств вряд ли 
можно признать обоснованным. 

По объектам основных средств, выделен-
ных для реализации, возможно была сделана 
дооценка, сумма которой отражена по кредиту 
счета 423 «Дооценка активов». При признании 
основных средств, предназначенных для реали-
зации по действующей методике учета, она 
должна быть списана на увеличение дохода. 
Министерство финансов Украины на этот счет 
никаких рекомендаций не предлагает. Поэтому 
основные средства, переведенные для реализа-

ции, отражаются на счете 286, а сумма дооценки 
их остается не списанной со счета 423 «Дооцен-
ка активов» или может быть списана в порядке, 
установленном главным бухгалтером предприя-
тия. Дооцененый объект в данном случае пере-
ходит в состав оборотных активов, следова-
тельно, и сумма дооценки его должна списы-
ваться на увеличение прочего операционного 
дохода (кредит счета 719) «Прочие доходы от 
операционной деятельности». 

Безвозмездно полученные, но выделенные 
для реализации основные средства, учтенные на 
счете 286 «необоротные активы и группы выбы-
тия, удерживаемые для продажи», следует рас-
сматривать как безвозмездно полученные обо-
ротные активы в оценке не самортизированной 
стоимости, учтенной на счете 424 «безвозмезд-
но полученные необоротные активы». Поэтому 
не самортизованную сумму со счета 424, по 
нашему мнению, следует списать на увеличение 
дохода от прочей операционной деятельности 
бухгалтерской проводкой: дебет 424-кредит 718 
«Доход от безвозмездно полученных активов». 
Доход от продажи объекта будет отражен по 
кредиту счета 719 «Прочие доходы операцион-
ной деятельности». 

Выводы. Такие недоработки со стороны 
Министерства финансов замедляют процесс 
внедрения данных нововведений в бухгалтер-
ский учет многих предприятий. Нормативно-
правовые документы, имевшие целью улучшить 
учет реализации основных средств, предназна-
ченных для продажи, привели к возникновению 
еще более дискуссионным вопросам. 

По нашему мнению, чтобы упростить поря-
док учета и составления финансовой отчетности 
отечественных субъектов хозяйствования сле-
дует, строго придерживаться условиям, указан-
ным в п. 1 раздела П(С)БУ 27 о порядке перехо-
да основных средств в состав необоротных ак-
тивов, предназначенных для продажи, посколь-
ку не все основные средства могут учитываться 
на счете 286 ««необоротные активы и группы 
выбытия, удерживаемые для продажи». 

Результаты выполненного исследования 
показали, что Министерству финансов Украины 
необходимо пересмотреть принятые решения, 
изложенные в приказах № 1100 и № 353 и вне-
сти изменения в методику отражения реализа-
ции основных средств в бухгалтерской отчетно-
сти. 
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Постановка проблеми. У процесі розгор-

тання та поглиблення ринкових реформ у 90-х 
роках у сільськогосподарському виробництві 
України поряд із позитивними явищами та тен-
денціями (економічна свобода, зниження адмі-
ністративного тиску, плюралізм форм власності 
та різноманіття типів господарювання тощо) 
мали місце суттєві проблеми і труднощі. 

Зокрема, значне порушення еквівалентності 
в обміні, диспаритет цін привели до неможли-
вості здійснення не тільки розширеного, а й 
простого відтворення. Продуктивні сили, мате-
ріально-технічна база занепадали та руйнува-

лись. Ступінь зносу активної частини основних 
виробничих фондів сільського господарства ся-
гає 70–90%. 

Такий стан матеріально-технічної бази ні-
велює переваги вітчизняного сільськогосподар-
ського виробництва, що зумовлені сприятливи-
ми природно-кліматичними чинниками, насам-
перед природною родючістю чорноземів. Зане-
пад матеріально-технічної бази знижує конку-
рентоспроможність аграрного сектору, зумов-
лює значні втрати вже вирощеного врожаю че-
рез неможливість вчасного та якісного прове-
дення комплексу сільськогосподарських робіт, а 
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також збереження продукції та її глибокої пере-
робки. 

Негативні тенденції в розвитку аграрного 
виробництва призвели до фактичного припи-
нення інвестиційного процесу в 90-х роках ми-
нулого століття і зумовили його недостатній 
динамізм останніми роками. Зупинити ці нега-
тивні тенденції, вийти на траєкторію високого і 
стійкого зростання обсягів виробництва сільсь-
когосподарської продукції неможливо без доко-
рінної зміни інвестиційної політики, у т. ч. й пе-
регляду деяких важливих її принципів. 

У процесі ринкового реформування аграр-
ного сектору з’явився новий елемент в економі-
чних відносинах – лізинг. Він добре зарекомен-
дував себе в багатьох країнах світу як ефектив-
ний інвестиційний інструмент. Стосовно сучас-
ного стану підприємств аграрного сектору лі-
зинг правомірно розглядати як важливу форму 
їх підтримки. 

Проте масштаби використання лізингу і йо-
го роль у забезпеченні інвестиційного процесу 
та оновленні матеріально-технічної бази підп-
риємств аграрного сектору не відповідають реа-
льним потребам, наявним можливостям нашої 
економіки, що є одним із чинників її недостат-
нього зростання. Тому дослідження комплексу 
проблем, пов’язаних із використанням лізингу, 
пошук і обґрунтування найефективніших меха-
нізмів його застосування належать до найбільш 
актуальних і нагальних проблем аграрної еко-
номіки та господарської практики. 

Аналіз літератури. Проблеми теорії та ме-
тодології, сутність лізингу розглядаються в пра-
цях В. Горемикіна, Ю. Гринчук, Е. Кабатової, 
М. Лещенко, І. Школи та ін. Організаційно-
економічні основи його застосування широко і 
глибоко досліджуються М. Антиповим, М. Ва-
сильєвим, В. Газманом, В. Грубим, В. Ковале-
вим, І. Костирком та ін. Проблеми удоскона-
лення нормативно-правової бази аналізують А. 
Барабаш, М. Васильєв, О. Смирнова, Я. Усенко 
та ін. Специфічні особливості використання лі-
зингових відносин у сфері АПК обґрунтовані в 
працях В. Андрійчука, П. Макаренка, В. Плаксі-
єнка, А. Прокопенко та інших авторів. 

Однак суперечливість методологічних і те-
оретичних підходів до трактування лізингу не 
сприяє розробці чітких і надійних методик ви-
значення ефективності його використання. Тому 
в практиці господарювання цей важливий ін-
струмент інвестиційного процесу застосовують 
за принципом проб та помилок. 

Метою дослідження є вирішення теорети-
чних і методичних питань, що ставляться до 
удосконалення лізингових відносин в підприєм-
ствах аграрного сектору. Недостатнє дослі-

дження цих питань, їх актуальність, теоретичне 
і практичне значення зумовили вибір теми нау-
кової статті. 

Виклад основного матеріалу. Лізинг доці-
льно розглядати як специфічну форму реалізації 
відносин власності. Ця форма, на відміну від 
інших, є не зовсім традиційною і стійкою. Не-
традиційність пов’язана з наростаючим проце-
сом ускладнення відносин власності і полягає в 
тому, що вона виступає як синтетична, інтегра-
льна категорія, така, що поєднує, інтегрує в собі 
низку інших, традиційних та найбільш глибин-
них форм реалізації відносин власності (воло-
діння, користування, розпорядження та отри-
мання доходу). 

Лізингові відносини виникають, як правило, 
з приводу руху не предметів споживання, а за-
собів виробництва. В умовах товарно-грошових 
відносин і приватної власності засоби виробни-
цтва набувають форми капіталу, майна, покли-
каного і здатного зростати у вартісній формі, 
забезпечувати отримання доходу [1, c. 42]. 

Як менш глибинна сутність другого поряд-
ку, лізинг правомірно трактувати як форму роз-
межування капіталу на капітал-власність і капі-
тал-функцію. За лізингодавцем закріплюються 
функції капіталу-власності, а за лізингоотриму-
вачем – капіталу-функції. Перший внаслідок 
цього процесу володіє і частково вилучає дохід, 
а другий – користується, розпоряджається і теж 
частково вилучає дохід. 

Тому ми розглядаємо лізингові відносини 
як відносини стосовно реалізації власності, мак-
симізації доходу на основі поділу капіталу на 
капітал-власність і капітал-функцію через вико-
ристання механізмів оренди та кредитування. 

Реформування аграрного сектору на ринко-
вих засадах призвело до затяжної кризи, яка не-
гативно позначилася на результатах функціону-
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ськогосподарських робіт, призводить до втрат 
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суб’єктів господарювання призводить до немо-
жливості фінансування інвестиційних проектів. 

У 2009 р. порівняно з 2001 р. обсяги інвес-
тицій у сільське господарство України збільши-
лися у 6 разів. Проте, цього далеко недостатньо 
для забезпечення розширеного відтворення. 
Адже для відновлення матеріально-технічної 
бази аграрного виробництва до рівня технологі-
чної потреби необхідно щорічно придбати тех-
нічних засобів в обсязі 22–28 млрд. грн. протя-
гом найближчих десяти років. 

Основною перешкодою для вирішення цієї 
проблеми є хронічний дефіцит власних коштів. 
Для підприємств аграрного сектору життєво ва-
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зингових послуг. Недосконалість інформаційно-
го забезпечення, зокрема недостатність і супе-
речливість даних про стан ринку лізингових по-
слуг в Україні, зумовлена значною мірою майже 
повною відсутністю даних про діяльність лізин-
годавців [2, c. 746]. 

Тому необхідним є запровадження обов’яз-
кової статистичної звітності для юридичних 
осіб, що провадять лізингову діяльність, а також 
вдосконалення статистичної форми № 10-мех 
«Облік тракторів, сільськогосподарських машин 
і енергетичних потужностей» в частині викори-
стання техніки за лізингом. 

Це дозволило б отримувати достовірні дані 
про оновлення активної частини основного ка-
піталу підприємств аграрного сектору і забезпе-
чити активний вплив держави на управління 
цими процесами, зменшити при цьому трансак-
ційні витрати та оптимізувами інституційне се-
редовище, що забезпечує діяльність цієї сфери. 

Висновки. Оновлення матеріально-техні-
чної бази агропромислового виробництва та йо-
го перехід на інноваційний шлях розвитку є 
найгострішими проблемами функціонування га-
лузі та забезпечення її розвитку. 

Вирішення цих проблем за умов скрутного 
фінансового становища можливе через застосу-
вання інноваційних проектів, реалізованих у ви-
гляді лізингу. Проведене дослідження дозволи-
ло дійти до висновків та розробити рекоменда-
ції щодо підвищення ролі й значення лізингу в 
інвестиційній діяльності підприємств аграрного 
сектору. 

Лізинг та комплекс економічних і правових 
відносин, що його охоплюють, є складними і 
багатогранними явищами. Вони відносно нові й 
в зв’язку з цим ще недостатньо досліджені віт-
чизняною економічною наукою. Тому в практи-
ці господарювання має місце недооцінка мож-
ливостей лізингу в інвестиційному процесі, тех-
нічному забезпеченні підприємств аграрного се-
ктору як важливого напряму їх розвитку. 

Основними чинниками, що стримують роз-
виток лізингу в підприємствах аграрного секто-
ру України, є: нестабільна макроекономічна си-
туація і недостатня увага держави до проблем 
аграрного виробництва; висока вартість лізин-
гових послуг внаслідок обмеженості доступу лі-
зингодавців до дешевих фінансових ресурсів; 
низька кредитоспроможність агровиробників; 
обмеженість кола об’єктів заставних операцій 
через недостатній розвиток земельного ринку; 
низький рівень якості вітчизняної техніки та 
орієнтація високорентабельних підприємств на 
закупівлю імпортної сільськогосподарської тех-
ніки й обладнання тощо. 

Вважаємо необхідним внести в статистичну 
звітність № 10-мех «Облік тракторів, сільсько-
господарських машин і енергетичних потужнос-
тей» дані про лізингову діяльність для юридич-
них осіб. 
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тей» дані про лізингову діяльність для юридич-
них осіб. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА 
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
У статті розглянуто процес стратегічного планування діяльності підприємства і місце про-

грамно-цільового методу в ньому. Проаналізовано складові структури системи безперервного пла-
нування діяльності підприємства, а також їх взаємозв’язок. Розроблено систему оперативного реагу-
вання на відхилення цільових показників і зміни зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. 

Ключові слова: стратегічне планування, програмно-цільовий метод, безперервне планування ді-
яльності, система оперативного реагування, цільові показники. 
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В статье рассмотрен процесс стратегического планирования деятельности предприятия и ме-
сто программно-целевого метода в нем. Проанализированы составляющие структуры системы не-
прерывного планирования деятельности предприятия, а также их взаимосвязь. Разработана си-
стема оперативного реагирования на отклонения целевых показателей и изменения внешней и 
внутренней среды предприятия. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, программно-целевой метод, непрерывное пла-
нирование деятельности, система оперативного реагирования, целевые показатели. 

This article describes the process of strategic planning in the enterprise and place of management by 
objectives in it. Analyzed the components of the structure of a system of continuous business planning, and 
their relationship. A system of responsiveness to the rejection of objectives and changes in the external and 
internal environment. 

Key words: strategic planning, management by objectives and programs, the continuous planning, sys-
tem of responsiveness, targets. 

 
Постановка проблемы. В современных 

условиях обеспечение конкурентоспособности 
предприятия зависит от глубины понимания 
значения стратегического управления и каче-
ства его реализации на практике. В свою оче-
редь стратегическое управление базируется на 
внедрении современных методических основ 
планирования, среди которых особое значение 
приобретает программно-целевой метод. 

Программно-целевой метод представляет 
собой современный комплекс действий, кото-
рый, на основе диагностики проблемы, обеспе-
чивает адекватный окружающим условиям, вы-
бор цели стратегического развития предприя-
тия, определяет этапы реализации комплексной 
программы и их ресурсное обеспечение. 

Анализ литературы. Теоретические осно-
вы стратегического планирования и его место в 
системе управления рассматривались в трудах 
таких ученых, как Василенко В. А. [1], Осовская 
Г. В. [2], Пастухова В. В. [3], Шегда А. В. [4], 
но, при этом, в большинстве исследований при-
менение этого метода рассматривается на реги-
ональном уровне и не достаточно изучено ис-

пользование целевых комплексных программ в 
планировании развития предприятий. 

Целью статьи является теоретическое 
обоснование использования программно-целе-
вого метода в стратегическом планировании де-
ятельности предприятий. 

Изложение основного материала. В усло-
виях стабилизации экономической ситуации в 
большинстве предприятий повышается интерес 
к стратегическому планированию своей дея-
тельности. В связи с тем, что теоретическая и 
методическая база стратегического планирова-
ния для отечественных предприятий разработа-
на недостаточно, на практике возникает необхо-
димость выбора наиболее эффективных и раци-
ональных подходов к разработке и реализации 
долгосрочных планов. 

Эффективная система управления предпри-
ятием, на наш взгляд, должна основываться на 
формировании системы непрерывного планиро-
вания, которая, в свою очередь, включает ряд 
элементов: систему стратегического планирова-
ния, программно-целевой подход, систему опе-
ративного реагирования (рис. 1). 

 

 Система 
непрерывного планирования 

 

        
        

Система стратегического 
планирования 

 Программно-целевой  
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реагирования 

• стратегия 
• тенденция 
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• индикаторы 
• ситуация 

 

Рис. 1. Элементы системы непрерывного планирования. 
 

Система стратегического планирования яв-
ляется центральным звеном системы управле-
ния. Она призвана обеспечить формирование и 
обоснование реализации стратегических целей 
развития предприятия во взаимосвязи с тенден-
циями развития внешней среды. Система требу-
ет значительного информационного обеспече-

ния и квалифицированного труда специалистов 
по планированию и прогнозированию. Наиболее 
существенной функцией системы стратегиче-
ского планирования является разработка страте-
гических направлений развития предприятия, 
которые бы в наибольшей степени отражали его 
интересы в рамках объективных тенденций раз-
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вития отдельного предприятия и экономики в 
целом. Система обоснованных стратегических 
планов позволяет предприятию объективно 
оценивать свои возможности и рыночные угро-
зы, формировать систему целей для различных 
этапов и направлений деятельности. 

Вторым компонентом системы непрерывно-
го планирования деятельности предприятия яв-
ляется использование программно-целевого ме-
тода, задачей которого является обеспечение 
достижения конкретных показателей и индика-
торов развития предприятия путем реализации 
конкретных программных мероприятий. При 
этом программа не противопоставляется страте-
гии развития. Эффективность программно-
целевого метода в значительной мере определя-
ется внутренними факторами, то эффективность 
стратегического планирования требует более 
тщательной обработки информации о внешней 
и внутренней среде предприятия. Успешное ис-
пользование программно-целевого метода поз-
воляет с определенной точностью прогнозиро-
вать изменения в деятельности предприятия и ее 
результаты. 

Система непрерывного планирования тре-

бует обязательного внедрения оперативного ре-
агирования в управлении развитием предприя-
тия. Фактически речь идет о более эффективном 
организации управления, как системы опера-
тивного реагировании на изменение ключевых 
показателей развития предприятия и тенденций 
внешней среды. 

Система оперативного реагирования бази-
руется на своевременном анализе отклонений 
плановых значений показателей и индикаторов 
с целью выявления факторов влияющих на эти 
отклонения и принятия решений по корректи-
ровке стратегии или программы развития. Для 
отслеживания складывающихся тенденций и 
решения задач оперативного реагирования на 
предприятии создается специальная структура 
управления в виде отдельного подразделения, 
или в виде сетевой распределенной структуры. 
Задачей этого подразделения является четкое 
отслеживание складывающейся ситуации в реа-
лизации стратегии и программы развития пред-
приятия. 

Для эффективного функционирования си-
стемы непрерывного планирования необходимо 
осуществить сбор исходных данных (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура системы непрерывного планирования на предприятии. 
 

Примечание: разработано автором на основании [5]. 
 

 

Использование программно-целевого мето-
да предполагает адекватное совершенствование 
системы управленческого учета в предприятии. 
Эта система должна быть ориентирована на 
структурирование и актуализацию проблем пред-
приятия, формирование и обоснование целей 
развития и методов их достижения. Соответ-
ственно, должны корректироваться программ-
ные мероприятия. В ряде случаев предприни-
маются попытки реализации программ без из-
менения систем управленческого учета, струк-

туры и функций оперативного управления. Та-
кие попытки снижают эффективность примене-
ния программно-целевого метода. Управление 
реализацией программы предполагает не только 
четкое установление лимитов ответственности 
руководителей за реализацию мероприятий, но 
и наличие устойчивой системы мотивации ис-
полнителей за эффективную реализацию меро-
приятий. На практике часто при использовании 
программно-целевого метода не прорабатыва-
ются вопросы мотивации исполнителей. 

Исходные данные для 
стратегии 

Исходные данные для 
программы 

Ситуационный 
анализ 

План 
стратегических 
мероприятий 

Финансово-
экономический 

анализ 

Программы: 
- развития предприятия 

(бизнес-план); 
- развития подразделения; 
- развитие производствен-

ных направлений 

Законодательная база 
Внутреннее нормативное 

обеспечение 
Информационное 

обеспечение 
Организационное 

обеспечение 
Корпоративная 

культура 

Стратегия 

Оперативное 
реагирование 

Целевые показатели (индикаторы) 

А
на

ли
з о

тк
ло

не
ни

й 

 
 



136 

Для разработки стратегии развития региона 
предусматривается проведение ситуационного 
анализа. В результате анализа формируется 
массив проблем, которые будут решены в стра-
тегии развития. Для решения этих проблем 
стратегией предполагается создание систем ин-
формационного и организационного обеспече-
ния. Ряд проблем, выявленных в результате си-
туационного анализа, передаются на решение 
программно-целевым методом. 

Существенным моментом является и разра-
ботка внутренней нормативной базы по регули-
рованию функций управления предприятием. 
На первоначальном этапе целесообразно отде-
лить решение вопросов стратегии от вопросов 
текущего управления. Безусловно, подвергают-
ся изменениям функции управленческого учета 
и бюджетирования. Для обеспечения внутрен-
них стимулов к успешной реализации стратегии 
важной является разработка внутренних норма-
тивных документов по мотивации персонала. 

Выводы. В ходе разработки программы 
формулируется перечень проблем предприятия 
и проводится их систематизация с целью выяв-
ления приоритетов развития. По мере совершен-
ствования использования программно-целевого 
метода, меняются подходы к отбору проблем. 
На ранних этапах использования метода преоб-
ладают более субъективные подходы, базирую-
щиеся на использовании ранее накопленного 
опыта руководителя предприятия и преимуще-
ственно на его индивидуальных решениях. Впо-

следствии же в сочетании с грамотно постав-
ленной системой мотивации, предприятие пере-
ходит к коллективному решению более слож-
ных проблем путем создания специальных под-
разделений по работе с целевыми программами. 
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Прадун В. П., Прадун В. В. 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
У статті розглянута забезпеченість сільськогосподарських підприємств необоротними акти-

вами. На прикладі групи підприємств проаналізовано показники ефективності використання необо-
ротних активів, взаємозв’язок ефективності використання основних засобів і розмірів підприємст-
ва. Обґрунтовано вплив порядку формування активів підприємства на ефективність використання 
основних засобів. 

Ключові слова: формування необоротних активів, ефективність використання основних засо-
бів, організаційно-правова форма підприємства, розміри підприємства. 

В статье рассмотрена обеспеченность сельскохозяйственных предприятий необоротными ак-
тивами. На примере группы предприятий проанализированы показатели эффективности использо-
вания необоротных активов, взаимосвязь эффективности использования основных средств и раз-
меров предприятия. Обосновано влияние порядка формирования активов предприятия на эффек-
тивность использования основных средств. 

Ключевые слова: формирование необоротных активов, эффективность использования основ-
ных средств, организационно-правовая форма предприятия, размеры предприятия. 

The article considers the maintenance of fixed assets in agricultural enterprises. On the example of 
groups of enterprises the effectiveness of fixed assets indicators and the relationship of the effectiveness of 
fixed assets and size of the enterprise are analyzed. The effect of the order of formation of assets in enter-

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/


136 

Для разработки стратегии развития региона 
предусматривается проведение ситуационного 
анализа. В результате анализа формируется 
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ния. Ряд проблем, выявленных в результате си-
туационного анализа, передаются на решение 
программно-целевым методом. 

Существенным моментом является и разра-
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рованию функций управления предприятием. 
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текущего управления. Безусловно, подвергают-
ся изменениям функции управленческого учета 
и бюджетирования. Для обеспечения внутрен-
них стимулов к успешной реализации стратегии 
важной является разработка внутренних норма-
тивных документов по мотивации персонала. 

Выводы. В ходе разработки программы 
формулируется перечень проблем предприятия 
и проводится их систематизация с целью выяв-
ления приоритетов развития. По мере совершен-
ствования использования программно-целевого 
метода, меняются подходы к отбору проблем. 
На ранних этапах использования метода преоб-
ладают более субъективные подходы, базирую-
щиеся на использовании ранее накопленного 
опыта руководителя предприятия и преимуще-
ственно на его индивидуальных решениях. Впо-

следствии же в сочетании с грамотно постав-
ленной системой мотивации, предприятие пере-
ходит к коллективному решению более слож-
ных проблем путем создания специальных под-
разделений по работе с целевыми программами. 
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Прадун В. П., Прадун В. В. 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
У статті розглянута забезпеченість сільськогосподарських підприємств необоротними акти-

вами. На прикладі групи підприємств проаналізовано показники ефективності використання необо-
ротних активів, взаємозв’язок ефективності використання основних засобів і розмірів підприємст-
ва. Обґрунтовано вплив порядку формування активів підприємства на ефективність використання 
основних засобів. 

Ключові слова: формування необоротних активів, ефективність використання основних засо-
бів, організаційно-правова форма підприємства, розміри підприємства. 

В статье рассмотрена обеспеченность сельскохозяйственных предприятий необоротными ак-
тивами. На примере группы предприятий проанализированы показатели эффективности использо-
вания необоротных активов, взаимосвязь эффективности использования основных средств и раз-
меров предприятия. Обосновано влияние порядка формирования активов предприятия на эффек-
тивность использования основных средств. 

Ключевые слова: формирование необоротных активов, эффективность использования основ-
ных средств, организационно-правовая форма предприятия, размеры предприятия. 

The article considers the maintenance of fixed assets in agricultural enterprises. On the example of 
groups of enterprises the effectiveness of fixed assets indicators and the relationship of the effectiveness of 
fixed assets and size of the enterprise are analyzed. The effect of the order of formation of assets in enter-
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prise on the efficiency of asset using is substantiated. 
Key words: the formation of fixed assets, efficient use of capital assets, organizational and legal forms 

of enterprises, the size. 
 
Постановка проблемы. Основные средства 

являются одним из важнейших факторов любо-
го производства. Их состояние и эффективное 
использование прямо влияет на конечные ре-
зультаты хозяйственной деятельности предпри-
ятий. Более полное и рациональное использова-
ние основных фондов и производственных 
мощностей предприятия способствует улучше-
нию всех его экономических показателей: росту 
экономической эффективности производитель-
ности труда, повышению фондоотдачи, увели-
чению выпуска продукции, снижению ее себе-
стоимости, рационального использования капи-
тальных вложений. 

Для сельскохозяйственных предприятий ха-
рактерным является преобладание в структуре 
активов необоротной их части, представленной, 
главным образом, основными средствами и 
биологическими активами. Следовательно, ре-
зультаты финансовой деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий в значительной сте-
пени определяются эффективностью использо-
вания именно основных средств. 

В настоящее время результаты финансовой 
деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий невысоки. Так, по результатам 2009 г. сред-
ний уровень рентабельности сельскохозяй-
ственного производства составил 4%, продол-
жает оставаться убыточной отрасль животно-
водства. 

Для нормализации финансово-экономи-
ческого положения сельскохозяйственных 
предприятий необходимо решить ряд таких 
проблем, как создание реальных рынков в аг-
рарной сфере; повышение эффективности про-
изводства в агропромышленном комплексе; а 
также обновление производственного потенци-
ала в сельском хозяйстве. 

Сложившаяся ситуация негативно повлияла 
и на состояние основных производственных 
фондов. Их износ составляет около 50% [1]. 
Большинство сельскохозяйственных предприя-
тий не имеют финансовой возможности уделять 
должного внимания воспроизводству фондов. За 
годы реформы ежегодное выбытие фондов 
практически в 2 раза превысило их ввод. 

Анализ литературы. Проблемы эффектив-
ного использования основных фондов привле-
кали внимание ученых-аграриев В. А. Добры-
нина, П. П. Дунаева, Т. С. Хачатурова и др. В их 
работах исследованы концептуальные вопросы 
повышения экономической эффективности ис-
пользования основных фондов и обоснованы 

особенности их формирования в сельскохозяй-
ственных предприятиях. Результаты проведен-
ных исследований позволили указанным и дру-
гим авторам обосновать ряд теоретических и 
практических положений, направленных на 
улучшение использования имеющихся ресурсов 
в сельском хозяйстве. 

Однако в современных условиях, когда в 
сельском хозяйстве кардинально изменились 
формы собственности и хозяйствования, вопро-
сы формирования и повышения экономической 
эффективности использования основных фон-
дов требуют новых подходов к их изучению, 
что и обуславливают актуальность нашего ис-
следования. 

Целью исследования является анализ со-
стояния и эффективности использования основ-
ных фондов в сельскохозяйственных предприя-
тиях, а также взаимосвязь показателей эффек-
тивности с особенностями формирования акти-
вов предприятий. 

Изложение основного материала. Слож-
ность управления использованием основных 
средств сельскохозяйственных предприятий за-
ключается, прежде всего, в низком уровне обес-
печенности ими. 

Так, по результатам статистических иссле-
дований в 2009 г. отмечается, что парк техники 
в сельскохозяйственных предприятиях практи-
чески не обновляется. В сельскохозяйственных 
предприятиях количество тракторов уменьши-
лось на 4,4%, зерноуборочных комбайнов – на 
7,1%, кормоуборочных – на 15,9%, кукурузо-
уборочных комбайнов – на 8,1%. Снижается 
также количество техники в отрасли животно-
водства. Количество доильных установок и аг-
регатов сократилось на 8,3%, раздатчиков кор-
мов для крупного рогатого скота – на 4,4% [1]. 

Такая ситуация обусловлена недостатком у 
сельскохозяйственных предприятий ресурсов 
для восстановления и обновления основных 
фондов. Так, инвестиции в основной капитал на 
развитие сельского хозяйства в 2009 г. состави-
ли 357,1 млн. грн., что на 45,1% меньше чем в 
2008 году. 

В первую очередь это обусловлено умень-
шением инвестиций в растениеводство (на 
49,4%), животноводство (на 14,8%). Предприя-
тия, занимающиеся растениеводством в сочета-
нии с животноводством (смешанным сельским 
хозяйством), сократили объемы инвестирования 
на 68,8%. Доля инвестиций в основной капитал 
в сельское хозяйство составила 6,5% общего 
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объема инвестиций в АР Крым, что соответ-
ствует уровню 2008 года. 

Нами рассмотрена эффективность исполь-
зования основных средств по группе сельскохо-
зяйственных предприятий Автономной Респуб-
лики Крым. 

Анализируемые предприятия расположены 

в различных районах Крыма, имеют различное 
производственное направление, размеры и орга-
низационно-правовую форму (табл. 1). Для 
оценки эффективности использования основных 
средств нами рассчитаны показатели фондоот-
дачи по валовой и товарной продукции исследу-
емых предприятий. 

Таблица 1. 
Эффективность использования основных средств 

в сельскохозяйственных предприятиях АР Крым, 2009 г. (грн./грн.). 
 

Наименования предприятий Фондоотдача по валовой 
продукции 

Фондоотдача по товарной 
продукции 

УО ППЗ им. Фрунзе 0,445 0,926 
ГП АФ «Магарач» 0,084 0,826 
ПАО «Партизан» 0,561 0,610 
ГП «Ливадия» 0,089 0,528 
ЧП «Золотой колос» 0,729 1,309 
ООО «Тарханкут Агро» 1,334 1,573 
ПАО «Широкое» 0,492 0,468 
ООО «Виноградный» 1,455 1,272 
ЗАО «Птицефабрика «Южная» 0,485 0,478 
СЧП «Сталкер» 0,055 0,194 

 

Анализируя эффективность использования 
основных средств в сельскохозяйственных 
предприятиях АР Крым, отметим, что фондоот-
дача, рассчитанная по валовой продукции, из-
меняется в пределах от 6 коп. до 1,5 грн. на 1 
грн. стоимости основных средств, по стоимости 
товарной продукции – от 19 коп. до 1,6 грн. на 1 
грн. стоимости основных средств. 

На основании рассматриваемой таблицы 
нельзя четко определить, какие именно характе-
ристики исследуемых предприятий существен-
но влияют на эффективность использования ос-
новных средств в них (размер, специализация 
производства, организационно-правовая форма). 
Поэтому, мы предположили наличие взаимосвя-

зи между размером предприятия и эффективно-
стью использования основных средств в нем. 
Логически такая взаимосвязь вполне может 
быть обоснована тем, что крупные предприятия, 
имея в распоряжении более значительные фи-
нансовые ресурсы, могут в большей степени 
обеспечить рациональный процесс воспроиз-
водства основных фондов. 

Для проверки нашего предположения мы 
проанализировали показатели размеров иссле-
дуемых предприятий (табл. 2): стоимость вало-
вой продукции, стоимость товарной продукции, 
среднегодовая стоимость основных производ-
ственных фондов, общая земельная площадь, 
среднегодовая численность работников. 

 

Таблица 2. 
Размеры сельскохозяйственных предприятий АР Крым, 2009 г. 

 

Наименования предприятий 

Стоимость 
валовой 

продукции, 
тыс. грн. 

Денежная 
выручка от 
реализации 
продукции, 

тыс. грн. 

Среднегодовая 
стоимость основ-

ных производ-
ственных фондов, 

тыс. грн. 

Общая 
земельная 
площадь, 

га 

Среднегодовая чис-
ленность работни-

ков, занятых в сель-
скохозяйственном 
производстве, чел. 

УО ППЗ им. Фрунзе 22685 47248 50999 3199 236 
ГП АФ «Магарач» 4345,8 42571 51568 2926 259 
ПАО «Партизан» 26385,7 28674 47038,5 3519,7 282 
ГП «Ливадия» 2574 15344 29077,5 355,2 247 
ЧП «Золотой колос» 7601 13644 10423 8306 95 
ООО «Тарханкут Агро» 9105 10740 6827 10522 67 
ПАО «Широкое» 8534,8 8114 17335,5 2739 86 
ООО «Виноградный» 4279 3743 2941,6 1544 163 
ЗАО «Птицефабрика «Южная» 1026,4 1012,4 2117 517 19 
СЧП «Сталкер» 96,54 339,9 1751 217,3 5 

 

Однако, анализируя показатели табл. 2, 
сложно однозначно классифицировать исследу-
емые предприятия по размерам, поскольку та-

кие показатели, как земельная площадь и чис-
ленность работающих, в значительной степени 
связаны с производственным направлением 
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предприятия. Сложно также сопоставить пока-
затели размеров предприятий и эффективности 
использования основных фондов в них для про-
верки нашего предположения о существовании 
взаимосвязи между ними. В связи с этим мы, 
воспользовавшись методом матриц-координат 
[2, с. 24; 3–5], рассчитали обобщенные показа-
тели размеров исследуемых предприятий и эф-
фективности использования основных средств в 
них. 

Для анализа возможной взаимосвязи мы 

воспользовались графическим методом и по-
строили на плоскости точки, координаты кото-
рых соответствуют показателям размеров и эф-
фективности использования основных фондов 
для каждого исследуемого предприятия (рис. 1). 
Затем для описания взаимосвязи, мы подобрали 
тип выравнивающей линии. Однако величина 
достоверности аппроксимации (R2 = 0,196) по-
казала несущественность нашего предположе-
ния о зависимости эффективности использова-
ния основных средств от размеров предприятия. 

 
 

1 – СЧП «Сталкер» 
2 – ЗАО «Птицефабрика «Южная» 
3 – ООО «Виноградный» 
4 – ПАО «Широкое» 
5 – ЧП «Золотой колос» 

6 – ГП «Ливадия» 
7 – ООО «Тарханкут Агро» 
8 – ГП АФ «Магарач» 
9 – ПАО «Партизан» 
10 – УО ППЗ им. Фрунзе 

 

Рис. 1. Взаимосвязь эффективности использования 
основных средств предприятий с их размерами (2009 г.). 

 

В то же время логическая обоснованность 
предположения о существовании такой взаимо-
связи вполне очевидна, что позволило нам 
предположить вероятность неправильного фор-
мирования группы предприятий. Анализируя 
выбранные предприятия, мы рассмотрели их ор-
ганизационно-правовую форму и, соответствен-
но, порядок создания. 

Так, в процессе анализа нами было выявле-
но, что часть исследуемых предприятий были 
созданы вновь (СЧП «Сталкер», ООО «Тархан-
кут-Агро», ЧП «Золотой колос») в период 2001–
2007 гг. ООО «Виноградный» было выделено из 
состава виноградарско-винодельческого пред-
приятия АПК «Виноградный», однако исполь-
зовало в процессе создания незначительную 

часть материальных активов АПК. Остальные 
же предприятия были созданы в процессе ре-
формирования из существовавших ранее госу-
дарственных предприятий, практически, без из-
менения их материальной базы. 

Важность выявленных особенностей созда-
ния предприятий, с точки зрения анализа эф-
фективности использования основных фондов в 
них, объясняется особенностями формирования 
активов сельскохозяйственных предприятий, 
вновь создаваемых в процессе реформирования. 
Такие предприятия формируют свои основные 
фонды по остаточной стоимости, предпочитают 
не вкладывать ресурсы предприятия в закупку 
необоротных активов, а при необходимости 
арендовать их. В то время как у предприятий, 

y = -0,078x2 + 1,868x + 5,741
R² = 0,196

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
ос

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в,

 %
 

Показатели размеров предприятий, % 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 



140 

которые в процессе реформирования не претер-
пели значительных изменений материальной ба-
зы, в структуре баланса преобладают необорот-
ные активы. 

Иными словами, различные подходы к 
формированию необоротных активов предприя-
тий создают несопоставимость базы исследова-
ния [3–5]. 

В дальнейшем нами были исключены из 
модели вновь сформированные предприятия 
(рис. 2). В этом случае логически предполагае-

мая нами связь подтвердилась. С высоким уров-
нем вероятности (коэффициент аппроксимации 
R² = 0,887) можно утверждать, что для группы 
предприятий, созданных на базе существовав-
ших ранее государственных, независимо от их 
производственного направления, существует 
взаимосвязь между размерами предприятий и 
эффективностью использования основных 
средств в них. Эта взаимосвязь может быть опи-
сана уравнением параболы второго порядка: 
y = 0,016x2 – 0,312x + 3,679. 

 
Показатели размеров предприятий, % 

1 – ЗАО «Птицефабрика «Южная» 
2 – ПАО «Широкое» 

3 – ГП «Ливадия» 
4 – ГП АФ «Магарач» 
5 – ПАО «Партизан» 

6 – УО ППЗ им. Фрунзе 
 

Рис. 2. Взаимосвязь эффективности использования 
основных средств предприятий с их размерами (2009 г.). 

 

С экономической точки зрения, можно пред-
положить, что с увеличением размеров пред-
приятий эффективность использования основ-
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Крупные предприятия имеют возможность бо-
лее рационально организовать систему управле-
ния основными фондами, что позволяет повы-
сить эффективность их использования. 
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Постановка проблеми. На сьогодні систе-

ма бухгалтерського обліку набуває великих пе-
ретворень, він супроводжується процесами гар-
монізації й стандартизації облікового процесу 
на підприємствах. Однак, водночас процесу пе-
ретворення доторкнувся не тільки загальної си-
стеми обліку, але й нормативно-правового регу-
лювання, зокрема обліку оплати праці та обліку 
внесків на загальнообов’язкове соціальне стра-
хування, що нараховується та утримається з за-
робітку робітників суб’єктів господарювання рі-
зної форми власності. З одного боку введення 
Єдиного соціального внеску (ЄСВ) є полегшен-
ням праці бухгалтера, тому що нарахування та 
утримання ведуться у єдиному проценті, а с 
другого, не до кінця зрозуміло, як підприємство 
буде звітуватися перед фондами загальноо-
бов’язкового соціального страхування. Проте 
необхідно звернути увагу, що зміни відбулися 
також у утриманні податку с доходів фізичних 
осіб (ПДФО): введення прогресивної ставки 
оподаткування та класифікації осіб, якім зако-
нодавчо регламентовано нарахування податко-
вої соціальної пільги. Тому актуальною є тема-
тика оподаткування заробітку працівників ЄСВ 
та ПДФО і не до кінця зрозумілим є механізм 

проведення бухгалтерського обліку ЄСВ та 
ПДФО та подання звітності по ЄСВ за викорис-
тані підприємством кошти фондів, що перера-
ховані суб’єктам підприємницької діяльності 
при виникненні страхових випадків. 

Аналіз літератури. Проблемі оподатку-
вання ЄСВ та ПДФО присвячені роботи таких 
фахівців-аналітиків з бухгалтерського обліку як 
Г. Васильєва, С. Листової, С. Строич, Л. Поле-
вік, Т. Прощиної, В. Циганка, А. Хусіда та ін. 

Метою статті є вивчення проблеми обліку, 
оподаткування та контролю ЄСВ та ПДФО на 
підприємствах різної форми власності. 

Виклад основного матеріалу. Великі пере-
творення у обліку заробітної плати відбулися 
після введення в дію Податкового Кодексу Ук-
раїни та Закону України про єдиний соціальний 
податок. Введення Єдиного соціального подат-
ку мало сприяти удосконаленню системи обліку 
заробітної плати та узагальненню внесків до 
фондів загальнообов’язкового соціального стра-
хування. Єдиний соціальний внесок як податок 
введений у багатьох країнах світу, таких як 
Сполучені Штати Америки, Германія, Великоб-
ританія, нещодавно він був введений і у Росії. 

Однак, виходячи з системи загальноо-
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бов’язкового страхування розвинутих країн сві-
ту оподаткування ЄСВ не викликає великих 
проблем, але що стосується Росії, то деякі фахі-
вці підтримують думку до повернення на стару 
систему зборів до фондів соціального страху-
вання. 

Проведемо аналіз законодавства з ЄСВ, що 
стосується підприємств України. Згідно з закону 
про ЄСВ єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування – консолідова-
ний страховий внесок, збір якого здійснюється 
до системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування в обов’язковому по-
рядку та на регулярній основі з метою забезпе-
чення захисту у випадках, передбачених зако-
нодавством, прав застрахованих осіб та членів 
їхніх сімей на отримання страхових виплат (по-
слуг) за діючими видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування [1]. 

Згідно з Законом про ЄСВ загальний конт-
роль за зборами у бюджет єдиного соціального 
внеску буде проводити Пенсійний фонд Украї-
ни, однак фонди загальнообов’язкового соціа-
льного страхування ліквідовуватися не будуть. 
Встає питання – які функції будуть покладені на 
ці фонди і яким чином будуть здійснюватися 
виплати коштів з цих фондів при виникненні 
страхового випадку? Законодавчо встановлено, 
що суб’єкти господарської діяльності всі внески 
будуть перераховувати на єдиний рахунок пен-
сійного фонду, а пенсійний фонд у протязі 10 
днів буде перераховувати їх вже до фондів, ви-
ходячи з процентного співвідношення, що ви-
кладено у статті 15 Закону про ЄСВ [1]. Однак, 
на нашу думку, своєчасного перерахування ко-
штів не відбудеться, тому що, як відомо, дефі-
цит бюджету Пенсійного фонду України скла-
дає 70 млрд. грн. й всі отримані кошти підуть на 
покриття дефіциту, що буде супроводжуватися 
несвоєчасною виплатою допомоги з тимчасової 
втрати працездатності, допомоги при втраті ро-
боти та ін. 

Відповідно до Закону платниками податку є 
всі суб’єкти підприємницької діяльності як 
юридичні так й фізичні особи, які мають бути 
зареєстровані в органах Пенсійного фонду як 
платнику ЄСВ, а рівень сплати податку зале-
жить від класу ризику підприємства (на сьогод-
ні згідно з Закону про ЄСВ створено 67 класів 
ризику), а у фізичних осіб розмір ЄСВ диферен-
цованим й залежить від діяльності фізичної осо-
би та його доходу. Зокрема зазначимо, що сере-
дні сумарний збір у Пенсійний фонд та фонди 
загальнообов’язкового соціального страхування 
з фонду оплати праці (ФОП) складав до 01.01.11 р. 
38%, а сьогодні, залежачи від класу ризику, 
складає від 36,76% до 49,7%. Як бачимо, відбу-

лося зростання нарахувань на ФОП, що не буде 
сприяти виходу оплати праці з тіні, тому що, ча-
сткове заробітна плата впливає на собівартість 
продукції, товарів, робіт та послуг, що негатив-
но впливає на конкурентоспроможність вітчиз-
няної продукції. 

Об’єктом оподаткування ЄСВ у підприєм-
ців юридичних осіб є доход у вигляді заробітної 
плати, що оподатковується ПДФО. Що же сто-
сується підприємців, об’єктом оподаткування 
для нарахування ЄСВ є сума доходів (прибут-
ку), отриманої від діяльності, що оподаткову-
ється ПДФО, а також сума доходів що перероз-
поділена між членами родини, якщо вони прий-
мають участь у його діяльності [2, с. 29]. Не є 
об’єктами оподаткування таки виплати: 
- одноразова допомога, працівнику, що вихо-

дить на пенсію; 
- грошова виплата, що отримає працівник при 

припиненні трудової діяльності; 
- відшкодування, нараховане працівникам за 

затримку розрахунку при звільненні; 
- витрати на відрядження [3, с. 15]. 

Таким чином можна сказати, що оподатко-
вується тільки заробіток, що входить до ФОП. 

Крим того, окремо буде оподатковуватися 
допомога з тимчасової втрати працездатності та 
роботи виконані на основі громадянсько-
правових договорів , збори з лікарняних будуть 
складати 33,2%, з робіт громадянсько-правового 
характеру – 34,7%, а з фізичних осіб – приват-
них підприємців збори ЄСВ складають від міні-
мального прожиткового мінімуму помноженого 
на 34,7% до 15 прожиткових мінімумів помно-
жених на 34,7%. 

Що стосується утримань, то вони також 
диференцовані: з працівників вони складають 
3,6%, лікарняних – 2%, а з працівників, що ви-
конують роботи громадянсько-правового харак-
теру – 2,6% [1]. Отже, на нашу думку все це сві-
дчить, що відбулося з одного боку полегшення, 
тому що збори мають єдиний характер, а з дру-
гого – обтяження, тому що кожний вид робіт 
оподатковується окремо. 

Законодавчо встановлено, що звітуватися 
перед Пенсійним фондом підприємці будуть 
щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступ-
ного за таким місяцем [1; 4, с. 9], а перераху-
вання коштів по ЄСВ необхідно проводити од-
ночасно з випискою чека на отримання заробіт-
ної плати, або з перерахуванням коштів на карт-
кові рахунки працівників. Однак, остається від-
критим питання врегулювання переплат та не-
доїмок Пенсійному фонду, оскільки згідно з За-
коном про ЄСВ неможна робити зарахування 
сум раніше зроблених переплат по сплаті стра-
хових внесків в рахунок сплати ЄСВ [1; 4, с. 9]. 
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Що стосується недоїмок, то їх проблема буде 
вирішена просто – суб’єкт підприємницької дія-
льності погашає заборгованість перед фондом і 
починає свою діяльність по ЄСВ з чистого ар-
кушу, але що стосується переплат попре все, на 
нашу думку, органи Пенсійного фонду мають 
зробити розрахунок переплат й зарахувати ці 
кошти в рахунок майбутніх платежів. 

З введенням в дію Закону про ЄСВ змінився 
порядок виплати допомоги з тимчасової втрати 
працездатності. Згідно з діючим законодавством 
с 01.01.11 р. заборонено сплачувати лікарняні з 
коштів роботодавців, якщо вони не стосуються 
коштів за п’ять днів непрацездатності. Для того 
що б врегулювати відношення між роботодав-
цем та фондом по виплаті лікарняних необхідно 
відкрити особистий рахунок для перерахування 
коштів на соціальні виплати, які підприємство 
виплачує роботодавцям для виплати допомоги 
працівникам. Проте питання звітності по лікар-
няних є відкритим і не до кінця розв’язаним и як 
визначає Т. Прощина якщо у підприємства на 
початок звітного періоду не було сальдо на суб-
рахунку 652 – розрахунки за фондом загальноо-
бов’язкового соціального страхування та не бу-
ло оборотів в даному звітному періоді, подавати 
звіти до фонду не потрібно [5, с. 25]. Таким, чи-
ном зазначимо, що якщо підприємство не вико-
ристовує кошти фондів загальнообов’язкового 

соціального страхування, то й звітуватися перед 
ними не має потреби. 

На сьогодні нема єдиної думки про порядок 
обліку ЄСВ у бухгалтерському обліку підпри-
ємств. Думка спеціалістів поділилася на таки 
позиції: перші вважають, що необхідно відкри-
вати окремий субрахунок для обліку ЄСВ, на-
приклад, субрахунок 657, інші вважають що не-
має потреби у ведені окремого обліку, а можна 
відкрити окремий субрахунок 651.1 – розраху-
нок за ЄСВ на субрахунку 651 – розрахунки за 
пенсійним забезпеченням [6, с. 21]. 

На нашу думку введення окремого субраху-
нку буде переобтяжувати облік, тому самим оп-
тимальним є відкриття субрахунку 651.1 – роз-
рахунок за ЄСВ, однак, вибір системи обліку 
ЄСВ має зробити підприємство самостійно. Од-
нак, що стосується податкового обліку, то сут-
ність віднесення до складу витрат підприємства 
суттєва не змінилася. Так, з 01.04.11 р. витрати 
за нарахуванням ЄСВ будуть відноситися до 
складу податкових витрат підприємства й бу-
дуть враховуватися при обчисленні податкової 
бази для обчислення податку на прибуток згідно 
з п. 143.1 Податкового кодексу України [7, с. 
138]. 

Таким чином при обліку нарахуванні та 
утриманні ЄСВ необхідно зробити наступні 
проведення (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Облік нарахування та утримання ЄСВ. 

 

№ Зміст господарської операції Кореспондуючи рахунки 
Дт Кт 

1 Нарахована заробітна плата 23, 91–94 661 
2 Нарахований ЄСВ 23, 91–94 651.1, 657 
3 Утриманий ЄСВ 661 651.1, 657 

4 Нарахована допомога з тимчасової втрати працезда-
тності за п’ять днів непрацездатності 23, 91–94, 949 663 

5 Нарахована ЄСВ з допомоги з тимчасової втрати 
працездатності за п’ять днів непрацездатності 23, 91–94, 949 651.1, 657 

6 Нарахована допомога з тимчасової втрати працезда-
тності за рахунок Фонду 652 663 

7 Нарахована ЄСВ з допомоги з тимчасової втрати 
працездатності за рахунок Фонду 652 651.1, 657 

8 Проведення утримання ЄСВ 663 651.1, 657 
 

Примечание: розроблено автором на основі проведеного аналізу законодавчої бази [1–6]. 
 

Проведений аналіз Закону про ЄСВ показав, 
що у Законі нема чіткої позиції, щодо контролю 
коштів сплачених по ЄСВ, а саме Закон не дає 
однозначної відповіді на те який з органів соці-
ального страхування буде проводити контроль 
над сплаченими та використаними коштами по 
ЄСВ. З одного боку це має проводити Пенсій-
ний фонд України, як головний по збору коштів 
за єдиним внеском, але як же контролювати ко-
шти по лікарняних: з одного боку на підприємс-
твах не складаються відомості по розрахункам з 

Фондами й не має аналітики за перерахованими 
коштами по ЄСВ, з іншого – воно отримує кош-
ти на лікарняні та інші кошти на соціальне за-
безпечення і має їх зафіксувати у відомостях. 
Таким чином, ані підприємство, ані Фонди не 
зможуть дослідити правильність перерахування 
коштів по ЄСВ Пенсійним фондом. Отже, не 
зважаючи на перевантаження бухгалтерів, на 
нашу думку необхідно вести окрему відомість 
по перерозподілу коштів по єдиному внеску ви-
ходячи з класу ризику суб’єкту господарювання 
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на основі статті 15 Закону про ЄСВ [1]. 
Ще одною суттєвою зміною стало оподат-

кування Податку з доходів фізичних осіб: з 
01.01.11 р. Закон про ПДФО припинив свою дію 
й на сьогодні необхідно регламентуватися роз-
ділом IV Податкового кодексу України – пода-
ток з доходів фізичних осіб. Однак, зазначимо, 

що автори цього розділу базувалися на основні 
вимоги, що були закладені у Законі про ПДФО. 
Оподаткуванню з ПДФО підлягають доходи фі-
зичних осіб отримані як на території України, 
так й за її межами. 

Проаналізуємо основні моменти оподатку-
вання з ПДФО в Україні (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Порівняльний аналіз Закону про ПДФО та розділу 

IV Податкового кодексу України – податок з доходів фізичних осіб. 
 

Показники Закон про ПДФО Розділ IV Податкового кодексу України – 
податок з доходів фізичних осіб 

Розмір 
ПДФО 

15% Прогресивна ставка ПДФО: 
15% – розмір доходів до 10000 грн. 
17% – розмір вище чим 10000 грн., методика 
визначення податку наступна: різниця між 
нарахованим заробітком більш 10000 грн.: 
( ) %1700010з/п ×−  

Методика 
визначення 
граничної 
суми  

грн.10найближчихдоокруглений1,4п.р.01.01.наПМТ ×  на 2011 р.: грн.13204,1941 ≈×  

Методика 
визначення 
ПСП 

Загальної: 50% = ПМТ на 01.01 п.р × 50%, на 2011 р. – 470,5 грн. 
Підвищеної: 50% = ПМТ на 01.01 п.р × 50% × 150%, на 2011 р. – 705,75 грн. 

200% = ПМТ на 01.01 п.р. × 50% × 200 %, , на 2011 р. – 941 грн. 
Порядок 
викорис-
тання ПСП 

Загальна пільга використовувалася для праців-
ників, які мали заробітну плату у наступних 
визначених границях: ПМТ на 01.01. п.р. × 1,4 
округлений до найближчих 10 грн. 

Загальна пільга використовується для праців-
ників, які мають заробітну плату у наступних 
визначених границях: ПМТ на 01.01. п.р. × 1,4 
округлений до найближчих 10 грн. 

Пільга на дітей була у розмірі 150%: при ви-
користані пільги на дітей зазначалося, що 
пільга використовується якщо батьки мають 
3-х або більше дітей й при розрахунку гра-
ничної суми враховувався також один із ба-
тьків, що подав заяву на ПСП, тому при ви-
значені суми бралася гранична сума кратна 
кількості дітей та сумувалася гранична сума 
для одного з батьків. Підвищена ПСП у роз-
мірі 150% розраховувалося відповідно до кі-
лькості дітей (кратна кількості дітей) та 50% 
бралося на одного з батьків. 

На дітей використовується загальна пільга 
у розмірі 50%. Загальна пільга використову-
ється для батьків, які мають двох й більше 
дітей. На сьогодні, для визначення ПСП вра-
ховується гранична сума кратна кількості ді-
тей. ПСП також враховується відповідно до 
кількості дітей (кратна кількості дітей). 

 Пільга на дітей інвалідів у розмірі 150% 
Гранична сума визначається кратна кількості 
дітей та у розмірах встановлених п. 169.4.1, 
але батьки можуть обрати суму ПСП. 
Пільги на матерів одиначок у розмірі 150%. 
Гранична сума визначається кратна кількості 
дітей та у розмірах встановлених п. 169.4.1. 

Пільги у розмірі 150% для вдів та вдівців, чорнобильців та інші категорії громадян визначені 
у статті 169.1.3 використовується у розмірах визначених п. 169.4.1: ПМТ на 01.01. п.р. × 1,4 
округлений до найближчих 10 грн. 
Пільги у розмірі 200% для категорії громадян визначені у статті 169.1.4 використовується у 
розмірах визначених п. 169.4.1: ПМТ на 01.01. п.р. × 1,4 округлений до найближчих 10 грн. 

Порядок 
визначення 
ПДФО 

з/п – утримання ПФ, ФСВУТ, ФСБ – ПСП × 
15% 

з/п – утримання ЄСВ – ПСП × 15% (17%) 

 

Таким чином, аналіз табл. 2 показав, мето-
дика розрахунку граничних сум та сум податко-
вої соціальної пільги (ПСП) не змінилася у По-
датковому кодексі, також не змінився порядок 

оподаткування ПДФО лікарняних: з допомоги з 
тимчасової втрати працездатності утримується 
ПДФО у розмірі 15% (17%), за винятком допо-
моги з тимчасової втрати працездатності по ва-
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гітності та родам, з якої ПДФО не утримуються, 
але змінилася ставка оподаткування: на сьогодні 
згідно з Податковим Кодексом використовуєть-
ся прогресивна ставка оподаткування ПДФО у 
розмірі 15% та 17%, також суттєвих змін підве-
рглося категорія громадян, які мають право на 
пільги та методика визначення граничних сум 
по пільгах на дітей. Однак, згідно з Податковим 
кодексом України (ПКУ), батьки, які утримують 
дитину-інваліда й мають двох або більше дітей 

один з яких інвалід можуть самостійно обирати 
зручну для них податкову соціальну пільгу. На 
нашу думку, зміна розміру ПСП на дітей та ме-
тодики визначення граничної суми дискримінує 
права батьків, які виховують двох або більше 
дітей. 

Проаналізуємо, яким чином змінилися роз-
міри граничних сум та ПСП згідно з нормами 
Закону про ПДФО та ПКУ на дітей (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Розміри граничних сум та ПСП згідно з нормами Закону про ПДФО та ПКУ на дітей. 

 

Показники За законом ПДФО За ПКУ Відхилення (+/-) У % 
Гранична сума на дітей 
(наприклад 3 дітей) 5280132031320 =+×  396031320 =×  –1320 75,00 

ПСП 75,25875,470375,705 =+×  5,141135,470 =×  –1176,25 54,54 
 

Примечание: розраховано автором згідно з вимогами Закону про ПДФО та ПКУ. 
 

Таким чином, на сьогодні економія складає 
на 1 родину з трьох дітей 25% за граничними 
сумами та 45,46% за ПСП. Отже, зазначимо, що 
з одного боку для бюджету це економія, а для 

батьків, що утримують 3-х й більше дітей – це 
втрата пільг у тому же розділі. 

У табл. 4 надані бухгалтерські проведення з 
урахування ПДФО. 

Таблиця 4. 
Урахування ПДФО у обліку підприємств України. 

 

№ Зміст господарської операції Кореспондуючи рахунки 
Дт Кт 

1 Утриманий ПДФО з заробітної плати 661 641 
2 Утриманий ПДФО з лікарняних (крім за вагітністю 

та родами) 663 641 
 

Примечание: складено автором на основі розділу IV Податкового кодексу України – податок з доходів фізич-
них осіб [7, с. 187–188]. 

 

Враховуючи вище визначено, створимо модель обліку та контролю ЄСВ та ПДФО (рис. 1). 
 

 
 

Заробітна плата 

Нарахування с ФОП Утримання з заробітної плати 

ЄСВ ЄСВ ПДФО 

Дт 23, 91–94 
Кт 661, 663 

 Дт 661, 663 
Кт 651.1 (657), 641 

Розрахункова відомість та відомість з обліку заробітної плати 

Звітність з ЄСВ та ПДФО 

Контроль 
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Рис. 1. Загальна модель оподаткування та контролю ЄСВ та ПДФО. 
 

Примечание: складено автором на основі проведеного дослідження [1–7]. 
Таким чином, надана модель обліку та кон-

тролю ЄСВ та ПДФО дає загальну картину про-
ведення обліку та контролю оподаткування ЄСВ 
та ПДФО на підприємствах України. 

Отже проведене дослідження, надає змогу 
зробити наступні висновки: 

1. Єдиний соціальний внесок призваний – 
це платіж до бюджету, що об’єднує у себе внес-
ки до Пенсійного фонду та фондів загальноо-
бов’язкового соціального страхування. Розроб-
ники закону визначили 67 класів рівнів ризику, 
якім окремо присвоєний відсоток, виходячи с 
якого вони сплачують платежі по ЄСВ до бю-
джету. Процент сплати визначається Кабінетом 
Міністрів України і може переглядатися, тому 
необхідно переглянуті процентне співвідно-
шення ЄСВ до ФОП у бік скорочення, оскільки 
сьогоденні ставки ЄСВ суттєво впливають на 
собівартість вітчизняних товарів, робіт та пос-
луг, а це у свою чергу на їх конкурентоспромо-
жність. 

2. Необхідно розробити механізми контро-
лю над своєчасним перерахування коштів по 
ЄСВ до бюджету, тому що, на сьогодні, вони є 
не до кінця розробленими. Суб’єктам господа-
рювання необхідно вести окремий облік та кон-
троль перерозподілу коштів по фондах, згідно зі 
статтею 15 Закону про ЄСВ у окремій відомості, 
яка розробляється кожним підприємством само-
стійно. 

3. Проаналізовані зміни у ПДФО з прийн-
яттям Податкового Кодексу України, показали, 
що у Кодексі було розширено коло користувачів 
податкової соціальної пільги, але що стосується 
пільг на дітей вони суттєво змінилися й дискре-
дитують права батьків, які мають право на 
отримання цієї пільги. 
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Постановка проблеми. Різниці у веденні 
податкового і бухгалтерського обліку основних 
засобів призводять до значних обсягів облікової 
роботи на підприємствах, що пов’язано насам-
перед із потребою в окремому накопиченні об-

лікової інформації з основних засобів у бухгал-
терському та податковому обліку. Це значно 
ускладнює роботу підприємств усіх галузей на-
ціональної економіки. Тому, незалежно від при-
значення двох видів обліку – податкового та бу-
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Рис. 1. Загальна модель оподаткування та контролю ЄСВ та ПДФО. 
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Постановка проблеми. Різниці у веденні 
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хгалтерського, завжди існує потреба у зістав-
ленні їхніх показників та виявленні у них при-
чин істотних розбіжностей. У зв’язку з цим ви-
никає необхідність спрощення податкового об-
ліку, максимального наближення його показни-
ків до системи бухгалтерського обліку, що є 
надзвичайно важливим моментом щодо підви-
щення контрольованості господарських опера-
цій та запобігання ухиленням від оподаткування 
[1, с. 19]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема взаємозв’язку бухгалтерського та по-
даткового обліку, зокрема обліку основних за-
собів, порушувалась у працях таких відомих 
вчених-економістів, як М. Білуха, А. Белоусов, 
Ф. Бутинець, С. Голов, М. Дем’яненко, О. Ма-
лишкін, В. Пархоменко. 

Метою дослідження є розгляд питань по-
даткового та бухгалтерською обліку основних 
засобів та обгрунтування необхідності узго-
дження податкового та бухгалтерського обліку 
основних засобів і методів їх оцінки на рівні 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Порядок ве-
дення податкового обліку основних засобів рег-
ламентується Законом України «Про оподатку-
вання прибутку підприємств», а порядок веден-
ня бухгалтерського обліку основних засобів ре-
гулюється П(С)БО 7 «Основні засоби». Тому 
ведення податкового і бухгалтерського обліку 
основних засобів має багато принципових роз-
біжностей. Це насамперед відсутність по-
об’єктного обліку основних фондів груп 2, 3 та 
4, розбіжності у моменті початку нарахування 
амортизації, відмінності в порядку відображен-
ня вибуття та проведення переоцінки основних 
засобів, різна методика обліку витрат на ремонт 
і поліпшення основних засобів тощо. Саме ці 
розбіжності зробили досить невдалою спробу на 
законодавчому рівні поєднати методику нараху-
вання амортизації основних засобів у бухгал-
терському та податковому обліку, тобто нараху-
вання амортизації в бухгалтерському обліку за 
методом, який використовується у податковому 
обліку. 

Використання в бухгалтерському обліку 
податкових норм і методу нарахування аморти-
зації не призводить до очікуваної ідентичності 
даних бухгалтерськго та податкового обліку ос-
новних засобів і скорочення облікової роботи. 
Такий висновок підтверджується змістом осно-
вних правил бухгалтерського та податкового 
обліку основних засобів [2]. 

Невід’ємними елементами бухгалтерського 
обліку основних засобів є методи їх оцінки і 
способи використання цих методів в обліку. Від 
достовірності оцінки основних засобів залежить 

об’єктивність характеристики ресурсів підпри-
ємства та результатів його діяльності. 

Недостовірна оцінка основних засобів може 
призвести до неточного обчислення амортизації, 
неправильного відображення в балансі діючих 
основних засобів, неточності в обчисленнях по-
казників, які характеризують використання ос-
новних засобів (знос, показники ефективості ді-
яльності підприємства тощо). 

Процес оцінки є процедурою присвоєння 
об’єктам бухгалтерського обліку певних грошо-
вих величин, отриманих таким чином, щоб їх 
можна було використовувати як агреговано (на-
приклад, для підсумкової оцінки активів), так і 
окремо, залежно від певної ситуації [3]. 

В сучасних умовах господарювання питан-
ня бухгалтерського обліку надходження і ви-
буття основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів, їх оцінки, переоцінки, 
амортизації тощо регламентує П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби», затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 зі змі-
нами і доповненнями та Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність» [4; 
5]. 

Відповідно до вищезазначеного П(С)БО 7 
об’єкт основних засобів визнається активом, 
якщо існує ймовірність того, що підприємство 
отримає в майбутньому економічні вигоди від 
його використання та вартість його може бути 
достовірно визначена. Для одержання достовір-
ної оцінки основних засобів, виходячи з поло-
жень П(С)БО 7 та Інструкцій про застосування 
Плану рахунків, затвердженої наказом Мініс-
терства фінансів України від 30.11.1999 року № 
291, підприємство може використовувати такі 
оцінки вартості основного засобу, як історична 
собівартість, справедлива собівартість, віднов-
лена вартість, залишкова вартість, ліквідаційна 
вартість, переоцінена вартість, амортизація, ва-
ртість, яка амортизується. 

Придбані основні засоби зараховуються на 
баланс підприємства за первісною вартістю, 
яка залежить від способу їх отримання. Істори-
чна собівартість основного засобу – це і є його 
первісна вартість. До неї включають такі ви-
трати, як суми, виплачувані постачальникам 
активів і підрядникам за виконання будівельно-
монтажних робіт (без непрямих податків), ре-
єстраційні збори, державне мито, суми ввізного 
мита, суми непрямих податків в разі придбання 
(створення) основних засобів (якщо вони не 
компенсуються підприємству), витрати зі стра-
хування ризиків доставки основних засобів, 
витрати на установку, монтаж, полагодження 
основних засобів, інші витрати, пов’язані з 
приведенням об’єкта основних засобів до діє-
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здатного стану. 
Не включають до первісної вартості осно-

вного засобу і відображають як витрати кошти 
використані на сплату відсотків за кредит, за-
лучений для купівлі основного засобу, підпо-
рядкування суми відходів, понаднормативні 
витрати на оплату праці, загальногосподарські 
витрати. 

Так, первісна вартість об’єкта основних за-
собів при введенні в експлуатацію в податково-
му обліку визначається: 
- при придбанні (створенні) основних засобів, 

за даними бухгалтерського обліку, як первіс-
на вартість основних засобів, сформована на 
рахунку 15 «Капітальні інвестиції»; 

- при одержанні основних засобів як внеску до 
статутного фонду підприємства; 

- при одержанні основних засобів у результаті 
бартерного обміну. 

При безоплатному одержанні основних за-
собів первісна вартість об’єкта для податкового 
обліку дорівнює нулю, бо підприємство не по-
несло витрат на його придбання. 

Справедлива вартість – це сума, за якою 
може бути здійснений обмін активу, або оплата 
зобов’язання в результаті операції обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами. 

Справедливу собівартість визначають таким 
чином: земля й будівлі – ринкова вартість; ма-
шини та обладнання – ринкова вартість. За від-
сутності даних про ринкову вартість – відбудо-
вна вартість (сучасна собівартість придбання) за 
вирахуванням суми зносу на дату оцінки. 

Для визначення ринкової вартості можуть 
бути використані дані про державну вартість, 
інформація з прайс-листів тощо. Відновну вар-
тість (вартість відновлення за сучасних умов і 
цін) визначають на підставі оцінки основного 
засобу, яка визначена незалежними експертами. 

Як відомо, П(С)БО № 7 «Основні засоби» 
містить два підходи до оцінки основних засобів 
після їх надходження: базовий та альтернатив-
ний [6]. 

І вже згідно з базовим підходом балансова 
вартість основних засобів визначається як різ-
ниця між первісною вартістю та накопиченим 
зносом, а відповідно альтернативному підходу 
балансова вартість основних засобів представ-
ляє собою різничю переоціненої вартості та по-
дальшого накопиченого зносу. 

У зв’язку з тривалим функціонуванням та 
поступовим спрацьовуванням засобів праці, по-
стійною зміною умов їхнього творення існує кі-
лька видів оцінки основних засобів. Основні за-
соби підприємства оцінюються, залежно від 
моменту проведення оцінки – за первісною (по-
чатковою) чи відновленою вартістю, залежно 

від стану основних засобів – за повною або за-
лишковою вартістю. 

Первісна вартість основних засобів – це фа-
ктична їхня вартість на момент введення в дію 
чи придбання. Відновлена вартість основних за-
собів – це вартість їхнього відтворення за су-
часних умов виробництва. Первісна і відновлена 
вартість основних засобів – це вартість у ново-
му, позношеному стані. Саме за цією вартістю 
основні засоби рахуються на балансі підприємс-
тва протягом усього періоду їхнього функціону-
вання. 

Залишкова вартість основних засобів харак-
теризує реальну їхню вартість, ще не перенесе-
ну на вартість виготовленої продукції. Вона є ро-
зрахунковою і визначається як різниця між від-
новленою вартістю та накопиченою на момент 
обчислення сум спрацювання основних засобів. 

Розрізняють також ліквідаційну вартість, 
переоцінену вартість, амортизацію, вартість, яка 
амортизується. Так, П(С)БО 7 «Основні засоби» 
наділяє підприємства можливість самостійно 
приймати рішення про переоцінку основних за-
собів. В сучасних умовах господарювання при-
орітетним є облік витрат, заснований на перео-
цінках. Слід зазначити, що переоцінка основних 
засобів позитивно впливає на достовірність по-
дання інформації, а саме: 
- відображує собівартість основних засобів 

відповідно до ринкових цін з метою підви-
щення інформативності бухгалтерської звіт-
ності; 

- відображує збільшення розміру амортизацій-
них відрахувань, а це, в свою чергу, збільшує 
можливість заміщення основних засобів, що 
вибувають;є більш об’єктивною основою для 
оцінки майбутніх грошових потоків порівня-
но з витратами, що дуже важливо для потен-
ційних інвесторів і кредиторів [7, с. 15]. 

Згідно з П(С)БО 7 у разі переоцінки об’єкта 
основних засобів на ту саму дату здійснюється 
переоцінка всіх об’єктів групи основних засо-
бів, до якої належить цей об’єкт. 

За П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського об-
ліку основні засоби класифікують за такими 
групами: основні засоби; земельні ділянки; ка-
пітальні виграти на поліпшення земель; будин-
ки, споруди та передавальні пристрої; машини 
та обладнання; транспортні засоби; інструмен-
ти, прилади, інвентар (меблі); робоча і продук-
тивна худоба; багаторічні насадження; бібліоте-
чні фонди; малоцінні необоротні матеріальні ак-
тиви; тимчасові (нетитульні) споруди; природні 
ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; 
інші необоротні матеріальні активи. 

Отже, виникає деяка невідповідність між 
визначенням поняття «група основних засобів» 
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та класифікацією груп основних засобів згідно з 
П(С)БО 7, що тягне за собою незрозумілість то-
го, як саме здійснювати групування об’єктів ос-
новних засобів відповідно до класифікації чи 
поняття «група основних засобів». 

Щодо оцінки зменшення корисності, то згі-
дно з П(С)БО 28 «Зменшення корисності акти-
вів» затвердженим наказом Міністерства фінан-
сів України від 24.12.2004 р. № 817 підприємст-
во зобов’язане здійснити процедуру оцінки зме-
ншення корисності активів [8]. Починаючи з 
2005 року, підприємство на кожну річну дату 
балансу зобов’язане проводити оцінку змен-
шення корисності основних засобів, незалежно 
від того, чи здійснювалась їх переоцінка яка не 
носить обов’язкового характеру. 

Слід зазначити, що оцінка зменшення кори-
сності стосується більше фінансового менедж-
менту, ніж обліку, але саме облік повинен за-
безпечувати інформацією всіх зацікавлених 
осіб, керівників, менеджерів, аналітиків, ауди-
торів, економістів та інших. Але перелік типо-
вих форм первинної документації з обліку осно-
вних засобів, затверджений наказом Міністерст-
ва статистики України від 29.12.1995 р. № 352, 
не зовсім задовольняє вимоги управлінського 
обліку та не містить показників щодо відобра-
ження результатів переоцінки та зменшення ко-
рисності активів [3, с. 17]. Отже, виникає необ-
хідність удосконалення внутрішньої звітністі 
підприємства. основних засобів, а також досві-
дом підприємств, які спробували таким чином 
поєднати ці два види обліку. 

Отже, наразі існує нагальна потреба в узго-
джені бухгалтерського та податкового обліку. 
Про це свідчать численні публікації на цю тему, 
в яких науковці і бухгалтери-практики пропо-
нують, щоб бухгалтерський облік був основою 
поєднання цих двох обліків. Необхідність саме 
такого вирішення цього питання підтверджуєть-
ся міжнародним досвідом. 

У світовій практиці виділяють два способи 
використання даних бухгалтерського обліку у 
податковому обліку: 
1) прибуток для оподаткування визначають на 

підставі даних бухгалтерського обліку; 
2) фінансовий прибуток коригують згідно з по-

датковим законодавством і визначають при-
бугок для оподаткування. 

На думку більшості вчених, для України 
найоптимальнішим є другий спосіб. Він перед-
бачає формування бази оподаткування коригу-
ванням фінансового прибутку на суми доходів і 
витрат, які з метою оподаткування вираховують 
чи додають до даних фінансової звітності. 

Бєлоусов А. виділяє такий метод поєднання 
бухгалтерського та податкового обліку основ-

них засобів як використання інформації бухгал-
терського обліку як основи для визначення ба-
лансової вартості об’єктів основних засобів у 
податковому обліку. Тобто пропонується вико-
ристати певні готові масиви інформації щодо 
основних засобів в бухгалтерському обліку з 
подальшим коригуванням їх відповідно до ви-
мог податкового законодавства [3, с. 14–15]. 

Слід зазначити, що повне поєднання мето-
дик бухгалтерського та податкового обліку вза-
галі неможливе, оскільки вони мають різні цілі. 
Бухгалтерський облік має на меті надання дос-
товірної інформації про фінансовий стан підп-
риємства для потенційного інвестора. Податко-
вий облік виконує фіскальні та регуляторні фу-
нкції в інтересах держави. Тому певні розбіжно-
сті між цими видами обліку існуватимуть зав-
жди. 

Отже, спрощення обліку основних засобів 
можливе лише за умови прийняття на законода-
вчому рівні даних бухгалтерського обліку за ос-
нову під час формування показників податково-
го обліку, зокрема прийняття Податкового ко-
дексу як основи податкового обліку. 

Таким чином, оцінка основних засобів ви-
ступає невід’ємною частиною обліку, наслідком 
неправильності якої може стати неточне обчис-
лення сум зносу, що потягне за собою неправи-
льне визначення собівартості виготовленої про-
дукції, що в свою чергу стане причиною перек-
ручення значень показників прибугку та показ-
ників, які характеризують ефективність вироб-
ництва. В сучасному обліку існує невідповід-
ність між визначенням поняття «група основних 
засобів» та класифікацією грум основних засо-
бів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», що ви-
кликає незрозумілість того, як саме здійснювати 
групування об’єктів основних засобів. 

З метою вдосконалення обліу основних за-
собів така невідповідність має бути усунена. 
Процедура оцінки зменшення корисності осно-
вних засобів, на відміну від переоцінки, носить 
обов’язковий характер і повинна проводитися 
на кожну річну дату балансу. 

В звязку з цим постає погреба вдосконален-
ня внутрішньої звітності підприємства, оскільки 
затверджені типові форми первинної докумен-
тації з обліку не задовольняють потреби управ-
лінського обліку і не враховують змін, які ста-
лися в обліку протягом останнього десятиріччя. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
ТОРГІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ 

В статті розглядаються основні базові стратегії торгівельних систем внутрішньої торгівлі 
та спосіб їх вибору за допомогою наявності конкурентних переваг. 
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Постановка проблеми. В умовах змінного 

середовища для торговельних систем внутріш-
ньої торгівлі стратегія спрямованна на ство-
рення та підтримання конкурентних переваг на-
буває актуального значення. Оскільки переваги 
виникають у результаті конкурентної боротьби 
у процесі торговельної діяльності підприємства, 
то на їх формування здійснюють значний вплив 
конкурентні сили: потенційні та діючі конкуре-
нти, споживачі продукції, постачальники, виро-
бники товарів-замінників, держава. У цих умо-
вах формування конкурентних переваг транс-
формується у завдання активної адаптаці систе-
ми управління підприємством до змін конкуре-
нтного середовища. 

Аналіз літератури. Питання формування і 
розробки стратегій діяльності підприємства сьо-
годні присвячено достатньо наукових праць як 
вітчизняних, так і зарубіжних авторів. На думку 
більшості фахівців, конкурентна стратегія є 
складником загальної стратегії підприємства. 
Поряд з тим існують різні погляди щодо особ-
ливостей її формування залежно від поведінки, 
розміру та обсягів продажу підприємств. 

Зокрема М. Портер [1] розглядає конкурен-
тні стратегії для різних галузей залежно від ста-
дії життєвого циклу, а також рівня глобалізації. 
А. Юданов розглядає конкурентні стратегії для 

різних типів підприємств залежно від їх розмі-
ру, ресурсного потенціалу та умов економічного 
середовища [2]. 

І Виноградський М. Д., Виноградова А. М., 
Шкапова О. М. [3] вважають, що конкурентні 
стратегії підприємств залежать від їх частки на 
ринку визначеного товару. Алімов О. М. та Іг-
натієва І. А. [4] здійснюють порівняльний аналіз 
різних класифікацій стратегій підприємства і 
виділяють конкурентну як складник другого рі-
вня у загальній ієрархії стратегій підприємства. 

Отже, в економічній літературі існують різ-
ні методики щодо класифікації стратегій конку-
ренції. Так, у теорії стратегії конкуренції виді-
ляють так звані базові, класичні стратегічні ме-
тоди: найменші сукупні витрати, диференціація, 
зосередження. У теорії маркетингу розрізняють 
теж три основні стратегії конкуренції: інтенсив-
ного зростання, інтеграційного зростання, диве-
рсифікаційного зростання [5–7]. 

Метою статті є пошук оптимальної конку-
рентної стратегії, а саме стратегії диверсифікації 
для торговельної системи в сучасних умовах кон-
курентної боротьби па ринку товарів та послуг. 

Виклад основного матеріалу. На основі 
вивчення світового теоретичного та практично-
го досвіду та результатів власних досліджень 
щодо розробки стратегії конкуренції за характе-
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Постановка проблеми. В умовах змінного 

середовища для торговельних систем внутріш-
ньої торгівлі стратегія спрямованна на ство-
рення та підтримання конкурентних переваг на-
буває актуального значення. Оскільки переваги 
виникають у результаті конкурентної боротьби 
у процесі торговельної діяльності підприємства, 
то на їх формування здійснюють значний вплив 
конкурентні сили: потенційні та діючі конкуре-
нти, споживачі продукції, постачальники, виро-
бники товарів-замінників, держава. У цих умо-
вах формування конкурентних переваг транс-
формується у завдання активної адаптаці систе-
ми управління підприємством до змін конкуре-
нтного середовища. 

Аналіз літератури. Питання формування і 
розробки стратегій діяльності підприємства сьо-
годні присвячено достатньо наукових праць як 
вітчизняних, так і зарубіжних авторів. На думку 
більшості фахівців, конкурентна стратегія є 
складником загальної стратегії підприємства. 
Поряд з тим існують різні погляди щодо особ-
ливостей її формування залежно від поведінки, 
розміру та обсягів продажу підприємств. 

Зокрема М. Портер [1] розглядає конкурен-
тні стратегії для різних галузей залежно від ста-
дії життєвого циклу, а також рівня глобалізації. 
А. Юданов розглядає конкурентні стратегії для 

різних типів підприємств залежно від їх розмі-
ру, ресурсного потенціалу та умов економічного 
середовища [2]. 

І Виноградський М. Д., Виноградова А. М., 
Шкапова О. М. [3] вважають, що конкурентні 
стратегії підприємств залежать від їх частки на 
ринку визначеного товару. Алімов О. М. та Іг-
натієва І. А. [4] здійснюють порівняльний аналіз 
різних класифікацій стратегій підприємства і 
виділяють конкурентну як складник другого рі-
вня у загальній ієрархії стратегій підприємства. 

Отже, в економічній літературі існують різ-
ні методики щодо класифікації стратегій конку-
ренції. Так, у теорії стратегії конкуренції виді-
ляють так звані базові, класичні стратегічні ме-
тоди: найменші сукупні витрати, диференціація, 
зосередження. У теорії маркетингу розрізняють 
теж три основні стратегії конкуренції: інтенсив-
ного зростання, інтеграційного зростання, диве-
рсифікаційного зростання [5–7]. 

Метою статті є пошук оптимальної конку-
рентної стратегії, а саме стратегії диверсифікації 
для торговельної системи в сучасних умовах кон-
курентної боротьби па ринку товарів та послуг. 

Виклад основного матеріалу. На основі 
вивчення світового теоретичного та практично-
го досвіду та результатів власних досліджень 
щодо розробки стратегії конкуренції за характе-
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ром конкурентної боротьби для підприємств то-
рговельних систем внутрішньої торгівлі можна 
виділити наступні типи конкурентної стратегії, 
кожний з яких зорієнтований на різні умови 
економічного середовища та різні ресурси, що є 
у розпорядженні підприємства. 

Перша стратегія, на якій в даній статті зу-
пинився автор, – стратегія диверсифікації. Ди-
версифікація – система заходів, які спрямовані 
на розширення та оновлення діяльності підпри-
ємства. У конкурентному середовищі, що фор-
мується диверсифікація діяльності підприємств 
набуває широкого розповсюдження, в т. ч. в то-
ргівлі. Така тенденція пов’язана в першу чергу 
із стратегією діяльності підприємства, яке праг-
не досягнути запланованих цілей в конкурент-
ній боротьбі, в т. ч. зменшити ризик, що дозво-
лить стабілізувати фінансовий стан протягом 
певного періоду часу. До диверсифікації уда-
ються, коли на ринку виникає значна кількість 
однотипних підприємств, які прагнуть здобути 
конкурентні переваги і використовують її як ін-
струмент конкурентної боротьби. що в свою 
чергу сприяє розвитку та посиленню конкурен-
ції в галузі. 

На інтенсивний розвиток процесу диверси-
фікації впливають науково-технічний прогрес, 
інноваційна діяльність, які створюють вибір у 
застосуванні нових технологій, обладнання, да-
ють можливість проводити маркетингові дослі-
дження для реалізації своїх конкурентних стра-
тегій. Диверсифікація діяльності торгівельних 
підприємств, як багатокомпонентне охоплює 
ряд напрямів. У результаті досліджень у вітчиз-
няній практиці діяльності торгівельних підпри-
ємств виявлені напрями диверсифікації. Так, 
основними напрямами диференціації є: 
- у технологію торгівлі; 
- в організацію торгівлі; 
- у комбінування торгівельної діяльності з ін-

шими видами діяльності. 
Всі напрями диверсифікації в кінцевому ре-

зультаті спричиняють диверсифікацію культури 
та рівня обслуговування. За кожним напрямом 
диверсифікація проникає у різні області діяль-
ності торгівельного підприємства. Так диверси-
фікація технології торгівлі передбачає диверси-
фікацію торгівельного обладнання, системи то-
варопостачання, торгово-технологічних опера-
цій. Диверсифікація організації торгівлі перед-
бачає диверсифікацію методів продажу та мето-
дів активізації продажу, спеціалізації підприєм-
ства, формування асортименту, режиму роботи, 
кадрового забезпечення. Диверсифікація в обла-
сті комбінування діяльності виявляється за на-
прямками – торгівля – виробництво, торгівля – 
заготівля, торгівля – послуги. 

Слід зауважити, що всі виявлені напрямки 
диверсифікації взаємозалежні та взаємопов’язані, 
бо спрямовані в кінцевому результаті на досяг-
нення основної мети торговельного підприємст-
ва – одержання максимального прибутку і задо-
волення потреб покупців. 

Диверсифікація системи товаропостачання 
передбачає зміну його джерел та форм. Завіз то-
варів у роздрібні торгівельні підприємства, що 
одержали статус юридичної особи в процесі 
проведення комерціалізації та приватизації, мо-
же здійснюватися з річних джерел, під якими 
розуміють ланки в системі товароруху. 

Проведені нами обстеження дають змогу 
виявити основних постачальників роздрібних 
продовольчих торгівельних підприємств, серед 
яких виробники складають 44%, оптові бази – 
42%, торгівельні посередники – 14%. Як бачи-
мо, серед традиційних джерел постачання 
з’явилась нова зв’язкова ланка – торгівельні по-
середники. 

На вибір постачальників впливає чимало 
факторів, одним з яких є розташування їх щодо 
магазинів. Близьке розташування постачальни-
ків дає можливість торгівельним підприємствам 
раціонально використовувати транспорт, збері-
гати кількість і якість товарів, підвищувати ри-
тмічність товаропостачання, встановлювати 
прямі господарські зв’язки. Серед методів дос-
тавки, які застосовують обстежені торгівельні 
підприємства, переважає самовивіз – 72,1% над 
централізованою доставкою. Загальновідомо, 
що торговельне обладнання створює матеріаль-
но-технічну базу магазину, яка в цілому впливає 
на культуру та рівень обслуговування покупців. 

Сучасне торговельне обладнання забезпечує 
найкращу експозицію всіх товарів у магазині, а 
також створює зручності для роботи обслуго-
вуючого персоналу. Вибір конкретної схеми ро-
зміщення обладнання в торговому залі залежить 
від методу продажу товарів, розмірів торгового 
залу і його дизайну. Найбільш доцільною і яка 
найчастіше застосовується, є лінійна схема, тоб-
то обладнання розміщують вздовж стін або у 
вигляді декількох паралельних ліній торгового 
залу. Лінійна схема розміщення обладнання є 
найбільш раціональною для продажу товарів 
при самообслуговуванні. 

Ефективна організація торгівлі є важливою 
перевагою у діяльності підприємства в конкуре-
нтному середовищі. На ефективну організацію 
торгівлі впливають багато чинників, зокрема 
умови праці обслуговуючого персоналу, які за-
лежать від рівня механізації торгово-технологіч-
них операцій, стану будівель і торгівельного об-
ладнання та інших факторів. Від умов праці то-
ргівельного персоналу будуть залежати умови 
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обслуговування покупців. 
Узагальнені відповіді респондентів щодо 

оцінки стану споруд, рівня механізації, умов 

праці та умов обслуговування покупців у мага-
зині за п’ятибальною шкалою представлені з 
табл. 1. 

Таблиця 1. 
Середня оцінка відповідей респондентів щодо оцінки стану споруд, рівня механізації, 

умов праці та умов обслуговування покупців у магазині за п’ятибальною шкалою (у балах). 
 

Підприємства за фор-
мою власності 

Рівень 
механізації 

Стан споруди, 
приміщень Умови праці Умови обслуговуван-

ня покупців 
Державна 2,1 3,2 3,6 4,2 
Колективна 2,2 3,2 3,4 3,9 
При ватна 2,7 3,5 3,7 3,7 
Загальна оцінка 2,3 3,3 3,6 3,9 

 

З табл. 1 видно, що за оцінками респонден-
тів стан споруди і приміщень підриємств будь-
якої форми власності задовільний. На 0,3 бали 
вище оцінюють себе підприємства приватної 
форми власності. Щодо умов праці всі оцінки 
відносно однакові, і середня оцінка є «задовіль-
ною». Працівники торгівельних підприємств 
державної форми власності оцінюють досить 
високо (4,2 бали) обслуговування покупців, по-
рівняно з працівниками підприємств недержав-
ної форми власності. На нашу думку, така оцін-
ка зумовлена частково тим, що у комунальній 
власності знаходяться підприємсгва здебільшо-
го середні та крупні (великі) за торговою пло-
щею, що і сприяє створенню псреваг відносно 
умов обслуговування покупців. 

Серед опитуваних респондентів виявлено, 
що оцінюють на «відмінно» умови обслугову-
вання покупців магазини з торговою більшою за 
100 м2. Такі магазини більшою мірою виявлені у 
(97%) у колективній та державній власності. 

Отже, торгівельні підприємства з майже рі-
вними стартовими (торгова площа, умови об-
слуговування покупців), але різними власника-
ми є конкурентами за покупця, якщо вони на-
лежать до однієї стратегічної групи. Відповідно 
диверсифікація, спрямована на покращення 
умов праці та умов обслуговування покупців, 
сприяє формуванню конкурентних переваг, а в 
кінцевому результаті, сприяє інтенсифікації ро-
звитку конкуренції між торгівельними підпри-
ємствами. 

Вищезгадані чинники (стан споруд, примі-
щень; рівень механізації торгово-технологічних 
операцій, умови праці та обслуговування поку-
пців) є елементами. що не лише створюють 
умови ефективної організації торгівлі, але й 
впливають у цілому на культуру та рівень об-
слуговування покупців. 

Тому диверсифікація торгівельних підпри-
ємств, спрямована в область культури та рівня 
обслуговування покупців, стає гнучкою такти-
кою у боротьбі за досягнення конкурентних пе-
реваг. Зокрема, для покращення рівня обслуго-

вування покупців торговельні підприємства 
змінюють: режим роботи, асортимент товарів та 
послуг, методи продажу та методи активізації 
продажу, рівень професійної підготовки праців-
ників тощо. 

Процес формування асортименту є основою 
проведення асортиментної політики торговель-
ними підприємствами. На сьогодні ще не втра-
тило свою актуальність складання обов’язково-
го асортиментного переліку в магазинах. За да-
ними опитувань, обов’язковий асортиментний 
перелік складають 76% продовольчих магазинів 
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тодах продажу, щоб привернути увагу покупця 
саме до себе. Про це свідчать результати наших 
обстежень. 

Серед обстежуваних з переважаючим про-
довольчим асортиментом магазинів колективної 
форми власності за останні роки змінили і праг-
нуть змінити в найближчий час метод продажу 
37% респондентів, торгова площа в яких більша 
за 100 м2. Ці магазини в даний час застосовують 
метод продажу обслуговування через прилавок, 
а в ближчій перспективі бажають перейти: на 
продаж з відкритою викладкою – 28,5% магази-
нів, на самообслуговування – 57% магазинів, на 
застосування продажу за каталогами – 14,5% 
магазинів. 

Частка обстежених магазинів державної 
форми власності, які прагнуть змінити в най-
ближчий час метод продажу через прилавок, 
становить 57%. Більше 75% обстежених мага-
зинів приватної форми власності застосовують і 
не мають наміру змінювати традиційний метод 
обслуговування, а решта частково застосовують 
поряд з обслуговуванням через прилавок відк-
риту викладку. 

Невпинне зростання насиченості ринку то-
варами та послугами в умовах трансформації 
ринку зумовило необхідність у застосуванні то-
рговельними підприємствами диверсифікації 
методів активізації продажу. 

У світовій практиці з метою активізації 
продажу фірми застосовують такі інструменти, 
як рекламу, візуальну викладку товарів, пропа-
ганду, персональну торгівлю, звязок з громадсь-
кістю, додаткові послуги і спеціальні стимули. 

У вітчизняній торгівельній практиці, згідно 
прсведених обстежень, здебільшого застосову-
ють наступні інструменти активізації торгівлі: 
коригування ціни продажу, застосування виїзної 
торгівлі в місця інтенсивних потоків покупців, 
інтенсивна реклама, послуги, пов’язані з купів-
лею товару, тематичні виставки продажу, в т. ч. 
із запрошенням спеціалістів виробника товару, 
проведення дегустації тощо, спеціальні стиму-
ли, пропаганда. 

Серед усіх інструментів активізації прода-

жу, що застосовуються роздрібними торговель-
ними підприємствами, найбільше поширення 
отримала реклама. Проведені нами обстеження 
дають змогу виявити види реклами, які застосо-
вують магазини продовольчого напрямку, залу-
чаючи до співпраці торгівельні підприємства. 

Диверсифікація організації торгівлі включає 
і диверсифікацію в області кадрового забезпе-
чення. Управління кадрами (трудовими ресур-
сами) включає в себе такі складові частини пла-
нування трудових ресурсів, набір персоналу, 
добір кадрів, профорієнтація і адаптація, органі-
зація оплати праці, навчання працівників, оцін-
ка трудової діяльності. 

Висновки. У підсумку можна визначити, 
що напрямки диверсифікації, які виявились у ві-
тчизняній практиці на основі проведених дослі-
джень діяльності торгівельних підприємств роз-
дрібної мережі розширюють поле діяльності то-
рговельних підприємств і тим самим сприяють 
інтенсифікації конкуренції в галузі. Кожний на-
прямок диверсифікації можна розглядати як ін-
струмент конкурентної боротьби, що застосову-
ється з метою одержання конкурентних переваг. 
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счете в банке и в кассе предприятия. 
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приятие. 
This article exposes actuality of account of monetary resources on the enterprises of Ukraine. Also rep-

resents the features of organization, methodology of account of monetary resources on a checking account 
in a bank and in the cashdesk of enterprise. 

Key words: monetary resources, record-keeping, limit of cashdesk, checking account, enterprise. 
 
Постановка проблеми. Актуальність теми 

дослідження полягає у тому, що грошові кошти 
та безперервний рух грошових потоків є осно-
вою економічної ефективності роботи підпри-
ємства. В умовах трансформації ринкової еко-
номіки в Україні на сьогоднішній день не існує 
підприємства, котре у своїй діяльності не вико-
ристовувало б готівкові кошти. Важливим аспе-
ктом при здійсненні розрахунків готівкою є по-
рушення фінансової дисципліни під час здійс-
нення касових операцій, особливо операцій з 
готівкою. 

Аналіз літературних джерел. Проблемі 
обліку і оцінки грошового потоку підприємства 
викладені у роботах багатьох вчених економіс-
тів, а саме: В. Костирко, Т. Момот, І. Чалого та 
інших. 

Метою даної статті є вивчення сучасної 
моделі обліку грошового потоку підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Одним з 
проблемних питань на сьогодні все ще залиша-
ється питання ліміту каси. Раніше, коли питання 
ведення касових операцій регулювалися Поло-
женням про ведення касових операцій № 72, не 
вважалися понадлімітними лише кошти, які на-
дійшли до каси підприємства наприкінці робо-
чого дня і здані до установи банку не пізніше 
наступного дня за умови, що розрахунки за реа-
лізовані товари (роботи, послуги) проводяться 
через РРО. 

З набранням чинності Положення № 637 [1] 
це обмеження скасовано. Так, п. 5.10 [1] перед-
бачено, що кошти не вважаються понадлімітни-
ми в день їх надходження, якщо їх було здано 
до банку в сумі, яка перевищує ліміт каси, не пі-
зніше наступного дня (протягом операційного 
часу його роботи) або було використано підпри-
ємством (без попереднього здавання до банку та 
одночасного отримання з каси банку) не пізніше 
наступного дня на господарські потреби. 

Отже, грошові кошти підприємства являють 
собою сукупність коштів в часі надходжень і 
виплат грошових коштів, що генеруються його 
господарською діяльністю. 

Висока роль ефективного управління гро-
шовими потоками підприємства визначається 
такими основними положеннями. 

1. Грошові потоки обслуговують здійснен-
ня господарської діяльності підприємства прак-

тично у всіх її аспектах. 
2. Образно грошовий потік можна предста-

вити як систему «фінансового кровообігу» гос-
подарського організму підприємства. Ефектив-
но організовані грошові потоки підприємства є 
найважливішим симптомом його «фінансового 
здоров’я», передумовою досягнення високих кі-
нцевих результатів його господарської діяльно-
сті в цілому. 

Ефективне управління грошовими потоками 
забезпечує фінансову рівновагу підприємства в 
процесі його стратегічного розвитку. Темпи 
цього розвитку, фінансова стійкість підприємс-
тва в значній мірі визначаються тим, наскільки 
розвинені особисті види потоків грошових кош-
тів і синхронізовані між собою за обсягами і в 
часі. Високий рівень такої синхронізації забез-
печує суттєве прискорення реалізації стратегіч-
них цілей розвитку підприємства. 

Раціональне формування грошових потоків 
спосібне підвищенню ритмічності здійснення 
операційного процесу підприємства. Будь-який 
збій у здійсненні платежів від’ємних познача-
ється на формуванні виробничих запасів сиро-
вини і матеріалів, рівні продуктивності праці, 
реалізації готової продукції і т. п. У той же час 
ефективно організовані грошові потоки підпри-
ємства, підвищуючи ритмічність здійснення 
операційного процесу, забезпечують зростання 
обсягу виробництва і реалізації його продукції. 

Ефективне управління грошовими потоками 
позволяє скоротить потреби підприємства в по-
зиковому капіталі. Активно управляючи грошо-
вими потоками, можна забезпечити більш раці-
ональне і економне використання власних фі-
нансових ресурсів, які формуються згiдно з вну-
трішніх джерел, знизити залежність темпів роз-
витку підприємства від залучених кредитів. 
Особливої актуальності цей аспект управління 
грошовими потоками набуває для підприємств, 
що знаходяться на ранніх стадіях свого життє-
вого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел 
фінансування досить обмежен [2; 3]. 

Управління грошовими потоками є важли-
вим фінансовим важелем забезпечення приско-
рення обороту капіталу підприємства. Цьому 
сприяє скорочення тривалості виробничій та фі-
нансовий цикл, що досягається в процесі ре-
зультативного управління грошовими потоками, 



155 

а також зниження потреби в капіталі, що обслу-
говує господарську діяльність підприємства. 
Прискорюючи за рахунок ефективного управ-
ління грошовими потоками оборот капіталу, 
підприємство забезпечує зростання суми гене-
ріруемой в часі прибутку. 

Ефективне управління грошовими потоками 
забезпечує зниження ризику неплатоспромож-
ності підприємства. Навіть у підприємств, успі-
шно здійснюють господарську діяльність і гене-
руючих достатню суму прибутку, неплатоспро-
можність може виникати як наслідок незбалан-
сованості різних видів грошових потоків у часі. 

Синхронізація надходження і виплат гро-
шових коштів, що досягається в процесі управ-
ління потоками підприємства, дозволяє усунути 
цей фактор виникнення його неплатоспромож-
ності. 

Активні форми управління грошовими по-
токами позволяють підприємству отримувати 
додатковий прибуток, генеруючи непосредст-
венно його грошовими активами. Мова йде в 
першу чергу про ефективне використання тим-
часово вільних залишків грошових коштів у 
складі оборотних активів, а також накопичу-
ються інвестиційних ресурсів у здійсненні фі-
нансових інвестиції [4]. 

Високий рівень синхронізації надходження 
і виплат грошових коштів за обсягом і в часі до-
зволяє знижувати реальну потребу підприємства 
в поточному та страховому залишках грошових 
активів, що обслуговують операційний процес, 
а також резерв інвестиційних ресурсів, що фор-
мується в процесі здійснення реального інвесту-
вання. Таким чином, ефективне управління 
грошовими потоками підприємства сприяє фор-
муванню додаткових інвестиційних ресурсів для 
здійснення фінансових інвестицій, які є джере-
лом прибутку. 

Так, поняття «грошовий потік підприємст-
ва» є агрегованим, що включає в своєму складі 
численні види цих потоків, що обслуговують 
господарську діяльність. З метою забезпечення 
ефективного цілеспрямованого управління гро-
шовими потоками вони потребують певної кла-
сифікації. 

З орієнтацією виробничої, комерційної, по-
середницької та інших видів діяльності на вимо-
ги зовнішнього і внутрішнього ринків виникли 
принципово нові, не традиційні для вітчизняної 
господарської практики завдання, що реалізу-
ються в рамках маркетингу підприємств. 

Не відкидаючи і не применшуючи роль і 
значення концепції маркетингу, слід зазначити, 
що необхідність впливу на економіку ринкових 
факторів, зумовлює зміна складу і змісту за-
вдань аналізу виробничих господарств та фінан-

сової діяльності підприємства. 
На таку цільову спрямованість може прете-

ндувати система економічного аналізу, як кон-
цепція спеціальних знань, спрямованих на: 
- дослідження економічних процесів у їх взає-

мозв’язку; 
- виявлення позитивних і негативних факторів, 

впливающих на економіку господарюючих 
суб’єктів; 

- розкриття тенденцій і пропорцій господар-
ського розвитку підприємств; 

- розтин невикористовуваних підприємством 
внутрішньогосподарських резервів; 

- наукове обгрунтування та об’єктивна оцінка 
виконання маркетингових програм і бізнес-
планів; 

- прийняття оптимальних рішень в управлінні 
виробничо-господарської та фінансово-
господарської діяльності. 

У практиці економічного і фінансового ана-
лізу грошових коштів використовуються різні 
методи, а саме: горизонтальний аналіз, тобто 
аналіз при якому показники порівнюються з та-
кими ж за попередні періоди; факторний – ана-
ліз впливу готельних елементів на економічні 
показники; порівняльний – зіставлення дослі-
джуваних показників діяльності з аналогічними 
середньогалузевими. 

Як відомо, за масштабами обслуговування 
господарського процесу виділяються такі види 
грошових коштів. 

Грошові потоки по підприємству в цілому. 
Це найбільш агрегований вид грошового пото-
ку, який акумулює всі види грошових потоків, 
що обслуговують господарський процес підпри-
ємства в цілому. 

Грошові потоки по окремих структурних 
підрозділів підприємства. Така діфференціація 
грошового потоку підприємства визначає його 
як самостiйний об’єкт управління в системі орга-
нізаційно-господарської побудови підприємства. 

Грошові потоки по окремих господарських 
операціях. У системі господарського процесу 
підприємства такий вид грошового потоку слід 
розглядати як первинний об’єкт самостійного 
управління. 

Отже, за видами господарської діяльності і 
відповідно до міжнародних стандартів обліку 
виділяють наступні види грошових коштів. 

Грошові потоки від операційної діяльності. 
Він характеризуется грошовими виплатами пос-
тачальникам сировини і матеріалів. Стороннім 
виконавцям окремих видів послуг, що забезпе-
чують операційну діяльність заробітної плати 
персоналу, зайнятого в операційному процесі, а 
також здійснює управління цим процесом. По-
даткових платежів підприємства до бюджетів 
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всіх рівнів і в позабюджетні фонди іншими ви-
платами, пов’язаними із здійсненням операцій-
ного процесу. Одночасно цей вид грошового 
потоку відображає надходження грошових кош-
тів від покупця продукції: від податкових орга-
нів в порядку здійснення перерозрахунку зайво 
сплачених сум та деякі інші платежі, передба-
чені міжнародними стандартами обліку. 

Грошові потоки від інвестиційної діяльно-
сті. Він характерізує платежі і надходження 
грошових коштів, пов’язані із здійсненням реа-
льного і фінансового інвестування, продалень 
вибувають основних засобів і нематеріальних 
активів, ротацією довгострокових фінансових 
інструментів інвестиційного портфеля та інші 
аналогічні потоки грошових коштів, обслуго-
вують інвестиційну діяльність підприємства. 

Грошові потоки фінансової діяльності. Він 
характеризує надходження і виплати грошових 
коштів, пов’язані з придбанням додаткового ак-
ціонерного або пайового капіталу, довгостроко-
вих і короткострокових кредитів і позик, спла-
тою у грошовій формі дивідендів і відсотків за 
вкладами власником і деякі інші грошові пото-
ки, пов’язані із здійсненням зовнішнього фінан-
сування господарської діяльності підприємства. 

А вже по спрямованості руху грошових ко-
штів виділяють два основних виду грошових 
потоків: позитивний грошовий потік, що харак-
теризує сукупність надходжень грошових кош-
тів на підприємство від всіх видів господарсь-
ких операцій; негативний грошовий потік, що 
характеризує сукупность виплат грошових кош-
тів підприємством в процесі здійснення всіх ви-
дів його господарських операцій. Характеризу-
ючи ці види грошових потоків, слід звернути 
увагу на високий ступінь їх взаємозв’язку. Не-
достатність обсягів в часі одного з цих потоків 
обумовлює подальше скорочення обсягів іншо-
го виду цих потоків. Тому в системі управління 
грошовими потоками підприємства обидва ці 
види грошових потоків являють собою єдиний 
(комплексний) об’єкт фінансового менеджменту. 

За методом обчислення обсягу виділяють 
наступні види грошових потоків підприємства. 

Валовий грошовий потік. Він характеризує 
всю сукупність надходжень або витрачання 
грошових коштів у розглядаємому періоді часу 
в розрізі окремих його інтервалів. 

Чистий грошовий потік. Чистий грошовий 
потік є найважливішим результатом фінансової 
діяльності підприємства, багато в чому визнача-
льним фінансову рівновагу і темпи зростання йо-
го ринкової вартості. Розрахунок чистого грошо-
вого потоку по підприємству в цілому, окремим 
структурним підрозділам його (центрам відпо-
відальності), різних видів господарської діяль-

ності або окремих господарських операціях. 
За рівнем достатності обсягу виділяють на-

ступні види грошових потоків підприємства. 
Надмірний грошовий потік. Він характери-

зує такий грошовий потік, при якому надхо-
дження грошових коштів суттєво перевищують 
реальну потребу підприємства в цілеспрямова-
ному їх витрачанні. Свідченням надлишкового 
грошового потоку є висока позитивна величина 
чистого грошового потоку, що не використову-
ється в процесі здійснення господарської діяль-
ності підприємства. 

Дефіцитний грошовий потік. Він характе-
ризує такий грошовий потік, при якому надхо-
дження грошових коштів суттєво нижче реаль-
них потреб підприємства в цілеспрямованому їх 
витрачанні. Навіть при позитивному значенні 
суми чистого грошового потоку він може харак-
теризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не 
забезпечує планову потребу у витрачанні кош-
тів за всіма передбаченими напрямами госпо-
дарської діяльності підприємства. Негативне ж 
значення суми чистого грошового потоку авто-
матично робить цей потік дефіцитним. 

За методом оцінки в часі виділяють наступ-
ні види грошового потоку. 

Справжній грошовий потік. Він характери-
зує грошовий потік підприємства як єдину зіс-
тавну його величину, наведену, але вартості до 
поточного моменту часу. 

Майбутній грошовий потік. Він характери-
зує грошовий потік підприємства як єдину зіс-
тавну його величину, наведену за вартістю до 
конкретного майбутнього моменту часу. Понят-
тя майбутній грошовий потік може використо-
вуватися і як номінальне ідентифікована його 
величина в майбутньому моменті часу (чи роз-
різі інтервалів майбутнього періоду), яка слу-
жить базою дисконтування з метою приведення 
до теперішньої вартості. 

Розглянуті види грошового потоку підпри-
ємства отражають зміст концепції оцінки варто-
сті грошей у часі всіх господарських операцій 
підприємства. 

За безперервності формування в розгляну-
тому періоді розрізняють такі види грошових 
потоків підприємства. 

Регулярний грошовий потік. Він характери-
зує потік надходження або витрачання грошо-
вих коштів за окремими господарськими опера-
ціях (грошових потоків одного виду), який у пе-
ріоді часу здійснюється постійно по окремих ін-
тервалах цього періоду. Характер регулярного 
носять більшість видів грошових потоків, що 
генеруються операційної діяльність підприємст-
ва: потоки, пов’язані з обслуговуванням фінан-
сового кредиту у всіх його формах; грошові по-
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токи, що забезпечують реалізацію довгостроко-
вих реальних інвестиційних проектів тощо. 

Дискретний грошовий потік. Він характе-
ризує надходження або витрачання грошових 
коштів, пов’язане з осуществленням одиничних 
господарських операцій підприємства в аналізо-
ваному періоді часу. Характер дискретного 
грошового потоку носить одноразове витрачан-
ня грошових коштів, пов’язане з придбанням 
підприємством цілісного майнового комплексу; 
покупкою ліцензії френчайзинга; надходженням 
фінансових коштів у порядку безоплатної допо-
моги. 

По стабільності тимчасових інтервалів фо-
рмування регулярні грошові потоки характери-
зуються такими видами. 

Регулярний грошовий потік з рівномірними 
тимчасовими інтервалами в рамках розгляну-
того періоду. Такий грошовий потік надхо-
дження або витрачання грошових коштів носить 
характер ануїтету. 

Регулярний грошовий потік з нерівномірни-
ми (тимчасовими інтервалами в рамках розгля-
нутого періоду). Прикладом такого грошового 
потоку може служити графік лізингових плате-
жів за орендоване майно до узгоджених сторо-
нами нерівномірними інтервалами часу їх здій-
снення протягом періоду лизингования активу. 

Таким чином, розглянута класифікація до-
зволяє більш цілеспрямовано здійснювати об-
лік, аналіз і планування грошових коштів осо-
бистих видів на підприємстві. 

Однак досить частим є випадки порушення 
процедури здачі готівкових коштів до каси, то-
му винні особи караються фінансовими санкці-
ями у вигляді штрафу – двократного розміру 
суми виявленої як понадлімітної. 

На практиці досить часто зустрічається таке 
порушення: у касах підприсмств готівку, приз-
начену для виплат допомоги з тимчасової не-
працездатності, зберігають протягом трьох ро-
бочих днів. Дійсно п. 2.10 [1], визначено мож-
ливість зберігання підприємством у своїй касі 
готівки понад встановлений ліміт каси протягом 
3 робочих днів для виплат, які здійснюються за 
виконану роботу й відносяться до фонду оплати 
праці. Але виплати з тимчасової непрацездатно-

сті не належать до таких виплат. Тому це також 
розцінюється як порушення, тому що на них 
поширюється дія п. 5.10 [1], яким передбачено 
можливість використання суб’єктом господа-
рювання понадлімітної готівки наступного дня 
без її здавання до банку, тобто фактично 2 дні. 
Питання порушеня фінансової дисципліни щодо 
перевищення ліміту каси не стосується підпри-
ємців, тому що вони можуть і не мати рахунку в 
банках. Тому незалежно від обраної системи 
оподаткування для них, як визначено в абзаці 2 
п. 2.7 ліміт каси й строки здавання виручки (го-
тівки) не встановлюються. 

Таким чином, актуальним питанням зали-
шається облік грошових коштів і най актуаль-
нішим вважається питання оприбуткування го-
тівки. Оприбуткування готівки – це проведення 
підприємствами та підприємцями обліку готівки 
в касі на повну суму її фактичних надходжень у 
касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, 
книзі обліку розрахункових операцій. Підпри-
ємства, які проводять готівкові розрахунки з 
оформленням їх касовими ордерами і веденням 
касової книги, здійснюють облік готівки в пов-
ній сумі її фактичних надходжень у касовій кни-
зі на підставі прибуткових касових ордерів. У 
свою чергу, приватні підприємці не зобов’язані 
виписувати прибуткові та видаткові касові ор-
дери, замість касової книги вони ведуть книгу 
обліку доходів і витрат, в якій і відображають 
рух готівки. 
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ємств готельної сфери Криму. Охарактеризовані переваги та недоліки їх впровадження у підприєм-
ствах Криму. 

Ключові слова: програмний продукт, автоматизація системи управління. 
В статье дана оценка программным продуктам автоматизации систем управления предприя-

тий туристической сферы. Проведен анализ использования автоматизированных систем управле-
ния предприятий гостиничной сферы Крыма. Охарактеризованы преимущества и недостатки их 
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lacks of introduction in the enterprises of Crimea. 

Key words: software, automation control systems. 
 
Постановка проблемы. Активизация и 

развитие туристического рынка, повышение 
уровня требований потребителей к качеству и 
комплексности услуг, которые предлагают 
предприятия сферы туризма, требуют активного 
внедрения и использования современных ин-
формационных систем и методов управления. 
Последние предназначены для оптимизации 
офисной деятельности предприятий разных ти-
пов, повышение эффективности процессов об-
служивания потребителей. Поэтому автомати-
зированные системы управления являются клю-
чевым звеном повышения эффективности пред-
приятия в целом и повышения качества тури-
стических услуг в частности [1]. 

Расширение границ туристического рынка, 
на котором работают отечественные туристиче-
ские предприятия, активизация туристов, по-
вышение уровня жизни и образованности лю-
дей, их стремление познавать новые страны и 
культуры, требует значительных затрат времени 
и усилий со стороны работников туристических 
предприятий на организацию процесса обслу-
живания. Именно поэтому активное внедрение 
и использование современных средств автома-
тизации процессов управления предприятиями 
сферы туризма являются актуальными [2]. 

Анализ литературы. На сегодняшний день 
в научной и специализированной литературе 
уделяется большое внимание внедрению и ис-
пользованию автоматизированных информаци-
онных систем управления и современных тех-
нологий на предприятиях туристической сферы. 
Это подтверждают работы и публикации таких 
специалистов, как Т. Волченко [3], В. В. Ивано-
ва, А. Б. Волова [4] и др. 

Практически все публикации касаются изу-
чения и описания программных продуктов, раз-
работанных специалистами других стран, 
например, Западной Европы, США, России. 
Разработки украинских производителей чаще 
всего остаются незамеченными. Хотя есть ряд 
работ, посвященных и украинским продуктам, 

например, работы А. С. Татаринцевой [5]. Од-
нако, на наш взгляд, ряд вопросов, связанных с 
использованием информационных технологий 
на предприятиях туристической сферы Крыма, 
исследованы учеными и специалистами недо-
статочно полно. 

Цель статьи – дать оценку программным 
продуктам автоматизации систем управления 
предприятий туристической сферы; проанали-
зировать использование компьютерных инфор-
мационных систем на предприятиях гостинич-
ной сферы Крыма; охарактеризовать преимуще-
ства их использования и трудности внедрения 
на предприятиях Крыма. 

Изложение основного материала. Можно 
выделить три характерные черты туризма. Во-
первых, это - разнообразная и интегрированная 
торговля услугами. Во-вторых, это - комплекс-
ная услуга, как с точки зрения производителя, 
так и потребителя. Наконец, это - информаци-
онно насыщенная услуга. Поэтому туризм - как 
международный, так и внутренний, - сфера рас-
тущего применения информационных техноло-
гий. 

Система информационных технологий, ис-
пользуемых в туризме, состоит из компьютер-
ной системы резервирования, системы проведе-
ния телеконференций, видеосистем, компьюте-
ров, информационных систем управления, элек-
тронных информационных систем авиалиний, 
электронной пересылки денег, телефонных се-
тей, подвижных средств сообщения и т. д. 

При этом необходимо отметить, что эта си-
стема технологий развертывается не турагента-
ми, гостиницами или авиакомпаниями каждым 
в отдельности, а всеми ими. Более того, исполь-
зование каждым сегментом туризма системы 
информационных технологий имеет значение 
для всех остальных частей. 

Например, системы внутреннего управле-
ния гостиницей могут быть связаны с компью-
терными глобальными сетями, которые обеспе-
чивают, в свою очередь, основу для связи с гос-
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тиничными системами резервирования, кото-
рые, уже в обратном направлении, могут быть 
доступны турагентам через их компьютеры. 
Следовательно, мы имеем дело с интегрирован-
ной системой информационных технологий, ко-
торая распространяется в туризме. Из вышеиз-
ложенного становится ясно, что в туристиче-
ской индустрии распространяются не компью-
теры, не телефоны, не видеотерминалы сами по 
себе - здесь функционирует система взаимосвя-
занных компьютерных и коммуникационных 
технологий. 

На сегодняшний день существует несколько 
профессиональных разработок, которые заслу-
живают внимания при выборе автоматизиро-
ванной системы управления. Анализируя пред-
ложения разных производителей специализиро-
ванного программного обеспечения для автома-
тизации работы предприятий туристической от-
расли, можно выделить несколько наиболее 
распространенных программных продуктов, ко-
торые используются в практике большинства 
субъектов и предлагаются на рынке. С про-

граммными продуктами автоматизации работы 
предприятий туристической сферы можно озна-
комиться на сайтах их разработчиков [5]. 

Несмотря на многочисленность комплекс-
ных систем автоматизации гостиничных хо-
зяйств, основные принципы построения подоб-
ных систем довольно схожи: все системы пред-
ставляют собой интегрированные пакеты про-
грамм, автоматизирующих деятельность основ-
ных служб гостиницы: управление номерным 
фондом, административной, коммерческой, ин-
женерной, службы общественного питания. Рас-
смотрим основные компьютерные системы 
обеспечения гостиничного хозяйства, уже при-
меняемые в некоторых гостиницах и развлека-
тельных комплексах Крыма. Наиболее распро-
страненным универсальным продуктом в Укра-
ине является комплекс программных продуктов 
Корпорации «Парус» [6], который предлагает 
полнофункциональную систему автоматизации 
учетных и управленческих задач, осуществля-
ющие предприятия малого и среднего бизнеса 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Базовые модули информационной системы «Парус-Предприятие», 

предназначенные для предприятий туристической сферы. 
 

Остановимся подробнее на некоторых 
функциях указанных модулей. Для автоматиза-
ции бизнес-процессов обслуживания клиентов и 
автоматизации финансово-хозяйственного, 
налогового и складского учета на предприятиях, 
которые принадлежат сфере ресторанного биз-
неса, может быть использован программный 
комплекс «Парус-Ресторан». Удобный и про-
стой графический интерфейс, работающий в 
комплексе с любыми типами сенсорных мони-
торов и карманными ПК. Условно функционал 
программного комплекса можно разделить на 
две составляющие: так называемые «front-офис» 
и «back-офис». 

Составляющая «front-офис» предназначена 
для автоматизации процессов обслуживания 
клиентов в вышеупомянутых предприятиях и 
включает в себя следующие функциональные 
возможности: 
• Рабочее место официанта/бармена. Офици-

ант имеет возможность регистрировать заказ 
клиентов на стол, посылать или печатать за-
каз на кухню и/или бар с учетом индивиду-
альных вкусов заказчиков, давать команду 
системе печатать счета для клиента и, если 
это позволено правами доступа, печатать че-
ки на оплату клиентами заказов. 

• Рабочее место кассира. Кассир имеет воз-

Базовые модули ИС «Парус-Предприятие» 

Парус-Отель Парус-Туристическое агентство 

Система для автоматизации бизнес-процессов 
обслуживания клиентов предприятиями гости-
ничного типа, которая предусматривает осу-
ществление функций относительно автомати-
зации работы рецепции, управления номерным 
фондом, бронирования, регистрации поселения 
и выезда клиентов, формирование стоимости 
предоставленных услуг и осуществления рас-
четов с клиентами. 

CRM-решение, ори-
ентированное на ав-
томатизацию бизнес-
процессов туристи-
ческих компаний и 
агентств делового 
туризма. 

Автоматизированная систе-
ма управления предприяти-
ями общественного пита-
ния, которая позволяет ре-
шить все основные задачи, 
характерные для данного 
типа предприятий. 

Парус-Ресторан 
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можность давать системе команду на печать 
чеков и физически принимать деньги от кли-
ентов, а также принимать оплату в другой 
форме. Регистрировать возврат денег. 

• Рабочее место администратора зала. Ад-
министратор имеет возможность осуществ-
лять управление сменами, регистрировать в 
системе замену стола и/или официанта, про-
водить удаление из системы заказов или по-
зиций заказов с регистрацией причин удале-
ния. 

Система позволяет проводить оплату по 
безналичному расчету, по клубной карточке 
клиента, а также в кредит клиента или в кредит 
сотрудника. В случае, когда система использу-
ется вместе с программным комплексом «Па-
рус-Отель», возможно закрытие счета на номер, 
в котором проживает гость с включением в 
оплату счета суммы за питание в ресторане. 

Составляющая «back-офис» имеет следую-
щие функциональные возможности: ведение 
справочника продуктов; регистрация калькуля-
ционных карт блюд и полуфабрикатов с учетом 
взаимозаменяемости продуктов; ведение жур-
нала приготовленных блюд; регистрация типо-
вых меню; списание с учетом разложения на 
продукты; регистрация предварительных зака-
зов на банкеты. 

Для автоматизации бизнес-процессов отеля 
и гостиницы предлагается программный ком-
плекс «Парус-Отель». Он дает возможность ав-
томатизировать все бизнес-процессы гостиницы 
и отеля. Система полнофункционально работает 
как самостоятельный модуль, так и в комплексе 
с другими модулями «Парус-Предприятие 7». 
Модуль включает в себя следующие функцио-
нальные возможности: 

• Автоматизация бизнес-процессов гостиниц 
и отелей: автоматизация рецепции; управле-
ние номерным фондом; автоматизация бро-
нирования; автоматизация регистрации посе-
ления и выезда клиентов; формирование сто-
имости предоставленных услуг; расчеты с 
клиентами. 

• Учетные и управленческие задачи: ведение 
структуры гостиничного комплекса; ведение 
характеристики номеров; управление досту-
пом в номера; бронирование, поселение, рас-
чет в любой форме оплаты; отслеживание 
повторного приезда и т. д. Система может 
предоставлять информацию о наличии сво-
бодных, занятых и забронированных мест в 
отеле по сети Internet. 

Для автоматизации бизнес-процессов тури-
стических компаний и агентств делового туриз-
ма по предоставлению полного спектра тури-
стических услуг и их комплекса предназначено 
отраслевое решение «Парус-Туристическое 
агентство». Он включает в себя следующие 
функциональные возможности: организация се-
минаров, встреч, поездок на маркетинговые ме-
роприятия; организация учета клубных карт, 
дисконтов и дополнительных бонусов; учет 
персонифицированных данных клиентов; учет 
отелей и гостиниц, бронирование, история по-
селения; формирование пакета туристических 
услуг; учет заявок от клиентов и их параметров; 
продажа АВИА и ЖД-билетов; визовая под-
держка; аренда автомобилей; страхование; учет 
расчетов с клиентами и туроператорами; пер-
вичный документооборот и мн. др. 

Все перечисленные модули позволяют 
оформлять все необходимые документы и фор-
мировать соответствующие отчеты (табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Документы и отчеты, формирующиеся в базовых модулях ИС «Парус-Предприятие», 

предназначенных для предприятий туристической сферы. 
 

 Документы Отчеты 

М
од

ул
ь 

«П
ар

ус
-Р

ес
то

ра
н»

 

- калькуляционные карты в соответ-
ствии с установленной формой; 

- словарь продуктов и цены на продук-
ты питания; 

- меню на текущий и любой другой 
день, а также типовые меню и заказы; 

- счета клиентов и заказы на изготовле-
ние; 

- заказ-наряд и заказ-перечень и другие 
документы 

- отчет по счетам клиентов по разным критериям обслу-
живания с выведением итогов; 

- отчет о реализации готовых блюд с итогами по местам 
реализации; 

- отчет о типах оплаты с итогами по местам реализации; 
- отчет об отказах от заказов с перечнем причин отказов; 
- отчет об обслуживании гостиничных номеров; 
- отчет о предыдущих заказах; отчет о приготовленных 

блюдах и другие отчеты 
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М
од

ул
ь 

«П
ар

ус
-О

те
ль

» - визитные карточки для проживающих 
(форма № 3-Г) и счета на оплату услуг 
(форма № 4-Г); 

- регистрационная карточка клиента и 
анкета проживающего (форма № 1-Г); 

- кассовый или фискальный чек 

- журнал учета проживающих (форма № 5-Г) и кассовый 
отчет (форма № 8-Г); 

- отчет за произвольный период об оплате услуг с итогами; 
- отчет за произвольный период об оплате за прожива-

ние; 
- отчет за произвольный период об оплате дополнитель-

но предоставленных услуг; 
- ведомость движения номеров в отеле (форма № 9-Г); 

отчет о предоставленных услугах за произвольный пе-
риод в разрезе услуг 

М
од

ул
ь 

«П
ар

ус
- Т

ур
ис

ти
че

ск
ое

 
аг

ен
тс

тв
о»

 

- договор; 
- счет на оплату; 
- платежный документ (ПКО, РКО) 

- структура продаж билетов, туров и услуг по направле-
ниям и специальностям; 

- квартальный отчет «Звіт про діяльність туристичної 
організації»; 

- форма № 1-ТУР (к); 
- отчет по ваучерам; 
- отчет о поездках (для клиента); 
- отчет по заявкам (для агентства); 
- отчет по продажам; 
- отчет по источникам контактов; 
- отчет по отелям; отчет по счетам; 
- отчет по договорам; 
- отчет по клиентам 

 

Можно сказать, что в Крыму уже получили 
популярность вышеперечисленные программ-
ные продукты. Например, модуль «Парус-
Ресторан» использует ресторан «Адмирал 
Дрейк» (г. Симферополь); модуль «Парус-
Отель» нашел широкое применение на Южном 
берегу Крыма, в таких лечебно-оздоровитель-
ных комплексах, санаториях, как «Айвазов-
ский», «Алушта», «Днепр», «Слава» (г. Алу-
шта), «Горный», «Кичкине» (г. Ялта) [6]. 

Рассмотрим результат внедрения проекта в 
одной из перечисленных гостиниц [6]. Отель-
ный комплекс «Кичкине» расположен в 8 км от 
центра г. Ялты. Он имеет 93 номера различных 
категорий, собственный галечный пляж, бас-
сейн с подогревом, спортивные площадки, ре-
сторан, парковку, конференц-зал (на 260 чел.), 
интернет-кафе, бар на пляже. Открыт в 2004 г. 

Проект, включающий модули «Парус-
Предприятие», «Парус-Отель» и «Парус-
Ресторан», был внедрен в течение 2 месяцев. 
Рассчитан на 14 рабочих мест. В результате со-
здана единая система информационного обеспе-
чения задач резервирования, поселения, загруз-
ки номеров по состоянию «сейчас на сейчас», 
управления имуществом в номерах, управления 
сервисом, учета услуг в номерах, расчетов с 
клиентами, почасового планирования доступа 
(бассейн, сауна, бильярд и т. п.), управление ра-
ботой front-офиса и back-офиса ресторана и ба-
ров, учета дополнительных услуг на пляже 
(прокат оборудования), бухгалтерского, налого-
вого и материального учета, управления персо-
налом и расчета заработной платы. Реализована 
возможность on-line доступа к информацион-

ным ресурсам отеля. Получен ощутимый марке-
тинговый эффект и рост загрузки комплекса. 
Повышена достоверность и оперативность дан-
ных. Повышена прозрачность бизнес-процессов 
и сведен к минимуму уровень злоупотреблений. 
Сведены к минимуму временные затраты на 
формирование всей необходимой отчетности. 

Автоматизированные системы управления 
могут использоваться не только в гостиничных 
комплексах. Не секрет, что развивая инфра-
структуру туристического бизнеса в Крыму, со-
здано множество развлекательных комплексов. 
Хорошим примером может послужить аквапарк 
«Коктебель». Он имеет современный комплекс 
водных аттракционов. На площади 4 га уста-
новлено 24 горки, 3 гидромассажные ванны и 7 
бассейнов общей площадью 2,3 тыс. м2. В рас-
поряжении комплекса ресторан, 6 кафе, гости-
ница. 

Проект, включающий модули «Парус-
Предприятие», «Парус-Отель», «Парус-
Ресторан» и «Парус-Пропускной режим», был 
внедрен в течение 2,5 месяцев. Рассчитан на 50 
рабочих мест. В результате создана комплекс-
ная система информационного обеспечения за-
дач управления платным доступом посетителей 
на территорию аквапарка, предоставления услуг 
и продаж клиентам без использования наличных 
денег (по электронным браслетам) и последую-
щим расчетом с клиентами, управление работой 
ресторанов и баров. Реализована задача по при-
ему заказа и подтверждения его получения от 
посетителей с любой точки аквапарка через 
КПК по Wi-Fi, с верификацией остатка на вир-
туальном счете клиента. Реализована полная 
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интеграция с торговым и кассовым оборудова-
нием. 

Выводы. Подводя итоги, хотелось бы еще 
раз сказать о преимуществах. 

1. Повышение производительности. Дости-
гается благодаря оптимизации использования 
ресурсов гостиницы, экономии затрат на обра-
ботку данных и более эффективному осуществ-
лению основных производственных операций. 

2. Наибольшей отдачи можно ожидать от 
использования блока оптимизации управленче-
ских решений. Грамотно построенные управ-
ленческие отчеты, представляющие данные в 
обработанном для принятия решений виде, поз-
воляют экономить время, необходимое для ана-
литики и сбора статистических данных. С полу-
чаемыми отчетами управляющий гостиницей 
может более точно определить позиционирова-
ние гостиницы, динамику изменения спроса и 
особенности предпочтений гостей, выявить 
наиболее важных клиентов и подготовить для 
них персонифицированные предложения. 

3. Максимальное использование имеющих-
ся ресурсов. Основным ресурсом гостиницы яв-
ляется её номерной фонд, и правильное управ-
ление процессом бронирования позволит ис-
пользовать его наиболее эффективно. 

Кроме очевидных преимуществ, которые 
дает использование информационных техноло-
гий в гостиничном бизнесе, возникает множе-
ство проблем, обусловленных требованиями, 
предъявляемыми к условиям эксплуатации и 
грамотному применению, а также неразвитость 
украинского рынка информационных техноло-
гий. 

1. Невысокий уровень конкуренции. Как ре-
зультат – за клиента нет необходимости бороть-
ся всеми доступными методами и владельцы 
гостиниц и отелей в небольших городах не ви-
дят смысла во внедрении дорогостоящих техни-
ческих новинок. 

2. Слабая материально-техническая база, 
которая также не способствует быстрому рас-
пространению автоматизированных систем 
управления. 

3. Основной проблемой при установке про-
граммного обеспечения, помимо технических 
вопросов, является компьютерная неграмот-

ность и недостаточная квалифицированность 
персонала. 

4. Также отпугивает и кажущаяся дорого-
визна программных продуктов и сложность их 
внедрения и эксплуатации. Но на стоимость ав-
томатизированных систем управления в гости-
ничном комплексе влияет достаточно большое 
количество факторов, поэтому не всегда ее 
окончательная цена является очевидной. 

При выборе систем, мы считаем, что необ-
ходимо обращаться за рекомендациями к гости-
ницам, уже прошедшим путь автоматизации 
полностью или частично, с целью получить от-
зыв о программном продукте, качестве установ-
ки и обучения, репутации компании-поставщика 
и взаимоотношениях с ней в ходе эксплуатации. 
Данный подход, на наш взгляд, наиболее кор-
ректен. Индивидуальный выбор может привести 
к ситуации первой или последней установки си-
стемы, а это очень опасно для гостиницы, так 
как оставляет ее наедине с возможными про-
блемами и рано или поздно заставляет заменить 
установку. 
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Раздел 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 
 
УДК 338.48 (477:75) 

Абдулхаиров А. З. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА КРЫМА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статті проаналізовано найважливіші кількісні показники розвитку туристсько-рекреацій-
ного комплексу Автономної Республіки Крим спираючись на класифікацію, запропоновану автором. 
Ці показники характеризують інтенсивність туристських потоків, функціонування суб'єктів тури-
стсько-екскурсійної діяльності; матеріально-технічну базу кримського туризму, а також фінансо-
во-економічний розвиток галузі. 

Ключові слова: туризм, рекреація, статистика, динаміка, розвиток, менеджмент, Крим. 
В статье проанализированы основные количественные показатели развития туристско-

рекреационного комплекса Автономной Республики Крым на основе предложенной автором класси-
фикации. Эти показатели характеризуют интенсивность туристских потоков, функционирование 
субъектов туристской и экскурсионной деятельности, материально-техническую базу крымского 
туризма, а также финансово-экономическое развитие отрасли. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, статистика, динамика, развитие, менеджмент, Крым. 
In the article the basic quantitative indexes of development of tourism and recreation complex of the 

Autonomic Republic Crimea on the basis of the classification offered by the author are analyzed. These in-
dexes characterize intensity of tourist streams, functioning of subjects of tourist and excursion activity, ma-
terial and technical base of the Crimean tourism, and also financial and economic indexes of development 
of the industry. 

Key words: tourism, recreation, statistics, dynamics, development, management, Crimea. 
 

Постановка проблемы. При выработке 
стратегии и разработке перспективных про-
грамм развития туристско-рекреационного ком-
плекса на любом уровне, а также для осуществ-
ления оперативного руководства и координа-
ции, происходящих в данной сфере процессов, 
любой управленец использует количественные 
данные, полученные из разных источников (в 
первую очередь официальные данные органов 
статистики). Практически каждый современный 
исследователь крымского туризма в своих тру-
дах также опирается на такие индикативные по-
казатели, как «общее количество туристов и ре-
креантов», «емкость предприятий санаторно-
курортного и туристского комплекса», «коэф-
фициент заполняемости здравниц», «объем реа-
лизации туристских услуг» и т. п. Ведь без этих 
данных невозможно проследить динамику раз-
вития туристско-рекреационной отрасли и обо-
значить её место в социально-экономических 
координатах современного общества. Вместе с 
тем, до настоящего времени не существует ни 
одной работы, в которой была бы предложена 
классификация показателей развития крымского 
туризма и определено их значение с точки зре-
ния профессионального менеджера туризма. 

Анализ литературы. Общие показатели 
развития туристско-рекреационного комплекса 
Крыма в исторической ретроспективе представ-

лены в коллективных работах сотрудников 
Крымского отдела трудового потенциала ку-
рортной зоны Украинского филиала Научно-
исследовательского института труда, подготов-
ленных под руководством Б. Л. Финогеева [1–
3]. В них на основе официальных статистиче-
ских материалов и оперативных данных отдела 
по курортам Крымского областного исполни-
тельного комитета (позже – Министерства ку-
рортов и туризма АРК) представлены исчерпы-
вающие данные как по динамике посещения 
Крымского полуострова рекреантами, так и по 
финансовым показателям развития туристско-
рекреационной отрасли до середины 1990-х гг. 

В последующие годы была продолжена 
традиция публикации или размещения на сайтах 
органов власти важнейших статистических дан-
ных, касающихся развития туризма и санатор-
но-курортного дела в Крыму [4–6], однако эти 
показатели давались не только без экономиче-
ского анализа, но часто даже без пояснения ме-
тодики расчета. 

В трудах крымских исследователей Н. М. 
Ветровой, Н. И. Лыхиной [7], Е. А. Полищук [8] 
содержатся ценные рекомендации относительно 
использования показателей развития туристско-
рекреационной отрасли при анализе экономиче-
ских процессов в регионе, однако они касаются 
отдельных групп, а не всего их комплекса. 
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Цель исследования – классифицировать и 
проанализировать основные количественные 
показатели развития туристско-рекреационного 
комплекса АРК. 

Изложение основного материала. Для вы-
полнения управленческих функций в сфере раз-
вития туристско-рекреационной отрасли Крыма 
первостепенное значение, на наш взгляд, имеют 
следующие группы показателей: 
1) показатели интенсивности туристских пото-

ков; 
2) показатели, характеризующие масштабы де-

ятельности по обслуживанию туристов и ре-
креантов (кроме предоставления услуг раз-
мещения); 

3) показатели развития и использования мате-
риально-технической базы по приему тури-
стов и рекреантов; 

4) показатели результатов финансово-экономи-
ческой деятельности в туристско-рекреаци-
онной отрасли Крыма. 

К первой группе следует отнести базовые 
показатели, характеризующие интенсивность 
организованных и неорганизованных турист-
ских потоков. В дореволюционный и советский 
период Крымский полуостров являлся одним из 
наиболее популярных отечественных турист-
ско-рекреационных регионов. Однако по-
настоящему массовым крымский туризм стал в 
1960–1980-е гг., пережив настоящий «турист-
ский бум». Если в 1956 г. в Крыму отдохнуло 
около 500 тыс. рекреантов, то в 1966 г. их число 
достигло 3,3 млн., в 1970 г. – 5 млн., в 1980 г. – 
7,2 млн. [1, с. 45]. Таким образом, за 25 лет еже-
годное количество отдыхающих на крымских 
курортах увеличилось более чем в 14 раз (табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Динамика посещения туристами и рекреантами Крымского полуострова 

в советский и постсоветский периоды. 
 

Годы Кол-во отдыхающих 
(млн. чел.) 

Из них 
Организованных (млн. чел.) Неорганизованных (млн. чел.) 

1928 0,11 0,09 0,02 
1960 1,2 0,46 0,74 
1970 5,0 1,2 3,8 
1980 7,2 1,5 5,7 
1985 7,0 1,6 5,4 
1988 8,3 2,1 6,2 
1995 2,5 0,9 1,6 
1996 4,0 0,9 3,1 
2000 3,5 0,9 2,6 
2003 4,1 1,1 3,0 
2006 5,1 1,2 3,9 
2007 5,7 1,3 4,4 
2008 5,6 1,2 4,3 
2009 5,0 1,0 4,0 

 

Примечание: таблица составлена автором на основании данных [1, с. 45; 2, с. 28; 3, с. 3]. 
 

Из данных табл. 1 видно, что как в совет-
ский, так и в постсоветский периоды на одного 
организованного рекреанта в Крыму приходи-
лось 3–4 неорганизованных туриста («дика-
рей»). Это соотношение отражает определенные 
закономерности использования туристско-
рекреационного потенциала Крымского полу-
острова, хотя быть уверенным в абсолютной 
точности подсчета масштабов неорганизован-
ных туристских потоков в регионе едва ли воз-
можно. 

В советский период специалистами была 
разработана методика подсчета «дикарей» на 
основе сезонного увеличения реализации хле-
бобулочных изделий в Крымской области из 
расчета 200–240 г хлеба на одного человека в 
сутки [3]. На современном этапе для этих же 
целей используется методика, разработанная 
специалистами Национальной академии приро-

доохранного и курортного строительства 
(НАПКС, г. Симферополь) и основанная на ана-
лизе основных транспортных потоков [7, с. 27]. 
Однако в июле 2010 г. Сергей Кириленко, яв-
лявшийся на тот момент министром курортов и 
туризма АРК, в очередной раз подчеркнул 
необходимость усовершенствования методики 
НАПКС [9]. Что же касается числа организо-
ванных туристов, то и тут иногда возникают 
сомнения в достоверности приведенных стати-
стических данных. Считается, что руководите-
лям санаториев, пансионатов и других объектов 
размещения в определенных случаях выгодно 
«занижать» данные о количестве реально об-
служенных ими гостей. 

Характерно, что на основе предварительных 
данных о результатах курортного сезона 2010 г. 
в АРК число неорганизованных рекреантов воз-
росло, по сравнению с предыдущим 2009 г., не 
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менее чем на 800 тыс. чел. (14,5%), достигнув 
цифры в 5,4 млн. чел. В то же время количество 
отдохнувших по путевкам в 2010 г. предвари-
тельно составило около 935 тыс. чел., что на 
1,2% меньше показателя за такой же период 
прошлого года [9]. 

Такая разнонаправленная динамика была 
критически воспринята экспертным сообще-
ством, поскольку именно организованный ту-
ризм ассоциируется с более высокими доходами 
и поступлениями в бюджет на одного туриста 
при меньшей антропогенной нагрузке на при-
родно-рекреационные ресурсы полуострова. 
Настораживает и тот факт, что, начиная с кри-
зисного 2009 г., Министерство курортов и ту-
ризма АРК прекратило регулярное размещение 
на своем официальном сайте оперативных дан-
ных о крымских туристских потоках. 

Вторая группа включает в себя комплекс 
показателей, характеризующих масштабы дея-
тельности по обслуживанию туристов и рекреа-
нтов (кроме услуг размещения на собственной 
базе). К таким показателям можно отнести сле-
дующие: количество субъектов предпринима-
тельства, получивших право на осуществление 

туристкой деятельности; количество обслужен-
ных ими туристов; распределение обслуженных 
туристов по целям посещения (согласно стати-
стической форме 1-ТУР); количество обслужен-
ных экскурсантов; средняя численность работ-
ников субъектов туристской деятельности и т. д. 
При этом каждый из этих показателей может 
быть выведен как на уровне АРК в целом, так и 
в разрезе отдельных городов и районов автоно-
мии. 

В 2009 г. на территории АРК лицензии на 
осуществление туристической деятельности 
имело 584 субъекта предпринимательства 
(имеются в виду туроператоры и турагенты). 
Наибольшее количество субъектов туристиче-
ской деятельности было зарегистрировано в 
Симферополе (42,7%), Ялте (17,3%), Евпатории 
(13,5%), Феодосии (8,7%) и Алуште (4,0%). Со-
гласно данным об их деятельности за 2009 г., по 
всей территории АРК наблюдалось снижение 
количества обслуженных ими туристов, в том 
числе: по г. Симферополю – на 27,7% (44,2 тыс. 
чел.); по г. Евпатории – на 37,8% (20,7 тыс. 
чел.), по г. Ялта – на 21,3% (14,7 тыс. чел.) 
(табл. 2). 

Таблица 2. 
Количество туристов, обслуженных субъектами 

туристкой деятельности АРК в разрезе регионов за 2008–2009 гг. [7]. 
 

Название региона 
2009 г. 2008 г. 

Кол-во туристов, 
чел. 

Доля региона, 
% 

Кол-во туристов, 
чел. 

Доля региона, 
% 

Симферополь 115544 45,5 159703 45,5 
Ялта 54194 21,3 68880 19,6 
Евпатория 34127 13,4 54833 15,6 
Феодосия 13868 5,5 18840 5,4 
Алушта 17793 7,0 17883 5,1 
Симферопольский р-н 2058 0,8 5741 1,6 
Саки  7171 2,8 14407 4,1 
Бахчисарайский р-н 2021 0,8 2930 0,8 
Керчь 3482 1,4 2085 0,6 
Судак 1690 0,7 2397 0,7 
Всего по Крыму 254203 100,0 351235 100,0 
 

На основе статистических данных объектов 
туристской деятельности можно также точно 
определить структуру въезда в Крым, выезда из 
Крыма туристов в разрезе стран мира. Если го-
ворить о въездном туризме, то основными парт-
нерами АРК в сфере иностранного туризма в 
2009 г. являлись: Российская Федерация – 75,1% 
въездного турпотока, Белоруссия – 2,7%, Поль-
ша – 2,8% и Великобритания – 6,6%. В то же 
время наметился рост туристов из США с 2,0% 
в 2008 г. до 7,3% в 2009 г. за счет пассажиров 
круизных судов, обслуженных ООО «Селект 
Блек Си» (г. Ялта). Всего же в 2009 г. гостями 
крымских курортов стали граждане 112 госу-
дарств мира [10]. Интересный сравнительный 

показатель – соотношение масштабов въездного 
и выездного туризма, сальдо которого для Кры-
ма всегда является активным (число въезжаю-
щих иностранных туристов традиционно пре-
вышает число крымчан, отправляющихся в тур-
поездки за рубеж). Право на осуществление ту-
ристского сопровождения (имеются в виду экс-
курсоводы и гиды-переводчики) на территории 
АРК в 2009 г. имело 1089 физических лиц [11]. 
Количество обслуженных экскурсантов в рес-
публике по итогам 2009 г. составило 508,3 тыс. 
чел., что на 8,6% меньше, чем за 2008 г. Умень-
шение количества экскурсантов произошло 
практически по всем курортным регионам. 
Наибольшее снижение отмечено по Алуште – на 
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33,4%, по Евпатории – на 26,7%, по Ялте – на 
15,0%. В то же время увеличилось количество 
экскурсантов в Феодосии – на 44,7%, в Керчи – 
на 34,0%, в Симферополе – на 16,2% [5]. 

Третья группа показателей характеризует 
состояние материальной базы обслуживания ту-
ристов и рекреантов, созданной на территории 
Крымского полуострова, а также её использова-
ние. Наибольшее значение среди них имеют 
следующие показатели: 
- структура санаторно-курортного и туристского 

комплекса (с делением на санатории, панси-
онаты, дома отдыха, туристские базы и др.); 

- емкость предприятий санаторно-курортного 
и туристского комплекса (в т. ч. круглого-
дичная, сезонная); 

- коэффициент заполняемости здравниц (за 
год, квартал, месяц); 

- среднее количество дней пребывания тури-
стов и рекреантов (койко- или человеко-дней); 

- среднесписочная численность рабочих пред-
приятий санаторно-курортного и туристского 
комплекса; 

- общее количество предприятий гостинично-
го хозяйства и номеров в них; 

- количество лиц, обслуженных предприятия-
ми гостиничного хозяйства; 

- распределение предприятий гостиничного 
хозяйства, санаторно-курортного и турист-
ского комплекса, а также принадлежащего 
им номерного фонда, по городам и районам 
АРК. 

Накануне распада СССР, в 1989 г., санатор-
но-оздоровительная сеть Крыма имела 202,2 
тыс. мест, из которых в зимний период функци-
онировало 84,5 тыс. мест, то есть только 41,8% 
от общей коечной сети [1, с. 12]. По состоянию 
на 1 января 2010 г. санаторно-курорт-ные учре-
ждения и туристские предприятия, имеющие 
собственную базу размещения на территории 
АРК, образуют собой комплекс, который вклю-
чает 656 объектов (из них 245 круглогодичных и 
411 (62,6%) – сезонных). Однако из этих объек-
тов реально работали по своему профилю толь-
ко 567 объектов с общей емкостью около 131,2 
тыс. мест [5]. 

Однако объективно оценить материальную 
базу и степень нагрузки на транспортные пути и 
инженерные сети автономии мешает то обстоя-
тельство, что значительная часть мини-гостиниц 
и частных пансионатов Крыма находится «в те-
ни». Осенью 2010 г. были обнародованы ре-
зультаты исследования, проведенного кафедрой 
туризма географического факультета Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вер-
надского. Согласно этим данным, в Крыму 
насчитывается свыше 9,4 тыс. частных домо-

владений, которые размещают туристов, но 
лишь 221 из них делают это легально [12]. Что 
же касается официальных статистических мате-
риалов, то по данным Главного управления ста-
тистики в АРК на законных основаниях дей-
ствует всего 93 гостиницы на 14,8 тыс. мест [6]. 

В четвертую группу входит широкий пе-
речень показателей, характеризующих финан-
сово-экономический эффект от обслуживания 
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ском туризме [8, с. 120–121]. 
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туризму – на 4,5% (11,5 млн. грн.). Объем реа-
лизации услуг по выездному туризму вырос на 
20,4% (5,8 млн. грн.). Платежи в бюджет тури-
стических предприятий за 2009 г. снизились в 
сравнении с уровнем 2008 г. на 19,6% и соста-
вили 31,6 млн. грн. Эффективность работы 
предприятий в 2009 г. снизилась – в среднем 
один лицензиат обслужил 659 туристов, что на 
27,3% меньше, чем в 2008 г. [5]. 

По итогам 2009 г. практически по всем ре-
гионам Крыма произошло снижение объемов 
предоставленных туристических услуг. Наибо-
лее существенное снижение отмечалось в Ялте 
(на 16,6%, или 24,9 млн. грн.) и Симферополе 
(на 6,2%, или на 22,4 млн. грн.). В то же время 
произошло увеличение объема предоставлен-
ных услуг по Алуште – на 20,6% (13,3 млн. грн.) 
и по Феодосии – на 7,8% (1,8 млн. грн.). 
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По данным Государственной налоговой ад-
министрации в АРК, за 2009 г. поступления в 
бюджеты всех уровней от курортных регионов 
составили 2293,1 млн. грн., что на 237,6 млн. грн. 
(11,6%) больше, чем за 2008 г. Платежи в бюд-
жет от курортных регионов за 2009 г. составили 
54,0% всех поступлений по Крыму (за 2008 г. – 
48,1%). В разрезе городов и районов АРК по-
ступления в бюджеты различных уровней за 
2009 г. остались практически на уровне преды-
дущего года, а по ряду городов и районов даже 
сократились. Прежде всего, это было характер-
но для Бахчисарайского района (–24,8%), г. Ял-
ты (–6,7%), г. Саки и Сакского района (–5,4%) [5]. 

Учитывая, что, по официальным данным, 
уровень инфляции в Украине в 2009 г. составил 
12,3%, можно говорить о том, что реальные до-
ходы бюджетов курортных регионов АРК даже 
снизились по сравнению с 2008 г. Наибольшее 
сокращение поступлений наблюдалась в Ялте, 
где до этого стоимость туристско-рекреацион-
ных услуг была существенно переоценена, что в 
условиях кризиса привело к падению объемов 
продаж и сокращению налоговых поступлений 
как в номинальном, так и в реальном значении. 

Выводы. Эффективное управление крым-
ским туризмом возможно только на основе ис-
пользования достоверной, разнообразной и свое-
временно предоставляемой информации о со-
стоянии развития туристско-рекреационного 
комплекса региона. На данный момент органами 
государственной власти, различными учрежде-
ниями и научно-исследовательским организаци-
ям разработана достаточно жизнеспособная ме-
тодология измерения процессов, происходящих 
в туристско-рекреационной сфере Крыма. Од-
нако применяемые этими институциями расчет-
ные методики, несомненно, нуждаются в даль-
нейшем усовершенствовании, а полученные с их 
помощь массивы цифровых данных должны 
быть доступны для всех заинтересованных лиц 
(например, накапливаться на специальном элек-
тронном сервере с возможностью on-line досту-
па для зарегистрированных пользователей). 
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The methodical planning of businesses, planning is presented as a comprehensive and integrated sys-
tem. 

Key words: planning, activity of enterprises, complex system. 
 

Постановка проблемы. Промышленный 
потенциал Украины по причинам, обусловлен-
ным мировым экономическим кризисом, пока 
используется плохо. Роль промышленности в 
формировании основных источников благосо-
стояния населения и экономической мощи госу-
дарства невелика. Одной из основных причин 
такого положения является отход рыночной 
экономики Украины от целостной системы пла-
нирования. Кроме того, рыночная экономика 
Украины характеризуется макроэкономической 
нестабильностью и высокой степенью неопре-
делённости, резким изменением рынка сбыта и 
появлением конкуренции, несовершенством и 
несоответствием законодательства и правил хо-
зяйствования рыночным механизмам, несовер-
шенством налоговой системы, недейственно-
стью привычных управленческих решений, уси-
лением социальной напряженности. 

Нерациональность макроэкономических, 
межотраслевых и внутриотраслевых пропорций 
в Украине обусловила высокие удельные затра-
ты не единицу валового внутреннего продукта, 
что неблагоприятно сказывается на социальной 
эффективности экономики. В условиях наруше-
ния межотраслевых и воспроизводственных 
пропорций, товарно-денежной несбалансиро-
ванности рост цен способствовал перераспреде-
лению доходов из потребительских отраслей на 
создание и сохранение неэффективных струк-
тур. 

Попытки восстановить ценовой паритет без 
проведения структурных преобразований путем 
повышения цен и доходов в потребительском 
секторе в недавнем прошлом дали сильный тол-
чок инфляции. В этих условиях кризис невоз-
можно преодолеть без радикальной структурной 
перестройки экономики. Ускорение структур-
ной перестройки для преодоления экономиче-
ской отсталости возможно сочетанием рыноч-
ных отношений и планирования. 

Анализ научной литературы по данной 
проблеме показал отсутствие научных исследо-
ваний в области планирования как деятельности 
высшего порядка. 

Целью статьи является обоснование разра-
ботки системы планов предприятий для успеш-
ного вывода их из кризисного состояния. 

Изложение основного материала. Плани-
рование в рыночных отношениях следует рас-
сматривать как способ закрепления позитивных 
и сглаживания негативных сторон рынка, а не 

его альтернативой. На первый план встает про-
блема изменения приоритетов в экономическом 
развитии. Известно, что ресурсов для иннова-
ций практически нет. Ускорить инновационный 
процесс можно только либо в отдельных отрас-
лях, либо на отдельных предприятиях. 

Для уменьшения воздействия вышепере-
численных негативных факторов хозяйствен-
ную деятельность предприятий в условиях ры-
ночных отношений необходимо строить на ос-
нове комплексного планирования. 

Под комплексным планированием следует 
понимать процесс выработки и принятия реше-
ний, обеспечивающих эффективное функцио-
нирование и развитие предприятия в будущем. 
Это непрерывный процесс поиска новых путей 
и оптимизации целевых действий за счет выяв-
ления новых возможностей. Этот процесс будет 
более эффективным, если плановые решения 
образуют целостную систему, в рамках которой 
они взаимно дополняют и влияют друг на друга, 
что вызывает на практике некоторые трудности, 
обусловленные необходимостью их увязки. Та-
кая увязка позволяет обеспечить широкое ис-
пользование возможностей, как текущих, так и 
перспективных. 

В качестве объектов планирования на пред-
приятии выступает само предприятие, его под-
разделения и происходящие на нем производ-
ственные процессы, как основные, так и вспо-
могательные. 

Принятие таких плановых решений как по-
становка целей и выработка стратегий предпри-
ятия, распределение и перераспределение ре-
сурсов, взаимная увязка всех служб и подразде-
лений предприятия является содержательной 
стороной планирования, рассматриваемого в 
широком смысле слова. В узком смысле слова 
планирование сводится к разработке специаль-
ных документов – планов, определяющих упо-
рядоченную схему действий, конкретные шаги 
предприятия по достижению стоящих перед 
ним целей в рамках планового периода. 

Несмотря на важность планирования, от-
дельные руководители небольших фирм, сто-
ронники так называемого неформального пла-
нирования, считают, что не следует тратить 
время на подробную разработку планов, по-
скольку экономическая ситуация так быстро 
меняется, что приходится постоянно вносить 
изменения и дополнения в первоначальную 
схему действий. Сторонники формального пла-
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нирования, особенно ученые и руководители 
крупных предприятий относят планирование к 
деятельности высшего порядка и считают, что 
планирование приносит немало выгод. 

Планирование помогает руководству пред-
приятия принимать решения на перспективу, 
способствует более четкой координации прини-
маемых решений, осуществляет взаимную увяз-
ку всех служб и подразделений предприятия. 
Планирование необходимо, чтобы нормальная 
деятельность предприятий не нарушалась ходом 
событий, даже непредвиденных. Кроме того, 
при планировании необходимо учитывать адап-
тацию, то есть постоянное приспособление 
предприятий к изменяющимся рыночным усло-
виям. С помощью планирования достигается 
ритмичная работа всего сложного организма 
предприятия, устраняются отрицательные ре-
зультаты неопределённости плановых периодов, 
обеспечивается более полное использование 
производственного потенциала. 

С точки зрения интервалов планирования, 
выделяют следующие виды планов. 

Стратегический план – долговременный 
план, охватывающий период 10 и более лет. В 
этом плане формулируются задачи, увязанные 
по времени и ресурсам, а также общая стратегия 
достижения поставленных целей. Так как со-
держанием любого плана является предвидение 
развития предприятия в будущем, то для повы-
шения ответственности предприятий за конеч-
ные результаты работы необходима заинтересо-
ванность их в стратегическом плане и даже – в 
экономическом прогнозировании – научном 
предвидении общих направлений развития. 
Объектом прогнозирования выступают все эко-
номические, научно-технические и другие про-
цессы. Прогнозы служат основой для разработ-
ки стратегических планов. 

Стратегическое планирование – это управ-
ленческий процесс создания и поддержки стра-
тегического соответствия между целями пред-
приятия и его возможностями в сфере марке-
тинга. Осуществляется оно в определенной по-
следовательности, поэтапно. На первом этапе 
разрабатывают целевую комплексную програм-
му, например, структурной реорганизации 
управления производством и предприятием. На 
втором этапе программные задачи необходимо 
развернуть в подробные цели для каждого руко-
водителя – что он должен делать и за что несет 
ответственность. Основным элементом страте-
гического планирования является анализ хозяй-
ственного портфеля предприятия, под которым 
понимается оценка всех производств, входящих 
в состав данного предприятия. Такой анализ 
даст возможность выявить различные по рента-

бельности производства и принять решение о 
перспективах развития каждого из них. При 
стратегическом планировании необходимо вы-
явить, какими производствами предприятию 
необходимо обзавестись в будущем, в какие 
сферы направить капитал, то есть определить 
стратегию роста предприятия. 

В стратегическом плане также указывают, 
какие маркетинговые действия необходимо 
осуществить, обосновывается их целесообраз-
ность, определяют ответственных за их реали-
зацию, где они будут предприняты и как завер-
шены. Возможности предприятия тем шире, чем 
теснее маркетинговые действия увязываются со 
стратегическим планированием. 

Таким образом, стратегические планы 
предусматривают достижение определенных 
целей в долгосрочной перспективе. Оно охва-
тывает отношения не только внутри предприя-
тия, но и его внешние связи. Стратегические 
планы отражают, по сути, долговременную 
стратегию развития предприятия (масштабы 
расширения производства, потребность в ресур-
сах и способы ее покрытия). 

Среднесрочный план предприятия разраба-
тывают на исходных данных, определяющих 
основные направления плана, и на возможности 
полной и эффективной загрузки мощностей на 
период планирования. Для этого необходимо 
рассматривать и просчитывать различные аль-
тернативные варианты (сбыт продукции, по-
ставка ресурсов для ее производства). Средне-
срочные планы целесообразно составлять на ос-
нове договоров (контрактов) на период 3–5 лет, 
и они, по сути, являются частью стратегическо-
го плана. При составлении среднесрочного пла-
на выделяется четыре этапа: 1) предплановые 
корректировки и согласование их с долговре-
менной стратегией; 2) расчет основных показа-
телей проекта плана; 3) разработка плана в пол-
ном объеме и согласование его показателей; 
4) утверждение плана предприятием. 

Годовые (текущие) планы являются осно-
вой установления темпов и пропорций развития 
производства на текущий финансовый год. Они 
составляются на основе среднесрочных планов. 

Оперативно-производственные планы раз-
рабатываются для повседневного управления 
производством, для безусловного выполнения 
годового плана. В этом случае происходит де-
тальное планирование работы цехов и участков. 
Оперативные планы обеспечивают выпуск про-
дукции по номенклатуре и разрабатываются на 
месяц, декаду, сутки. Оперативное планирова-
ние является заключительным звеном всей си-
стемы планирования на предприятии. Основная 
цель оперативного планирования заключается в 



169 

обеспечении слаженной и четкой работы всех 
подразделений предприятия для безусловного 
выполнения плановых заданий по выпуску про-
дукции. 

Рассмотренная система планов обеспечива-
ет непрерывность планирования и преемствен-
ность планов. При этом следует иметь в виду, 
что долгосрочное планирование – сфера дея-
тельности наиболее крупных предприятий, а те-
кущее и оперативное планирование – необхо-
димый элемент управленческой деятельности на 
самых различных предприятиях. 

В качестве структуры планов предприятия 
может быть рекомендована следующая: произ-
водство и реализация продукции, в том числе 
товаров народного потребления и услуг; мате-
риально-техническое обеспечение и сбыт; себе-
стоимость, прибыль и финансы; труд и заработ-
ная плата; капитальные вложения и капитальное 
строительство; внешнеэкономическая деятель-
ность; социальное развитие; охрана природы. 
Такая структура охватывает важнейшие направ-
ления деятельности предприятия. 

В качестве дополнительных плановых до-
кументов на предприятии могут разрабатывать-
ся бизнес-планы и инвестиционные проекты. 

Бизнес-план – постоянно действующий до-
кумент, включающий все основные стороны де-
ятельности предприятия: производственные, 
коммерческие и социальные. Обычно бизнес-
план составляется для того, чтобы убедить ин-
весторов предоставить кредиты, так как соб-
ственных средств для выпуска новой продукции 
не хватает, и перед предприятием стоит про-
блема привлечения инвестиций. 

Бизнес-план не имеет законодательного ха-
рактера, он постоянно корректируется в зависи-
мости от конъюнктуры рынка, в него вносятся 
изменения, дополнения, связанные с перемена-
ми как внутри предприятия, так и во внешней 
среде. Бизнес-план адаптируется к непредсказу-
емым рыночным ситуациям. Цель бизнес-плана 
– конечные результаты деятельности предпри-
нимателя, что он получит от реализации своих 
возможностей, каковы будут конечные финан-
совые результаты его деятельности. 

Инвестиционные проекты – планы капи-
тальных вложений, направленных на создание 
новых, реконструкцию или модернизацию про-
изводственных мощностей. Содержание всех 
планов при рыночной экономике определяет 
само предприятие. Автором данной статьи при 
чтении дисциплины «Планирование деятельно-
сти предприятий» с помощью студентов стар-
ших курсов было обследовано 20 крупных и 
мелких предприятий разных форм собственно-
сти. Обследование показало, что ни на одном 

предприятии не применяется система ком-
плексного планирования ни по видам планов, ни 
по планированию важнейших направлений дея-
тельности предприятий. 

На отдельных предприятиях разрабатыва-
ются перспективные направления хозяйствен-
ной деятельности, стратегия управления произ-
водством и реализацией товаров и услуг на ос-
нове маркетинга (Сакский хлебокомбинат). 

На ОАО «Бытовая химия» разрабатывается 
план социального развития коллектива – охрана 
труда, мероприятия по безопасности и безвред-
ных условий труда, отдельные положения про-
изводственной программы. 

На ОАО «Пивобезалкогольный комбинат 
«Крым» разрабатываются среднесрочные, те-
кущие и оперативно-производственные планы. 
По направлениям деятельности на предприятии 
ОАО «Крым» разрабатываются производствен-
ная программа, планы себестоимости, прибыли, 
финансов, план социального развития и план по 
труду, прорабатываются арендные отношения. 

В производственном объединении «Крым-
потребсоюз» составляются годовые планы, 
квартальные и месячные планы объемов заку-
пок и продаж, планируются затраты на транс-
портные расходы, электроэнергию, ремонт по-
мещений, расходы на содержание оборудова-
ния, составляются бизнес-планы для получения 
льготного государственного кредита. 

На Сакском химзаводе разрабатывается 
план производства продукции на год и по квар-
талам, в сельскохозяйственном производствен-
ном кооперативе «Изумрудный» составляются 
планы по направлениям деятельности: план раз-
вития, план производства и реализации продук-
ции, план по труду и зарплате, план по прибыли 
и рентабельности, финансовый план. 

На предприятии «Фиолентмехпласт» со-
ставляются среднесрочные и годовые планы, 
бизнес-планы для получения кредита, по 
направлениям деятельности составляются про-
изводственная программа, план материально-
технического обеспечения и сбыта, финансовый 
план. 

На ЗАО «Крымхлебопродукт» составляются 
годовые и оперативные планы, бизнес-планы 
для получения кредита и дотаций, по направле-
ниям деятельности на ЗАО «Крымхлебопро-
дукт» определяются объемы закупок муки, за-
траты на выпуск продукции, финансовый план, 
план продаж. 

На фирме «Тека» составляются годовые и 
оперативные планы, планы по направлению де-
ятельности: финансовый план, план себестои-
мости продукции и прибыли, производственная 
программа. 
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На предприятии «Стройматериалы» разра-
батываются среднесрочные, годовые и опера-
тивные планы, по направлению деятельности: 
план производства продукции, план материаль-
но-технического обеспечения и сбыта готовой 
продукции, инвестиционные планы и планы 
технического развития производства, план по 
труду и зарплате, финансовые планы. 

Список предприятий и разрабатываемых на 
них планов можно продолжить. 

Практика показывает, что планирование на 
предприятиях носит индикативный характер, то 
есть предприятия разрабатывают планы, исходя 
из коммерческой или производственной целесо-
образности. 

Поэтому планирование не связано с обяза-
тельностью исполнения, в рыночной экономике 
нет никакого принуждения в осуществлении 
плановых заданий. 

Для государства и государственных пред-
приятий цели плана являются обязательными, 
поскольку при реализации планов движущей 
силой являются государственные инвестиции. 
Министерства на Украине являются лишь свое-
образным органом статистики и не осуществ-
ляют планового регулирования работы отраслей 
и предприятий. Государство должно взять на 
себя регуляторную функцию по реализации 
продукции предприятий и плановым заданиям 
по производству всех видов продукции. Иначе 
рыночные отношения превращаются в стихий-
ный базар. 

Планирование объективно обусловлено 
действиями социальных и экономических зако-
нов развития общества. Использование рыноч-
ного механизма существенно меняет организа-
цию планирования. Планирование в условиях 
существования различных форм собственности 
обычно реализуется использованием методов 
прогнозирования оптимальных показателей, на 
достижение которых необходимо ориентировать 
деятельность различных экономических струк-
тур и государственных органов управления. 

Система планирования деятельности пред-
приятий более подробно изложена в разработ-
ках автора, в которых планирование рассматри-
вается по временным периодам и по направле-
ниям деятельности как комплексная и целостная 
система. 

Выводы. Серьезный подход к планирова-
нию создает основу для устойчивой и эффек-
тивной работы предприятий. Плановое ведение 
хозяйства на предприятиях способствует рас-
ширению границ их планово-экономической ра-
боты, самостоятельному экономическому обос-
нованию действий предприятий с учетом соб-
ственных интересов и централизованно уста-
навливаемых экономических рычагов (цен, 
налогов). Внедрение комплексного планирова-
ния деятельности предприятий является важ-
ным направлением решения задач подъема про-
мышленности. Хозяйственную деятельность 
предприятий следует строить по строго обосно-
ванным и сбалансированным планам. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

У статті досліджено чинники формування санаторно-курортного комплексу. Виявлено основні 
проблеми його функціонування та визначено основні напрями розвитку. 

Ключові слова: санаторій, курорт, туризм, рекреація, санаторно-курортний комплекс, курорт-
ні фактори, курортний фонд. 

В статье исследованы факторы формирования санаторно-курортного комплекса. Выявлены 
основные проблемы его функционирования и определены основные направления развития. 

Ключевые слова: санаторий, курорт, туризм, рекреация, санаторно-курортный комплекс, ку-
рортные факторы, курортный фонд. 

The article investigated factors shaping sanatorium-resort complex. The basic problems of its function-
ing and the main directions of development. 

Key words: sanatorium, resort, tourism, recreation, health resort, resort factors, spa Fund. 
 

Постановка проблемы. Ситуация, сло-
жившаяся в Украине в результате распада СССР, 
повлекла за собой ряд реформ, которые повлия-
ли на состояние санаторно-курортного ком-
плекса (СКК) в направлении перехода санатор-

но-курортных учреждений на рыночные усло-
вия хозяйствования. В современных условиях 
экономически целесообразным является поиск 
новых направлений совершенствования меха-
низма развития санаторно-курортного комплек-
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На предприятии «Стройматериалы» разра-
батываются среднесрочные, годовые и опера-
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план производства продукции, план материаль-
но-технического обеспечения и сбыта готовой 
продукции, инвестиционные планы и планы 
технического развития производства, план по 
труду и зарплате, финансовые планы. 

Список предприятий и разрабатываемых на 
них планов можно продолжить. 

Практика показывает, что планирование на 
предприятиях носит индикативный характер, то 
есть предприятия разрабатывают планы, исходя 
из коммерческой или производственной целесо-
образности. 

Поэтому планирование не связано с обяза-
тельностью исполнения, в рыночной экономике 
нет никакого принуждения в осуществлении 
плановых заданий. 

Для государства и государственных пред-
приятий цели плана являются обязательными, 
поскольку при реализации планов движущей 
силой являются государственные инвестиции. 
Министерства на Украине являются лишь свое-
образным органом статистики и не осуществ-
ляют планового регулирования работы отраслей 
и предприятий. Государство должно взять на 
себя регуляторную функцию по реализации 
продукции предприятий и плановым заданиям 
по производству всех видов продукции. Иначе 
рыночные отношения превращаются в стихий-
ный базар. 

Планирование объективно обусловлено 
действиями социальных и экономических зако-
нов развития общества. Использование рыноч-
ного механизма существенно меняет организа-
цию планирования. Планирование в условиях 
существования различных форм собственности 
обычно реализуется использованием методов 
прогнозирования оптимальных показателей, на 
достижение которых необходимо ориентировать 
деятельность различных экономических струк-
тур и государственных органов управления. 

Система планирования деятельности пред-
приятий более подробно изложена в разработ-
ках автора, в которых планирование рассматри-
вается по временным периодам и по направле-
ниям деятельности как комплексная и целостная 
система. 

Выводы. Серьезный подход к планирова-
нию создает основу для устойчивой и эффек-
тивной работы предприятий. Плановое ведение 
хозяйства на предприятиях способствует рас-
ширению границ их планово-экономической ра-
боты, самостоятельному экономическому обос-
нованию действий предприятий с учетом соб-
ственных интересов и централизованно уста-
навливаемых экономических рычагов (цен, 
налогов). Внедрение комплексного планирова-
ния деятельности предприятий является важ-
ным направлением решения задач подъема про-
мышленности. Хозяйственную деятельность 
предприятий следует строить по строго обосно-
ванным и сбалансированным планам. 
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The article investigated factors shaping sanatorium-resort complex. The basic problems of its function-
ing and the main directions of development. 
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Постановка проблемы. Ситуация, сло-
жившаяся в Украине в результате распада СССР, 
повлекла за собой ряд реформ, которые повлия-
ли на состояние санаторно-курортного ком-
плекса (СКК) в направлении перехода санатор-

но-курортных учреждений на рыночные усло-
вия хозяйствования. В современных условиях 
экономически целесообразным является поиск 
новых направлений совершенствования меха-
низма развития санаторно-курортного комплек-
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са с определением императивов приращения 
экономического потенциала, что, в свою оче-
редь, зависит от спроса на услуги комплекса и 
качества их предоставления. Уровень СКК на 
современном этапе требует четкого определе-
ния форм и методов туристического и санатор-
но-курортного обслуживания населения. 

Мировой опыт свидетельствует, что высо-
кие темпы развития санаторно-курортной сферы 
и туризма, большие объемы валютных поступ-
лений активно влияют на разные секторы эко-
номики, что сопутствует формированию целой 
индустрии, на которую приходится около 10% 
мирового валового национального продукта, 
12% мировых инвестиций, каждое 15 рабочее 
место, 11% мировых потребительских расходов. 
В системе взаимодействия СКК и туризма тесно 
переплетены интересы экономики и культуры, 
безопасности и международных отношений, 
экологии, занятости населения. 

Анализ литературных источников. Ис-
следованию данной проблемы посвящены науч-
ные труды многих отечественных ученых. 

Н. В. Фоменко в учебном пособии «Рекреа-
ционные ресурсы и курортология» разделяет 
рекреацию по функциям (медико-биологиче-
ская, социально-культурная и экономическая) 
[1]. 

О. С. Шаптала в своей работе «Материаль-
но-техническая база существования и развития 
сферы обслуживания в Автономной республике 
Крым: состояние и проблемные вопросы» об-
ращает внимание на проблемы использования 
материально-технической базы сферы рекреа-
ционного обслуживания в АРК [2]. 

Л. Б. Журавлева в учебном пособии «Ку-
рортное дело с основами курортологии» дает 
классификацию по степени лечебной эффектив-
ности природных лечебных факторов, уровню 
их освоенности и благоустройства СКК [3]. 

Целью статьи является разработка теоре-
тического подхода к определению классифика-
ционных факторов СКК. 

Изложение основного материала. Итоги 
последних лет показывают, что одной из эффек-
тивно развивающихся секторов в мировой эко-
номике стал туризм, а среди множества его ви-
дов весомую роль приобрел туризм, направлен-
ный на рекреацию, т. е. комплекс оздоровитель-
ных мероприятий, осуществляемых с целью 
восстановления хорошего самочувствия и рабо-
тоспособности здорового человека. 

Данный термин (рекреация) охватывает та-
кие виды отдыха, как санаторно-курортное ле-
чение и туризм. Специализированными пред-
приятиями для рекреации считаются санатории, 
профилактории, пансионаты и др. [2]. Совокуп-

ность этих предприятий и имеющегося на их 
территории курортно-рекреационного потенци-
ала имеет название СКК. 

Термин СКК состоит из трех составляющих: 
- санаторий (от лат. sano «лечу, исцеляю») – 

лечебно-профилактическое учреждение для 
лечения преимущественно природными 
(климат, минеральные воды, грязи) и физио-
терапевтическими средствами, диетой и ре-
жимом [4]; 

- курорт – освоенная природная территория на 
землях оздоровительного предназначения, 
которая имеет природные лечебные ресурсы, 
необходимые для ее эксплуатации, здания и 
сооружения с объектами инфраструктуры, 
используемые с целью лечения, медицинской 
реабилитации, профилактики заболеваний и 
для рекреации, и подлежит особой охране [5, 
с. 1]; 

- комплекс – совокупность, объединение чего 
либо [6, с. 91]. 

Санаторно-курортный комплекс – это сово-
купность объектов различных видов собствен-
ности и организационно-правовых форм, предо-
ставляющих услуги по оздоровлению, реабили-
тации, лечению, а также по профилактике забо-
леваний за счет использования лечебных при-
родных ресурсов в пределах курорта. 

По характеру природных лечебных ресур-
сов курорты Украины подразделяются на ку-
рорты государственного и местного значения. К 
курортам государственного значения принад-
лежат территории, которые имеют особенно 
ценные и уникальные природные лечебные ре-
сурсы и используются с целью лечения, меди-
цинской реабилитации и профилактики заболе-
ваний. К курортам местного значения принад-
лежат природные территории, которые имеют 
общераспространенные природные лечебные 
ресурсы и используются с целью лечения, ме-
дицинской реабилитации и профилактики забо-
леваний [5, с. 4]. 

В зависимости от географического распо-
ложения и характера климатических условий 
курортной местности в ней учитываются один 
или несколько природных лечебных факторов. 

Исходя из характера природного фактора, 
курорты делятся на несколько видов: 
- климатолечебные, основными лечебными ре-

сурсами которых являются различные со-
ставляющие климата; в соответствии с при-
родно-климатическими зонами такие курор-
ты подразделяются на равнинные, степные, 
пустынные, горные, приморские и прочие; 

- бальнеолечебные, основным лечебным ре-
сурсом которых является минеральная вода 
различных типов; 
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- грязелечебные, основным лечебным ресурсом 
которых является грязь различных типов; 

- смешанные, на которых применяют ком-
плекс лечебных ресурсов. 

Лечебное и оздоровительное действие ку-
рортных факторов изучалось на протяжении 
многих десятилетий, и в настоящее время сфор-
мировалась стойкая система их классификации, 
отработаны рациональные схемы применения у 
больных и здоровых людей. 

Курортный фонд включает совокупность 
всех выявленных и учтенных природных лечеб-
ных ресурсов, лечебно-оздоровительных местно-
стей, курортов и курортных регионов. 

В зависимости от целей деятельности курор-
ты выполняют следующие функции: 
- санаторно-курортное лечение; 
- медицинская реабилитация больных; 
- восстановительное лечение лиц с премор-

бидными и донозологическими формами и 
состояниями; 

- оздоровительный отдых и профилактика за-
болеваний; 

- культурно-познавательная и развлекательная 
[3, с. 8]. 

Санаторно-курортный и туристский ком-
плекс АРК (далее рекреационный) рассматрива-
ется как совокупность связанных между собой 
отраслей и предприятий хозяйственного ком-
плекса, деятельность которых направлена на 
удовлетворение потребностей в санаторно-
курортном лечении, реабилитации, оздоровле-
нии и отдыхе граждан Украины, ближнего и 
дальнего зарубежья, а также на создание конку-
рентоспособного санаторно-курортного и ту-
ристского продукта на основе эффективного и 
рационального использования природных, со-
циально-культурных и производственно-эконо-
мических ресурсов региона [7]. 

Рекреационный комплекс АРК – сложный 
объект, который может рассматриваться в рам-
ках различных подходов (табл. 1). 

Таблица 1. 
Подходы рассмотрения рекреационного комплекса АРК. 

 

Подход Содержание 
Функциональный - курортное дело; 

- санаторно-курортное лечение; 
- оздоровление; 
- медицинская реабилитация и профилактика заболеваний; 
- различные виды туристической деятельности 

Структурный - санаторно-курортные учреждения; 
- система управления рекреационным процессом; 
- природно-ресурсный потенциал; 
- турпродукт; 
- объекты инфраструктуры 

Отраслевой - по видам производственно-экономической деятельности 
По направлению принимаемых правленче-
ских решений 

- нормативно-правовые; 
- организационно-технологические; 
- научно-методические; 
- финансово-экономические; 
- информационно-рекламные 

Комплексный - исследование микро и макро среды предприятия 
Исторический (эволюционный) - анализ деятельности рекреационно-туристических институ-

тов в историческом ракурсе и влияние инноваций на них 
Географический - изучение местности курортной зоны, ландшафта, климата 
Логистический - процесс исследования, предусматривающий слежение за 

движением продукта на всех стадиях проектирования и 
производства 

 

Крымский рекреационный регион – наибо-
лее популярный в Украине и всемирно извест-
ный санаторно-курортный и оздоровительный 
центр, занимающий 4,3% всей площади Украи-
ны. Статус курорта имеют более 130 населен-
ных пунктов республики. На современном этапе 
численность санаторно-курортных предприятий 
Крыма составляет 18% от общего количества по 
Украине, что соответственно позволяет обслу-
живать довольно большое количество отдыха-
ющих. Курортно-рекреационной направленно-

стью выделяются три региона республики. Ли-
дером, как по количеству учреждений, так и по 
численности лиц, в них отдохнувших, является 
г. Ялта – около 180 тыс. оздоровленных, что со-
ставляет 32% объемов по автономии. На втором 
месте – г. Евпатория (20%), на третьем – г. 
Алушта (19%) [8]. Исходя из функциональной 
структуры рекреационных учреждений Крыма и 
имеющегося ресурсного потенциала, их можно 
разделить на лечебно-оздоровительные, спор-
тивные и научно-познавательные (табл. 2). 
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Таблица 2. 
Функциональная структура рекреационных учреждений Крыма. 

 

Наименование рекреации Характерные черты Особенности 

Лечебная Лечебно-курортная 
1. Климат 
2. Грязи 
3. Минеральные воды 

Оздоровительная 
1. Пляжно-купальная 
2. Прогулочный туризм 
3. Маршрутный туризм 

1. Климат, природные возможности 
2. Природные возможности, в том числе 
водный 
3. Равнинный, горный туризм 

Спортивная 

1. Маршрутный туризм 
2. Познавательный краеведче-
ский туризм 
3. Водный туризм 
4. Рыбная ловля и охота 

1. Равнинный, горный 
2. Пешеходный и автомобильный 
3. Местный, региональный, государ-
ственный 
4. Подводный туризм 

Научно-познавательная 

1. Осмотр исторических памят-
ников 
2. Ознакомление с новыми 
странами 

1. Наличие культурного просвещения 
2. Сотрудничество с зарубежными стра-
нами 

 

Необходимо отметить, что современные ха-
рактеристики ресурсного потенциала СКК реги-
она зависят от развития и влияния на него дру-
гих отраслей экономики региона, наличия и раз-
вития инфраструктуры обслуживающих пред-
приятий. 

В настоящее время территориальная орга-
низация хозяйства АР Крым не обеспечивает 
рационального использования рекреационных 
ресурсов, что снижает уровень конкурентоспо-
собности курортных продуктов как на нашем, 
так и на мировом рынках. 

Уникальные курортные территории широко 
используются для размещения производствен-
ных и жилищно-коммунальных объектов, что 

зачастую наносит вред природной среде курор-
тов. Это происходит из-за отсутствия комплекс-
ного подхода в использовании рекреационных 
ресурсов Крыма, низкого уровня организации 
внешнего рекреационного потока, неравномер-
ного территориального распределение отдыха-
ющих. 

Существующая в Крыму ситуация, связан-
ная с вопросом собственности, также не позво-
ляет использовать и улучшать имеющийся по-
тенциал СКК, разрабатывать инвестиционные 
проекты с целью привлечения дополнительных 
средств для развития СКК и повышения конку-
рентоспособности рекреационного продукта 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура санаторно-курортных учреждений по форме собственности АР Крым, 2009 г. 
 

Статистика свидетельствует, что сеть сана-
торно-курортных учреждений автономии по со-
стоянию на 30 сентября 2010 г. насчитывала 548 
учреждений с круглогодовым коечным фондом 
49 тыс. мест. В курортный сезон емкость оздо-
ровительных учреждений достигала 120 тыс. 
мест в месяц максимального развертывания. С 

октября 2009 г. по сентябрь 2010 г. в санаторно-
курортных и оздоровительных учреждениях ав-
тономии восстановили здоровье и отдохнули 
889 тыс. человек. Продолжительность отдыха в 
указанных заведениях составила в среднем по 
автономии 13 дней. Каждый третий из числа от-
дохнувших – гость из другой страны, причем их 
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численность увеличилась по сравнению с 2008–
2009 гг. на 11%. Особой популярностью поль-
зуются санаторно-курортные и оздоровитель-
ные учреждений автономии среди граждан Рос-
сии, Белоруссии и Польши. 

Забота о поддержании здоровья подраста-
ющего поколения – один из основных приори-
тетов государства. В период с октября 2009 г. по 
сентябрь 2010 г. системой организованного от-
дыха и оздоровления было охвачено 223 тыс. 
детей в возрасте до 17 лет, что меньше на 14 
тыс., чем в 2008–2009 гг. [8]. 

Несмотря на столь позитивный результат 
2010 года, в сравнении с кризисной обстановкой 
прошлых двух лет, нельзя забывать о специфи-
ческом факторе, влияющем на большую часть 
санаторно-курортных учреждений Автономной 
Республики Крым, а именно о факторе сезонно-
сти. Данный фактор приводит к тому, что внесе-
зонные простои «толкают» санаторно-
курортные учреждения максимально завышать 
цены на услуги, что в свою очередь уменьшает 
приток отдыхающих. Следовательно, увеличе-
ние курортного сезона имеет немаловажное 
значение в подъеме санаторно-курортного ком-
плекса. 

Для увеличения курортного сезона можно 
предложить такие мероприятия, как: 
- развитие горнолыжного туризма; 
- разработка новых туристских маршрутов; 
- осуществление эффективной информацион-

ной политики; 
- совершенствование отраслевого законода-

тельства; 
- обеспечение рационального использования 

курортных ресурсов и территорий; 
- содействие развитию курортно-туристиче-

ской инфраструктуры; 
- повышение квалификации работников от-

расли. 
Выводы. Основной целью разработки тео-

ретического подхода к определению классифи-
кационных факторов СКК является формирова-
ние конкурентоспособных продуктов на нацио-
нальном и мировом рынках санаторно-курорт-
ных услуг, на основе эффективного использова-
ния рекреационного потенциала, обеспечения 
социально-экономических интересов населения 
и поддержания экологической устойчивости ре-
гиона в течение всего календарного года. 

Уровень конкурентоспособности предприя-
тий рекреации в первую очередь зависит от ка-
чества предоставляемых услуг. Отсутствие со-
пряжения стоимости и качества, позволяет 
утверждать, что в дальнейшем отток рекреантов 
увеличится. 

Выявлено несколько основных проблем 
развития СКК АРК: 
- необходимость в инвестициях на ремонтно-

строительные работы и строительство; 
- отсутствие реальной и обеспеченной сред-

ствами стратегии развития; 
- снижение рейтинга на международном уровне; 
- слабые темпы освоения бизнес-инноваций. 

Для решения выявленных проблем необхо-
димо осуществление таких мероприятий, как: 
- целевая разработка инвестиционных про-

грамм; 
- развитие экономического потенциала; 
- системная аналитика; 
- развитие научного сектора; 
- создание новой информационной системы; 
- участие в работе основных региональных и 

европейских салонов и ярмарок; 
- переподготовка кадров; 
- исключение понятия сезонность, обеспечив 

круглогодичную загрузку курортов Крыма 
посредством развития малоиспользуемых 
видов отдыха (сельский туризм, джайлоо-
туризм и др.) 

- реклама; 
- развитие стратегического планирования. 
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