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Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
 
УДК 332.234.4:631.145(477.75) 

Абдураимова Э. Д. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ АГРОФОРМИРОВАНИЙ КРЫМА 

У статті розглядається сучасний стан використання земельних ресурсів сільськогосподарських 
підприємств Криму. Проаналізовано ефективність використання земель у дiнамiцi. 

Ключові слова: земельні ресурси, сiльськогосподарськi підприємства, ефективність викорис-
тання земель, землевiддача. 

В статье рассматривается современное состояние использования земельных ресурсов агро-
формирований Крыма. Анализируется эффективность использования земли в динамике. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельхозпредприятия, эффективность использования зем-
ли, землеотдача. 

In the article modern condition of use of land resources of Crimea is examined. Efficiency of use of 
land evolution is analyzed. 

Key words: land resources, the enterprises of agricultural sector, efficiency of use of land. 
 
Постановка проблемы. Земля является 

основным элементом национального богатства 
и главным средством производства в сельском 
хозяйстве. Поэтому рациональное использова-
ние земельных ресурсов имеет большое значе-
ние для развития национальной экономики. С 
ним тесно связаны объем производства сельско-
хозяйственной продукции и продовольственная 
проблема. Каждое агропредприятие должно эф-
фективно использовать землю, бережно отно-
сится к ней, повышать ее плодородие, не допус-
кать эрозии почв, заболачивания, зарастания 
сорняками и т. д. В процессе трансформацион-
ных преобразований в аграрном секторе вопро-
сы количественного определения и практиче-
ского использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения приобретают все большую ак-
туальность. 

Анализ публикаций. Научным исследова-
ниям по вопросам количественного определе-
ния и практического использования земель 
сельскохозяйственного назначения ранее уже 
уделялось значительное внимание. Вопросы 
развития и совершенствования земельных от-
ношений нашли отражение в работах В. И. Са-
фоновой [1], И. Р. Михасюка [2]. Перспективам 
развития малых форм хозяйствования посвяще-
ны работы Абдуллаева Р. А. [3]. Оценка эффек-
тивности использования потенциала аграрного 
предприятия рассматривается в работах Плот-
ник О. Д. [4]. Однако вопросы использования 
земельных ресурсов предприятий аграрного 
сектора на современном этапе не достаточно 
освещены. Кроме того, для более объективного 
анализа необходимо использование обновлен-
ных статистических данных. 

Целью исследования является оценка со-
временного состояния использования сельско-
хозяйственных угодий агроформирований Кры-
ма, а именно проведение количественного и ка-
чественного анализа земель, анализа структуры 
землепользования, оценка эффективности ис-
пользования сельхозугодий и разработка реко-
мендаций по улучшению состояния земель в 
целом. 

Изложение основного материала. Во вла-
дении и пользовании сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в конце 2010 года находи-
лось 1498,1 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий. Анализ наличия и использования сельско-
хозяйственной земли Автономной республики 
Крым показывает, что за период 1995–2010 гг. 
произошло значительное уменьшение сельско-
хозяйственных угодий, находящихся в распо-
ряжении сельхозпредприятий и граждан (на 
231,5 тыс. га). 

Для регионального землепользования было 
характерно ежегодное уменьшение количества 
сельскохозяйственных угодий вплоть до 2007 г. 
(рис. 1). 

Это свидетельствует о том, что сельскохо-
зяйственные земли выводились из оборота, что 
связано с общим истощением сельскохозяй-
ственных земель из-за снижения уровня внесе-
ния органических и минеральных удобрений, 
нарушения севооборотов, недостаточно эффек-
тивной технологии обработки земли. Однако 
начиная с 2008 г. динамика тренда незначитель-
но изменилась в сторону увеличения. Так, в 
2008 г. абсолютный прирост количества исполь-
зуемых сельскохозяйственных угодий составил 
17,8 тыс. га, в 2009 г. – 7,8 тыс. га. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 6 

Несмотря на уменьшение площади сельхо-
зугодий в абсолютных величинах за период 
1995–2010 гг., удельный вес этой категории зе-

мель увеличился на 7,8% (с 88,4% в 1995 г. до 
96,2% в 2010 г). Это говорит о высоком уровне 
сельскохозяйственной освоенности земель. 
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Рис. 1. Динамика количества сельскохозяйственных угодий сельхозпредприятий 
и граждан в Крыму за период с 1995 по 2010 гг.* 

*Составлено автором на основе данных Главного управления статистики в АРК [7; 8]. 
 

Анализ структуры сельскохозяйственных 
угодий за исследуемый период свидетельствует 
об увеличении доли пахотных земель (на 8,6%) 

и сокращении удельного веса пастбищ (на 
6,14%) (табл. 1). 

Таблица 1. 
Анализ структуры землепользования АРК.* 

 

Показатели 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2009 г. 2010 г. 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Земли сель-
хозпредприятий 
и граждан 

1957,0 100,0 1654,1 100,0 1595,1 100,0 1564,1 100,0 1557,7 100,0 

В том числе всего 
сельхозугодий, 
в том числе: 
- пашня 
- сенокосы 
- пастбища 
- многолетние 

насаждения 

 
1729,6 

 
1233,0 

0,7 
348,2 

 
106,1 

 
88,4 

100,0 
71,3 
0,04 
20,1 

 
6,1 

 
1547,6 

 
1165,2 

0,5 
235,7 

 
73,4 

 
93,6 

100,0 
75,3 
0,03 
15,2 

 
6,3 

 
1521,4 

 
1181,6 
0,48 

235,6 
 

103,7 

 
95,4 

100,0 
77,7 
0,03 
15,5 

 
6,8 

 
1503,9 

 
1198,4 

0,5 
211,9 

 
78,4 

 
68,9 

100,0 
79,7 
0,03 
14,1 

 
5,2 

 
1498,1 

 
1196,7 

0,5 
209,1 

 
77,9 

 
96,2 

100,0 
79,9 
0,03 

13,96 
 

5,2 
 

*Составлено автором на основе данных Главного управления статистики в АРК [7; 8]. 
 

С введением различных видов и форм зе-
мельной собственности и хозяйствования на 
земле ослаблен контроль за качеством почвен-
ного покрова и состоянием агроландшафтов. 
Поэтому необходим постоянный мониторинг 
количества и качества земельных ресурсов, учет 
предельно допустимой нагрузки на почву и пре-
дельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ как в самой почве, так и в продукции 
сельскохозяйственного производства. 

Качественная оценка сельскохозяйственных 
земель должна проводиться один раз в пять лет. 
Однако из-за отсутствия финансирования дан-
ное мероприятие не проводилось в течение по-
следних 15 лет. Поэтому для анализа приводит-

ся качественная оценка сельскохозяйственных 
угодий и пахотных земель за 1996 г. по данным 
Республиканского комитета по земельным ре-
сурсам АРК [3]. При проведении качественной 
оценки сельскохозяйственных угодий по дан-
ным Республиканского комитета по земельным 
ресурсам АРК было обследовано 95% их общей 
площади. Это позволяет говорить о значитель-
ном охвате земель и достоверности данных. По 
результатам анализа засоленные земли состав-
ляли 11,9% обследуемой площади сельскохо-
зяйственных угодий, переувлажненные – 10,6%, 
каменистые – 12,3%, а подверженные водной и 
ветреной эрозии – 2,8%. В целом, доля земель с 
наличием признаков, отрицательно влияющих 
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на плодородие, составила 37,6% обследуемой 
площади сельскохозяйственных угодий. 

К числу наиболее острых современных эко-
логических и экономических проблем относится 
прогрессирующая деградация земель и связан-
ное с этим процессом образование экологически 
несбалансированных, низкопродуктивных агро-
ландшафтов. Причиной этого послужила непро-
думанная экономическая политика государства, 
в результате которой произошло снижение 
площадей наиболее ценных сельскохозяйствен-
ных угодий, а резкое сокращение инвестиций в 
мелиорацию, химизацию, противоэрозионные 
мероприятия снизило продуктивность земель, 
вызвало катастрофическое нарастание процес-
сов водной эрозии и дефляции. 

Основными факторами появления и разви-
тия деградационных процессов являются чрез-
мерное расширение площади пашни, эрозия 
почв, нерациональное сельскохозяйственное 
использование земель, техногенное загрязнение 
почв и др. 

Высокий уровень сельскохозяйственной 
освоенности земель приводит к нарушению 
экологически сбалансированного соотношения 
сельскохозяйственных угодий, лесов и водое-
мов, что обуславливает нагрузку на экосферу и 
приводит к появлению деградационных процес-
сов. 

Другим наиболее важным фактором роста 
деградации является эрозия почв. Эрозия почв – 
процесс разрушения и сноса верхних, обладаю-
щих самым большим плодородием слоев почвы. 
Различают естественную и ускоренную (антро-
погенную) эрозии почв. Естественная эрозия 
протекает очень медленно, и в ходе ее плодоро-
дие почв не снижается. Ускоренная эрозия почв 
вызвана нерациональной хозяйственной дея-
тельностью человека, в результате которой ак-
тивизируются и усиливаются естественные эро-
зии (неправильная обработка и орошение поч-
вы, бесконтрольный выпас скота, вырубка ле-
сов, осушение болот и т. п.). 

Нерациональное сельскохозяйственное ис-
пользование земель приводит к снижению пло-
дородия почв через их переуплотнение (особен-
но черноземов), потере комковато-зернистой 
структуры, водопроницаемости и аэрационной 
способности и имеет негативные экологические 
последствия. 

В последнее время усилились процессы де-
градации почвенного покрова, которые обу-
словлены техногенным загрязнением. 
Наибольшую опасность для окружающей при-
родной среды представляет загрязнение почв 
тяжелыми металлами, возбудителями болезней. 

Для преодоления кризисного состояния в 

сфере использования и охраны земель, в част-
ности земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разработана Республиканская программа 
использования и охраны земель в Автономной 
Республике Крым на 2010–2015 годы. Цель 
Программы состоит в проведении в Крыму гос-
ударственной региональной политики, направ-
ленной, в том числе и на рациональное исполь-
зование и охрану сельскохозяйственных земель, 
защиту их от истощения, деградации, загрязне-
ния; повышение урожаев сельскохозяйственных 
культур; увеличение объема производства вы-
сококачественной и экологически чистой про-
дукции и т. д. Стоимость реализации Програм-
мы в части земель сельскохозяйственного 
назначения составляет ориентировочно 14500 
тыс. грн., причем большая часть от этой суммы 
(85%) должна финансироваться за счет местных 
бюджетов. 

С учетом критического состояния земель 
сельскохозяйственного назначения и невозмож-
ности в ближайшем будущем самовоспроизве-
дения их свойств, а также результатов монито-
ринга грунтов, Программой предусмотрено 
осуществление мероприятий по повышению 
уровня плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения путем проведения ряда 
работ по улучшению качественного и количе-
ственного состояния земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в частности повышения уров-
ня применения удобрений в оптимальных нор-
мах и соотношениях, проведения химической 
мелиорации почв в научно обоснованных объё-
мах, внедрения научно обоснованных севообо-
ротов, элементов биологизации земледелия, ре-
сурсо- и энергосберегающих технологий воссо-
здания плодородия почв и ведения земледелия 
[4]. 

Реформирование аграрного сектора эконо-
мики в целом и рынка земли в частности выдви-
гают на первый план необходимость повышения 
эффективности использования земли, оценка 
которой в сложившейся практике анализа хо-
зяйственной деятельности осуществляется через 
показатель землеотдачи. Данный показатель 
наглядно иллюстрирует величину дохода или 
прибыли, полученную с 1 га сельскохозяй-
ственных угодий (рис. 2). 

Значительный разброс данного показателя 
за исследуемый период обусловлен различным 
значением прибыли или убытка агроформиро-
ваний за каждый отчетный год. Однако, в целом 
за период с 2000–2010 гг. следует отметить по-
ложительную тенденцию в динамике эффектив-
ности использования сельхозземли в Крыму. 

Снижение землеотдачи в отдельные годы в 
определенной мере было обусловлено сокраще-
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нием количества вносимых минеральных и ор-
ганических удобрений. На протяжении 20 лет в 
Крыму наблюдается устойчивая тенденция со-
кращения количества удобрений, вносимых под 
сельскохозяйственные культуры. Так, в 2010г. 
было внесено 44 кг минеральных удобрений на 

1 га посевной площади, что в 2,4 раза ниже 
уровня 1990 г. Объем органических удобрений в 
2010 г. составил лишь 9,8% от уровня 1990 г. 
Практически все сельскохозяйственные культу-
ры недополучают минеральные и органические 
удобрения. 
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Рис. 2. Динамика показателя землеотдачи сельскохозяйственных предприятий Крыма 
за период с 2000 по 2010 гг.* 

*Источник: составлено автором на основе данных Главного управления статистики в АРК [7; 8]. 
 

Выводы. В результате исследования выяв-
лено, что современное состояние использования 
земельных ресурсов сельскохозяйственного 
назначения характеризуется как нерациональ-
ное и имеет тенденцию к ухудшению. 

Такая ситуация связана со следующими 
факторами: 
- с высоким уровнем сельскохозяйственного 

освоения территории; 
- с неравномерным сельскохозяйственным 

освоением территории, вследствие чего рас-
паханность земель в отдельных районах до-
стигла чрезмерных размеров; 

- с интенсивным развитием деградационных 
процессов и наличием значительных площа-
дей деградированных земель; 

- с наличием земель, непригодных для сель-
скохозяйственной деятельности; 

- с отсутствием до последнего времени про-
грамм комплексного решения вопросов от-
носительно использования и охраны земель; 

- с недостаточностью нормативно-правовых 
актов и актов нормативно-технического ха-
рактера, которые регулируют использование 
и охрану земель. 

Изменить сложившуюся ситуацию сможет 
проведение политики рационального земле-
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щегосударственной программой использования 
и охраны земель на 2010–2015 годы. 
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В статье приведены теоретические исследования научных подходов к определению сущности 
экономических категорий «конкуренция» и «конкурентоспособность» с позиции различных авторов, 
представлена классификация факторов конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, отрасль, предприятие, национальная 
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The article made the theoretical study of the scientific approaches to defining the essence of economic 
categories «competition»and «competitiveness» of the positions of various authors, given the classification 
of factors of competitiveness. 

Key words: competition, competitive, industry, national economy, enterprise products. 
 
Постановка проблеми. Останнім часом в 

умовах глобалізації, процесів інтеграції еконо-
міки спостерігається посилення конкуренції, 
притаманне для всіх країн і галузей економіки. 
Однією з головних причин низької конкуренто-
спроможності українських підприємств є недо-
статня здатність боротися за розширення своєї 
частки на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках, просувати свої товари та завойовувати 
споживача, поставивши інтереси останнього в 
центр своєї виробничої та комерційної діяльно-
сті. 

У зв’язку з цим постає гостра проблема оці-
нки рівня конкурентоспроможності, а тому під-
вищення конкурентоспроможності національ-
них товаровиробників має стати найважливі-
шим пріоритетним напрямком їх конкурентної 
політики. 

Аналіз літератури. Науково-теоретичні ас-
пекти конкуренції були започатковані та узага-
льнені А. Смітом. Дослідження поняття «кон-
куренції» як економічної категорії проводили 
Д. Рікардо, Дж. Робінзон, Й. Шумпетер, Ф. А. 
Хайек, К. Р. Макконел та С. Л. Брю [1], М. Е. 
Портер [2] та інші. 

Висвітленню проблеми конкуренції та кон-
курентоспроможності присвячено багато науко-
вих праць вітчизняних вчених: П. Р. Пуцентайло 
[2], О. В. Рибакової [4], В. А. Ільяшенко [7], 
В. А. Гончаров [5], Р. Л. Лупак [6] та ін. В своїх 
роботах ними розглянуті питання визначення 
сутності понять «конкуренція» та «конкуренто-
спроможність», визначення ступеня впливу різ-
номанітних факторів на рівень конкуренто-
спроможності продукції, підприємства та країни 

в цілому. 
Метою дослідження є розгляд основних 

теоретичних питань конкурентоспроможності, 
вивчення вітчизняного та світового досвіду з 
даної проблематики, спроба формування ком-
плексного поняття конкурентоспроможності та 
чинників впливу на неї. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом 
сучасних трансформаційних та інтеграційних 
процесів, які супроводжують розвиток сучасної 
світової економіки, дотепер тривають дискусії 
стосовно визначення змістового і повного по-
няття конкурентоспроможності. 

Однак універсального визначення поняття 
конкурентоспроможності не може існувати, на-
самперед через те, що залежить стосовно якого 
об’єкту або суб’єкту воно застосовується. 

Поняття «конкурентоспроможність» є похі-
дною поняття «конкуренція», яка представляє 
собою механізм регулювання ринкової економі-
ки. 

Термін «конкуренція» (з лат. concurrentia) 
означає змагання, суперництво. Як економічна 
категорія, конкуренція – це економічна бороть-
ба, суперництво між виробниками продукції, 
робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів, 
пов’язаних з продажем цієї продукції, викона-
них робіт, наданням послуг одним і тим же 
споживачам [6, с. 92]. 

Закон України «Про захист економічної 
конкуренції» характеризує поняття «економічна 
конкуренція» як «змагання між суб’єктами гос-
подарювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваг над іншими суб’єктами го-
сподарювання, внаслідок чого споживачі, 
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умовах глобалізації, процесів інтеграції еконо-
міки спостерігається посилення конкуренції, 
притаманне для всіх країн і галузей економіки. 
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Д. Рікардо, Дж. Робінзон, Й. Шумпетер, Ф. А. 
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вих праць вітчизняних вчених: П. Р. Пуцентайло 
[2], О. В. Рибакової [4], В. А. Ільяшенко [7], 
В. А. Гончаров [5], Р. Л. Лупак [6] та ін. В своїх 
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чинників впливу на неї. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом 
сучасних трансформаційних та інтеграційних 
процесів, які супроводжують розвиток сучасної 
світової економіки, дотепер тривають дискусії 
стосовно визначення змістового і повного по-
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Однак універсального визначення поняття 
конкурентоспроможності не може існувати, на-
самперед через те, що залежить стосовно якого 
об’єкту або суб’єкту воно застосовується. 

Поняття «конкурентоспроможність» є похі-
дною поняття «конкуренція», яка представляє 
собою механізм регулювання ринкової економі-
ки. 

Термін «конкуренція» (з лат. concurrentia) 
означає змагання, суперництво. Як економічна 
категорія, конкуренція – це економічна бороть-
ба, суперництво між виробниками продукції, 
робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів, 
пов’язаних з продажем цієї продукції, викона-
них робіт, наданням послуг одним і тим же 
споживачам [6, с. 92]. 

Закон України «Про захист економічної 
конкуренції» характеризує поняття «економічна 
конкуренція» як «змагання між суб’єктами гос-
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досягненням переваг над іншими суб’єктами го-
сподарювання, внаслідок чого споживачі, 
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суб’єкти господарювання мають можливість 
вибирати між кількома продавцями, покупцями, 
а окремий суб’єкт господарювання не може ви-
значати умови обороту товарів на ринку» [1, с. 

51]. 
Великий внесок в трактування поняття кон-

куренція внесли великі класики економічної тео-
рії, провідні російські та вітчизняні вчені (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 
Визначення сутності поняття «конкуренція». 

 

Узагальнюючи вищенаведені визначення 
поняття «конкуренція» різними вченими-еконо-
містами, можна стверджувати, що конкуренція – 
це багатоаспектне поняття, головна категорія 
ринкової економіки, яка представляє собою 
економічну боротьбу виробників товарів та 
продукції в процесі її реалізації при найбільш 
сприятливих умовах. Найбільш основною та ру-
шійною силою конкуренції є конкурентоспро-

можність виробленої продукції. Конкуренто-
спроможність продукції чи окремого підприєм-
ства можна виявити тільки в умовах конкурен-
ції. 

Незважаючи на те, що багатоаспектне по-
няття «конкурентоспроможність» є достатньо 
поширеним у науковій літературі, досить не іс-
нує єдиного його визначення (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Трактування поняття «конкурентоспроможність». 

 

Автор визначення Трактування поняття «конкурентоспроможність» 

Юданов А. Ю. «Конкурентоспроможність товару» – ступінь його привабливості для споживача, що 
здійснює покупку. 

Азарян О. М. 

«Конкурентоспроможність» – відповідність товару запитам ринку за технічними, 
економічними, естетичними та іншими параметрами та пропонує визначати її як спів-
відношення корисного ефекту до сумарних витрат, які включають витрати на прид-
бання і споживання (експлуатацію) товару, тобто до ціни споживання. 

Фатхутдінов Р. А. 
«Конкурентоспроможність» – властивість об’єкта, що характеризує ступінь реально-
го чи потенційного задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними 
об’єктами, представленими на конкретному ринку. 

Вандяк Н. П. 

«Конкурентоспроможність товару» – це його відповідність вимогам ринку, сукуп-
ність характеристик товару, в якій відображаються його відмінності від товару-
конкурента як за ступенем відповідності суспільної потреби, так і за витратами на її 
задоволення. 

Канінський Н. П. 

«Конкурентоспроможність продукції» – як комплекс економічних, організаційних, 
технічних, технологічних, екологічних, правових і нормативних параметрів, які в 
процесі взаємодії та взаємозв’язку забезпечують високі споживчі якості товару, ви-
щий, порівняно з конкурентами, попит на нього на ринку, мінімальні витрати на його 

Автор визначення Трактування поняття «конкуренція» 

Портер М. 
«Конкуренція» – це динамічний процес, що розвивається безперервно, мінливий 
ландшафт, на якому з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі 
процеси і нові ринкові сегменти. 

Азоєв Г. Л. «Конкуренція» – «суперництво на якому-небудь терені між окремими юридичними і 
фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети». 

Азарян О. М. 
Конкуренція» є умовою, яка домінує на ринку, де йде суперництво контрагентів 
(продавців між собою, продавців і покупців, покупців між собою), які прагнуть збі-
льшити свої прибутки за рахунок один одного. 

Шумпетер Й. «Конкуренція» – суперництво старого з новим, з інноваціями. 

Кіперман Г. Я. 
«Конкуренція» – це процес взаємодії, взаємозв’язку й боротьби виробників і поста-
чальників при реалізації продукції, економічне суперництво між відособленими това-
ровиробниками або постачальниками товарів (послуг) за найбільш вигідні умови збуту. 

Макконнел К. Р., 
Брю С. Л. 

«Конкуренція» – це наявність на ринку більшої кількості незалежних покупців і про-
давців, та можливість для них вільно входити на ринок і залишати його. 

Фатхутдінов Р. А. 

«Конкуренція» – процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами 
для того, щоб перемогти або досягти інши цілі в боротьбі з конкурентами за задово-
лення об’єктивних або суб’єктивних потреб у рамках законодавства або в природних 
умовах. Конкуренція є рушійною силою розвитку суб’єктів і об’єктів управління, сус-
пільства в цілому. 

Маршалл А. «Конкуренція» – це змагання однієї людини з іншими, особливо при продажу або 
купівлі чого-небудь. 

Найт Ф. «Конкуренція» – це ситуація, в якій конкуруючих одиниць багато і вони незалежні. 
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виробництво і високий рівень цін при реалізації по різних каналах збуту, гарантуючи 
отримання максимального прибутку при найменшому підприємницькому ризику. 
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Таким чином, виходячи з наведених вище 
різноманітних трактувань поняття «конкуренто-
спроможності» вченими-економістами, можна 
стверджувати, що кожне з них має право на іс-
нування. 

Але все ж таки наведемо узагальнене його 
трактування, а саме: конкурентоспроможність 
продукції – це інтегральна характеристика, яка 
обумовлює здатність продукції задовольнити 
вимоги покупців до їх складових в порівнянні з 
товарами-аналогами в умовах конкретного кон-
курентного ринку в конкретний період. 

З метою повного розуміння процесів конку-
ренції, формування глибокої уяви щодо форму-
вання конкурентоспроможності необхідно ви-
значити основні чинники які на неї впливають. 
Під чинниками слід розуміти внутрішні та зов-
нішні сили, інструменти, які обумовлюють 
об’єктивний та суб’єктивний вплив на форму-
вання конкурентного середовища. Чинники ви-
значають і описують характеристики елементів, 
їх стан, що дозволяє найбільш об’єктивно і пра-
вильно формувати підхід до організаційного за-
безпечення управління конкурентоспроможніс-
тю підприємства. Слід зазначити, що визначені 
вище елементи повинні розглядатися в єдності 
та взаємозв’язку, а також можуть бути описані 
конкретними характеристиками. Саме це дозво-
лить оцінити рівень і стан окремого елемента [2, 
с. 122–126]. 

М. Портер вказує, що ті країни, які започат-
ковують освоєння ринкових відносин, повинні 
не робити наголос на пряме використання базо-
вих факторів, коли вони і так є в наявності. Ва-
жливим для таких країн є подальший і поглиб-
лений розвиток розвинутих факторів до яких 
відносять сучасні технології, інфраструктуру, 
людський капітал, які сприяють зменшенню ре-
сурсоємності, що в кінцевому підсумку підво-
дить кожне підприємство і національну еконо-
міку в цілому до конкурентних переваг на ринку 
певних видів продуктів як всередині країни, так 
і на міжнародному рівні [3, с. 375–380]. 

Після аналізу чинників конкурентоспромо-
жності підприємства різних авторів виявлено, 
що за економічним характером їх можна розді-
лити на чинники мікро- і макросередовища, се-
ред яких було визначено саме ті, що є пріорите-
тними (рис. 1). 

Підвищення конкурентоспроможності наці-
онального виробництва сьогодні можливе за 
умов забезпечення однакових можливостей 
конкуренції з іноземними виробниками в першу 
чергу на внутрішньому ринку, що в подальшому 
має формувати достатній рівень конкуренто-
спроможності країни в цілому [5, с. 36–37]. 

Конкурентоспроможність національної еко-
номіки зазвичай трактується як концентрований 
вираз економічних, науково-технічних, вироб-
ничих, управлінських, маркетингових та інших 
можливостей, реалізованих у товарах і послу-
гах, які успішно протистоять закордонним това-
рам, що конкурують з ними, і послугам як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. На 
необхідності забезпечення високого рівня кон-
курентоспроможності національної економіки 
як засобу підвищення добробуту суспільства на-
голошував М. Портер – один із провідних дослід-
ників проблем конкурентоспроможності у світі. 
Він зазначав, що конкурентоспроможність не є 
самоціллю, яка забезпечує економічний розквіт 
країни. «Головна мета держави, – писав він, – за-
безпечити власним громадянам досить високий 
та зростаючий рівень життя. Спроможність дер-
жави зробити це залежить не від якогось аморф-
ного терміна «конкурентоспроможність», а від 
того, наскільки продуктивно використовуються 
національні ресурси – праця та капітал» [3, с. 
354]. 

Конкурентоспроможність національної еко-
номіки виявляє здатність економічної системи 
забезпечувати соціально-економічну оптималь-
ність за будь-якого впливу внутрішніх та зовні-
шніх чинників. Слід підкреслити такі особливо-
сті конкурентоспроможності національної еко-
номіки: 
- конкурентоспроможність національної еко-

номіки є атрибутом господарської системи, 
що базується на світовому поділі праці та 
міжнародному товарному обміні; 

- конкурентоспроможність національної еко-
номіки розвивається у внутрішньому середо-
вищі країни в результаті конкурентного зма-
гання; вона є результатом прогресу виробни-
чих сил та науково-технічного прогресу; 

- відповідальність за стан конкурентоспромо-
жності національної економіки несе держава, 
якій належить провідна роль у визначенні 
важелів економічної політики, дотриманні 
зобов’язань перед світовими організаціями та 
країнами-партнерами [4, с. 24–26]. 

Виходячи з того, що основним показником 
ефективного функціонування підприємства в 
умовах ринку є рівень конкурентоспроможнос-
ті, можна стверджувати, що взаємозв’язок між 
конкурентоспроможністю країни в цілому, під-
приємств, товарів, а вже потім визначати ті фак-
тори, які впливають на кожен з них. Так, про 
конкурентоспроможність національної економі-
ки свідчить наявність конкурентоспроможних 
галузей, яка, в свою чергу, реалізується тільки 
через виробничо-господарську діяльність підп-
риємств, що в ній працюють. 
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Рис. 1. Чинники конкурентоспроможності підприємства. 
 

Таким чином, конкурентоспроможність – 
іерархична економічна категорія, взаємозалеж-
ними рівнями якої є: технологія, товар, підпри-
ємство, регіон, галузь і країна. Усі ці рівні взає-
мозалежні, і оцінка їх стану в першу чергу ви-
значається станом справ на першому рівні. На-
дана ієрархія передбачає наявність та поточний 
стан використання ресурсів кожного нижчого 
суб’єкта конкуренції, впливає на конкуренто-

спроможність суб’єкту вищого порядка та має 
властивість нарощувати його з кожним рівнем 
ієрархії. 

Узагальнюючи визначення конкуренто-
спроможності по відношенню до різних еконо-
мічних об’єктів, можна сказати, що конкурен-
тоспроможність конкретного об’єкта – це еко-
номічна категорія, що дозволяє оцінити поло-
ження даного об’єкта щодо подібних об’єктів-
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Макросередовище 

Соціально-економічні 
1. Рівень життя населення. 
2. Структура споживання. 
3. Купівельна активність. 
4. Менталітет населення. 
5. Мобільність населення. 
6. Зростання безробіття. 

Структурно-організаційні 
1. Виробнича структура підп-
риємства. 
2. Організаційна структура під-
приємства. 
3. Управлінська структура та 
рівень кваліфікації управлінсь-
ких кадрів. 
4. Спеціалізація, концентрація, 
кооперація виробництва. 
5. Організаційна структура. 

Демографічні 
1. Динаміка чисель-
ності. 
2. Соціально-
економічний склад 
населення. 

Екологічні 
1. Клімат. 
2. Екологічна ситуація. 
3. Природно-ресурсний потен-
ціал країни. 

Політико-правові 
1. Державне регулювання функці-
онування економіки країни, галу-
зей, регіонів. 
2. Державна підтримка галузей і 
регіонів. 
3. Рівень конкурентоспроможності 
країни, галузі, регіону. 
4. Кредитно-грошова, податкова, 
інноваційно-інвестиційна, фіска-
льна політика держави. 

Ринково-галузеві 
1. Ресурсний, трудовий та тех-
нологічний потенціал регіону, 
галузі, країни. 
2. Наявність бар’єрів для всту-
пу/виходу на ринок. 
3. Ефективність стратегії роз-
витку регіону, галузі, країни. 
4. Реальні та потенційні конку-
ренти. 
5. Ринкова інфраструктура. 

НТП 
1. Розвиток високо-
технологічних, ре-
сурсозберігаючих 
галузей. 
2. Поява нових ма-
теріалів, технологій, 
обладнання.  
3. Підтримка науки 
та інноваційної дія-
льності. 

Техніко-технологічні 
1. Використовувані техноло-
гії та технічна досконалість 
продукції. 
2. Розроблювані технології 
та освоєння нової продукції. 
3. Виробниче обладнання та 
устаткування підприємства. 
4. Науково-технічний рівень 
виробництва. 

Ресурсні 
1. Система та рівень те-
хнічного оснащення. 
2. Можливість викорис-
тання якісної сировини 
та матеріалів. 
3. Диверсифікованість 
виробництва. 
4. Професійний рівень 
виробничого персоналу. 

Економічні 
1. Рівень платоспроможності та ліквідності. 
2. Рівень прибутковості. 
3. Фінансова стабільність. 
4. Ділова активність. 

Соціологічні та культурологічні 
1. Внутрішньофірмова культура та психоло-
гічний клімат. 
2. Імідж та репутація фірми. 
3. Соціальне забезпечення та підтримка пра-
цівників. 

Мікросередовище 
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конкурентів на ринку, виражена через певний 
набір показників. Враховуючи наведені тракту-
вання та на підставі узагальнення, запропонова-
но власне визначення таких категорій. 

Конкурентоспроможність підприємства – 
це його перевага по відношенню до інших підп-
риємств даної галузі всередині країни і за її ме-
жами. Конкурентоспроможність означає, що 
конкурентоспроможність підприємства може 
бути оцінена тільки в рамках групи підпри-
ємств, що відносяться до однієї галузі, або підп-
риємств, що випускають аналогічні товари (по-
слуги). Конкурентоспроможність можна вияви-
ти тільки порівнянням між собою цих підпри-
ємств як в масштабі країни, так і в масштабі сві-
тового ринку. 

Конкурентоспроможність галузі – наяв-
ність в ній технічних, економічних і організа-
ційних умов для створення виробництва і збуту 
продукції високої якості, яка задовольняє вимо-
гам конкретних груп споживачів. 

Конкурентоспроможність країни – це її 
здатність в умовах вільної добросовісної конку-
ренції виробляти товари і послуги, що задово-
льняють вимогам світового ринку, реалізація 
яких збільшує добробут країни і окремих, її 
громадян. 
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Байрам У. Р. 

ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ 

У статті розглянуто сучасний стан і проблеми ринку пластикових карток, проаналізовані дос-
лідження деяких перспектив розвитку сфери оберту платіжних карток, а саме поширення так зва-
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В статье представлены современное состояние и проблемы рынка пластиковых карт, проана-
лизированы исследования некоторых перспектив развития сферы оборота платежных карт, а 
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In the clause a current state and problems of the market of plastic cards are presented, researches of 
some prospects of development in the sphere of turnover of payment cards, namely distribution of so-called 
coalition projects are analyzed, some measures on the improvement of a communication quality of the ter-
minal with bank processing center are offered. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку 

міжнародних зв’язків відбувається процес інте-
грації економік окремих держав і розвитку пла-

тіжних систем, зокрема, у напрямку розвитку 
безготівкових форм розрахунків, які, у свою 
чергу, знайшли широке застосування в сучас-
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конкурентів на ринку, виражена через певний 
набір показників. Враховуючи наведені тракту-
вання та на підставі узагальнення, запропонова-
но власне визначення таких категорій. 

Конкурентоспроможність підприємства – 
це його перевага по відношенню до інших підп-
риємств даної галузі всередині країни і за її ме-
жами. Конкурентоспроможність означає, що 
конкурентоспроможність підприємства може 
бути оцінена тільки в рамках групи підпри-
ємств, що відносяться до однієї галузі, або підп-
риємств, що випускають аналогічні товари (по-
слуги). Конкурентоспроможність можна вияви-
ти тільки порівнянням між собою цих підпри-
ємств як в масштабі країни, так і в масштабі сві-
тового ринку. 

Конкурентоспроможність галузі – наяв-
ність в ній технічних, економічних і організа-
ційних умов для створення виробництва і збуту 
продукції високої якості, яка задовольняє вимо-
гам конкретних груп споживачів. 

Конкурентоспроможність країни – це її 
здатність в умовах вільної добросовісної конку-
ренції виробляти товари і послуги, що задово-
льняють вимогам світового ринку, реалізація 
яких збільшує добробут країни і окремих, її 
громадян. 
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ному світі. Одним з інструментів безготівкових 
розрахунків є пластикова карта. У більшості еко-
номічно розвинених країн пластикова карта є 
невід’ємним атрибутом сфери торгівлі й послуг. 

Економісти називають пластикову карту 
«послугою століття», одним із ключових елеме-
нтів «технологічної революції в банківській 
справі». Тому вивчення проблем використання 
пластикових карт в Україні представляється 
особливо актуальним, а вивчення світової прак-
тики та перспектив розвитку ринку пластикових 
карт в Україні здобувають у цей час конкретну 
значимість. 

Аналіз літератури. Аналіз нормативно-
законодавчої бази [1–5], а також економічної лі-
тератури свідчить [6] про те, що не дивлячись 
на «новизну» досліджень банківських операцій 
з пластиковими картками, на сьогоднішній день 
досить мало приділяється уваги цим проблемам 
в наукових публікаціях. Але ряд вітчизняних 
авторів, таких, як А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкі-
на, М. І. Савлук та інші вже працювали над 
розв’язанням даних суперечливих питань [6]. 

Зокрема, ці проблеми полягають в слаборо-
звинутій інфраструктурі карткового ринку, що 
спричиняється дорожнечею банкоматів, незаці-
кавленістю торгових точок в установленні РОS-
терміналів та проведенні безготівкових рахунків 
з допомогою карток. 

До недоліків існуючого ринку пластикових 
карток в Україні можна віднести: 
- неякісній зв’язок і обмежені можливості ав-

торизаційних центрів; 
- відсутність єдиних вимог договірної бази з 

банками-агентами; 
- низький рівень платоспроможності населен-

ня; 
- нерозвиненість інфраструктури ринка, фі-

нансової безпеки банків і клієнтів. 
Мета дослідження – визначити проблеми, 

недоліки та перспективи розвитку банківських 
операцій з картками в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з 
існуючими проблемами, що загострюються в 
сучасних умовах, зокрема, затрати на підтримку 
грошового обігу, що прогресує, дефіцит наяв-
них коштів, складність контролю за грошовим 
обігом, все більшого значення набувають безго-
тівкові розрахунки, що призводять до заміщен-
ня готівкових коштів і зниженню витрат обігу. 

Раціональна організація безготівкових роз-
рахунків забезпечує нормалізацію платіжного 
обороту. Один з можливих і найперспективні-
ших способів рішення проблеми обороту наяв-
них коштів – це створення ефективної автома-
тизованої системи безготівкових розрахунків на 
основі пластикових карток. 

На жаль, для українського користувача бан-
ківська картка являє собою не платіжний ін-
струмент, а засіб зняття готівки. Це пояснюєть-
ся рядом причин, які й визначили проблеми, що 
існують на ринку пластикових карток в Україні. 

1. Розвиток телекомунікаційної інфрастру-
ктури в Україні в порівнянні з іншими розвине-
ними країнами перебуває на низькому рівні, із 
цього випливає проблема швидкості здійснення 
платежів. Швидкість платежу значною мірою 
обумовлена його терміновістю. Сучасна елект-
ронна техніка й особливо автоматизовані канали 
зв’язку надають нову якість поняттю терміново-
сті платежу: створюється можливість об’єднати 
строки окремих стадій платежу воєдино. На-
приклад, при розрахунках за товар швидкість 
платежу визначається взаємозалежними показ-
никами часу одержання товару покупцем, стро-
ком його оплати й часом зарахування коштів на 
рахунок постачальника. Оптимальна швидкість 
безготівкових розрахунків досягається збігом 
трьох перерахованих показників. Скорочення 
часу проходження платежів досягається рядом 
комерційних банків за рахунок впровадження 
технологій, нових платіжних інструментів, ак-
тивізації впровадження електронного докумен-
тообігу та ін. 

2. По-друге, фінансова криза в значній мірі 
підірвала довіру до банків, однак, зараз ситуація 
міняється в кращу сторону. 

3. На жаль, поки не розроблена повноцінна 
державна політика відносно ринку пластикових 
карток, яка передбачала б законодавче регулю-
вання всього комплексу відносин між учасни-
ками ринку та розробку програм підтримки віт-
чизняних інноваційних рішень в області розра-
хунків пластиковими картками. 

4. Четвертою проблемою потрібно виділи-
ти проблему безпеки. При розрахунках через Ін-
тернет і одержанні готівки через банкомати та 
оплати товарів у сумнівних місцях, існує ймові-
рність стати жертвою шахрайства з використан-
ням технічних коштів. Частковим виходом із ці-
єї ситуації є використання мікропроцесорних 
карток. Тому варто бути вкрай обережним при 
користуванні магнітними картками, про що 
регулярно попереджають банки у своїх 
пам’ятках. 

5. Так само однією із проблем є також 
складність застосування. Хоча банки-емітенти 
намагаються гранично спростити інтерфейс ба-
нкоматів, для багатьох людей, особливо літніх, 
виникають помітні складності в одержанні готі-
вки, а іноді навіть і при розрахунках у касових 
терміналах. 

6. Висока комісія для магазинів з можливі-
стю прийому платежів по картках. Магазин 
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змушений закладати вартість еквайрінга у вар-
тість товару (близько 2%). 

7. Простежуємість – це одночасно і досто-
їнство і недолік. З однієї сторони всі покупки 
фізичної особи стають абсолютно прозорими 
для влади, з іншої сторони полегшується скла-
дання всіляких фінансових звітів. 

Можна виділити наступні негативні тенде-
нції, що вплинули на розвиток ринку пластико-
вих карток. 

Почнемо з того, що банки спромоглися емі-
тувати пластикових карток більше, ніж чисель-
ність населення України. Однак ця ситуація 
змінилася, і кількість платіжних карток вже за 
підсумками 2009 року зменшилася. На кінець 
2008 року в Україні нараховувалося 67 мільйо-
нів платіжних карт. На кінець 2009 року їхня кі-
лькість зменшилося до 40 мільйонів штук. Зага-
льна кількість платіжних карток на 01.01.2011 р. – 
46,4 мільйонів штук, за січень-березень 2011 
року – збільшилось на 3,7%, або 1,697 мільйонів 
штук – до 48,072 мільйонів штук [7]. Частково 
це пояснюється тим, що банки почистили стати-
стику від так званої «мертвої емісії» і зараз дані 
говорять про реально працюючі картки, по яких 
здійснюються операції. 

З іншого боку, і кризові неприємності не 
пройшли безслідно для власників карток. Ринок 
цього року вже змінився. З нього практично пі-
шли, або майже пішли такі великі емітенти, як 
Надра, Родовід, Укрпромбанк та кілька інших 
дрібніших банків. Це не могло не позначитися 
на ринку. З обороту були виведені мільйони ка-
рток, тисячі банкоматів і терміналів, перестали 
обслуговувати картки, а це значить, що в міль-
йонів людей підірвана довіра до банкоматів і 
платіжних карток зокрема. 

За час проблем банків із платоспроможніс-
тю відбулося кілька подій, які прямо вдарили по 
платіжних картках. Наприклад, власникам кар-
ток довелося зіткнутися з лімітами навіть по де-
бетним карткам, причому ситуація триває доте-
пер. У цей час установка лімітів на зняття готів-
ки в банкоматах і касах банків усе ще обумов-
лена такою простою причиною, як недостача 
готівкових коштів у банках, які ці ліміти вста-
новлюють. 

Друга серйозна проблема на ринку – це 
проблема банків із платоспроможністю, відмова 
одних установ видавати кошти по картках ін-
шим і так далі. Слідом за цим прийшов демон-
таж банкоматів і навіть POS-Терміналів. Що 
стосується POS-Терміналів, то торговельні точ-
ки змушені були відмовлятися від них, оскільки 
значна їхня частина належала банкам, які не мо-
гли забезпечити своєчасні розрахунки або вза-
галі, не могли розраховуватися з торговельними 

точками. Тому природно, що такі термінали бу-
ли зняті. 

Все перераховане вище відбилося й на кіль-
кості трансакцій по картках та користуванні ка-
ртками їхніми власниками. Зараз ситуація стабі-
лізувалася й показники наблизилися до резуль-
татів 2008 року. У той же час частка шипиків 
(карткові шахрайства) по зняттю готівки у влас-
ній банківській мережі збільшилася. 

Що стосується вартості платіжних карт, то, 
як не дивно, вона не особливо змінилася за час 
кризи. Наприклад, за даними компанії «Просто-
банк Консалтинг», вартість обслуговування 
пластикової картки Visa Electron, полічена за 
спеціальною схемою з урахуванням видатків 
клієнта на здійснення операцій, пов’язаних з 
випуском і обслуговуванням пластикових кар-
ток, зняття готівки у своїй і чужій мережі, у січ-
ні 2008 року становила 47,45 гривень. Сьогодні 
ж вона практично без змін – 47,21 гривень. Екс-
перти вважають, що незважаючи на обмежену 
можливість банків заробити (зокрема на креди-
туванні), тарифи на пластик підвищуватися не 
будуть [8]. 

Трансакція за допомогою картки з магніт-
ною смугою використовує завжди однакові іде-
нтифікуючі дані, які передаються в банк. Тому 
їх можна перехопити і виготовити підроблену 
карту. Чіпова ж картка працює по-іншому: кож-
на трансакція узгоджується сформованим спеці-
ально для неї кодом, а для подальшої трансакції 
потрібний новий код. Тому використовувати 
дані вже минулих трансакцій нерозумно, а зро-
бити дублікат чіпа практично неможливо. 

Як результат – зараз у всьому світі поки не 
зафіксовано жодного випадку шахрайства із 
смарт-картками [8]. 

Цього року банки активніше переходять на 
чіп-технології, багато гравців ринку проходять 
сертифікацію в міжнародних платіжних систе-
мах по еквайрінгу й емісії чіп-карток. 

На думку фахівців, найбільш важливий пе-
рехід на чіп-технології в торговельних мережах, 
оскільки найчастіше шахраї розвертають свою 
діяльність саме там: вступають у змову з торго-
вцями, перехоплюють дані трафіку, отоварю-
ються за допомогою підроблених карток. 

По оцінках ЕМА, того року втрати україн-
ців від шахрайства з картками склали 60 млн. 
гривень. Побоюючись потрапити в поле зору 
шахраїв, багато клієнтів банків не ризикують 
користуватися картками де-небудь, крім банко-
матів. Сміливості власникам карток додасть ма-
совий перехід на чіп-картки, підробити які 
практично неможливо. Кардери (мисливці за 
інформацією чужих платіжних карток) можуть 
виготовити тільки магнітно-полосну копію чіп-
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картки, проте, у випадку шахрайства жертві бу-
де нескладно одержати відшкодування – вину-
ватий буде еквайєр, який прийняв таку картку. 
За словами банкірів, в Україні дотепер не було 
спроб шахрайства по чіповим картках. 

Проведення операцій за допомогою платіж-
них карток показує ступінь інтегрованості бан-
ківської системи та суспільства. Суттєво відзна-
чити, що безготівкова оплата товарів і послуг у 
промислово розвинених країнах досягає 90% у 
структурі всіх грошових операцій [7]. 

Масштаби й характер використання платіж-
них карт обґрунтовано розглядаються в якості 
одного з найважливіших індикаторів рівня роз-
витку ритейлового (роздрібного) банківського 
бізнесу. 

Ринок платіжних карток усе більше стає по-
лем конкурентної боротьби між банками. Опе-
рації по банківських картках відносяться до чи-
сла найбільш дохідних видів банківської діяль-
ності. У середньому дохід на одиницю витрат у 
картковому бізнесі вище, ніж по інших видах 
операцій. По-перше, потрібно відзначити такі 
дохідні проекти як реалізація зарплатних схем, 
настільки популярних в Україні й деяких краї-
нах СНД. Витрати обслуговування подібних 
проектів для банку мінімальні внаслідок висо-
кого ступеня автоматизації процесу. По-друге, 
досить істотними можуть бути для банку комі-
сійні відрахування за проведення платежів при 
використанні пластикових карток, а також комі-
сії одержувані від торгово-сервісних підпри-
ємств за обслуговування. 

Специфіка ринку полягає в тому, що ринок 
розвивається в основному не за рахунок індиві-
дуальних вкладників і власників карт, а за раху-
нок зарплатових проектів. Суть яких – обслуго-
вування банком процесу нарахування й видачі 
заробітної плати співробітникам підприємства з 
використанням банківських пластикових кар-
ток. Це багато в чому пояснює поводження вла-
сників, які після нарахування заробітної плати 
відразу ж її знімають у банкоматі, звідси й ви-
никає високий відсоток зняття готівкових кош-
тів. 

Однак стимулом використання пластикових 
карток в Україні буде сполучення двох умов. 
Перше: механізм розрахунків по карті повинен 
бути не менш зручним, чим з використанням го-
тівкових коштів. Друге: користування картками 
повинно бути доступним, тобто мінімальним за 
вартістю й вигідним клієнтові. 

Проте, незважаючи на наявність перешкод і 
труднощів, а також на досить великі початкові 
витрати, пов’язані із запуском і відпрацьову-
ванням технологій використання пластикових 
карток, українські банки усе активніше викори-

стовують цей інструмент для реалізації страте-
гічних цілей розвитку ритейлового бізнесу. Як-
що банк розраховує втриматися в якій-небудь 
ніші на ринку приватних внесків, йому не обій-
тися без випуску платіжних карток. 

Сфера ринку карткових платежів має попит 
серед банків як ключовий генератор комісійних 
доходів на фоні скорочення кредитування. 

Як стверджують економісти: «Майбутнє 
банківських послуг – за пластиковими картка-
ми». І це дійсно так, незважаючи на цілий ряд 
проблем, український ринок пластикових карток 
розвивається досить швидкими темпами й надає 
великі надії. Банкіри високо оцінюють перспек-
тиви розвитку «пластикового» ринку. Протягом 
найближчого року варто очікувати посилення 
активності операторів ринку та не виключено, 
що й появи нових учасників. Буде розширюва-
тися спектр надаваних банками сервісів: збіль-
шиться кількість банків, що пропонують клієн-
там картки з пільговим періодом виплат (grace 
period) і послуги, зв’язані переважно з прове-
денням інтернет-платежів. Система тарифів 
пластикових карток, тобто можливість банку за-
робити на них, досить складна й різноманітна. А 
за словами банківських експертів, подорожчання 
або навпаки падіння цін на картки залежить від 
розглянутого тарифу. 

Як ми вже відзначали, основна частина пла-
стикових карток, які сьогодні використовуються 
власниками, – зарплатні; зняття готівки з них «у 
своїх» банкоматах здійснюється без комісій, чо-
го не скажеш про зняття коштів в «чужих» бан-
коматах. Цей тариф виступає в ролі одного з ос-
новних тарифів для банку. А оскільки цей тариф 
залежить від розміру так званого «міжбанківсь-
кого інтерчейджа», що у нашій країні становить 
1% + 3 гривні, то, відповідно, і тариф за зняття 
готівки в «чужих» банкоматах буде обертатися 
навколо цієї цифри, тобто в межах 1–1,5% + 3–5 
гривень, залежно від того, скільки банк хоче за-
робити. І він не зміниться доти, поки значення 
«міжбанківського інтерчейджа» буде на рівні 
1% + 3 гривні [7]. 

Другий основний тариф платіжної картки – 
вартість річного обслуговування. У всіх банків 
для різних категорій карток цей тариф приблиз-
но однаковий. Ці тарифи також навряд чи бу-
дуть змінюватися, оскільки банку потрібно «іс-
нувати в ринку». У кожного виду пластику є 
своя собівартість, і кожний вид пластику від 
cirrus/electron до gold/platimum/mfmity має свій 
статус і відповідну ціну, нижче якої його вар-
тість не опуститься в силу його ж статусу. 

Що стосується зарплатних проектів, які, за 
прогнозами експертів, зараз будуть інтенсивно 
розвиватися, то саме тут для залучення нових 
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клієнтів банки будуть знижувати ціни на обслу-
говування. Якщо говорити про залучення ком-
паній на обслуговування в рамках зарплатних 
проектів, то в даних умовах банки йдуть на 
зниження тарифів обслуговування, ніж роком 
раніше, при цьому, працюючи на перспективу 
для встановлення довгострокових відносин із 
клієнтом (і компанією та її співробітниками). 
Тут уже будуть мати місце й безкоштовне річне 
обслуговування карток, і мінімальний розмір 
РКО, і безкоштовні картки VIP-Класу для керів-
ництва з пристойним кредитним лімітом і т. д. 

Втім, ціна платіжних карток може виявити-
ся вище звичної тільки у тому випадку, якщо в 
саму послугу включатимуть додаткові сервіси / 
переваги. Справа в тому, що ринок пластикових 
карток тепер буде розвиватися в напрямі не кі-
лькості, як раніше, а якості. Що стосується ос-
новних бурштинів карткового ринку, згідно 
оцінці фахівців, в Україні, як і раніше зали-
шиться дві міжнародні платіжні системи – 
MasterCard і VISA. 

Відповідно до еквайрингової діяльності, 
можна стверджувати, що цей напрямок є досить 
перспективним, тому що з кожним роком росте 
й емісія пластикових карток, кількість торгове-
льних організацій, що встановили термінальне 
устаткування. 

Голова правління Укрсоцбанку Борис Ти-
монькін вважає, що установці термінального 
устаткування протистоять ті торговельні органі-
зації, які працюють у тіні та не хочуть показува-
ти свої доходи. 

Торговці й представники платіжних систем 
пропонують державі ввести пільги для торгове-
льних установ, які використовують термінали. 
Причому мова йде про податок на додану вар-
тість і податок на прибуток. Знаючи вітчизняну 
практику надання пільг, такі преференції мо-
жуть вилитися навіть у більші втрати для бю-
джету, чим додаткові доходи від детенізації тор-
говельного обороту. 

Висновки. На наш погляд, розвитку безго-
тівкових платежів сприятиме активність банків 
у сегменті кредитних і до-брендових карток. 
Через різницю в комісіях із кредиток (0% при 
оплаті товарів і послуг і 3–4% за зняття готівки) 
українці поступово відмовляться від звички 
знімати гроші в банкоматах. Крім того, необхід-
но поліпшити якість зв’язку термінала з банків-
ським процесинговим центром – це підвищить 
швидкість розрахунків (іноді, особливо у вихід-
ні, процес покупки розтягується на кілька хви-
лин, що дратує й покупця, і продавця). 

Новим стратегічним напрямком розвитку 
карткового ринку стало поширення так званих 
коаліційних проектів (кобрендинг), що дозво-

ляють з’єднати зусилля банку й декількох тор-
гуючих організацій і забезпечити тим самим ро-
зширення бонусних пропозицій. Кобрендинг 
дозволяє одержати лояльну бурштину аудито-
рію – це цікаво й ритейлерам, і банкірам. 

Кобрендові проекти – це один із пріоритет-
них шляхів розвитку пластикових карток для 
«добровільних» клієнтів. Людина здобуває таку 
картку не тому що на неї нараховують зарплату, 
а з метою її активного використання, з можливі-
стю одержувати при цьому якісь переваги у ви-
гляді дисконтів, бонусів. 

На наш погляд, частка кобрендингу буде 
збільшуватися. Протягом найближчих років всі 
дисконтні й бонусні програми перейдуть на ко-
брендингові кредитні картки. Для торговців пе-
реваги очевидні: збільшується сума й частота 
покупок у компанії, а також підвищується лоя-
льність клієнтів до бурштину. Для банку кобре-
ндингові проекти – один з найбільш ефективних 
і дешевих каналів одержання якісної клієнтської 
бази. 

З урахуванням усього сказаного можна 
припустити, що пластикові картки є самою пер-
спективною формою безготівкових розрахунків. 
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УДК 658.009.12:621(477.46) 
Білик В. В. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Досліджено існуючі методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, визначено групи 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність сучасного підпри-
ємства, запропоновано методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємств маши-
нобудівної галузі та здійснено його апробацію з ранжуванням конкурентоспроможності машинобу-
дівних підприємств Черкаської області. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, фактори конкурентоспроможності, тактична кон-
курентоспроможність. 

Исследованы существующие методы оценки конкурентоспособности предприятий, определены 
группы внутренних и внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность современного пред-
приятия, предложен методический подход к оценке конкурентоспособности предприятий машино-
строительной отрасли и осуществлена его апробация с ранжированием конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий Черкасской области. 

Ключевые слова конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, тактическая кон-
курентоспособность. 

The existing methods for evaluating the competitiveness of enterprises are explored; the groups of in-
ternal and external factors affecting the competitiveness of modern enterprises are defined, the methodical 
approach to evaluating the competitiveness of the engineering industry is offered and approbated with the 
rankings of competitiveness of engineering companies in Cherkassy region. 

Key words: competitiveness, competitive factors, tactical competitiveness 
 
Постановка проблеми. Конкурентоспро-

можність підприємства в сучасному глобалізо-
ваному суспільстві – запорука його успіху, при-
бутковості та процвітання. Категорія «конку-
рентоспроможність» описує стан суб’єкта гос-
подарювання та залежить від комплексу факто-
рів, які всебічно характеризують діяльність під-
приємства та визначають його конкурентні пе-
реваги. 

Розробка єдиного методичного підходу до 
оцінки конкурентоспроможності суб’єкта гос-
подарювання, що враховує низку факторів пря-
мого та опосередкованого впливу, передбачає 
застосування релевантних індикаторів, що 
уможливлюють всебічний та системний аналіз 
конкурентоспроможності на галузевому та об-
ласному рівнях є доволі актуальним питанням. 

Аналіз літератури. Проблемам формуван-
ня та підвищення конкурентоспроможності під-
приємств присвячені праці відомих зарубіжних 
та вітчизняних вчених А. Н. Алімова, В. В. Ан-
тонова, А. В Войчака., Л. М. Зайцевої, В. Н. Єм-
ченко, Ю. Б. Іванової, Н. А. Кизимова, В. С. 
Марцина, П. А. Орлова, Л. І. Піддубної, Е. В. 
Ревенко, А. Н. Тищенко, Т. М. Чечетової-
Терашвили та ін. 

Серед наукових праць, присвячених питан-
ням оцінки конкурентоспроможності підприєм-
ства, галузі, області та країни в цілому слід ви-
ділити роботи С. Белі, Ж. Бертрана, Л. Вальраса, 
Р. Вернона, В. Леонтьєва, А. Маршалла, Б. Олі-

на, М. Познера, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Ро-
бінсона, П. Самуельсона, А. Сміта, Р. Солоу, Е. 
Чемберліна, Й. Шумпетера та ін. 

Незважаючи на потужний науковий доро-
бок вітчизняних та зарубіжних авторів у вирі-
шенні проблем формування та оцінки конкурен-
тоспроможності суб’єктів господарювання, ва-
ріативність пропонованих індикаторів, склад-
ність та багатоаспектність існуючих методик 
визначення конкурентоспроможності підпри-
ємств, а також відсутність єдиного формалізо-
ваного методичного підходу щодо визначення 
конкурентоспроможності підприємства в сучас-
ній вітчизняній науковій думці вимагають кри-
тичної оцінки різних наукових поглядів з даної 
проблематики та розробки універсального ме-
тодичного підходу, адаптованого до системи 
показників національної статистичної звітності. 

Метою дослідження є розробка методич-
ного підходу до оцінки конкурентоспроможнос-
ті суб’єктів господарювання та використання 
його з метою встановлення рівня конкуренто-
спроможності машинобудівних підприємств 
малого та середнього бізнесу Черкаської облас-
ті. 

Виклад основного матеріалу. На думку бі-
льшості науковців (Г. Л. Азоєва, Р. А. Фатхут-
динова, Ж. Ж. Ламбена, Г. Я. Гольдштейна та 
ін.), дослідження конкурентоспроможності під-
приємства повинно базуватися на комплексній 
оцінці тактичної та стратегічної конкуренто-
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спроможності, що дозволяє підвищити ефекти-
вність прийняття управлінських рішень. Вихо-
дячи з принципів системності, об’єктивності, 
динамічності, конструктивності, ієрархічності, 
моніторингу конкурентних переваг пропонуєть-
ся здійснювати проведення окремої оцінки на 
поточний період (тактичної конкурентоспромо-
жності); оцінки спроможності підприємства 
створювати, розвивати, утримувати конкурентні 

переваги, протистоячи загрозам або використо-
вуючи можливості зовнішнього середовища 
(конкурентостійкості), що забезпечить в майбу-
тньому конкурентоспроможність підприємства 
(стратегічну конкурентоспроможність) [3; 5; 10; 
11]. Внутрішні фактори, що впливають на кон-
курентоспроможність підприємства, відображе-
ні на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурно-функціональна схема внутрішніх факторів, що впливають 
на конкурентоспроможність підприємства [1; 3; 4]. 

 

Структурними складовими тактичної кон-
курентоспроможності підприємства є система 
маркетингу; виробнича система; якість управ-
ління; стійкість кадрів; ефективність фінансової 
і інвестиційної діяльності; рівень соціальної 
відповідальності. Оцінка тактичної конкуренто-
спроможності підприємства передбачає залу-
чення експертів і аналітиків, за результатами 
опитування яких визначаються як окремі показ-
ники, так і вагомість параметрів оцінки. 

У зв’язку з тим, що кожний з цих показни-
ків має різний ступінь важливості для розрахун-
ку коефіцієнта тактичної конкурентоспромож-
ності підприємства (КТК), експертним шляхом 
розробляються коефіцієнти вагомості критеріїв. 

Ранжирування підприємств за рівнем кон-
курентоспроможності проводиться наступним 
чином: 

Ik = Kj / Кпр, (1) 
де Ik – рівень конкурентоспроможності аналізо-
ваного підприємства; 
Kj – показатель конкурентоспособности; 
Кпр – узагальнюючий показник конкуренто-

спроможності аналізованого підприємства. 
Якщо Ik < 1, то аналізоване підприємство 

поступається за рівнем конкурентоспроможнос-
ті конкуренту, коли Ik > 1 – перевершує конку-
рента, рівною конкурентоспроможність є за 
умови Ik = 1. 

Алгоритм розрахунку коефіцієнта конку-
рентоспроможності промислового підприємст-
ва, в загальному вигляді складається з трьох по-
слідовних етапів [7; 8]. 

1. Розрахунок одиничних показників конку-
рентоспроможності і перетворення їх у відносні 
величини (бали), для чого проводиться їх порів-
няння з базовими показниками (середньогалузе-
вими або показниками конкуруючого підприєм-
ства чи підприємства-лідера на ринку). Для цьо-
го використовується 10-бальна шкала, оцінка 
проводиться наступним чином: 
- 2–4 бали отримує показник, що має значення 

гірше, ніж базовий; 
- 5–7 балів – на рівні базового; 
- 8–10 балів – краще, ніж базовий. 

Значимість основних факторів успіху, 

НДДКР, проекти, розробки, ноу-хау, бренди, 
торгові марки, зв’язки і контакти, 

лояльність користувачів 

Достатність формування грошових потоків, 
ефективність їх використовування 

Складові внутрішніх факторів конкурентоспроможності підприємства 

Стійкість виробничої системи 

Виробничі процеси, технології, обладнання 

Якість управління 

Концепції управління, виробничі процеси, 
організаційна і фінансова структура, 

інформаційні системи 

Стійкість кадрів 

Освіта робітників, їх кваліфікаційний рівень, 
професіональні знання, адаптивність і гнучкість 

Стійкість системи маркетингу Соціальна відповідальність 

 Врахування інтересів всіх зацікавлених осіб – 
стейкхолдерів 

Ефективність фінансової і інвестиційної 
діяльності 
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отриманих як середньозважені показники опра- цьованої думки експертів, наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1. 
Значимість основних факторів успіху. 

 

№ Основні фактори успіху Значимість факторів 
1 Ціна 0,2 
2 Умови оплати 0,16 
3 Якість 0,09 
4 Система розподілу 0,09 
5 Активність просування 0,06 
6 Асортимент 0,05 
7 Гарантія, сервіс 0,06 
8 Імідж 0,09 
9 Фінансова стійкість 0,04 
10 Умови постачання, терміни 0,16 

Сумарне значення значимості факторів 1 
 

2. Розрахунок критеріїв конкурентоспро-
можності підприємства за допомогою методу 
ідеальної точки (порівнюється аналізоване під-
приємство з умовним еталонним з використан-
ням математичного співвідношення) [2; 4]: 
K = (1 – Х1j) / 2 + (1 – Х2j) / 2 + ... + (1 – Хnj) / 2, (2) 

Xij = (aij – min aij) / (max aij – min aij), (3) 
де K – узагальнюючий показник конкуренто-
спроможності j-го підприємства; 
Х1j, Х2j., Хnj – стандартизовані показники конку-
рентоспроможності j-го підприємства; 
aij – початкові одиничні показники конкуренто-
спроможності j-го підприємства; 
n – число одиничних показників конкуренто-
спроможності. 

3. Розрахунок коефіцієнту тактичної конку-
рентоспроможності підприємства (КТК), який 
охоплює всі найважливіші оцінки господарської 
діяльності промислового підприємства, виклю-
чає дублювання окремих показників, дозволяє 
швидко і об’єктивно одержати картину поло-
ження підприємства на галузевому ринку. Ви-
користання в ході оцінювання порівняння пока-
зників за рівні проміжки часу уможливлює за-
стосовування цього методу як варіанту операти-
вного контролю окремих служб [6; 9]. 

За результатами оцінки ступеня присутності 
факторів успіху серед конкурентних переваг ос-
новних операторів трьох досліджених сегментів 
ринку (28 – Виробництво готових металевих 
виробів, 33 – Виробництво медичної техніки, 
вимірювальних засобів, оптичних приладів та 
устаткування, годинників, 29 – Виробництво 
машин та устаткування), здійснено наступне ра-
нжування підприємств (табл. 2). 

Основною тенденцією, що була встановлена 
за результатами аналізу є те, що в трьох дослі-
джуваних сегментах ринку, якщо оцінювати за 
ступенем присутності факторів успіху в конку-
рентних перевагах підприємств-виробників, на 
перших місцях знаходяться ті підприємства, які 

займають найбільші частки ринку за обсягами 
продажів товарів (робіт, послуг). 

Це пояснюється, насамперед, недостатньо 
високим рівнем якості продукції підприємств, 
низьким рівнем їхньої фінансової стійкості, а 
також вузьким асортиментним рядом у порів-
нянні з лідерами ринку. Не менш важливими 
для встановлення лідерства на ринку є розгалу-
жена система розподілу (створення якомога бі-
льшої кількості регіональних представництв і 
дилерів, сформована система безперебійного по-
стачання продукції кінцевим споживачам та ін.) 
і підвищення іміджу торгової марки компанії. 
Слабкою стороною більшості досліджуваних 
машинобудівних підприємств є відсутність ре-
гіональних дилерів, що дозволило б мати необ-
хідний запас продукції на регіональних складах. 

Використання факторного аналізу з метою 
визначення показників виробничо-господарської 
діяльності, що найсуттєвіше впливають на кон-
курентоспроможність малих та середніх маши-
нобудівних підприємств Черкащини, а також об-
робка отриманих результатів за допомогою па-
кету прикладних програм STATISTІCA, дозво-
лило виокремити наступні три групи факторів: 
1) характеризує фінансову самостійність підп-

риємства та його здатність створювати та ро-
звивати конкурентні переваги (має відсотко-
ве навантаження 29,28% від загального 
впливу на інвестиційну діяльність), його фо-
рмують 5 показників: коефіцієнт фінансової 
автономності; питома вага залучених коштів 
у валюті балансу; коефіцієнт інвестиції; кое-
фіцієнт фінансової стійкості; оборотність 
власного капіталу; 

2) характеризує рентабельність та ефективність 
фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства, має навантаження – 16,11%, до нього 
увійшли 2 показника: коефіцієнт прибутко-
вості активів; оборотність активів; 

3) відображає маневреність та динаміку фінан-
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сово-господарської діяльності підприємства, 
має навантаження – 11,63%, може бути оха-

рактеризований за допомогою коефіцієнт 
зносу оборотних засобів. 

Таблиця 2. 
Ранг підприємств-виробників відповідно до досягнутої тактичної  

конкурентоспроможності підприємства. 
 

Сегмент Виробники 
Ступінь присутності 

факторів успіху в кон-
курентних перевагах 

Ранг підпри-
ємства 

29
. 

РМЗ Черкаської ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 8,36 1 
ВЛАН, ЧМП 8,09 2 
ТОТ-СТАЙЛ, ТОВ 7,91 3 
РОНО, ПКФ 7,72 4 
ТЕХНОМАШ, завод 7,00 5 
ТРИ С, ТОВ 6,73 6 
Компанія «ЛЕГІОН» 5,72 7 
ТЕХПРОДСЕРВИС, ТОВ 5,46 8 
СПЕЦАВТОТЕХНИКА, ТОВ 5,27 9 
АГРОДЕТАЛЬ, АМП 5,27 10 
ТЕХНОСЕРВИС-С, ТОВ 5,27 11 
ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, ЗАТ 5,18 12 
ЗЕТ-ГРУПП (Z-GROUP) 5,00 13 
МЕХАНОТРОН, ЧНПП 4,90 14 
ПРОМВИТ, ЧПКФ 4,64 15 
ПРОМАВТОМАТИКА-431, ЧМУ КДП 4,54 16 
ТЕМП, ВАТ 4,36 17 
НВП ТЕХНОЦЕНТР, ЧП 4,27 18 
УПМАШ, завод пакувальних машин 3,90 19 
БРЕЗЕ, ЧП 3,82 20 
СТАНКО-ГРУПП, НПП (STANCO-GROUP) 3,73 21 
СПЕЦМАШ, ЧП 3,73 22 
УКРПЬЕЗО, ВАТ 3,36 23 
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ФОТОПРИБОР, НПК, ДП 8,09 1 
ОНТФ, НПФ 7,73 2 
Черкаська електротехнічна компанія 7,00 3 
С.А.У.К., НПК 6,73 4 
СЕМПАЛ, ТОВ 5,27 5 
Черкаський приладобудівний завод, ВАТ 5,00 6 
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Завод СТРОММАШ, ООО 7,45 1 
Черкаський монтажно-заготовчий завод, ООО 7,36 2 
КОНВЕСТ 6,36 3 
МАГИСТРАЛЬ ПЛЮС, ЧП 5,36 4 
ВОСТИК, ПКФ 5,36 5 
ТЕКС, ЧП 5,27 6 
Черкаський ремонтно-механічний завод, ВАТ 4,64 7 
ОБИС, ТОВ 4,45 8 

 

Висновки. Запропонований методичний 
підхід до оцінки конкурентоспроможності підп-
риємств машинобудівної галузі, розроблений з 
використанням елементів міжнародних методик 
оцінки конкурентоспроможності, методів фак-
торного та системного аналізу, матричного ме-
тоду. Він дозволяє здійснити комплексний ана-
ліз та ранжування за конкурентоспроможністю 
підприємств на рівні галузі та області й встано-
вити їх тактичну конкурентоспроможність. 
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Постановка проблемы. Санаторно-курорт-

ный комплекс – один из важнейших секторов 
экономики. Затяжной экономический кризис, 
охвативший все сферы экономики, нанес немало 
потерь СКК. Выход санаторно-курортного ком-
плекса из кризисного состояния может быть 
осуществлен только после восстановления пол-
ноценного инвестиционного процесса, направ-
ленного на восстановление базы СКК. Основной 
задачей государства в этом плане является со-
здание благоприятного инвестиционного кли-
мата и стимулирования инвестиционных про-
цессов. 

Инвестиционный климат является важной 
составляющей системы экономики, которая 
должна создать предпосылки для стабильного 
инвестиционного роста путем активной инве-

стиционной деятельности. 
Проблема повышения эффективности инве-

стиционного процесса – одна из наиболее важ-
ных. Но в Украине инвестиционная активность 
внутренних и зарубежных инвесторов в значи-
тельной мере сдерживается за счет сформиро-
ванного неблагоприятного инвестиционного 
среды, целого ряда внешних и внутренних фак-
торов. Поэтому проблема улучшения инвести-
ционной политики в сфере СКК является чрез-
вычайно актуальной на нынешнем этапе эконо-
мического развития Украины. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Различные аспекты проблемы, кото-
рая исследуется, освещаются в научных трудах 
Берзона Н., Ветитнева А. М., Стафийчука В. И., 
Фоменко М. В., Присенко В. Г. 
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охвативший все сферы экономики, нанес немало 
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плекса из кризисного состояния может быть 
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ноценного инвестиционного процесса, направ-
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задачей государства в этом плане является со-
здание благоприятного инвестиционного кли-
мата и стимулирования инвестиционных про-
цессов. 

Инвестиционный климат является важной 
составляющей системы экономики, которая 
должна создать предпосылки для стабильного 
инвестиционного роста путем активной инве-

стиционной деятельности. 
Проблема повышения эффективности инве-

стиционного процесса – одна из наиболее важ-
ных. Но в Украине инвестиционная активность 
внутренних и зарубежных инвесторов в значи-
тельной мере сдерживается за счет сформиро-
ванного неблагоприятного инвестиционного 
среды, целого ряда внешних и внутренних фак-
торов. Поэтому проблема улучшения инвести-
ционной политики в сфере СКК является чрез-
вычайно актуальной на нынешнем этапе эконо-
мического развития Украины. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Различные аспекты проблемы, кото-
рая исследуется, освещаются в научных трудах 
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Проблема инвестиционного процесса акту-
альна и многогранна. Вопросы инвестирования 
освещены в публикациях многих украинских и 
зарубежных экономистов. А. Кужелева подчёр-
кивает роль института государства в формиро-
вании политики иностранного инвестирования; 
Т. Майорова исследует пути и механизмы ре-
форм, которые обеспечат благоприятный инве-
стиционный климат в Украине для активизации 
инвестиционной деятельности; В. Васенко 
определяет сущность нетрадиционных форм 
государственного регулирования экономики, 
выявляет механизмы привлечения инвестиций в 
экономику Украины; М. Трохимченко обосно-
вывает направления усовершенствования фи-
нансового механизма инвестиционного обеспе-
чения сбалансированного регионального разви-
тия. 

В то же время многие аспекты данной про-
блематики остаются нераскрытыми и требуют 
дальнейшего изучения, особенно в новых ры-
ночных условиях хозяйствования. 

Цель статьи – проанализировать совре-
менное состояния управления инвестиционной 
деятельностью в Автономной Республике 
Крым, выделить приоритетные направления ин-
вестиционного развития, которые сделают воз-
можным создание благоприятных условий для 
активизации инвестиционных процессов и при-
влечения инвестиционных ресурсов. 

Изложение основного материала. Одним 
из приоритетных направлений работы прави-
тельства автономии является реформирование 
санаторно-курортного комплекса. Учитывая по-
стоянное повышение требований к обслужива-
нию отдыхающих из ближнего зарубежья, а 
также достаточно ограниченные инвестицион-
ные ресурсы Украины, остро встает вопрос фи-
нансирования проектов реорганизации санатор-
но-курортного комплекса. 

В проекте Государственного бюджета 
Украины на 2012 год предусмотрено выделение 
Крыму субвенции, средства которой предпола-
гается направить на развитие инфраструктуры 
автономии. Несмотря на выделяемые автономии 
крупные государственные ресурсы, Крым нуж-
дается в привлечении инвестиций. 

Нехватка собственных инвестиционных ре-
сурсов требует от правительства Украины поис-
ка новых, более стабильных источников, нахо-
дящихся вне пределов государства, для финан-
сирования трансформационных процессов. В 
роли таких источников могут выступать ино-
странные инвестиции [1]. 

Основными препятствиями для иностран-
ных инвестиций в Украину являются неста-
бильное и чрезмерное государственное регули-

рование; нечеткая правовая система; изменчи-
вость экономической среды; коррупция: боль-
шой налоговый груз; проблемы по установле-
нию четких прав собственности; низкий уровень 
доходов граждан; трудности в общении с прави-
тельством и приватизационными органами; из-
менчивость политической среды; отсутствие 
материальной инфраструктуры; проблемы вы-
хода на внутренний и внешний рынки и другие. 

В связи с этим большое значение имеет со-
вершенствование процесса формирования инве-
стиционной политики государства, что может 
активизировать или сдерживать функциониро-
вания иностранных инвестиций в национальной 
экономике, регулировать их объемы и техноло-
гический состав [2]. 

Инвестиционная политика государства как 
часть экономической политики направлена на 
создание субъектам хозяйствования необходи-
мых условий для привлечения и концентрации 
средств на нужды расширенного воспроизвод-
ства основных средств производства, преиму-
щественно в отраслях, развитие которых опре-
делено в качестве приоритетов структурно-
отраслевой политики, а также обеспечение эф-
фективного и ответственного использования 
этих средств и осуществление контроля за ним 
[3, ст. 10]. 

Историко-генетический, ментально-этниче-
ский и природно-экономический потенциал 
крымского региона позволяют определить его 
как один из наиболее инвестиционно привлека-
тельных регионов Украины [4]. 

По итогам оценки результатов деятельности 
Совета министров Автономной Республики 
Крым, областных, Киевской и Севастопольской 
государственных администраций за январь–
июнь 2011 года, проведенной Министерством 
экономического развития и торговли Украины, 
Крым занял 2 место среди регионов Украины по 
направлению «инвестиционная, научная и ин-
новационная деятельность». 

Служба кредитных рейтингов Standard and 
Poor’s в июне 2011 года пересмотрела прогноз 
по рейтингам Автономной Республики Крым со 
«Стабильного» на «Позитивный». Одновремен-
но подтвержден долгосрочный кредитный рей-
тинг «В-» и повышен рейтинг по национальной 
шкале с «uaBBB-» до «uaBBB» (рис. 1). 

По объемам привлечения иностранного ка-
питала автономия входит в первую десятку сре-
ди регионов Украины. Среди регионов ведущие 
места по объемам инвестиций удерживают го-
рода Симферополь, Ялта, Красноперекопск, 
Алушта, Армянок и Сакский район, в которые 
направлено 83,8% общего объема прямых ино-
странных инвестиций в Автономную Республи-
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ку Крым. 
Несмотря на наличие позитивных тенден-

ций инвестиционного процесса Автономной 
Республики Крым, недостаточность поступаю-

щих инвестиционных ресурсов для развития ав-
тономии требует повышения инвестиционной 
привлекательности ее регионов. 

 

Рис. 1. Кредитный рейтинг АРК. 
 

Проблемы, непосредственно влияющие на 
инвестиционную деятельность в Автономной 
Республике Крым, характерны для всего госу-
дарства: 
- регуляторные и административные барьеры, 

которые осложняют инвестору вхождение на 
рынок, освоение новых видов продукции, их 
экспорт; 

- усложненный доступ к ресурсам, в т. ч. зе-
мельным, что снижает производительность и 
конкурентоспособность бизнеса; 

- отсутствие гарантий защиты прав владель-
цев, в частности интеллектуальных прав, что 
существенно повышает риск инвестиций в 
экономику региона и тормозит развитие вы-
сокотехнологичных производств; 

- нехватка четких и справедливых правил ве-
дения бизнеса, которые являются одной из 
главных предпосылок возникновения кор-
рупции. 

Кроме того, ситуации в Автономной Рес-
публике Крым присущ ряд особенностей: 
- не во всех регионах конкретизированы прио-

ритеты развития и потребности в инвестици-
онных ресурсах, отсутствуют соответствую-
щие программы, а финансирование отдель-
ных мероприятий по осуществлению инве-
стиционной деятельности не регулярно или 
отсутствует вообще; 

- отмечается недостаточная проработка инве-
стиционных предложений, учитывающих ин-
тересы территориальных громад и интересы 
потенциальных инвесторов (являющихся 
взаимоинтересными); 

- отсутствуют действенные механизмы стиму-

лирования внутренних и внешних инвести-
ций на региональном уровне; 

- требует повышения уровень кадрового по-
тенциала органов местного самоуправления 
и других ведомств, задействованных в инве-
стиционных процессах; 

- не в полной мере деятельность проектов 
(программ) международной технической по-
мощи на территории автономии согласуется 
с приоритетами экономического и социаль-
ного развития; 

- несовершенна система информационного 
обеспечения инвестиционной деятельности, 
в т. ч. недостаточна предоставленность Ав-
тономной Республики Крым в информаци-
онном пространстве иностранных государств 
для формирования положительного имиджа 
Автономной Республики Крым. 

Согласно докладу о конкурентоспособности 
Украины Фонда «Эффективное управление» ос-
новными проблемами для ведения бизнеса и 
привлечения инвестиций в Автономной Респуб-
лике Крым являются слабая институциональная 
среда (низкие оценки эффективности рынка то-
варов и развитости финансового рынка, наличие 
торговых барьеров, бремя таможенных проце-
дур) с ограниченной защитой права интеллекту-
альной собственности и отсутствием достаточ-
ной прозрачности в принятии решений относи-
тельно государственной политики [5]. 

По природным условиям, необходимым для 
рекреационной специализации, Крым относится 
к особенным регионам, поскольку обладает 
уникальными по своему составу и свойствам 
видами курортологических ресурсов: минераль-
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ными водами и грязями, субсредиземноморской 
природой, теплым морем, привлекательными 
природными и архитектурными ландшафтами. 
Наличие данных видов ресурсов предопределя-
ют возможность организации высокоэффектив-
ной оздоровительной и познавательной рекреа-
ционной деятельности на протяжении всего го-
да [6]. 

Туристско-рекреационный комплекс Крыма 
оказывает стимулирующее воздействие на раз-
витие многих сопутствующих отраслей и созда-
ет предпосылки к устойчивому социально-
экономическому развитию региона. Развитие 
рекреации и туризма в регионе позволяет ре-
шать проблему занятости крымчан и роста их 
семейного благосостояния. В предоставлении 
основных услуг отдыхающим занято около 40 
тыс. чел., а в пик сезона – более 100 тыс. чел., 
что является самым высоким показателем в 
Украине. Вместе с тем доля занятого на сана-
торно-курортных предприятиях населения в 
2009 г. составляла менее 5%, а в деятельности 
туроператоров и турагентств – менее 1% эконо-
мически активного населения. Основные про-
блемы низкой экономической эффективности 
функционирования туристско-рекреационного 
комплекса Крыма вызваны сезонным характе-
ром работы подавляющего большинства здрав-
ниц, неконкурентоспособностью многих видов 
услуг вследствие ограниченного ассортимента, 
неудовлетворительным качеством услуг и не-
гибким ценообразованием; значительной изно-
шенностью основных фондов и отвлечением 

средств на их поддержание в рабочем состоя-
нии. 

Инвестиционная активность в туристско-
рекреационном комплексе АРК и г. Севастополя 
остается низкой и не может обеспечить эффек-
тивную реструктуризацию и усиление конку-
рентных позиций Крыма на международном 
рынке туристско-рекреационных услуг. Объем 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по со-
стоянию на 01.01.2010 г. достиг 150,0 млн. долл. 
США, или 20,9% общего объема капиталовло-
жений в АРК. В географической структуре ПИИ 
устойчиво преобладают инвестиции Беларуси, 
Виргинских Британских островов, Кипра; 
удельный вес ПИИ Российской Федерации в 
секторе санаторно-курортных и гостиничных 
услуг имеет тенденцию к снижению. Основным 
реципиентом ПИИ в Крыму остается Большая 
Ялта (102,5 млн. долл. США). Из других регио-
нов инвестиционно привлекательными являют-
ся Евпатория и Алушта (санаторно-курортное 
хозяйство), Симферополь и Феодосия (гости-
ничное хозяйство) Алушта и Судак (туризм). 
Районы нового освоения для иностранных инве-
сторов пока интереса не представляют. В регио-
нах Крыма отсутствуют стратегические планы 
привлечения инвестиций в сферу рекреации и 
туризма, не созданы инвестиционные поли-
язычные веб-сайты. Характерно преобладание 
мелких нецентрализованных участков, непри-
годных для комплексных масштабных инвести-
ционных проектов [7]. 
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Рис. 2. Динамика прямых иностранных инвестиций в туристско-рекреационный 
комплекс АР Крым, тыс. долл. США [7]. 

 

Стратегия управления инвестиционным про-
цессом должна формироваться на двух уровнях: 
общегосударственном и региональном. На об-
щегосударственном уровне она должна вклю-

чать следующие процессы: 
- обеспечение нормативно правовой и законо-

дательной базы; 
- разработка стратегии привлечения инвести-
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ций; 
- определение приоритетных территорий и 

объектов рекреационно-туристического про-
филя для инвестирования; 

- установление приоритетов налоговой регу-
ляции. 

На региональном уровне она должна вклю-
чать такие процессы: 
- осуществление маркетинговых исследований 

рынка инвестиций, проведения мониторинга 
рекреационно-туристических ресурсов и тер-
риторий; 

- разработка инвестиционных предложений 
для наиболее перспективных рекреационно-
туристических объектов; 

- формирование карты инвестиционной при-
влекательности региона; 

- внесение предложений относительно совер-
шенствования инвестиционной политики в 
государственные органы власти. 

Создание благоприятных условий для роста 
инвестиционной активности в СКК возможно 
путем применения стратегии управления инве-
стиционным процессом и решением следующих 
задач: 
- определить специфику инвестиционной дея-

тельности в курортной отрасли: ретроспек-
тивно-перспективный анализ; 

- систематизировать современные подходы и 
методы управления инвестиционным про-
цессом в СКК на микро- и макроуровне; 

- определить сущность и особенности инве-
стиционной стратегии в курортной отрасли; 

- определить критерии эффективности страте-
гического управления инвестиционной дея-
тельности СКК; 

- проанализировать инвестиционную привле-
кательность санаторно-курортной отрасли 
Украины на фоне общегосударственной ин-
вестиционной динамики; 

- обосновать инвестиционное зонирование 
Украины. Проблемы неравного распределе-
ния инвестиций в СКК; 

- проанализировать инвестиционный потенци-
ал крымского СКК: проблемы его обеспече-
ния и поддержки; 

- оценить эффективность реализуемых мер по 
активизации инвестиционного процесса в 
СКК Крымской автономии; 

- обосновать элементы и этапы новой инве-
стиционной стратегии в санаторно-
курортном комплексе Крыма; 

- сформировать прогнозы инвестиционной де-
ятельности в СКК Крыму: механизмы орга-
низационно-финансовой поддержки страте-
гии. 

Выводы. Для успешного реформирования 
СКК необходимо создание благоприятных 
условий для активизации инвестиционных про-
цессов и привлечения инвестиционных ресур-
сов. Достижение поставленной цели возможно 
путем реализации следующих приоритетных 
направлений инвестиционного развития: оцен-
кой системы управления инвестиционным про-
цессом; изучением инвестиционного зонирова-
ния и выявлением неравномерности распреде-
ления инвестиций в СКК; повышение эффек-
тивности стратегии управления инвестицион-
ным процессами; развитие внешнеэкономиче-
ских связей; формирование инвестиционного 
имиджа Крыма. 
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ций; 
- определение приоритетных территорий и 

объектов рекреационно-туристического про-
филя для инвестирования; 

- установление приоритетов налоговой регу-
ляции. 
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путем применения стратегии управления инве-
стиционным процессом и решением следующих 
задач: 
- определить специфику инвестиционной дея-

тельности в курортной отрасли: ретроспек-
тивно-перспективный анализ; 

- систематизировать современные подходы и 
методы управления инвестиционным про-
цессом в СКК на микро- и макроуровне; 

- определить сущность и особенности инве-
стиционной стратегии в курортной отрасли; 

- определить критерии эффективности страте-
гического управления инвестиционной дея-
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Украины на фоне общегосударственной ин-
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- обосновать инвестиционное зонирование 
Украины. Проблемы неравного распределе-
ния инвестиций в СКК; 

- проанализировать инвестиционный потенци-
ал крымского СКК: проблемы его обеспече-
ния и поддержки; 

- оценить эффективность реализуемых мер по 
активизации инвестиционного процесса в 
СКК Крымской автономии; 

- обосновать элементы и этапы новой инве-
стиционной стратегии в санаторно-
курортном комплексе Крыма; 

- сформировать прогнозы инвестиционной де-
ятельности в СКК Крыму: механизмы орга-
низационно-финансовой поддержки страте-
гии. 

Выводы. Для успешного реформирования 
СКК необходимо создание благоприятных 
условий для активизации инвестиционных про-
цессов и привлечения инвестиционных ресур-
сов. Достижение поставленной цели возможно 
путем реализации следующих приоритетных 
направлений инвестиционного развития: оцен-
кой системы управления инвестиционным про-
цессом; изучением инвестиционного зонирова-
ния и выявлением неравномерности распреде-
ления инвестиций в СКК; повышение эффек-
тивности стратегии управления инвестицион-
ным процессами; развитие внешнеэкономиче-
ских связей; формирование инвестиционного 
имиджа Крыма. 
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У статті визначено основні проблеми капіталізації банківської системи, вплив світової фінан-
сової кризи на її стан. Показано суть та необхідність виконання запропонованих вимог Базеля ІІІ. 
Проаналізовано надзвичайно важливе значення вирішення проблеми капіталізації українських банків. 

Ключові слова: банки, капітал, криза, ліквідність, мораторій, норматив капіталу, рівень капі-
талізації, рефінансування. 

В статье определены основные проблемы капитализации банковской системы, влияние мирово-
го финансового кризиса на её развитие. Показана сущность, необходимость выполнения предло-
женных требований Базель ІІІ. Проанализировано чрезвычайно важное значение решения проблемы 
капитализации украинских банков. 

Ключевые слова: банки, капитал, кризис, уровень капитализации, ликвидность, рефинансирова-
ние, мораторий, норматив капитала. 

The article defines the main problems of banking system capitalization and analyses the influence of the 
global financial crisis on it. The article also stresses the necessity to satisfy Bazel’s ІІІ demands. Great im-
portance to solve the problem of Ukrainian banking capitalisation is emphasized. 

Key words: banks, capital, crisis, liquidity, moratorium, standard of capital, level of capitalization, re-
financing. 

 
Постановка проблеми. Ступінь впливу 

економічних, фінансових криз на банківську си-
стему залежить від багатьох факторів, але голо-
вним із них є стан самої банківської системи на 
початку кризи. При цьому особливе значення 
має рівень капіталізації банків, надійні захисні 
механізми. 

Фінансова криза 2008–2009 рр. засвідчила 
суттєву нестачу капіталу в українських банках, 
тому вирішення цієї проблеми має надзвичайно 
важливе значення для вітчизняних фінансових 
інститутів. Запровадження в Україні міжнарод-
них стандартів достатності капіталу банків 
створить більш сприятливі умови для ефектив-
ної їх діяльності та інтеграції в міжнародну бан-
ківську систему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі оцінювання банківського капіталу, рі-
вню капіталізації присвячені наукові праці В. 
Андрійчука, В. Василенка, П. Гайдуцького, В. 
Корнєєва, Б. Луціва, В. Міщенка, А. Пересади та 
ін. Значний інтерес викликають останні публі-
кації, присвячені проблемам банківського капі-
талу відповідно до вимог Базеля ІІІ [1; 2]. Зна-
чимість, багатогранність проблеми вимагає но-
вих наукових досліджень. 

Мета статті – дослідити проблему капіталі-
зації банків, її роль у подоланні фінансової кри-
зи; проаналізувати основні вимоги Базеля ІІІ до 
капіталу банків, стан та проблеми капіталізації 
банківської системи України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Криза 2008–2009 рр. відчутно вразила бан-
ківську систему України. Лише за півроку з по-
чатку кризи – з вересня 2008-го по березень 
2009-го – втрати фінансових установ становлять 
57 млрд. грн. і 4 млрд. дол. (за підсумками бере-
зня 2009 року було зафіксовано мінімум за де-
позитами фізичних осіб – 191,3 млрд. грн.) [3]. 

Високою залишається криза несплати боргів ба-
нкам. Так, у 2011 р. прострочена заборгованість 
за позиками перевищила 83 млрд. грн. (10% за-
гальної суми наданих кредитів). І це тоді, як за 
11 місяців банки списали безнадійні борги на 25 
млрд. гривень [4]. Світові витрати від фінансо-
вої кризи у 2009 р. досягли 5 трлн. дол. США, 
що становить 160 бюджетів України [5, с. 3]. 

З метою стабілізації ситуації у банківському 
секторі багато провідних країн реалізували без-
прецедентні за своїми масштабами антикризові 
заходи: 
- виділення кредитів підтримки, як правило, в 

обмін на акції та інші цінні папери ТНБ, так, 
США збільшили обсяг позик, що надавалися 
банкам, більше ніж у 10 разів порівняно із 
серединою 2007 р. [6, с. 10]; 

- зниження ставки рефінансування (банк Анг-
лії – з 5,25% до 0,5% річних, ЄЦБ – 34,25% 
до 1,25% річних) [6, с. 10]; 

- у багатьох країнах були розширені масштаби 
гарантійно-страхової підтримки операцій ба-
нків; 

- держави організовували викупи проблемних 
активів, наприклад, США – банк Citygroup 
Inс – 20 млрд. дол., Ірландія – уряд вклав 5,5 
млрд. євро у придбання активів проблемних 
банків, Німеччина – держава купила 25% ак-
цій Commerzbank, другого за величиною ко-
мерційного банку ФРН, шляхом додаткового 
вливання 10 млрд. євро у його капітал; 

- держави спрямували значні засоби для река-
піталізації банків: 
Швейцарія – для UBS – 5 млрд. дол.; 
Бельгія – 17,4 млрд. євро для банків Dexia, 
Ethias, Forts, KBC; 
КНР – 19 млрд. дол. для банку Agricultural 
Bank of China; 
Франція – загальна сума 40 млрд. євро; 
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Фінляндія – 4 млрд. євро; 
Нідерланди – 36,6 млрд. євро; 
Австрія – 15 млрд. євро тощо [7, с. 67–68]. 

Всього лише в кінці першого кварталу 2009 
року загальний обсяг засобів, спрямованих за-
рубіжними провідними країнами на підтримку 
національного банківського сектора (без ураху-
вання операцій рефінансування), за деякими 
оцінками, складає 6,5–7 трлн. дол. (10–12% сві-
тового ВВП) [3, с. 11]. 

У 2010 р. продовжувалися заходи, спрямо-
вані на стабілізацію фінансово-кредитної систе-
ми. Ключові процентні ставки упродовж року 
залишалися на рівні 0,25% річних за депозит-
ними операціями та 1,0% річних за операціями з 
рефінансування [8, с. 7]. 

Проведені заходи урядів та центральних ба-
нків уже у 2010 р. дали позитивні наслідки. Так, 
у США після падіння ВВП у 2009 р. на 2,4% у 
2010 р. відбулося зростання на 2,9%, у країнах 
Єврозони приріст ВВП становив за рік 0,8%, а у 
ІV кварталі 1,9% [8, с. 7]. 

Національний банк України також підтри-
мував комерційні банки стабілізаційними кре-
дитами рефінансування. Так, загальна сума ко-
штів ліквідності, виділених банкам, перевищила 
80 млрд. грн., із яких 70% згодом було пролон-
говано на сім років. Але не всі банки в Україні 
змогли пережити кризу. Тимчасову адміністра-
цію було запроваджено у 26 банках із 176 дію-
чих на той період [3]. 

В Україні облікова ставка НБУ була і зали-
шається вищою порівняно зі ставками центро-
банків економічно розвинутих країн. На думку 
В. Корнєєва, у посткризовий період подальше 
зниження облікової ставки НБУ як засобу про-
тидії кредитному стисненню доцільно відтермі-
нувати [9, с. 33], оскільки різке зменшення облі-
кової ставки може збільшити відсоткові ризики 
для банківської системи. За наявних високовар-
тісних депозитів банки не мають можливості 
здійснювати кредитування за низькими ставка-
ми. 

Неоднозначно оцінюється і запровадження 

НБУ мораторію. По-перше, він не був бездоган-
ним із юридичної точки зору. Багато громадян і 
не без підстав розглядали його як порушення їх 
прав. По-друге, мораторій не поширювався на 
всіх громадян. «Наближені», «вибрані», очевид-
но, знаючи про рішення НБУ, змогли завчасно 
вилучити із банків свої вклади, і це мало досить 
негативний резонанс у суспільстві. По-третє, 
мораторій було введено із значним запізненням. 
І, можливо, найголовніше у суспільстві як на-
слідок попередніх реформ ще так званого пере-
будовчого періоду не було довіри до банківської 
системи. 

Наявні також інші претензії до НБУ. Так, на 
думку представників комерційних банків, зок-
рема Асоціації українських банків, НБУ з про-
фесійного регулятора перетворився на орган 
бюрократичного впливу і чинить адміністрати-
вний тиск через механізм перевірок і фіскаль-
них заходів [4]. 

Підвищення надійності й ефективної діяль-
ності банків значною мірою залежить від розмі-
рів їх капіталізації. На нашу думку, низька капі-
талізація банківської системи в Україні є клю-
човою перешкодою на шляху її модернізації. 

За підсумками саміту G 20 у Сеулі 12 лис-
топада 2010 р. були схвалені пропозиції БКБН 
про нові банківські стандарти капіталу і ліквід-
ності (Базель ІІІ). 

Поява нових стандартів Базель – це реакція 
на глобальну фінансову кризу, однією з причин 
якої були недоліки пруденційного регулювання 
діяльності фінансових посередників. В умовах 
поглиблення фінансової глобалізації, функціо-
нування та регулювання діяльності фінансових 
посередників перестали відповідати сучасним 
вимогам [10]. 

Основні вимоги стосуються вимог до капі-
талу банків: пропонується підвищити норматив 
відношення статутного капіталу до активів, 
зважених за рівнем ризиків з 2% до 4,5%, а та-
кож збільшити аналогічний норматив за капіта-
лом І рівня з 4% до 8%. Загалом схема змін до 
капіталу має такий вигляд (табл. 1) [10]. 

 

Таблиця 1. 
Вимоги до капіталу банків відповідно до «Базеля ІІІ», %. 

 

Показники Статутний 
капітал Капітал І рівня Регулятивний 

капітал 
Мінімальні вимоги 4,5 6,0 8,0 
Буфер капіталу 2,5 – – 
Мінімальне значення з урахуванням 
буферу капіталу 

7,0 8,5 10,5 

Діапазон антициклічного розвитку 0,25 – – 
 

Основним нововведенням є істотне підви-
щення вимог до формування капіталу І рівня, до 
якого рекомендовано включати лише акції та 

нерозподілений прибуток. Показник капіталу 
першого рівня повинен зростати з 4% до 6%. 
Структура капіталу виглядає так: основний ка-
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пітал – 6%, додатковий – 2%, капітал ІІІ рівня 
скасовано. Обмеження банків від надмірних ри-
зиків можливе шляхом встановлення нового ро-
зміру коефіцієнта левереджу – відношення об-
сягу позичкових капіталів до власних – на рівні 
3,5%. Зазначений показник є нововведенням. 
Створення капітального буферу дозволяє бан-
кам застрахуватися від великих втрат у випадку 
майбутніх криз. Перехід на вимоги буде посту-
повим з 2013 р. по 2019 р. Крім того, буде вве-
дено обмеження з показника левереджа (попе-
редньо на рівні 3%). Необхідність поступового 
переходу до нових вимог пояснюється такими 
факторами: при негайному запровадженні нових 
вимог банки повинні будуть суттєво знизити 
свою кредитну активність і підвищити вартість 
капіталу, що може призвести до уповільнення 
темпів економічного зростання [11, с. 32]. 

При суттєвому нарощуванні кредитного ри-
зику за рахунок зростання обсягу кредитних 
операцій передбачено формування антицикліч-
ного резерву від 0% до 0,25% від статутного ка-
піталу. 

Встановлені Базелем ІІІ обов’язкові параме-
три контролю за ризиком ліквідності, а саме ко-
ефіцієнт ліквідного покриття – банки повинні 
мати ліквідні активи, які б на 100% покривали 
короткострокові зобов’язання банків терміном 
менше місяця; коефіцієнт левериджу – відно-
шення обсягу капіталу першого рівня до сукуп-
них активів зважених з урахуванням ризику на 
рівні 3%. 

В Україні стандартами є нормативи капіта-
лу банків, розрахунок яких представлено в Ін-
струкції про регулювання діяльності банків Ук-
раїни [12]. До них відносять певні нормативи. 
• Мінімальний розмір регулятивного капіталу 

банку (Н1), який має становити 120 млн. 
грн., розмір регулятивного капіталу банку не 
може бути меншим, ніж його статутний капі-
тал. 

• Норматив адекватності регулятивного капі-
талу (норматив платоспроможності), який ві-
дображає здатність банку своєчасно і в пов-
ному обсязі розрахуватися за своїми зо-
бов’язаннями, що впливають із торговель-
них, кредитних або інших операцій грошово-
го характеру. Чим вище значення показника 
адекватності регулятивного капіталу, тим бі-
льша частка ризику, що її приймають на себе 
власники банку, і, навпаки, чим нижче зна-
чення показника, тим більша частка ризику, 
що її приймають на себе кредитори/вкладни-
ки банку. Значення нормативу Н 2 діючих 
банків має бути не менше12%. 

• Норматив (коефіцієнт) співвідношення регу-
лятивного капіталу до сукупних активів, 

який відображає розмір регулятивного капі-
талу, необхідний для здійснення банком ак-
тивних операцій. Норматив Н3 встановлює 
мінімальний коефіцієнт співвідношення ре-
гулятивного капіталу до сукупних активів. 
Нормативне значення – не менше 9%. 

Рішення про збільшення нормативного зна-
чення мінімального розміру регулятивного капі-
талу до 120 млн. грн. було прийнято НБУ у сер-
пні 2010 р., і вже з січня 2012 р. банкам, що не 
виконують вимогу, буде заборонено залучати 
депозити фізичних осіб, які перевищують обсяг, 
зафіксований на час вступу у дію постанови 
НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України» 
від 09.09.2010 р. № 273 [13]. Так, станом на 
01.10.2010 р. у 71 вітчизняного банку (40% від 
загальної кількості) розмір власного капіталу 
становить менше 120 млн. грн. Для відповіднос-
ті встановленим критеріям до 1 січня 2012 р. 
цим банкам потрібно збільшити свій регулятив-
ний капітал на загальну суму близько 2,6 млрд. 
грн. [14], що є дуже непростим завданням. 

З початком фінансової кризи 2008 р. спо-
стерігається перевищення темпів зростання ка-
піталу, особливо зареєстрованого сплаченого 
статутного капіталу банку, над темпами зрос-
тання активів. У післякризовий період відбулося 
деяке збільшення коефіцієнту капіталізації (до 
0,15% проти 0,12%); адекватності регулятивно-
го капіталу (до 20,8% проти 14,01%); частка 
статутного капіталу (1,06 % проти 0,62%), що є 
свідченням незначних зрушень у підвищенні рі-
вня капіталізації банків. Однак від’ємний пока-
зник рентабельності капіталу за 2009–2010 рр. 
(–32,52% і –10,19%) свідчить про те, що наслід-
ки кризи ще не подолані і проблема капіталіза-
ції, ліквідності банківської системи в Україні ще 
залишається не вирішеною. 

Проблеми капітальної адекватності банків в 
Україні є наслідком особливостей трансформа-
ції господарського механізму, що проявилася у 
поспішній лібералізації фінансової сфери. Дер-
жава пред’являла мінімальні внески до капіталу 
банків, що створювалися, наслідком чого стала 
поява багатьох банків, що мали мізерний капі-
тал. У 1997 р. 228 діючих банків мали сукупний 
статутний капітал усього 88 млн. грн. [15]. 

Негативною тенденцією у вітчизняній бан-
ківській системі є збільшення залежності бан-
ківських ресурсів від поточних вкладів і змен-
шення від більш стабільних ресурсів (строкові 
кошти підприємств і населення, які становили у 
2005 р. – 40,2%; 2008 р. – 33,9%; 2009 р. – 
30,7%; 2010 р. – 26,9%; 2011 р. – 32,2%) [8; 16; 
17]. В умовах кризи згубність такого становища 
ще більше посилюється, тому що міжбанківські 
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кредити отримати складно, закордонні запози-
чення досить дорогі. При недостатній капіталі-
зації, низькій ліквідності виходити банкам із 
кризи важко. 

Вимоги Базеля ІІІ неоднозначно оцінюють-
ся фахівцями з банківської справи у Західній 
Європі. На думку автора статті [18], й маленькі 
інституції вносять свій вклад до стабілізації фі-
нансового ринку. Для створення власного капі-
талу передбачено так звані перехідні правила, 
які є недоліком для малих інституцій. Напри-
клад, багато німецьких малих банків мають іпо-

теки, які демонструють високу платоспромож-
ність. Проте цих іпотек не досить щодо вимог 
Базель ІІІ. Більшість малих банків не виконують 
вимог ліквідності. Автор пропонує вимоги Ба-
зель ІІІ використовувати лише для великих бан-
ків, а малі банки в Європі вилучити з того чис-
ла, діяльність яких ґрунтується на правилах Ба-
зель ІІІ. 

Аналіз стану капіталізації банківської сис-
теми України за 2005–2010 рр. свідчить про не-
однозначність процесів, що відбуваються у бан-
ківській системі (табл. 2) [15, с. 34]. 

Таблиця 2. 
Показники рівня капіталізації банківської системи за 2005–2010 рр. 

 

Показник 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 
Активи банків, 
млн. грн. 134348 213878 340179 599396 926086 880302 942088 

Власний капітал, 
млн. грн. 18421 25451 42566 69578 119263 115175 137725 

з нього: сплачений 
зареєстрований ста-
тутний капітал 

11648 16144 26266 42873 82451 119189 145857 

Частка іноземного 
капіталу у статутно-
му капіталі банків, % 

9,6 19,5 27,6 35 36,7 35,8 40,6 

Регулятивний капі-
тал, млн. грн. 18188 26373 41148 72265 123066 135802 160897 

Результат діяльнос-
ті, млн. грн. 1263 2170 4144 6620 7304 –38450 –13027 

Коефіцієнт капіталі-
зації 014 012 013 012 013 013 015 

Коефіцієнт співвід-
ношення приросту 
капіталу та активів 

– 064 1,14 083 1,31 069 2,79 

Темпи приросту ка-
піталу, % 016 38,16 67,25 63,46 71,41 –3,43 19,58 

Темпи приросту ре-
гулятивного капіта-
лу, % 

– 45,00 56,02 75,62 70,30 10,35 18,48 

Темпи приросту ак-
тивів, % – 59,20 59,05 76,20 54,20 –4,94 7,02 

Темпи приросту ста-
тутного капіталу, % – 38,60 62,70 63,23 92,32 44,55 22,37 

Адекватність регу-
лятивного капіталу 16,81 14,95 14,19 13,92 14,01 18,08 20,83 

Мультиплікатор ка-
піталу 11,53 13,25 12,95 13,98 11,23 7,39 6,46 

Частка статутного 
капіталу у капіталі 
банку 

063 0,63 0,62 0,62 0,69 1,03 1,06 

Фінансовий леве-
ридж 086 0,88 0,87 0,88 0,87 0,87 0,85 

Рентабельність ка-
піталу, % 8,43 10,39 13,52 12,67 8,51 –32,52 –10,19 

 

Дані таблиці свідчать, що зростання капіта-
лу банків відбувалося за рахунок збільшення 
сплаченого зареєстрованого статутного капіта-
лу, у структурі власного капіталу протягом пе-
ріоду, що аналізується, зростає частка статутно-

го капіталу. У 2009–2010 рр. внаслідок непо-
критих збитків сума статутного капіталу пере-
вищувала суму власного капіталу. У 2010 р. 
зростання статутного капіталу банківської сис-
теми відбулося внаслідок збільшення обсягу 
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іноземного капіталу в зареєстрованому статут-
ному капіталі банків України. За 2010 р. інозем-
ний капітал у статутному капіталі банків Украї-
ни порівняно з 2005 р. зріс більше ніж у 4 рази, 
досягнувши 40,6% при зростанні сплаченого 
статутного капіталу лише на 22%. 

Висновки. Банківська система в Україні 
характеризується недостатньою капіталізацією. 
Серед причин низької капіталізації банків є не-
значне надходження стабільних джерел ресурсів 
до банків, низькі доходи переважної більшості 
населення, велика частка збиткових, непрацюю-
чих підприємств. В Україні необхідно здійснити 
активні дії з реформування системи банківсько-
го регулювання і контролю, а також адаптації до 
рішень Базельського комітету з банківського на-
гляду до вітчизняної практики. 

Тема дослідження складна, багатогранна і 
потребує постійної уваги з боку науковців. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕНЕЖНЬІХ ПОТОКОВ 
С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЬІХ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

У статті запропоновано узагальнити і доповнити існуючу класифікацію грошових потоків. Об-
ґрунтована необхідність розробки нової класифікаційної ознаки з урахуванням глобалізації і інтег-
рації України до світової економіки. 

Ключові слова: класифікація, грошові потоки, інтеграція, глобалізація, світова економіка. 
В статье предложено обобщить и дополнить существующую классификацию денежных пото-

http://www.experts.in.ua/inform/smi/detail
http://www.experts.in.ua/inform/smi/detail.php?ID=93768
http://bankir/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%20z0471-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%20z0471-10
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/%20document?id=103062
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/%20document?id=103062
http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3848/$FILE/dis3848.pdf
http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3848/$FILE/dis3848.pdf


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 31 

іноземного капіталу в зареєстрованому статут-
ному капіталі банків України. За 2010 р. інозем-
ний капітал у статутному капіталі банків Украї-
ни порівняно з 2005 р. зріс більше ніж у 4 рази, 
досягнувши 40,6% при зростанні сплаченого 
статутного капіталу лише на 22%. 

Висновки. Банківська система в Україні 
характеризується недостатньою капіталізацією. 
Серед причин низької капіталізації банків є не-
значне надходження стабільних джерел ресурсів 
до банків, низькі доходи переважної більшості 
населення, велика частка збиткових, непрацюю-
чих підприємств. В Україні необхідно здійснити 
активні дії з реформування системи банківсько-
го регулювання і контролю, а також адаптації до 
рішень Базельського комітету з банківського на-
гляду до вітчизняної практики. 

Тема дослідження складна, багатогранна і 
потребує постійної уваги з боку науковців. 
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Ваниева Э. А. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕНЕЖНЬІХ ПОТОКОВ 
С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЬІХ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

У статті запропоновано узагальнити і доповнити існуючу класифікацію грошових потоків. Об-
ґрунтована необхідність розробки нової класифікаційної ознаки з урахуванням глобалізації і інтег-
рації України до світової економіки. 

Ключові слова: класифікація, грошові потоки, інтеграція, глобалізація, світова економіка. 
В статье предложено обобщить и дополнить существующую классификацию денежных пото-
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ков. Обоснована необходимость разработки нового классификационного признака с учетом глоба-
лизации и интеграции Украины в мировую экономику. 

Ключевые слова: классификация, денежные потоки, интеграция, глобализация, мировая экономика. 
In the article it is suggested to generalize and complement existent classification of money streams. The 

necessity of development of new classification sign is reasonable taking into account globalization and inte-
gration of Ukraine in a world economy. 

Key words: classification, money streams, integration, globalization, world economy. 
Постановка проблемы. На современном 

этапе развития рыночных отношений основной 
задачей является повышение эффективности 
функционирования предприятий за счет опти-
мального формирования денежных потоков. 
Одной из основных причин отсутствия совер-
шенного механизма управления денежными по-
токами является разнообразие взглядов отече-
ственных и зарубежных научных работников на 
само понятие, классификацию и способы фор-
мирования денежных потоков предприятия. 
Дальнейшее развитие системы и механизмов 
управления денежными потоками предприятия 
нуждается в углублении теоретических иссле-
дований важной для финансового менеджмента 
категории денежного потока в части системати-
зации существующих классификационных при-
знаков, их упорядочивания и уточнения. 

Анализ литературы. Денежные потоки, 
которые формируются на предприятии в про-
цессе его хозяйственной деятельности, являют-
ся важным самостоятельным объектом управле-
ния. Проблемами управления денежными пото-

ками предприятия, их классификацией и опти-
мизацией занимаются отечественные и зару-
бежные ученые, в частности, И. А. Бланк [1], В. 
В. Бочаров [2], Г. Г. Кирейцев [3], Л. О. Кова-
ленко [4], О. С. Кокин [5], Л. О. Лигоненко [6], Н. 
В. Перловская [7], А. М. Поддерегин [8], Л. М. 
Ремнева [4], Г. В. Сытник [6], Е. М. Сорокина [9]. 

Однако четкой классификации денежных 
потоков с учетом современной практики хозяй-
ствования так и не разработано. 

Цель статьи – разработка новых критериев 
классификации денежных потоков предприятия 
и обоснование условий их использования. 

Изложение основного материала. Одним 
из наиболее важных инструментов управления 
денежными потоками является их классифика-
ция, которая на сегодня включает достаточно 
большое количество признаков и не является 
полной. Обобщение существующих классифи-
кационных признаков денежных потоков, про-
веденных автором на основе исследований оте-
чественных и зарубежных научных работников, 
приведено в табл. 1. 

Таблица 1. 
Классификация денежных потоков предприятия.* 

 

Классификационный признак Виды денежных потоков 

1. По масштабам обслуживания хозяйствен-
ного процесса 

- денежный поток по предприятию в целом; 
- денежный поток по отдельным структурным подразделени-

ям предприятия; 
- денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. 

2. По видам хозяйственной деятельности 
- денежный поток по операционной деятельности; 
- денежный поток по инвестиционной деятельности; 
- денежный поток по финансовой деятельности. 

3. По направлениям движения - входной денежный поток (положительный); 
- выходной денежный поток (негативный). 

4.Форма осуществления - наличный денежный поток; 
- безналичный денежный поток. 

5. Длительность - краткосрочный; 
- долгосрочный. 

6. По уровню достаточности объема 
- избыточный денежный поток; 
- оптимальный денежный поток; 
- дефицитный денежный поток. 

7. По видам валют - денежный поток в национальной валюте; 
- денежный поток в иностранной валюте. 

8. По методу вычисления объема - валовой денежный поток; 
- чистый денежный поток. 

9. По методу оценки во времени - текущий денежный поток; 
- будущий денежный поток  

10. Непрерывность формирования - регулярный денежный поток; 
- дискретный денежный поток. 

11. Стабильность временных интервалов - регулярный денежный поток с равномерными временными 
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формирования интервалами; 
- регулярный денежный поток с неравномерными временны-

ми интервалами. 

12. Организационно-правовая форма пред-
приятия 

- консолидированный денежный поток: 
а) внешний; 
б) внутренний (трансферный) 

- традиционный (обычный) денежный поток. 
 

*Разработано автором на основе [1–6; 8–10]. 
Существующая классификация, приведен-

ная нами в обобщенном виде, не в полной мере 
отображает процессы развития институцио-
нальной основы промышленного комплекса 
Украины. 

Последние годы Украина испытывает влия-
ние глобализации экономики. 

Сегодня глобализация экономики является 
одной из закономерностей мирового развития, 
которая связана с формированием единого эко-
номического пространства, интеграцией нацио-
нальных экономик, активизацией обмена ин-
формацией и технологиями, синхронизацией 
экономических подъемов и кризисов, которые 
приобретают планетарных масштабов. 

Проблемы глобализации коснулись и отече-
ственных предприятий. Как следствие, проис-
ходит объединение капиталов для укрепления 
позиций на рынке, повышение эффективности 
деятельности и ликвидации конкурентов. По-
явились транснациональные корпорации, хол-
динги и другие объединения компаний, которые 
привели к появлению «новых» для отечествен-
ной учетной системы интеграционных процес-
сов, которые происходят внутри группы. 

Все это обусловило необходимость созда-
ния новой учетной системы, которая бы отоб-
ражала методологические подходы к формиро-
ванию и раскрытию финансово-аналитической 
информации о деятельности групп взаимосвя-
занных компаний для управления ими. Ориен-
тация на иностранный капитал и общая мировая 
тенденция гармонизации и стандартизации 
учетных принципов, сведение их к единой си-
стеме учета стали причиной реформирования 
стандартов финансовой отчетности. Поскольку 
в отечественной практике отсутствуют прорабо-
танные правила составления отчетности консо-
лидированных групп, для решения данной про-
блемы в Украине приняли за основу междуна-
родный опыт составления финансовой отчетно-
сти групп. 

Для нашей страны понятие «консолидиро-
ванная отчетность» является новым, но очень 
необходимым инструментом для управления 
большими компаниями. Под консолидирован-
ной отчетностью предлагаем понимать сведен-
ную бухгалтерскую отчетность, интегрирован-
ные совокупные финансовые отчеты ассоцииру-

емой корпорации, которая состоит из несколь-
ких хозяйствующих субъектов с разными вида-
ми деятельности. 

Содержание процедуры консолидации 
складывается в сведении запланированных эко-
номических и финансовых показателей группы 
предприятий, которая рассматривается как биз-
нес-единица. При формировании денежных по-
токов это достигается за счет особого внимания 
к формированию в консолидированном отчете 
данных о финансировании инвестиционной дея-
тельности предприятий за счет потоков мате-
ринской компании; возобновлении реальных 
потоков при проведении взаимозачетов; пере-
крестном финансирование деятельности убы-
точных структур корпорации за счет прибыль-
ных; формировании консолидированных бюд-
жетов движения денежных средств, которое 
позволяет сконцентрировать финансовые ресур-
сы по приоритетным направлениям; организа-
ции внутригруппового кредитования. 

Основная цель составления консолидиро-
ванного отчета – удовлетворить информацион-
ные потребности заинтересованных пользовате-
лей. Консолидированный финансовый отчет, 
составленный по итогам финансового года, яв-
ляется единственным источником информации 
о результатах работы группы компаний и ее фи-
нансового состояния. Однако надо понимать, 
что консолидированный отчет – это не управ-
ленческий документ и как финансовый отчет он 
имеет некоторые недостатки: 
- отсутствие оперативности; 
- составляется за большой промежуток време-

ни, соответственно, невозможно провести 
краткосрочный анализ; 

- на основе ограниченных данных отчета не-
возможно провести внутренний ретроспек-
тивный анализ. 

При этом консолидированный финансовый 
отчет имеет также и преимущества перед тра-
диционным финансовым отчетом отдельной 
юридической личности, а именно: 
- предоставляет объективную информацию о 

деятельности группы в целом, в отличие от 
сравнения отдельных отчетов предприятий, 
которые входят в группу; 

- составленный по международным стандар-
там финансовой отчетности, он имеет анали-
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тические преимущества перед отчетностью, 
составленной по национальным стандартам; 

- более информативный и тем самым расши-
ряет возможности анализа [7]. 

В данное время во многих отраслях про-
мышленности Украины наблюдается процесс 
концентрации и централизации капитала путем 
создания и развития больших корпоративных 
структур. Изменение организационно-правовой 
формы предприятия влияет на формирование 
денежных потоков. Процесс движения денеж-
ных потоков должен быть связан с их проис-
хождением по источникам, потому обязательно 
надо учитывать интеграционные процессы, ко-
торые приводят к консолидации капиталов 
участников корпорации и их использование с 
целью увеличения инвестиционных потоков в 
региональную экономику; минимизации риска в 
связи с его перераспределением между участни-
ками корпорации; использованию механизмов 
привлечения внешних источников поступления 
денежных средств; повышению уровня занято-
сти в связи с расширением и диверсификацией 
производства, росту объемов производства и 
продаж, увеличению налоговых платежей. 

Однако, рассматривая влияние интеграци-
онных процессов с точки зрения их действия на 
механизм управления денежными потоками от-
дельных бизнес-единиц, которые являются ре-
зидентами отдельных стран, надо отметить, что, 
кроме положительного эффекта от процессов 
интеграции в части получения дополнительных 
источников поступления денежных средств для 
корпорации в целом, некоторые бизнес-
единицы испытывают негативное влияние. 

Во-первых, нецелесообразно однозначно 
положительно оценивать процесс интеграции во 
всех ее проявлениях, поскольку, как показывает 
практика, основным принципом, который зало-
жен в схему работы корпорации, является прин-
цип приоритета общекорпоративного интереса 
перед локальными интересами отдельных биз-
нес-единиц. 

Во-вторых, специфика корпорации, связан-
ная с выделением в ее составе центров прибыли 
и расходов, имеет целью консолидацию части 
денежных ресурсов в едином центре. Это, с од-
ной стороны, отвечает интересам корпорации в 
целом, а с другой, – сокращает возможности 
моделирования денежных потоков для отдель-
ных бизнес-единиц. 

В-третьих, интеграционные процессы в 
Украине чаще приводят к перенесению налого-
облагаемой базы и налоговых поступлений в 
другие страны, в результате предприятие не 
имеет возможности использовать в составе ис-
точников поступления денежных потоков кре-

диторскую задолженность по налогам в бюджет 
[10]. 

Внутри корпорации картина движения де-
нежных потоков на отдельно взятом предприя-
тии может значительно отличаться от движения 
реальных денежных потоков, которые может 
генерировать данное предприятие как самостоя-
тельная производственная единица. 

Поэтому существует необходимость полу-
чения информации о денежных потоках корпо-
рации, а также понимании того, насколько биз-
нес-единицы обособленно ведут свою деятель-
ность. Иногда может возникнуть ситуация, при 
которой группа обслуживает только подразде-
ления компании и вовсе не ориентируется на 
внешних заказчиков. На основании приведен-
ных аргументов существующую классифика-
цию денежных потоков целесообразно допол-
нить признаком по организационно-правовой 
форме, которая дает возможность различать 
следующие потоки: 
а) внешний поток, который отображает движе-

ние денежных средств, направленный на вза-
имодействие с контрагентами; 

б) внутренний (трансферный) поток, отобра-
жающий денежные потоки от реализации то-
варов или услуг бизнес-единицам одной 
компании или взаимосвязанным компаниям 
по внутрифирменным ценам, которые отли-
чаются от рыночных. 

Информация о денежных потоках группы 
должна быть обобщена в пределах консолиди-
рованного потока, под которым стоит понимать 
интегрированный денежный поток главной 
компании, который состоит из внешнего и 
внутреннего потоков и отражает состояние де-
нежных ресурсов корпорации в целом. 

По однородному признаку отделяем тради-
ционный (обычный) денежный поток предприя-
тия, организационно-правовая форма которого 
не предусматривает консолидации. Таким обра-
зом, существующие классификационные при-
знаки дополнены новой организационно-
правовой формой, которая дает возможность 
учесть интеграцию, слияние, поглощение пред-
приятий в процессе укрупнения денежных по-
токов «новых» структур. 

В консолидированной группе денежные по-
токи неравнозначны по объему, который зави-
сит от организации внутригрупповых расчетных 
отношений, сложившихся на микроуровне. 
Трансферный денежный поток является формой 
перераспределения денежных потоков внутри 
корпорации, потому его анализ необходимо 
проводить по отдельным бизнес-единицам. 
Установление трансферных цен на товары, тор-
говля которыми осуществляется между разными 
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подразделениями внутри компании, необходимо 
для перераспределения общей прибыли в пользу 
компании или подразделения, которое меньше 
облагается налогами. Такая классификация бу-
дет иметь практическое значение для обеспече-
ния эффективного анализа и управления денеж-
ными потоками на уровне предприятия, а также 
даст возможность определять направления ре-
формирования налогового законодательства по 
регулированию корпоративного бизнеса. 

Выводы. На основании проведенного ис-
следования предложен новый признак класси-
фикации денежных потоков и обоснована целе-
сообразность ее использования. Управление 
традиционными (обычными) денежными пото-
ками предприятия нашло отображение в отече-
ственной литературе, но вопрос управления 
консолидированным денежным потоком нужда-
ется в дальнейшем изучении. 

В дальнейшем необходимо разработать ме-
тодические подходы к анализу и механизмы 
управления консолидированным денежным по-
током в корпорациях, что даст возможность 
предотвратить возникновение дефицита денеж-
ных средств, определить направления перерас-
пределения денежных потоков от одного члена 
группы к другому, обеспечить контроль денеж-
ных потоков каждого члена группы и группы в 
целом. Это позволит отслеживать возможный 
отток капитала из группы к посторонним субъ-
ектам хозяйственной деятельности, а также кон-
тролировать платежеспособность и финансовое 
состояние группы в целом и каждой ее единицы. 
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ние государства и промышленного производ-
ства, где его результатами является создание 
ВРП и ВВП, от которых, в свою очередь, зави-
сит рост национального дохода. Но для этого 
необходимы новые подходы к оценке состояния 
отраслей промышленности; разработке эффек-
тивных мер по стабилизации экономики; увели-
чению масштабов и техническое перевооруже-
ние производства. Это требует использования 

национальных мер регулирования, которые 
должны быть экономически эффективными и 
благоприятно влиять на развитие промышлен-
ного производства в регионах. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. В настоящее время во многих эконо-
мических источниках исследовано понятие «ин-
вестиционная привлекательность», толкование 
которое представлено в табл. 1. 

Таблица 1. 
Подходы к понятию «инвестиционная привлекательность». 

 

Автор, источник Понятие «инвестиционная привлекательность» 

Гребенникова Е. В. 
[1, с. 186] 

Комплексное понятие, характеризующее способность предприятия своими налич-
ными экономическими ресурсами привлекать внутренние и внешние инвестицион-
ные средства, что обеспечивает достижение целей при определенном уровне при-
быльности и риска инвестиций 

Гукалюк А. Ф. 
[2, с. 168] 

Совокупность объективных и субъективных условий содействующие или препят-
ствующие процессу инвестирования национальной экономики на макро-, мезо- и 
микроуровнях. 

Хрущ Н. А. 
[3, с. 71] 

Уровень интегральной оценки отдельного субъекта предпринимательской деятель-
ности (страны, отрасли, региона, субъекта хозяйствования), который характеризует 
перспективное развитие, доходность инвестиций, инвестиционные риски др. фак-
торы. 

Савчук В. П. 
[4, с. 26] 

Интегральная характеристика отдельных предприятий как объектов предстоящего 
инвестирования с позиции перспективности развития, объёмов и перспектив сбыта 
продукции, эффективности использования активов, их ликвидности, состояния 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Брюховецкая Н. Ю. 
[5, с. 112] 

Сбалансированная система интегральных и комплексных показателей целесообраз-
ности вложения капитала инвестором в объект инвестирования, которая отражает 
совокупность объективных и субъективных условий, способствующих или препят-
ствующих процессу инвестирования. 

Пахомов В. А. 
[6] 

Совокупность характеристик, что позволяет потенциальному инвестору оценить, 
насколько тот или иной объект инвестиций привлекательнее других для вложения 
средств. 

 

Исследовав подходы авторов к пониманию 
сущности «инвестиционная привлекатель-
ность», мы предлагаем следующее определение. 
Инвестиционная привлекательность – это сово-
купность экономических, финансовых, право-
вых и политических показателей, эффектив-
ность которых благоприятно влияет на приня-
тие решения инвестора осуществлять инвести-
рования в определённую отрасль региона с 
применением определённых методов оценки, с 
целью повышения доходности капитала, техни-
ко-экономического уровня производства, каче-
ства и конкурентоспособности продукции. 

Целью статьи является определение взаи-
мосвязи инвестиций и национального дохода. 

Изложение основного материала. Госу-
дарству необходимо осуществлять регулирова-
ние инвестиционных процессов, особенно в пе-
риод экономического кризиса. Ещё в период 
Великой депрессии многие учёные, среди кото-
рых был Дж. Кейнс, вели поиск вывода эконо-
мики из кризиса. Их внимание было направлено 
на проблему взаимосвязи инвестиций и нацио-
нального дохода стран. В связи с этим Дж. 

Кейнсом была создана теория мультипликатора, 
что в переводе с латинского означает «умно-
жать». Её суть заключается в том, что с увели-
чением притока инвестиций осуществляется 
рост национального дохода на величину боль-
шую, чем первоначальный рост инвестиций. 
Также эффективное регулирование инвестици-
онных процессов в стране способствует стаби-
лизации экономики, о чем свидетельствует ми-
ровой опыт. Так, в странах с развитой рыночной 
экономикой в период экономического кризиса 
воздействие на инвестиционные процессы уси-
ливается и, наоборот, в период стабилизации – 
снижается [7, с. 380–397]. 

Именно поэтому необходимо осуществлять 
регулирование инвестиционных процессов пу-
тём воздействия субъекта регулирования на объ-
ект регулирования, где субъектами регулирова-
ния выступают органы государственного управ-
ления, а объектами является всё, на что направ-
лено воздействие субъекта регулирования [8, с. 
120–121]. Данную взаимосвязь можно предста-
вить в виде схемы, приведённой на рис. 1. 

Процесс привлечения инвестиций в эконо-
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мику Украины и ее регионы необходимо рас-
сматривать как один из путей выхода из кризи-
са, затрагивающий экономические, политиче-
ские и социально-культурные аспекты. Учиты-
вая особую значимость инвестиционных про-
цессов для экономического состояния регионов, 
их регулирование осуществляется субъектами 
при помощи пяти элементов, которые состав-
ляют механизм регулирования инвестиционной 

деятельности. 
Инвестиционная деятельность региона – это 

совокупность организационных, экономических 
и нормативных действий субъекта в отношении 
привлечения инвестиционных ресурсов и эф-
фективного использования инвестиционных про-
цессов с целью формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, влияющего 
на рост национального дохода [9, с. 225] (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Механизм регулирования инвестиционной деятельности. 
 

Внешние факторы направлены на повыше-
ние доходности инвестиционных проектов, 
предназначенных для повышения инвестицион-
ной привлекательности региона или отрасли 
промышленности. Внутренние факторы дей-
ствуют только внутри каждой отрасли и 
направлены на повышение эффективности ин-
вестиций, а значит, влияют и на инвестицион-
ную привлекательность отрасли. 

В связи с тем, что в украинском законода-
тельстве отсутствует положение о применении 
конкретной методики инвестиционной привле-
кательности, существует множество подходов к 
оценке исследования инвестиционной привле-

кательности, разработки собственных моделей и 
методов анализа. Так, В. П. Полуянов и Э. Р. 
Чеченева предлагают методику расчёта инве-
стиционной привлекательности, основанную на 
индикативном методе, который позволяет «про-
водить ретроспективный анализ финансового 
состояния, а также построение прогноза разви-
тия фирмы в горизонте инвестирования» [10, с 
176]. Н. Бутко, С. Зеленский, Е. Акименко оцен-
ку инвестиционной привлекательности осу-
ществляют методом определения уровня при-
были от вложения капиталов. Данный метод яв-
ляется менее эффективным, так как имеет узкую 
сферу исследования [11, с. 32]. 

Принципы Функции Инструменты Методы Формы 

Результат 

экономическое состояние региона; 
состояние и развитие инфраструктуры рынка; 
социально-политическая стабильность; 
взаимодействия органов управления с отрас-
лями; 
конкурентоспособность отрасли; 
нормативно-правовое воздействие;  
система предоставляемых льгот; 
индекс потребительских цен; 
темп инфляции; 
изменение мировых цен 

объём реализованной продукции;  
финансовый результат; 
уровень рентабельности; 
уровень материальных затрат; 
среднегодовая стоимость основных средств; 
среднегодовое число занятых; 
фондоотдача, фондоёмкость, 
фондовооружённость; 
производственные мощности; 
доля отрасли на рынке; 
организационно-правовая структура 

Внешние факторы Внутренние факторы 

механизм государственного регулирования инвестиционных процессов 

ОБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов 

республиканского и регионального значения) 

СУБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(государственные органы республиканского и регионального уровня) 

Рост валового регионального продукта и национального дохода 
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Большинство исследований основано на ме-
тоде прямого, экспертного или рангового расчё-
та финансово-хозяйственных показателей, кото-
рые не имеют достаточного обоснования. Также 
большинство расчётов принадлежит предприя-
тиям и менее в целом для отрасли. В свою же 
очередь инвестиционная привлекательность от-
раслей промышленности влияет на рост эконо-
мического состояния региона и национального 
дохода. 

В связи с этим предлагаемая методология 
анализа основывается на интегральной оценке 
инвестиционной привлекательности отраслей 
промышленности региона как объекта предсто-
ящего инвестирования с учётом эффективного 
применения эндогенных (внутренних) факторов, 
выступающих в органическом единстве с вос-
производственным процессом и представляю-
щим его составную часть, влияющую на уро-
вень доходности отрасли. 

Методика исследования состоит из не-
скольких этапов. 

1 этап. Определение факторов инвестици-
онной привлекательности отраслей промыш-
ленности. 

2 этап. Оценка входных факторов инвести-
ционной привлекательности отраслей промыш-
ленности. 

3 этап. Экспертная оценка входных факто-
ров инвестиционной привлекательности отрас-
лей промышленности. 

4 этап. Оценка и выбор инвестиционно-
привлекательной отрасли промышленности. 

На первом этапе осуществляется исследо-
вание факторов, отражающих экономическое 
состояние отрасли. Это необходимые действия, 
так как из всей совокупности показателей 
наблюдение осуществляется только за теми 
факторами, которые характеризуют положи-
тельные результаты отраслей промышленности. 
В результате работы экспертной группы осу-
ществляется отбор тех факторов, которые опре-
деляют инвестиционную привлекательность от-
раслей промышленности. 

На втором этапе выбирается максимальное 
значение показателя по каждому фактору, кото-
рый берётся за базу сравнения и осуществляется 
расчёт факторов инвестиционной привлекатель-
ности отраслей в относительной форме. Это по-
кажет долю каждого фактора в ряду распреде-
ления. 

Третий этап предусматривает согласован-
ность мнений экспертов относительно ранжиро-
вания полученных значений по всем показате-
лям эффективности отраслей промышленности 
с целью определения ранга и построения матри-
цы-выборки. Проверка надежности полученной 

ранжировки по данным каждого эксперта мето-
дом ранговой корреляции подтверждает согла-
сованность мнений различных специалистов в 
оценке факторов. Для окончательного вывода о 
качестве результатов опроса производится рас-
чёт коэффициента конкордации по критерию 
Пирсона, который осуществляет проверку со-
гласованности мнений экспертов. Полученные 
результаты используются для построения мат-
рицы весомости отраслей промышленности. 

Четвёртый этап предусматривает построе-
ние матрицы значимости с целью отбора из ис-
следуемых отраслей инвестиционно привлека-
тельных отраслей. Затем по критерию Пирсона 
проводится проверка значимости отобранных 
отраслей промышленности и осуществляется их 
сравнение с выбором отрасли, привлекательной 
для инвестора. 

Применение данной модели даст возмож-
ность составить более точное представление об 
экономическом состоянии отрасли промышлен-
ности как объекте для инвестирования, которое 
осуществляется в виде капитальных вложений и 
где главная роль принадлежит государству. 

Государственное регулирование инвести-
ционной деятельности в регионах должно быть 
нацелено на создание благоприятных условий 
для инвесторов путём использования амортиза-
ционных отчислений, модернизации основных 
фондов, совершенствования системы налогооб-
ложения, разработки инвестиционно-привлека-
тельных проектов. 

Главной целью инвестиционной деятельно-
сти, предполагающей рост экономики, является 
улучшение инвестиционного климата в регио-
нах. За счёт инвестиций в производства осу-
ществляется приобретение машин и оборудова-
ния, выпуск конкурентоспособной продукции. 
Дальнейший рост экономики регионов необхо-
димо осуществлять с учётом применения систе-
мы принципов, которые предлагаются нами, 
сформированных на основе анализа инвестици-
онной привлекательности отраслей промыш-
ленности и способствующих эффективному 
экономическому росту региона (табл. 2). 

Следовательно, принципы инвестиционной 
привлекательности способствуют повышению 
инвестиционной активности региона. Но одних 
принципов недостаточно для достижения инве-
стиционной активности, необходимо ещё учи-
тывать определённые признаки, которые влия-
ют на уровень инвестиционной привлекатель-
ности отраслей промышленности, которыми, по 
нашему мнению, являются: 
- конъюнктура товарных рынков – текущие 

изменения и колебания в сфере производства 
и сбыта товаров; 
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- доступность рынка – месторасположение и 
наличие благоприятной законодательной 
среды; 

- рабочая сила – наличие рабочей силы с учё-
том её стоимости и уровнем производитель-
ности труда; 

- валютного рынок – стабильность валютного 
курса способствует привлечению инвесто-
ров; 

- налоговые льготы – стимулируют активное 
привлечение инвесторов; 

- политическая стабильность и экономическая 
гарантия – способствует притоку иностран-
ных инвесторов и росту экономики; 

- развитость инфраструктуры – создание зон 
свободной торговли; 

- регулирование экономики – создание благо-
приятного инвестиционного климата. 

Таблица 2. 
Принципы инвестиционной привлекательности отрасли промышленности в условиях 

трансформационной экономики*. 
 

Принципы Характеристика принципа 

Прямого инвестирования 

Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе необходи-
мо для привлечения прямых инвесторов с целью создания новых, совре-
менных, производственных мощностей, модернизации основных фондов, 
развития технологий, увеличения объёмов производства и прибыли. 

Снижения инвестиционных 
рисков 

Инвестиционная деятельность всегда связана с риском. Действия данного 
принципа направленно на разработку эффективных мер предупреждаю-
щих возникновение непредвиденных финансовых потерь. 

Приоритетного вложения ин-
вестиций 

Вложение денежных средств в инвестиционно-привлекательные объекты с 
целью создания благоприятного имиджа региона. 

Адаптации 

В связи с неравными природно-климатическими, географическими, про-
изводственными условиями региона органы власти, с применением мето-
дов и инструментов регулирования должны стремиться разрабатывать та-
кие стратегические цели, которые могут быть адаптированы к данным ре-
гиональным условиям, с целью привлечения инвестиций. 

Сравнительных преимуществ 
отрасли 

Данный принцип направлен на сравнение экономического состояние от-
раслей в регионе с целью выделения инвестиционно-привлекательных. 

Эффективности 
инвестирования 

Любое промышленное предприятие стремится максимизировать прибыль 
при минимальных затратах. 

Мультипликатора 

Учёт взаимосвязи межотраслевых связей, т. е. рост производства одной 
отрасли приводит к росту производства другой. Для этого осуществляется 
расчёт коэффициента корреляции, которая позволяет определить мульти-
пликационный эффект от изменений в доминирующей отрасли. 

Сбалансированности рисков Инвестиции, связанные с риском лучше всего инвестировать за счёт соб-
ственных средств. 

Системности и комплексности 
Системный подход предусматривает комплексное изучение всех факторов 
инвестиционной привлекательности отрасли промышленности и осу-
ществляет выработку необходимых мер для инвестирования. 

Государственной поддержки Усиление роли региональной власти осуществляется с целью поддержки 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Целенаправленность инвести-
рования 

В связи с ограниченностью инвестиционных ресурсов инвестиции необ-
ходимо направлять на реализацию тех проектов, которые принесут 
наибольшую практическую пользу. 

Совершенствование норматив-
ной базы 

Разработка нормативно-правовых актов с целью привлечения и защиты 
иностранных инвестиций. 

 

*Разработано авторами. 
 

Таким образом, механизм регулирования 
инвестиционной деятельности региона повыша-
ет инвестиционную привлекательность отраслей 
промышленности и способствует росту ВРП и 
национального дохода Украины. 
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УДК 658.7:621 
Копилець П. М. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 

В статті розглядається необхідність створення інформаційних логістичних систем на маши-
нобудівних підприємствах; визначені види інформації, які необхідні для повної інформаційної підт-
римки збутової діяльності підприємства; запропонована типова схема організації інформаційно-
логістичної системи, що забезпечить функціонування інформаційних потоків у процесі логістичного 
управління підприємствами машинобудування. 

Ключові слова: інформаційна система, логістична система, матеріальний потік, логістичне 
управління, логістичний підхід, закупівельна логістика, система управління виробництвом, підпри-
ємства машинобудування. 

В статье рассматривается необходимость создания информационных логистических систем 
на машиностроительных предприятиях, определены виды информации, которые необходимы для 
полной информационной поддержки сбытовой деятельности предприятия, предложена типовая 
схема организации информационно-логистической системы, которая обеспечит функционирование 
информационных потоков в процессе логистического управления предприятиями машиностроения. 

Ключевые слова: информационная система, логистическая система, материальный поток, ло-
гистическое управление, логистический подход, закупочная логистика, система управления произ-
водством, предприятия машиностроения. 

This article discusses the need for logistics information systems, machine-building enterprises, identify 
the types of information needed for complete informational support sales of the company offered a typical 
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Постановка проблеми. Протягом останніх 

років бурхливо розвиваються засновані на інфо-
рматиці нові логістичні технології. Інформацій-
ні системи займають у цих технологіях центра-
льне положення. Інформаційне забезпечення ло-
гістичного управління є однією з найбільш важ-
ливих і актуальних проблем, а інформація стає 
логістичним виробничим фактором. 

Інформаційні системи в логістиці припус-

кають швидку адекватну реакцію на вимоги ри-
нку, спостереження за часом доставки, оптимі-
зацію функцій у ланцюгах доставки і постачан-
ня й інше. 
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В статті розглядається необхідність створення інформаційних логістичних систем на маши-
нобудівних підприємствах; визначені види інформації, які необхідні для повної інформаційної підт-
римки збутової діяльності підприємства; запропонована типова схема організації інформаційно-
логістичної системи, що забезпечить функціонування інформаційних потоків у процесі логістичного 
управління підприємствами машинобудування. 
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В статье рассматривается необходимость создания информационных логистических систем 
на машиностроительных предприятиях, определены виды информации, которые необходимы для 
полной информационной поддержки сбытовой деятельности предприятия, предложена типовая 
схема организации информационно-логистической системы, которая обеспечит функционирование 
информационных потоков в процессе логистического управления предприятиями машиностроения. 
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А. Гаджинського, М. Гордона, А. Кальченко, Є. 
Крикавського, І. Леншина, Л. Миротіна, Т. Пі-
чугіна, В. Сергєєва, О. Тридіда та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей 
побудови і функціонування інформаційних сис-
тем, що забезпечують функціонування логісти-
чних систем машинобудівних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Інформацій-
на система логістичного управління (ІСЛУ) є 
підсистемою логістичної системи, що є сукупні-
стю певним чином організованих, перетворюва-
них і взаємопов’язаних потоків інформації, не-
обхідною для адекватного виконання логістич-
них функцій. Різноманітні інформаційні потоки, 
які циркулюють усередині і між елементами ло-
гістичної системи, між логістичною системою і 
зовнішнім середовищем, утворюють логістичну 
інформаційну систему. 

Логістична інформаційна система є певним 
чином організованою сукупністю взаємо-
пов’язаних засобів обчислювальної техніки та 
необхідних засобів програмування, що забезпе-
чує вирішення функціональних завдань з управ-
ління матеріальними потоками [1]. 

Інформаційна система повинна складатися з 
впорядковано взаємозалежних елементів та во-
лодіти сукупністю інтегративних якостей. Де-
композицію інформаційних систем на складові 
елементи можна здійснювати по-різному. Най-
частіше інформаційні системи поділяють на дві 
підсистеми: функціональну і забезпечувальну. 

Логістичні інформаційні системи, як прави-
ло, є автоматизованими системами управління 
логістичними процесами, тому математичне за-
безпечення в логістичних інформаційних систе-
мах є комплексом програм, сукупністю засобів 
програмування, які забезпечують вирішення за-
дач управління матеріальними потоками, отри-
мання довідкових даних і функціонування тех-
нічних засобів. 

Інформаційні системи в логістиці можуть 
створюватися з метою управління матеріальни-
ми потоками як на мікро- так і на макрорівні [2]. 

Всі автори звертаються у своїх працях до 
питання методики побудови інформаційних ло-
гістичних систем. Наведені в літературі дані не 
дають змогу виділити окремі методичні підхо-
ди, тому можна лише узагальнити теоретичні 
положення, викладені в окремих літературних 
джерелах. 

Для створення інформаційних логістичних 
систем (ІЛС) на рівні підприємств машинобуду-
вання необхідно сформувати модель такої сис-
теми із застосуванням логістичного підходу. 
Для цього необхідно провести аналіз системи 
управління виробництвом і побудувати струк-
турну модель підприємства. При цьому струк-

турна модель повинна містити два основні еле-
менти: виробничі потужності та засоби органі-
зації матеріального потоку. 

Потім у структурі підприємства виділяють-
ся буферні (де предмет праці перебуває в стаці-
онарному стані) і технологічні частини (де пре-
дмет праці перебуває в русі). При цьому охоп-
люється весь життєвий цикл. Далі визначається, 
які конкретно дані мають бути зібрані, опрацьо-
вані й передані для забезпечення оптимального 
управління матеріалопотоком [3]. 

Дані збираються на кожен об’єкт і на межах 
буферних і технологічних зон встановлюються 
пункти узагальнення і передавання інформації. 
Групи даних повинні включати дев’ять інфор-
маційних елементів для кожного предмета пра-
ці: тип предмета постачання; кількість (обсяг); 
походження предмета постачання; його місце 
розташування; час прибуття в пункт розміщен-
ня; час відправки з пункту розміщення; система 
транспортування; час транспортування; резер-
вування. Далі отримані дані розподіляються за 
двома комп’ютерними системами. Перша сис-
тема веде контроль за потоком матеріалів і здій-
снює управління. Друга система управляє без-
посередньо виробництвом і стежить за заділами 
матеріалів, рівень яких визначається вимогами 
процесу виробництва [4]. 

Наявність розвиненої інформаційної струк-
тури виробництва забезпечує дві сторони зага-
льного логістичного процесу. По-перше, ця сис-
тема дає змогу обслуговувати виробничі проце-
си, що складаються з субпроцесів. 

Горизонтальна інтеграція інформаційного 
обслуговування субсистем дає можливість 
пов’язати воєдино інформацію і забезпечити 
нею матеріальний потік в ланцюзі надходжень 
товарів і сировини, попередньої їх обробки, мо-
нтажу, перевірки та збуту. Горизонтальна інтег-
рація також дає змогу органічно пов’язати мате-
ріальні і товарні потоки із загальною системою 
планування й управління на рівні виробництва і 
фірми [5]. В ідеальному випадку це забезпечує 
можливість того, що жодне відповідне рішення 
про виробничий процес не може бути прийняте 
і реалізоване без співвідношення його із загаль-
ною стратегією фірми та цілями виробництва. 

Для інформаційної підтримки збутової дія-
льності підприємства необхідна така інформація: 
- історія ринку збуту; 
- прогнози динаміки ринку й обсягу збуту; 
- конкуренція (історія, аналіз); 
- частка на ринку (історія й аналіз); 
- ціни та ціноутворення; 
- витрати; 
- моделі ринку; 
- контроль за діяльністю персоналу; 
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- джерела запитів переходу на новий продукт; 
- реєстр покупців; 
- аналіз рекламної діяльності; 
- розрахунки, пов’язані із збутовою діяльністю; 
- шлях замовлення: рух рахунків та інших до-

кументів [6]. 
Виходячи з вищенаведеного, ми запропону-

вали типову схему організації ІЛС на підприєм-
стві машинобудування (рис. 1). 

Виділені такі особливості поданої системи: 
- всепроникність (її каналами і датчиками про-

низані всі рівні і по горизонталі і по вертикалі); 
- жорстка ієрархічність (рівні управління чітко 

окреслені і несуть відповідальність за покла-
дені на них функції); 

- функції зовнішніх зв’язків надані лише пев-
ному рівню ієрархії, зовнішніми агентами 
системи є ринок постачання і ринок збуту. 

Ринок постачання

Керівництво виробництвом

Ринок збуту

Планування маршруту
Конвеєр
Склад готової продукції
Ідентифікатори

Обробка
Автоматизація 
Складання
Оперативні дані
Тестування

Автомати 
складування
Буферні зони
Сортування
Зберігання
Управління

Контроль за 
виробництвом

Контроль за 
матеріально-

технічним 
постачанням

Конвеєри
Розміщення

Постачання матеріально-
технічних засобів

Контроль за управлінням 
підприємством Розподіл продукції

 
 

Рис. 1. Організація інформаційно-логістичної системи на підприємствах машинобудування. 
 

Негативною рисою викладених авторами 
сучасних методичних підходів є відсутність чіт-
кого уявлення про механізм узгодження логіс-
тичних інформаційних функціональних підсис-
тем, створених для кожної з функціональних 
сфер логістики. Також у працях не тільки не ро-
зглядається питання критеріїв ефективності фу-
нкціонування ІЛС, але й немає чіткого визна-
чення ІЛС, не визначена мета її створення. 

Виходячи з цього, ми пропонуємо елементи 
методики побудови інформаційної системи ло-
гістичного управління. ІСЛУ забезпечує функ-
ціонування інформаційних потоків у процесі ло-
гістичного управління підприємством машино-
будування. 

Ми відзначаємо необхідність використання 
інформації для прийняття рішень. При цьому 
слід запропонувати два принципи адекватного 
формування інформаційних потоків: дані по-
винні збиратися максимально близько до тієї ді-
лянки виробничо-збутової діяльності, де відбу-
ваються події, що є їх джерелом; дані мають по-
даватися у вигляді придатному для їх перетво-
рення й зіставлення. 

З цією метою ми запропонували систему іє-
рархії інформації в логістиці. ІСЛУ повинна за-
безпечувати горизонтальну (між функціональ-
ними підсистемами) і вертикальну (між рівнями 
ієрархії) інтеграцію логістичної системи. 

Ключовим питанням логістичного управ-
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ління є організація потоку, що забезпечує отри-
мання своєчасної й адекватної інформації про 
ситуацію на ринку. 

Інформаційні потоки потрібно формувати 
таким чином, щоб відповідати на такі запитан-
ня: Чим викликана необхідність даної інформа-
ції? На яку внутрішню інформацію можна роз-
раховувати, наскільки вона повна й достовірна? 
Які реальні дані зовнішньої інформації можна 
фактично отримати, яким чином і яку вторинну 
інформацію можна достовірно використовува-
ти? Яку техніку, кадри і ресурси можна застосу-
вати при створенні та використанні інформацій-
них потоків? Які вимоги до рівня оперативності 
отримуваної інформації і до її достовірності? 

Інформаційні потоки в ІСЛУ мають взаємо-
діяти один з одним; бути взаємопов’язані (у то-
му числі й причинно-наслідковим зв’язком); бу-
ти впорядковані (визначена ієрархія підпоряд-
кованості і систематизовані взаємозв’язки); у 
сукупності володіти властивістю інтегрувати [7; 
8; 9]. Виходячи з цього, нами запропонована ти-
пова структурна декомпозиція ІСЛУ. 

Всі інформаційні процеси поділяються на 
три різновиди: 
- цілепокладання (вибір і формулювання ці-

лей); 
- планування (процес розробки розгорненої в 

часі послідовності майбутніх дій); 
- регулювання (процес, що забезпечує фактич-

не проходження в реальному масштабі часу 
виробничо-збутової діяльності відповідно до 
складених планів). 

Слід відзначити, що в ІСЛУ, незалежно від 
рівня комп’ютеризації, необхідно документува-
ти вхідну й вихідну інформацію осіб і підрозді-
лів, що здійснюють управління та моніторинг. 

Ми виділяємо такі елементи інформаційної 
технології логістичного управління: принцип 
зворотного зв’язку (події в ході виробничо-
збутової діяльності породжують інформацію, 
яка після її сприйняття і переробки відобража-
ється в управлінських рішеннях, а рішення, у 
свою чергу, визначають розвиток вказаних по-
дій, тобто виникає замкнутий контур); запізнен-
ня (прийняття логістичних рішень порівняно з 

надходженням інформації, що зумовила прий-
няття цих рішень, відбувається пізніше); рівень 
або коефіцієнт посилення (набір правил і алго-
ритмів, що ставлять у відповідність змінам в ін-
формації про хід виробничо-збутової діяльності 
ті чи інші управлінські директиви); синергічний 
ефект (системна властивість логістичного уп-
равління, буває позитивний/негативний – зага-
льний ефект від поліпшення/погіршення окре-
мих логістичних параметрів перевищує очіку-
ваний позитивний/негативний ефект.) 

Висновки. Проведений аналіз стану проце-
сів організації й розвитку інформаційно-
логістичних систем на підприємствах машино-
будування вказує на необхідність розробки тео-
ретичного положення і методології організації 
та впровадження інформаційно-логістичної сис-
теми. 
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кого підходу. 
Ключові слова: реальний опціон, проблема оцінювання ефективності інформаційних систем, ін-

вестиційний підхід, біноміальна модель, модель Блека-Шоулза. 
В статье обоснована возможность учитывать реальные опционы при оценке проектов внедре-

ния информационных систем. Приведен пример оценки стоимости реального опциона на основе би-
номиальной модели и модели Блека-Шоулза. Приведены ограничения и проблемы использования та-
кого подхода. 

Ключевые слова: реальный опцион, проблема оценки эффективности информационных систем, 
инвестиционный подход, биномиальная модель, модель Блека-Шоулза. 

In this article the opportunity of considering of real options for estimating of information systems im-
plementations is substantiated. A real option price estimation based on binomial model and on Black-
Scholes model were described as examples. Limitations and problems of this approach were given. 

Key words: real option, the problem of assessing the effectiveness of information systems, investment 
approach, binomial model, the Black-Scholes model. 
 

Постановка проблемы. Одним из наиболее 
популярных и распространенных подходов к 
оценке эффективности информационных систем 
является подход, при котором проект внедрения 
информационной системы рассматривается как 
инвестиционный, и применяются традиционные 
инструменты оценки инвестиционных проектов – 
оценка срока окупаемости, расчет чистой при-
веденной стоимости, расчет внутренней нормы 
рентабельности проекта и др. 

Однако статистика свидетельствует, что от 
40 до 60% всех проектов внедрения информа-
ционных систем остаются незавершенными, что 
вызвано высокой стоимостью современных 
комплексных систем управления предприятия-
ми, а также высокой рискованностью таких 
проектов. 

Причинами неудачных внедрений могут 
стать непрофессионализм внедряющих органи-
заций, сопротивление или неготовность к изме-
нениям внутри организации, плохое управление 
проектами и др. Наряду с этими причинами, ча-
сто к незавершенности проекта внедрения ин-
формационной системы ведет незапланирован-
ное (или неожиданное для менеджеров органи-
зации) повышение стоимости системы на по-
следующих этапах его реализации. 

При этом современные, корпоративные, 
информационные системы могут рассматри-
ваться как набор модулей, реализующих раз-
личные функции бизнеса (управление произ-
водством, управление запасами, автоматизация 
работы с поставщиками, автоматизация работы 
с клиентами) и др. Такая модульная структура 
позволяет выполнять внедрение системы по-
этапно, последовательно реализуя автоматиза-
цию необходимых функций. 

Все вышеперечисленные факты позволяют 
предполагать, что одним из перспективных 
подходов к оценке эффективности информаци-
онной системы как инвестиционного проекта 

может стать расчет показателя эффективности, 
например, чистой приведенной стоимости 
(NPV) с учетом возможности отказаться от 
внедрения последующих модулей. 

Такая возможность может быть количе-
ственно оценена на основании инструментария 
реальных опционов. 

Анализ литературы. Большой вклад в раз-
витие теории и практики искусственного интел-
лекта, интеллектуальных информационных си-
стем внесли такие ученые: В. А. Долятовский, 
А. П. Ершов, М. Минский, Э. В. Попов, Д. А. 
Поспелов, В. П. Романов, Ю. Ф. Тельнов, И. Б. 
Фоминых, Ю. В. Фролов и др. Среди иностран-
ных исследователей отметим А. Тьюринга, Л. 
Заде, Д. Коза, Р. Ньюэла, Х. Саймона, А. Шоу, 
Р. Бенерджи, Дж. МакКарти, А. Йенсена, Т. 
Митчелла, Дж. Форрестера и др. 

Большой вклад в развитие теории и практи-
ки оценки эффективности инвестиционных 
проектов внесли ученые отечественной шко-
лы: И. А. Бланк, Ю. В. Богатин, В. Н. Бурков, П. Л. 
Виленский, А. В. Воронцовский, М. В. Грачева, 
В. А. Долятовский, В. В. Ковалев, В. В. Коссов, 
В. Н. Лившиц, И. В. Липсиц, Д. С. Львов, С. А. 
Смоляк, Е. Стоянова, В. Д. Шапиро, А. Г. Шах-
назаров и др. 

Из иностранных ученых отметим тех, чьи 
работы определили современное состояние тео-
рии и практики оценки эффективности инвести-
ционных проектов в странах с рыночной эконо-
микой: Г. Александера, Дж. Бейли, Г. Бирмана, 
Ф. Блэка, Р. Брейли, М. Бреннан, Ю. Бригхем, 
Дж. Ван Хорна, Л. Гапенски, А. Диксит, Дж. 
Кокс, Н. Кулатилака, С. Майерса, Г. Марковиц, 
Р. Мертон, С. Мэйсона, В. Мэргрэйба, М. Ру-
бинштейна, Л. Тригеоргиса, Е. Шварца, У. 
Шарпа, С. Шмидта и др. 

Цель статьи – обосновать возможности ис-
пользования реальных опционов для уточнения 
инвестиционной оценки проектов внедрения 
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информационных систем, а также реализация 
наиболее известных методов расчета справед-
ливой цены опционов для того, чтобы показать 
реализуемость и практическую ценность данно-
го подхода. 

Изложение основного материала. Реаль-
ные опционы стали продолжением теории фи-
нансовых опционов, которые означали право 
купить или продать ценные бумаги через опре-
деленное время по фиксированной цене. Де-
нежная оценка стоимости финансовых опцио-
нов может выполняться различными методами, 
наиболее известный из которых – с использова-
нием модели Блэка-Шоулза [1]. 

Согласно этой модели стоимость европей-
ского опциона определяется разностью между 
ожидаемым взвешенным курсом базового акти-
ва и ожидаемой дисконтированной величиной 
цены использования (издержками) данного оп-
циона: 
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где С – премия европейского опциона на покупку; 
S – цена базового актива (цена акции по рыноч-
ным данным); 
K – цена исполнения; 
Т – время, оставшееся до момента исполнения 
опциона; 
r – безрисковая процентная ставка; 
σ – стандартное отклонение цены базового актива; 
N(d) – функция нормального распределения. 

Европейским называется опцион, которым 
владелец может воспользоваться в день его 
наступления, в отличие от американского, кото-
рый может быть реализован в любой день до 
наступления срока. 

В терминах опционов каждая успешно за-
вершенная стадия проекта может рассматри-
ваться как покупка опциона на вхождение в 
следующую стадию. Опцион колл – это опцион, 
покупатель которого приобретает право купить 
определенное количество базового актива по 
оговоренной цене по истечении срока опциона. 
Цену именно таких опционов можно оценивать 
с использованием биномиальной модели и мо-
дели Блека-Шоулза. В качестве покупателя оп-
циона выступает инвестор. Реальные опционы в 
дополнение к NPV можно рассматривать как 

дополнительные благоприятные возможности 
рынка. 

Рассмотрим ситуацию, в которой у некото-
рого предприятия есть возможность инвестиро-
вать средства в покупку информационной си-
стемы. На первом этапе для проведения анализа 
бизнес-процессов и покупки оборудования и 
ПО, необходимы расходы в 20 тыс. д. е. На вто-
ром этапе, наступающем через год, необходимо 
вложить средства для реализации первого моду-
ля в размере 200 тыс. д. е. На третий год фирма 
может принять решение, о вложении дополни-
тельных средств (65 тыс.) в проект, для дости-
жения дополнительной функциональности, ко-
торая может привести к увеличению денежного 
потока на 40% в год с вероятностью 70%. Ожи-
даемые денежные потоки предприятия, связан-
ные с внедрением этой системы, – 100 тыс. д. е., 
с 3 по 5 год. Через пять лет система считается 
морально устаревшей. Значение стандартного 
отклонения – 0,2. Безрисковая процентная став-
ка – 8%. 

В этом примере можно увидеть реальный 
опцион – возможность отказаться от внедрения 
дополнительного модуля системы на третий год 
реализации проекта. 

Если выполнить расчет показателя NPV без 
учета стоимости этого опциона, то мы получим: 

(100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1 + 0,08)3 +  
 + (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1 + 0,08)4 +  

 + (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1 + 0,08)5 – 20 –  
 – 200 / (1 + 0,08)1 – 100 / (1 + 0,08)2 = –8 тыс. 

То есть проект убыточен. 
Для оценки возможного риска проекта 

можно использовать инструментарий деревьев 
решений. 

В нашем примере приведенная стоимость 
денежных потоков, которые можно получить, 
внедряя второй модуль информационной систе-
мы составляет: 

S = (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1,08)3 +  
 + 100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1,08)4 +  

 + (100 × 1,4 × 0,7 + 100 × 0,3) / (1,08)5) –  
 – (100 / (1,08)3 + 100 / (1,08)4 +  

 + 100 / (1,08)5) = 62 тыс. ед. 
С учетом неопределенности, которая выра-

жается через коэффициент волатильности 
(стандартное отклонение от среднего 0,2), мы 
можем рассматривать следующие варианты из-
менения размера дополнительного денежного 
потока от нулевого до второго года реализации 
проекта (если предположить, что наилучший и 
наихудший вариант развития событий равнове-
роятны) (рис. 1). 
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Рис. 1. Дерево решений для проекта при улучше-
нии или ухудшении ситуации. 

Расчет дерева производится с конца. Стои-
мость опциона по каждой ветви для второго го-
да определяется как максимум из разности меж-
ду приведенной стоимостью денежных потоков и 
ценой исполнения опциона (65 тыс.) и нулем, т. е. 
для второго года мы получим вариант (рис. 2). 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

Рис. 2. Расчет цены опциона во второй год. 
Для определения справедливой цены опци-

она для первого года необходимо предположить 
следующее: 
1) пусть имеется инвестиционный портфель из 

N ценных бумаг и опциона, причем доход 
портфеля не должен зависеть от ситуации, 
значит должно выполняться равенство 89,3 × 
N – 24,3 = 62 × N – 0; 

2) доход портфеля должен быть также равен 
сумме займа, который покроет затраты по по-
купке опциона, причем с учетом безрисковой 
ставки; эта сумма может быть рассчитана при 
помощи функции Excel ПС, и в нашем случае 
составит приблизительно 61 тыс. ед. [2]. 

С учетом этих предположений, чтобы рас-
считать цену опциона в первый год реализации 
проекта, нам нужно определить N из уравнения 

89,3 × N – 24,3 = 61, 
а затем решить уравнение 

(47,4 × N – C) × (1 + r) = 61, 
где С – искомая величина справедливой цены 
опциона в первый год; 
r – безрисковая процентная ставка. 

Аналогично может быть определена цена 
опциона и в нулевой год. 

Получим результат расчета дерева в целом, 
представленный на рис. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расчет дерева в целом. 
 

Вместо описанной методики расчета бино-
миального дерева могут использоваться готовые 
формулы, предложенные в работах У. Кокса, У. 
Шарпа и С. Росса и др. [3]. 

Этот подход применим также для оценки 
американского опциона, который в отличие от 
европейского может быть прекращен досрочно. 
Кроме того, биномиальная модель позволяет 
учесть возможные выплаты дивидендов в про-
цессе выполнения инвестиционного проекта. 

От дискретной биномиальной модели, в ко-
торой оценивались финансовые результаты, со-
ответствующие отдельным временным интерва-
лам, можно перейти к непрерывной модели 
Блека-Шоулза. 

Если принять в качестве цены проекта 
внедрения дополнительного модуля разницу де-
нежных потоков в случае использования и не-
использования этого модуля S = 62 тыс. ед., а в 
качестве цены исполнения этого проекта инве-
стиционные затраты на него K = 65 тыс., то по 
формуле (1) получим цену реального опциона, 
связанного с продолжением развития нашей 
информационной системы в третьем году, рав-
ную 10 тыс. ед. Таким образом, чистая приве-
денная стоимость проекта может быть скоррек-
тирована с учетом полученной стоимости ре-
ального опциона и составит: –8 + 10 = 2 тыс. ед. 

Заметим, что результат расчета справедли-
вой оценки реального опциона по модели Блека-
Шоулза примерно совпадает с результатом рас-
чета по биномиальной модели. 

В этом примере много условных допуще-
ний. Во-первых, возникает вопрос, как опреде-
лить предполагаемые денежные поступления, 
связанные с внедрением информационной си-
стемы. Такая задача требует привлечения до-
полнительных методов, например, таких как ме-
тоды TEI или REJ, которые позволяют на осно-
вании последовательной реализации экспертных 
и других методик определить доход, связанный 
именно с применением информационных тех-
нологий или систем. 

Во-вторых, проблемой является обоснова-
ние ставки дисконтирования, хотя эта проблема 
появляется и в процессе расчета традиционных 
показателей инвестиционной привлекательно-
сти. Риск оценивается обычно по отраслевым 
данным. Но инвестиционные проекты различ-
ных предприятий даже принадлежащих к одной 
отрасли могут содержать разные возможности 
по адаптации, а это означает, что уровень риска 
в них не одинаков, тем самым ставка дисконта 
также должна различаться. 

В упрощенном виде применяют безриско-
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вую ставку (r) – доходность инвестиций с ми-
нимальным риском на срок, сравнимый со сро-
ком проекта. 

Важным вопросом является также вопрос 
об обосновании степени волатильности проекта, 
который выражается в формуле показателем 
стандартного отклонения. 

Специалисты предлагают несколько вари-
антов оценки данного параметра: в случае, ко-
гда есть данные о подобных инвестиционных 
проектах, которые реализовались в прошлом, 
основой для оценки может быть изменчивость 
денежных потоков по этим проектам, если такие 
данные отсутствуют, можно использовать в ка-
честве замены волатильность ключевых пара-
метров, влияющих на денежные потоки проекта, 
например, рыночных цен продукции или сырья 
[4]. Показатель волатильности или стандартное 
отклонение является одним из наиболее значи-
мых при оценке опционов, а его увеличение 
всегда ведет к увеличению стоимости опциона. 

Таким образом, несмотря на ряд допуще-
ний и технических сложностей, мы убедились в 
возможности применения модели оценки реаль-

ных опционов при определении эффективности 
инвестиционных проектов, связанных с внедре-
нием информационных систем. Особенности 
таких проектов, связанные с природной мо-
дульной структурой информационных систем, 
позволяют не только более точно определять 
показатели инвестиционной привлекательности, 
но и дают менеджерам дополнительные ин-
струменты своевременного и оперативного 
принятия решений о продолжении проекта или 
его прекращении или приостановке. 
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Постановка проблеми. Перехід до ринко-
вих відносин в Україні супроводжувався вели-
кими змінами в сільському господарстві та аг-
ропромисловому комплексі. Суттєво трансфор-
мувалися організаційна структура АПК, система 
управління, відносини права власності та земе-
льні відносини, принципи функціонування еко-
номічної системи. Все це визначило необхід-
ність теоретичного осмислення реформ у сіль-
ському господарстві, розробки практичних ре-

комендацій щодо формування матеріально-
технічних ресурсів, розвитку ринкових відно-
син, впровадження інноваційних досліджень, 
державної підтримки економіки галузі, що 
сприятиме підвищенню ефективності аграрного 
сектора економіки України в цілому. 

Роль агропромислового комплексу в еконо-
міці країни обумовлюється винятковою значу-
щістю та незамінністю його продукції в життє-
діяльності людини і суспільства. Тому АПК є 
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вую ставку (r) – доходность инвестиций с ми-
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таких проектов, связанные с природной мо-
дульной структурой информационных систем, 
позволяют не только более точно определять 
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інноваційного розвитку на сфери агропромислового комплексу. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, інновації, інвестиційно-інноваційний розвиток, гло-
балізація. 

Рассмотрена роль агропромышленного комплекса в экономике страны и доказана необходи-
мость инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях глобализации. Выявлено 
влияние инвестиционно-инновационного развития на сферы агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, инвестиционно-инновационное 
развитие, глобализация. 

The role of agroindustrial complex considered in the economy and the necessity of innovative develop-
ment proven of agroindustrial complex in the context of globalization. The influence of investment and inno-
vation development detected in agroindustrial complex. 

Key words: agroindustrial complex, innovations, investment and innovation development, globalization. 
 

Постановка проблеми. Перехід до ринко-
вих відносин в Україні супроводжувався вели-
кими змінами в сільському господарстві та аг-
ропромисловому комплексі. Суттєво трансфор-
мувалися організаційна структура АПК, система 
управління, відносини права власності та земе-
льні відносини, принципи функціонування еко-
номічної системи. Все це визначило необхід-
ність теоретичного осмислення реформ у сіль-
ському господарстві, розробки практичних ре-

комендацій щодо формування матеріально-
технічних ресурсів, розвитку ринкових відно-
син, впровадження інноваційних досліджень, 
державної підтримки економіки галузі, що 
сприятиме підвищенню ефективності аграрного 
сектора економіки України в цілому. 

Роль агропромислового комплексу в еконо-
міці країни обумовлюється винятковою значу-
щістю та незамінністю його продукції в життє-
діяльності людини і суспільства. Тому АПК є 
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однією із сфер, які завжди знаходяться під пи-
льною увагою урядів країн. Пріоритетність роз-
витку АПК проголошена і в нашій країні, що 
виражається перед усе в державній підтримці 
галузі. Адже для повноцінного виконання АПК 
своєї соціально-економічної ролі підприємства 
потребують відповідного інноваційно-інвести-
ційного оновлення. Закон України «Про основні 
засади державної аграрної політики на період до 
2015 року» від 18.10.2005 р. [1] вказує на необ-
хідність забезпечення прибутку на авансований 
капітал в АПК через систему державних органі-
заційно-правових заходів, вдосконалення мене-
джменту в організації господарської діяльності 
суб’єктів, впровадження ресурсозберігаючих, 
екологічно безпечних (так званих «чистих») те-
хнологій виробництва аграрної і продовольчої 
продукції. Тому необхідно провести досліджен-
ня щодо теоретичних основ інноваційного роз-
витку агропромислового комплексу в сучасних 
умовах та довести необхідність до формування 
інноваційного механізму управління розвитку 
агропромисловим комплексом. 

Аналіз літератури. Без інноваційних про-
цесів неспроможні відбуватися структурні пере-
творення, динамічне, економічне зростання і 
виведення економіки нашої країни на шлях ста-
лого розвитку. Питання сучасного й майбутньо-
го розвитку інноваційних процесів досліджува-
лись і досліджуються у роботах зарубіжних на-
уковців, зокрема, Й. Шумпетера [2], Дж. Кен-
дрика [3] та ін. Питанням інноваційного розвит-
ку аграрного сектору вітчизняної економіки при-
свячені роботи таких авторів, як В. Герасимчук 
[4], О. Дацій [5], П. Саблук [6]. Незважаючи на 
це, ряд аспектів цієї актуальної проблеми у нових 
економічних умовах залишаються недостатньо 
вивченими й потребують глибших досліджень. 

Метою статті є розгляд теоретичних основ 
інноваційного розвитку агропромислового ком-
плексу в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних 
умовах глобалізації та інформатизації конкурен-
то-спроможність залежить від використання в 
процесі виробництва наукових досягнень. Ви-
знано, що 2/3 приросту сільськогосподарської 
продукції у світі отримується саме за рахунок 
впровадження інновацій [7, с. 19]. А викорис-
тання в Україні морально й фізично застарілої 
техніки і технологій є причиною того, що рівень 
енерго- та матеріаломісткості аграрної продук-
ції у 4–5 разів вищий, ніж у аналогічної продук-
ції з розвинених країн [3, с. 58]. 

Одним з перших розглянув роль інновацій в 
економічному розвитку Й. Шумпетер [4]. За йо-
го визначенням, інновації – це нова науково-
організаційна комбінація виробничих чинників, 

створена підприємницьким духом. Для одер-
жання інновації необхідно замість зміни суми 
факторів змінити форму виробничої функції. 
Технічна інновація розглядалася як економіч-
ний засіб, що застосовується для підвищення 
прибутку; а основними факторами вважалися ак-
тивність особи підприємця і технічний розвиток. 

Сучасних трактувань поняття «інновації» 
досить багато. Згідно законодавства України [1], 
інновації – це новостворені (застосовані) або 
вдосконалені конкурентоздатні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністратив-
ного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість вироб-
ництва або соціальної сфери, а інноваційна дія-
льність – це діяльність, що спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію результатів науко-
вих досліджень і розробок та зумовлює випуск на 
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. 

В економічній енциклопедії [8, с. 656] 
інновація – це новий підхід до конструювання, 
виробництва, збуту товарів, завдяки якому 
інноватор здобуває переваги над конкурентами. 
О. І. Дацій тлумачить [5, c. 9] інновацію в АПК 
як проведення змін в техніці, технології, органі-
зації, екології, економіці, а також у соціальній 
сфері з метою одержання економічного ефекту, 
спрямованого на задоволення певних суспіль-
них потреб людського буття. 

Інновація є важливою складовою НТП. 
Інновації ґрунтуються на наукових відкриттях і 
досягненнях в усіх сферах діяльності АПК. Ко-
жен з цих напрямів інновацій має притаманний 
лише йому зміст, можливості та етапи освоєння 
[6, с. 16]. 

Сільське господарство в економіці розвину-
тих країн перетворюється в наукомістку галузь 
виробництва. Сукупні витрати на наукові дослі-
дження, пов’язані із сільським господарством (у 
генетиці, тонкій хімії, механіці) в США склада-
ють 4 млрд. дол. на рік [9, с. 133–134]. І кожен 
долар, затрачений на аграрні дослідження, по-
вертається з 1,35 дол. віддачі. Отже, в сільсько-
му господарстві також відбувається науково-
технічна революція. Відповідно найбільш про-
мислово-розвинені країни – США і Західна Єв-
ропа – дають 70% світового експорту сільсько-
господарської продукції. 

Розробка та впровадження інновацій немо-
жливі без вкладання ресурсів, тобто без інвес-
тицій. Згідно Закону України «Про інвестиційну 
діяльність», інвестиціями є всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяль-
ності, в результаті якої створюється прибуток 
(доход) або досягається соціальний ефект. 
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За Дж. Кендриком [10, с. 28, 31, 175], інвес-
тиції – поточні витрати, спрямовані на збіль-
шення майбутніх доходів; капітал – потенційна 
здатність протягом визначеного періоду часу 
створювати продукт і доход; тобто інвестиції – 
витрати на підтримку чи збільшення здатності 
створювати продукт і доход. Аналогічну думку 
мають й інші закордонні дослідники. 

Суттєвий внесок в розвиток ідеї довгих 
інноваційних хвиль вніс К. Фрімен. Він почав 
розглядати довгохвильовий підйом не тільки як 
результат впровадження радикальних нововве-
день в одній чи декількох галузях та їх наступ-
ного росту, але і як процес дифузії технологій 
від декількох лідируючих секторів до всієї еко-
номічної системи. Крім того, він звернув увагу 
на те, що широке розповсюдження технологій 
стає можливим в результаті ряду соціальних та 
інституційних змін: кооперації; конкуренції, ор-
ганізації науково-дослідної діяльності, участі 
держави в стимулюванні інноваційної діяльнос-
ті, національних та міжнародних режимів еко-
номічного регулювання. 

Під інноваційним розвитком ми розуміємо 
насамперед послідовно реалізовані нововведен-
ня. Саме нововведення, тобто науково-техноло-
гічна розробка, винахід, стає інновацією, як 
правило, у вигляді товару, послуги, методу. Він 
більш успішний, коли охоплює не одну вузьку 
область (виробництво зерна), а містить у собі та-
кож сфери, що впливають на загальний результат 
(керування, маркетинг, навчання персоналу, фі-
нанси, продаж тощо). Отже, інноваційний роз-
виток повинен носити комплексний характер. 

Всякий інноваційний розвиток – це не тіль-
ки основний інноваційний процес, але і розви-
ток системи факторів і умов, необхідних для йо-
го здійснення, тобто інноваційного потенціалу. 
Інноваційний потенціал представляє собою сер-
цевину всього економічного потенціалу регіону, 
країни. Інноваційний потенціал визначає як за-
вершальну частину виробничого циклу і його 
реальні пропускні можливості, що істотно поз-
начається на кінцевому результаті. 

Поширеною думкою є те, що основним на-
прямком стимулювання інноваційного розвитку 
є відновлення основних фондів і насамперед ав-
тотракторного парку. Але підсиливши в такий 
спосіб виробничо-технологічний потенціал 
сільськогосподарського підприємства і не торк-
нувшись інших його частин, ми одержуємо, як 
правило, замороження фінансових засобів. 

Стимулюючим заходом щодо розвитку нау-
ково-технічного потенціалу та його інновацій-
ного використання є вдосконалення системи 
стимулювання виконавців науково-технічних 
розробок на етапі наукових досліджень і в про-

цесі їх освоєння у виробництві. Ця система має 
базуватися на соціально-економічних оцінках та 
враховувати науково-технічне значення пріори-
тетних проектів, тобто залежати від рівня ефек-
тивності використання технологічних нововве-
день. Така система активно практикується в за-
рубіжних країнах, зокрема в США рівень подат-
ків встановлюється диференційовано відповідно 
до доходу підприємства в межах 15–34% [9]. 

Інноваційний розвиток містить у собі такі 
послідовні етапи: виявлення проблеми та вини-
кнення нової технічної ідеї для її задоволення; 
проведення досліджень і розробок та оформ-
лення винаходу; інвестування виробництва, 
освоєння та використання; розповсюдження ре-
зультатів НТП тощо. При цьому із загальної кі-
лькості запропонованих новаційних ідей згідно 
з вітчизняною практикою близько 80% відхиля-
ються на стадії трансформації новації в іннова-
цію, в США цей показник складає лише 52% [9]. 

На думку П. Т. Саблука [6, с. 16], пріорите-
тами в Україні повинні стати людина та її здо-
ров’я, екологія, аграрний сектор і енергетика. 
Тільки на основі забезпечення цих пріоритетів з 
метою одержання високих кінцевих результатів 
можна включати інші сфери і види діяльності. 
При цьому інноваційний аналіз є одним з голо-
вних методів визначення факторів успіху. 

До складу АПК входять досить різні за сво-
їм змістом галузі: сільське господарство, про-
мисловість, торгівля, але їх об’єднує технологі-
чний ланцюг. І необхідно відзначити, що рівень 
інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного 
сектора повинен забезпечуватися усім техноло-
гічним ланцюгом. 

Що ж стосується специфіки розвитку сіль-
ського господарства, то ще А. Сміт довів, що усі 
найбільш його крупні поліпшення і піднесення 
були обумовлені припливом капіталу, який по-
чатково був накопичений у містах; і що у всіх 
розвинутих суспільствах головний товарообмін 
здійснюється саме між жителями міста і села; і 
що саме торгівля і промисловість міст є причи-
ною розвитку сільського господарства. Тому 
будь-яке накопичення інноваційно-інвестицій-
ного потенціалу для АПК можливе тільки через 
адекватно розвинуте місто і торгівлю. 

Одночасно необхідно підкреслити, що ще у 
Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
інвестиції розглядались як один з найважливі-
ших засобів досягнення соціального ефекту. У 
Законі України «Про інноваційну діяльність» 
інновації також є одним з засобів істотного по-
ліпшення структури та якості соціальної сфери 
[1]. А у Законі України «Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні» особ-
ливий пріоритет вбачається у гармонійному ро-
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звитку людського потенціалу. 
Висновки. 
1. Інновації – це нова науково-організаційна 

комбінація виробничих чинників, створена 
підприємницьким духом. Інноваційний розви-
ток – це розвиток системи факторів і умов, не-
обхідних для його здійснення інноваційного по-
тенціалу. Інноваційний потенціал визначає як 
завершальну частину виробничого циклу і його 
реальні пропускні можливості, що істотно поз-
начається на кінцевому результаті. 

2. Етапи інноваційного розвитку: виявлення 
проблеми та виникнення нової технічної ідеї 
для її задоволення; проведення досліджень і ро-
зробок та оформлення винаходу; інвестування 
виробництва, освоєння та використання; розпо-
всюдження результатів НТП тощо. 

3. До складу АПК входять три сфери: суку-
пність галузей, що забезпечують сільське гос-
подарство засобами виробництва; саме сільське 
господарство; заготівля, переробка сільськогос-
подарської продукції, торгівля. Таким чином, до 
складу АПК входять досить різні за своїм зміс-
том галузі: сільське господарство, промисло-
вість, торгівля, але їх об’єднує технологічний 
ланцюг. І необхідно відзначити, що рівень інно-
ваційно-інвестиційного розвитку аграрного сек-
тора повинен забезпечуватися усім технологіч-
ним ланцюгом. 
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звитку людського потенціалу. 
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Постановка проблеми. В ринковому сере-
довищі критерієм стійкості та виживання банку 
є його конкурентоспроможність, аналіз, оцінка і 
прогнозування якої стає об’єктивною необхідні-
стю, оскільки в сучасній конкурентній боротьбі 
при всій її масштабності, динамізмі і гостроті 
виграє той банк, який аналізує і відстоює свої 
конкурентні позиції. Діяльність банку в умовах 
конкурентного ринку – це система відносин ви-
робника і покупця, згідно з якими банк повинен 
пропонувати тільки те, що хоче клієнт банку, 
враховуючи при цьому активну поведінку кон-
курентів. Забезпечення конкурентоспроможності 
банку обумовлено ефективністю роботи мене-
джерів, маркетологів і включає в себе ноу-хау в 
дослідженнях і проектуванні, вміле використан-
ня можливостей маркетингу, вміння організувати 
надання послуг; ініціативність всіх ланок банку. 

Конкурентоспроможність банківської уста-
нови визначають також кадровий склад і його 
кваліфікація; можливості в наданні послуг, що 
вимагають невеликих витрат; наявність розви-
неної системи науково-технічного, комерційно-
го співробітництва. Таким чином, проблема на-
дання технологічних та доступних послуг клієн-
там у банківському секторі є однією з основних 
і безпосередньо пов’язана з необхідністю під-
вищення рівня конкурентоспроможності банків-
ських послуг та створення конкурентних переваг. 

Аналіз літератури. У багатьох методиках, 
які пропонуються вітчизняними та зарубіжними 

вченими, серед яких можна відзначити І. Паїт, 
Е. Уткіна, Ю. Кудашеву, для визначення конку-
ренто-спроможності банків використовується 
зважена сума експертних оцінок внутрішнього 
середовища банку [1–3]. Деякі експерти вважа-
ють, що конкурентоспроможність банку є ре-
зультуюча впливу трьох факторів: бренду, влас-
ників і співробітників. Як критерій оцінки кон-
курентоспроможності банків експертами часто 
береться приріст активів банку за рік [4]. На ві-
дміну від цих методик пропонований авторами 
підхід дозволяє оцінювати конкурентоспромож-
ність банківських послуг з погляду клієнтів-
фізичних осіб, які часто не є фахівцями у фінан-
совій сфері. 

Метою статті є впровадження методичного 
підхода оцінки конкурентоспроможності бан-
ківських послуг фізичним особам на основі роз-
рахунку інтегрального показника. 

Виклад основного матеріалу. В основу 
механізму визначення конкурентоспроможності 
банківських послуг покладено оцінку як якіс-
них, так і вартісних показників якості банківсь-
ких послуг клієнтам, що є фізичними особами. 
Для апробації методики було обрано ПАТ КБ 
«ПриватБанк» та ПАТ «Ощадбанк», які за кіль-
кістю активів на 01.07.2011 р. займали відповід-
но перше та третє місця у рейтингу банків Укра-
їни (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Рейтинг банків України за кількістю активів на 1 липня 2011 р. [5]. 

 

№ Назва банку Активи (млн. грн.) Частка (%) 
1 Приватбанк 135740,84 15,41 
2 Укрексімбанк 80011,47 9,08 
3 Ощадбанк 72451,51 8,23 
4 Укрсоцбанк 39976,04 4,54 
5 ВТБ Банк 35869,92 4,07 

 

Використовуючи запропонований нами [6] 
алгоритм визначення інтегрального показника 
конкурентоспроможності банківських послуг 
ПАТ «Ощадбанк» фізичним особам, проведемо 
його розрахунок. 

Усі показники банківських послуг розподі-
ляємо на якісні та вартісні. 

Якісні показникі банківських послуг. 
1. Надійність та репутація банку (гарантія 

виплат; досвід роботи на ринку банківських по-
слуг; положення в рейтингах; підтримка ЗМІ 
(позитивні чи негативні відгуки). Результати 
експертних оцінок щодо надійності та репутації 
банків наведені в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Експертні оцінки надійності та репутації банків.* 

 

№ Показники надійності ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Гарантія виплат Дуже добре Дуже добре 
2 Досвід роботи Дуже добре Дуже добре 
3 Положення в рейтингах Дуже добре Відмінно 
4 Підтримка ЗМІ Задовільно Добре 

 

*Розроблено авторами. 
 

Для розрахунку середніх значень відповід-
них якісних показників можна використовувати 

стандартні оцінки на шкалі бажаності [6]. Вико-
ристання функції бажаності дозволяє перевести 
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експертні оцінки якісних показників у кількісні 
в інтервалі від 0 до 1. З урахуванням середніх 

значень на шкалі бажаності експертні оцінки в 
табл. 2 набувають наступних значень (табл. 3). 

 

Таблиця 3. 
Кількісні оцінки надійності та репутації банків.* 

 

№ Показник надійності ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Гарантія виплат 0,913 0,913 
2 Досвід роботи 0,913 0,913 
3 Положення в рейтингах 0,913 0,975 
4 Підтримка ЗМІ 0,530 0,782 
 Середня оцінка надійності 0,817 0,896 

*Розроблено авторами. 
2. Якість та зручність обслуговування (ре-

жим роботи банку: дні та години роботи (зручні 
для клієнтів); кількість відділень у місті; кіль-
кість операторів у відділенні (має бути достат-
ньою, щоб не створювати величезні черги та об-
слуговувати максимальну кількість клієнтів); 

наявність терміналів самообслуговування; кіль-
кість банкоматів; робота персоналу з клієнтом 
(уважне ставлення до кожного клієнта)). 

Показники якості обслуговування клієнтів у 
банках м. Запоріжжя та відповідні експертні 
оцінки наведені в табл. 4–5. 

Таблиця 4. 
Показники якості обслуговування клієнтів у банках.* 

 

№ Показник якості обслуговування ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «Приватбанк» 

1 Режим роботи відділень Вт.–Сб.: 9:00–17:30 
Перерва: 13:00–14:00 

Пн.–Пт.: 09:00–18:00 
Перерва: 13:00–14:00 

2 Кількість відділень 53 64 

3 Середня кількість операторів у 
відділенні 5 4 

4 Наявність терміналів самообслуго-
вування + + 

5 Кількість банкоматів 14 133 
6 Робота персоналу з клієнтом Черга, повільне обслуговування Черга, повільне обслуговування 

 

*Розроблено авторами. 
 

Таблиця 5. 
Оцінки обслуговування клієнтів у банках.* 

 

№ Показник якості обслуговування ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Режим роботи відділень Задовільно 0,530 Задовільно 0,530 
2 Кількість відділень Добре 0,782 Дуже добре 0,913 

3 Середня кількість операторів у від-
діленні Добре 0,782 Задовільно 0,530 

4 Наявність терміналів самообслуго-
вування Добре 0,782 Добре 0,782 

5 Кількість банкоматів Погано 0,285 Дуже добре 0,913 
6 Робота персоналу з клієнтом Задовільно 0,530 Задовільно 0,530 
 Середня оцінка обслуговування  0,615  0,700 

 

*Розроблено авторами. 
 

3. Набір банківських продуктів і послуг, які 
спеціально адресовані конкретним групам кліє-
нтів – окремим категоріям фізичних осіб (сту-

дентам, молодим сімейним парам, пенсіонерам) 
тощо (табл. 6). 

Таблиця 6. 
Характеристика наявності банківських продуктів та послуг.* 

 

№ Програми ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Вклади + Добре 0,782 + Добре 0,782 
2 Кредитування + Добре 0,782 + Добре 0,782 
3 Платежі + Добре 0,782 + Добре 0,782 
4 Грошові перекази + Добре 0,782 + Добре 0,782 
5 Обмін валюти + Добре 0,782 + Добре 0,782 
6 Мобільний банкінг – Дуже погано 0,033 + Добре 0,782 
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7 Інтернет-банкінг – Дуже погано 0,033 + Добре 0,782 

 Середня оцінка набору бан-
ківських послуг   0,568   0,782 

 

*Розроблено авторами. 
 

4. Інформаційна підтримка банківських по-
слуг (попередні консультації та розрахунки мо-
жливості надання кредитів, призначення зустрі-
чей у відділеннях, інформаційна підтримка клі-
єнтів банку через «гарячі лінії» банку або Call- 
центри та ін.). Досліджувані банки мають теле-

фон інформаційної підтримки клієнтів та досить 
інформативні офіційні сайти (табл. 7). Проте на 
сайті ПАТ «Ощадбанк» відсутня он-лайн послу-
га розрахунку кредитування. Більш повні та ко-
рисні консультації своїм клієнтам надає ПАТ 
КБ «ПриватБанк». 

Таблиця 7. 
Якісні оцінки інформаційної підтримки банківських послуг.* 

 

№ Види інформації ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 
1 Консультації робітників банку Погано 0,285 Добре 0,782 

2 Call-центри або центри інформаційної під-
тримки Дуже добре 0,913 Дуже добре 0,913 

3 Повнота та доступність інформації на офі-
ційних сайтах Добре 0,782 Дуже добре 0,913 

4 Кредитний калькулятор он-лайн Дуже погано 0,033 Дуже добре 0,913 

 Середній показник інформаційної підтри-
мки банківських послуг  0,503  0,880 

 

*Розроблено авторами. 
 

Вартісні показники – це показники, що ха-
рактеризують економічні явища у вартісному 
(грошовому) вираженні (відсоткові ставки по 
депозитам у національній та іноземній валюті, 

кредитам, середній розмір комісії за надання 
послуг тощо). 

У табл. 8 наведені тарифи на найпопуляр-
ніші серед клієнтів послуги. 

Таблиця 8. 
Вартісні показники банківських послуг.* 

 

№ Показник ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 

1 Стандартні депозити, грн. 
на 3 місяці 10,0% 11,0% 
на 6 місяців 12,0% 13,0% 

на 12 місяців 12,5% 14,0% 

2 Стандартні депозити, дол. США 
на 3 місяці 4,0% 7,25% 
на 6 місяців 4,5% 8,0% 

на 12 місяців 5,0% 8,5% 

3 Кредити, грн. на житло 17,5% 15,00% 
на автомобіль 13,3% 18,96% 

4 Середній розмір комісій банку за надання послуги 2% 1,8% 
 

*Розроблено авторами. 
 

Здійснимо нормування вартісних показни-
ків банківських послуг відносно еталонного 
значення (для депозитів еталонне значення – 

найбільша відсоткова ставка; для кредитів та 
комісій – найменша) (табл. 9). 

Таблиця 9. 
Нормовані вартісні показники банківських послуг.* 

 

№ Показник ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк» 

1 Стандартні депозити, грн. 
на 3 місяці 0,909 1,000 
на 6 місяців 0,923 1,000 

на 12 місяців 0,893 1,000 

2 Стандартні депозити, дол. США 
на 3 місяці 0,552 1,000 
на 6 місяців 0,563 1,000 

на 12 місяців 0,588 1,000 
 Середня оцінка по депозитам 0,738 1,000 

3 Кредити, грн. на житло 0,857 1,000 
на автомобіль 1,000 0,701 

 Середня оцінка по кредитам 0,929 0,851 
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 Середній розмір комісій банку за послуги 0,900 1,000 
 

*Розроблено авторами. 
 

Наступним етапом у визначенні конкурен-
тоспроможності банківських послуг є розраху-
нок коефіцієнтів значущості для якісних та вар-
тісних показників. Для розрахунку коефіцієнтів 
значущості можна використовувати матрицю 
попарних порівнянь [6]. 

Так, для якісних показників вона може на-
бути наступного вигляду (табл. 10): на перетині 

рядків та стовпців відповідних показників ви-
ставляємо оцінки за принципом: 
а) показник 1 < показник 2 = > 0; 
б) показник 1 = показник 2 = > 1; 
в) показник 1 > показник 2 = > 2. 

Позначення <, =, > означають відповідно 
«менш важливий», «рівноважливий» та «більш 
важливий». 

Таблиця 10. 
Матриця попарних порівнянь якісних показників.* 

 

Показники Надійність та 
репутація банку 

Якість та зруч-
ність обслугову-

вання 

Набір банківських 
продуктів та послуг 

Інформаційна 
підтримка Сума 

Надійність та репу-
тація банку – 1 2 2 5 

Якість та зручність 
обслуговування 1 – 2 2 5 

Набір банківських 
продуктів та послуг 0 0 – 1 1 

Інформаційна підт-
римка 0 0 1 – 1 

 

*Розроблено авторами. 
 

Таким чином, отримуємо такі оцінки для 
якісних показників: 
- надійність та репутація – 5,  
- якість обслуговування – 5; 
- набір банківських продуктів та послуг – 1; 
- інформаційна підтримка – 1. 

Для визначення значущості кожного з пока-
зників отримані оцінки переводяться у частки 
від 1: 
- надійність та репутація w1 = 5/12 = 0,42; як-

ість обслуговування w2 = 5/12 = 0,42;  
- набір банківських продуктів та послуг w3 = 

1/12 = 0,08; 
- інформаційна підтримка w4 = 1/12 = 0,08. 

Аналогічно можна отримати коефіцієнти 
значущості для вартісних показників: показник 
процентної ставки по депозитам – w’1 = 0,5; ста-
вки кредитування – w’2 = 0,4; комісійні платежі 
при оплаті послуг, переказів тощо – w’3 = 0,1. 

Визначимо індекси якісних та вартісних по-
казників за формулами (1) – (2) відповідно: 

i
i

i QwI ⋅=∑
=

4

1
показн.якісн. ,  (1) 

i
i

i СwI ⋅′=∑
=

4

1
показн.вартісн. ,  (2) 

де wi – коефіцієнти значущості якісних показни-
ків; 
Qi – середнє значення якісного показника; 
w΄i – коефіцієнти значущості вартісних показ-

ників; 
Ci – середнє значення вартісного показника. 

Індекси якісних показників для кожного з 
банків набувають таких значень: 

ПАТ «Ощадбанк» (м. Запоріжжя): 
Iякісн. показн. = 0,42 × 0,817 + 0,42 × 0,615 + 0,08 × 

0,568 + 0,08 × 0,503 = 0,6871; 
ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Запоріжжя): 

Iякісн. показн. = 0,42 × 0,896 + 0,42 × 0,700 + 0,08 × 
0,782 + 0,08 × 0,880 = 0,8033. 

Індекси вартісних показників для кожного з 
банків приймають значення: 

ПАТ «Ощадбанк» (м. Запоріжжя): 
Iвартісн. показн. = 0,5 × 0,738 + 0,4 × 0,929 + 

+ 0,1 × 0,900 = 0,8306; 
ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Запоріжжя): 
Iвартісн.показн. = 0,5 × 1,000 + 0,4 × 0,851 +  

+ 0,1 × 1,000 = 0,9404. 
На останньому етапі інтегральні показники 

конкурентоспроможності банківських послуг 
обчислюються для всіх банків-конкурентів, що 
увійшли до вибірки, за формулою: 

K = α1 × Iякісн.показн. + α2 × Iвартісн.показн. (3) 
В формулі (3) параметри α1 і α2 є коефіцієн-

тами значущості якісних та вартісних показни-
ків відповідно. Оскільки експертним шляхом 
було визначено, що для українських споживачів 
більш важливою є ціна надання послуги, то кое-
фіцієнт значущості для якісних показників 
приймається 0,4; а для вартісних – 0,6. Таким чи-
ном, формула (3) набуває остаточного вигляду: 
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K = 0,4 × Iякісн.показн. + 0,6 × Iвартісн.показн. (4) 
Розрахувавши за формулою (4) інтегральні 

показники, можна визначити той банк, який з 
погляду фізичних осіб надає найбільш конку-
рентоспроможні банківські послуги клієнтам 
(K → max). 

Так, для ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ 
«ПриватБанк» відповідно маємо  

KОщадбанк = 0,4 × 0,6871 + 0,6 × 0,8306 = 0,7732; 
KПриватбанк = 0,4 × 0,8033 + 0,6 × 0,9404 = 0,8856. 

Як можна бачити з розрахунків, ПАТ 
«Ощадбанк» поступається ПАТ КБ «Приват-
Банк» за показниками якості та вартості банків-
ських послуг. 

Підвищити значення інтегрального показ-
ника конкурентоспроможності банківських пос-
луг ПАТ «Ощадбанк» можна, удосконалюючи 
якість та зручність обслуговування, а також ін-
формаційну підтримку, зокрема збільшуючи кі-
лькість банкоматів, поліпшуючи роботу персо-
налу з клієнтами, надаючи на професійному рі-
вні консультації клієнтам та шляхом впрова-
дження он-лайн кредитного калькулятору. 

Висновки. Визначення конкурентоспромо-
жності банківських послуг фізичним особам 
ПАТ «Ощадбанк» и ПАТ «ПриватБанк» на ос-
нові розрахунку інтегрального показника пока-
зало, що кількість та структура якісних та варті-
сних показників можуть варіюватися у залежно-
сті від поставлених завдань та наявної інформа-
ції про послуги банків. 

За допомогою запропонованого підходу 
можна визначати конкурентні переваги окремих 
банків у наданні банківських послуг фізичним 
особам. 

Механізм визначення конкурентоспромож-
ності банківських послуг дає можливість отри-
мувати значення інтегрального показника кон-
курентоспроможності, варіюючи значення вхід-
них якісних та вартісних показників: наприклад, 
визначити як зміниться інтегральний показник 
конкурентоспроможності банківських послуг 
відповідного банку в результаті зміни деяких 
якісних або вартісних показників обслуговуван-
ня клієнтів. 
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УДК 331.526:316.334.55 
Смедлаєва Е. М. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто теоретичні основи формування аграрного ринку праці його механізм фун-
кціонування. Висвітлено функції аграрного ринку праці їх характеристика, а так само основні скла-
дові ринку робочої сили. 

Ключові слова: ринок праці, АПК, робоча сила, зайнятість, попит, пропозиція. 
В статье рассмотрены теоретические основы формирования аграрного рынка труда его меха-

низм функционирования. Освещены функции аграрного рынка труда их характеристика, а так же 
основные составляющие рынка рабочей силы. 

Ключевые слова: рынок труда, АПК, рабочая сила, занятость, спрос, предложение. 
In this article the theoretical basic foundation of agrarian labour market, its functions, and functioning 

mechanism were studied. Highlights features of the agrarian labour market and their characteristics as the 
main components of the labour market. 

Key words: labour market, agricultural sector, labour force, employment, demand, supply. 
 
Постановка проблеми. Перебудова, що ві- дбулась в економіці не зовсім позитивно впли-
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K = 0,4 × Iякісн.показн. + 0,6 × Iвартісн.показн. (4) 
Розрахувавши за формулою (4) інтегральні 

показники, можна визначити той банк, який з 
погляду фізичних осіб надає найбільш конку-
рентоспроможні банківські послуги клієнтам 
(K → max). 

Так, для ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ 
«ПриватБанк» відповідно маємо  

KОщадбанк = 0,4 × 0,6871 + 0,6 × 0,8306 = 0,7732; 
KПриватбанк = 0,4 × 0,8033 + 0,6 × 0,9404 = 0,8856. 

Як можна бачити з розрахунків, ПАТ 
«Ощадбанк» поступається ПАТ КБ «Приват-
Банк» за показниками якості та вартості банків-
ських послуг. 

Підвищити значення інтегрального показ-
ника конкурентоспроможності банківських пос-
луг ПАТ «Ощадбанк» можна, удосконалюючи 
якість та зручність обслуговування, а також ін-
формаційну підтримку, зокрема збільшуючи кі-
лькість банкоматів, поліпшуючи роботу персо-
налу з клієнтами, надаючи на професійному рі-
вні консультації клієнтам та шляхом впрова-
дження он-лайн кредитного калькулятору. 

Висновки. Визначення конкурентоспромо-
жності банківських послуг фізичним особам 
ПАТ «Ощадбанк» и ПАТ «ПриватБанк» на ос-
нові розрахунку інтегрального показника пока-
зало, що кількість та структура якісних та варті-
сних показників можуть варіюватися у залежно-
сті від поставлених завдань та наявної інформа-
ції про послуги банків. 

За допомогою запропонованого підходу 
можна визначати конкурентні переваги окремих 
банків у наданні банківських послуг фізичним 
особам. 

Механізм визначення конкурентоспромож-
ності банківських послуг дає можливість отри-
мувати значення інтегрального показника кон-
курентоспроможності, варіюючи значення вхід-
них якісних та вартісних показників: наприклад, 
визначити як зміниться інтегральний показник 
конкурентоспроможності банківських послуг 
відповідного банку в результаті зміни деяких 
якісних або вартісних показників обслуговуван-
ня клієнтів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто теоретичні основи формування аграрного ринку праці його механізм фун-
кціонування. Висвітлено функції аграрного ринку праці їх характеристика, а так само основні скла-
дові ринку робочої сили. 

Ключові слова: ринок праці, АПК, робоча сила, зайнятість, попит, пропозиція. 
В статье рассмотрены теоретические основы формирования аграрного рынка труда его меха-

низм функционирования. Освещены функции аграрного рынка труда их характеристика, а так же 
основные составляющие рынка рабочей силы. 

Ключевые слова: рынок труда, АПК, рабочая сила, занятость, спрос, предложение. 
In this article the theoretical basic foundation of agrarian labour market, its functions, and functioning 

mechanism were studied. Highlights features of the agrarian labour market and their characteristics as the 
main components of the labour market. 

Key words: labour market, agricultural sector, labour force, employment, demand, supply. 
 
Постановка проблеми. Перебудова, що ві- дбулась в економіці не зовсім позитивно впли-
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нула на стан ринку праці в Україні загалом, а у 
сільському господарстві цей процес мав дуже 
жахливі наслідки. 

На сьогоднішній час сучасний стан ринку 
праці є кризовим, і можна сказати що він ста-
вить під загрозу усю національну безпеку Укра-
їни. Як відзначає О. В. Чернявська, при наявно-
сті економічного зростання він продукує трудо-
ву бідність та розширення економічно вимуше-
ної праці, зниження економічної активності на-
селення та подальше його майнове розшаруван-
ня, втрату трудового потенціалу як у демогра-
фічному, так і в міграційному вимірі [1, с. 41]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Важливе 
значення для розробки наукових досліджень 
щодо формування аграрного ринку праці, які 
сприяли розробці цієї теми, мають праці вітчиз-
няних учених Д. П. Богині, В. Є. Воротіна, С. О. 
Гудзинського, В. М. Гриньової, Т. В. Дядика, 
М. М. Жибака, Н. І. Єсінової, О. М. Ком’якова, 
І. С. Кравченко, А. Д. Мельника, О. Г. Мордві-
нова, Н. Р. Нижник, О. В. Чернявська, А. Д. Чи-
куркова, І. О. Чорна та ін. Однак у цих наукових 
дослідженнях недостатньо розкриті регіональні 
особливості формування ринку праці в АПК в 
сучасних умовах. 

Мета статті – розглянути теоретичні осно-
ви формування ринку праці в аграрному секторі 
економіки в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Складність 
реформування аграрного сектора визначається 
специфікою сільського господарства й не випа-
дково в рамках економічної й торговельної по-
літики інших країн та міжнародних організацій 
воно виділяється в окрему сферу, що враховує 
його особливості. Прикладом могут бути Спіль-
на сільськогосподарське політика країн Євро-
пейського союзу і Угода про сільське господар-

ство Світової організації торгівлі. Внаслідок 
своєї специфіки сільське господарство вважа-
ється однією з найбільш складних сфер для ре-
формування і регулювання. У зв’язку з цим сис-
теми підтримки сільського господарства ЄС і 
США постійно перебувають на стадії вдоскона-
лення і періодично суттєво реформуються [2, с. 
9–11]. 

На думку І. О. Чорной, на сьогодні в усіх 
регіонах держави наявний ряд негативних аспе-
ктів в управлінні АПК, необхідно виділити на-
ступні негативні фактори, що впливають на стан 
АПК в Україні: недостатність упровадження до-
сягнень науково-технічного прогресу, низький 
рівень трудової дисципліни, слабка технічна ба-
за, нестача кваліфікованих кадрів,здатних 
управляти в умовах ринкових відносин. Разом з 
тим остатнім часом намітилося деяке поліпшен-
ня в управлінні: менше стало виявлятися адміні-
стрування, частину своїх функцій центральний 
апарат передав первинним ланкам; більш чітко 
стали визначатися і доводитися до колективу 
завдання розвитку виробництва [2, с. 86]. 

Фактори формування і функціонування ри-
нку носять конкретно історичний характер, що 
визначається характером економічної системи, 
просування ії до ринку. 

Розвиток ринкових відносин у сучасній 
економіці вносить істотні корективи в механізм 
зайнятості, породжує безліч питань щодо про-
цесів і механізмів, які замовляють ефективне 
функціонування ринкової системи у трудовій 
сфері, вирішення яких вимагає вдосконалення 
теоретичних підходів до регулювання ринку 
праці. Ринок праці виконує різноманітні функ-
ції. 

Основні функції та їх характеристики наве-
дено на рис. 1. 
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Рис. 1. Функції аграрного ринку праці та їх характеристика (розроблено автором). 

Отже зазначимо, що конкретизація функцій 
і вичленовування основних характеристик рин-
ку праці дозволяє виявити, наскільки складна і 
багатопланова задача його упорядкування, ре-
гулювання процесів, що протікають на ньому, 
відстеження механізмів його функціонування. 

Отже, домінуючою рисою в аналізі ринку 
праці повинна виступати його сутність як функ-
ціональної підсистеми ринкової економіки в ці-
лому, а потім характеризувати його відмінні ри-
си в порівнянні з іншими видами ринків [3, с. 
30]. 

Як вважає О. В. Чернявська, основними 
складовими ринку робочої сили є попит, пропо-
зиція і ціна співвідношення яких і визначає його 
кон’юнктуру [4, с. 10]. 

Попит на робочу силу – це суспільна плато-
спроможна потреба в робочій силі. Він визнача-
ється обсягом і структурою суспільного вироб-
ництва, рівнем продуктивності праці, 
кон’юнктурою ринків капіталу, товарів та пос-
луг, ціною робочої сили, а також правовими но-
рмами, що регламентують ії використання, та 
іншими умовами. 

Пропозиція робочої сили є контингент пра-
цездатного населення, що пропонує роботодав-
цю свою здатність до праці в обмін на фонд 

життєвих благ [5, с. 64]. 
Вона формується під впливом багатьох 

чинників, а саме: наявна демографічна ситуація, 
стан системи оплати праці, ефективність існую-
чої системи і перепідготовки кадрів, форма і ха-
рактер праці, ймовірне вивільнення робочої си-
ли та ін. [4, с. 10]. 

Поведінка учасників ринку праці обумов-
люється станом попиту і пропозиції робочої си-
ли на ринку праці, ціною робочої сили в даний 
момент, а також умовами досконалої конкурен-
ції. Зміна стану кожного з цих факторів призво-
дить до зміни інших, оскільки вони за своєю 
економічною сутністю є взаємозалежними, що 
доведено неокласичною економічною теорією 
[6, с. 64]. 

Механізм функціонування ринку праці ба-
зується на дії закону попиту та пропозиції. Най-
більш яскраво й чітко взаємозв’язок між попи-
том і пропозицією можна виразити за допомо-
гою побудови класичної моделі ринку праці, 
тобто імітації реально діючого механізму його 
функціонування. 

Розглянемо механізм взаємодії попиту та 
пропозиції за допомогою графічного методу, 
вперше в економічної теорії використаного анг-
лійським вченим А. Маршаллом. 

РИНОК ПРАЦІ 

Функції аграрного ринку праці 

Стимулююча 
Сприяє розгортанню конкурен-
тних сил між працівниками; 
між роботодавцями. 

Регулююча 
Регулює відносини між покуп-
цями трудових послуг і їх про-
давців. 

Диференціююча 
Диференціює своїх суб’єк-
тів: ті з них, що не відпові-
дають вимогам сучасного 
виробництва в числі еконо-
мічно слабких суб’єктів, а 
ті, які вчасно адекватно реа-
гують на зміни ринкової 
кон’юнктури, здатні одер-
жати ефективний перспек-
тивний розвиток. 

Ціноутворююча 
Встановлює рівно-
вагу між попитом та 
пропозицією робо-
чої сили. 

Суспільного поділу праці 
Ринок праці розмежовує найманого праців-
ника та роботодавця, розподіляє найманих 
працівників за професіями та кваліфікаці-
єю, галузями виробництва та регіонами. 

Інформаційна 
В умовах ринку ціни на продук-
цію, попит і пропозиція, відсотко-
ві ставки на кредит постійно змі-
нюються, що позначається на ста-
ні ринку праці. Ринок дає учасни-
кам процесу купівлі-продажу то-
вару «робоча сила» інформацію 
про умови найму, рівні заробітної 
плати, пропозицію робочих місць і 
робочої сили, якість робочої сили. 

Посередницька 
Ринок праці встанов-
лює зв’язок між робо-
тодавцями та найма-
ними працівниками, 
котрі виходять на ри-
нок для задоволення 
взаємних інтересів і 
потреб щодо вигідних 
умов купівлі-продажу 
товару «робоча сила». 

Вітворювальна 
Це основна функція ринку пра-
ці, який встановлює рівновагу 
між попитом і пропозицією ро-
бочої сили. 

Оздоровлююча 
Завдяки конкуренції суспільне 
виробництво звільняється від 
економічно слабких, нежиттєзда-
тних підприємств. 
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Узагальнююча класична модель ринку пра-
ці така: попит на працю має графічну форму 
кривої (КЛ) з від’ємним кутом нахилу, що озна-
чає зростання його абсолютного значення при 
падінні ціни на робочу силу і навпаки. Пропо-
зиція зображується кривою (МН) з додатнім ку-
том нахилу, тобто збільшення пропозиції робо-

чої сили зумовлюється зростанням заробітної 
плати. Точка перетину цих кривих (А) дає зна-
чення рівноважного рівня заробітної плати, при 
якому попит і пропозиція урівноважуються і до-
сягається повна зайнятість. У протилежному ра-
зі можливе безробіття або дефіцит працівників 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Попит, пропозиція, рівноважні ціни та обсяг зайнятості робочої сили. 
Повна зайнятість або трудорівноважна си-

туація можливі скоріш в теоретичному плані, 
оскільки передбачається збіг попиту і пропози-
ції, відповідність їх за обсягом і структурою. 
Такий баланс досягається важко і є нестабіль-
ним у часі. Частіше спостерігаються трудонад-
лишкова та трудонедостатня ситуації. Так, при 
переважанні пропозиції над попитом ціна робо-
чої сили знижується, скорочується зайнятість, 
з’являються безробітні, при зворотній ситуації – 
відчуваються дефіцит робочої сили, зростають ії 
ціна та зайнятість [4, с. 10]. 

В короткотерміновому плані при фіксова-
них обсягах капіталу, інших виробничих ресур-
сів та переміною величиною робочої сили попит 
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Рис. 3. Формування попиту на робочу силу та зайнятості залежно від розмиру  
граничного продукту праці. 
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о – особисті підсобні, 
і – інші господарства, підприємства, організації. 

Дія закону попиту і пропозиції на ринку 
праці багато в чому визначається особливостя-
ми товару «робоча сила».  

На думку А. Д. Чикуркова, на противагу 
іншим товарам його пропозиція не може скоро-
чуватись і очікувати чергового підйому ціни [4, 
с. 11–14]. 

Формування ринкового механізму господа-
рювання неминуче веде і до необхідності фор-
мування ринкової обґрунтованої системи розпо-
ділу робочої сили. У даний час український ри-
нок праці не збалансований, про що свідчить 
серйозний дисбаланс, у першу чергу з боку по-
питу. Криза в економіці, закриття великих про-
мислових підприємств ведуть до безробіття й 
одночасно до необхідності широкомасштабної 
перекваліфікації значної частини робочої сили. 
Особливо важко йдуть ці процеси через слабку 
мобільність робочої сили – міграція залишаєть-
ся великою проблемою [3, с. 42]. 

Висновки. Аграрний ринок праці – це сере-
довище взаємодії продавця і покупця робочої 
сили, які на основі дії правових та економічних 
важелів досягають згоди, що підтверджується 
укладанням відповідних угод. На етапі станов-
лення ринкових відносин ринок праці є одним з 
головних елементів ринкової системи, який ви-
різняється специфічними ознаками та особливо-
стями функціонування в аграрній сфері. Останні 

представлені сезонністю, здрібненням та деін-
дустріалізацією аграрного виробництва, низь-
кою територіальною та професійною мобільніс-
тю селян, зниженням престижності аграрної 
праці та не високою її оплатою, погіршенням 
соціально-економічних умов праці та відпочин-
ку на селі. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасної 

економіки, що характеризується швидкими змі-
нами умов і факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища функціонування бюджетної 
установи, загрозами її фінансовим інтересам з 

боку окремих суб’єктів господарювання, висо-
ким рівнем фінансових ризиків, важливим за-
вданням щодо забезпечення життєздатності 
суб’єкта господарювання є гарантування бю-
джетно-фінансової безпеки установи. 
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Аналіз останніх наукових досліджень. 
Трансформаційний перехід економіки України 
водночас, по-перше, істотно ускладнює умови 
господарювання і, по-друге, сприяє зростанню 
конкуренції між суб’єктами господарювання, 
що може погіршувати їхній фінансовий стан і 
тим паче – призводити до банкрутства. Тому на 
порядок денний постає проблема гарантування 
в сучасних умовах бюджетно-фінансової безпе-
ки бюджетних установ шляхом запровадження 
відповідного механізму управління. Вивчення 
проблеми засвідчує, що на цей процес істотно 
впливає фінансове убезпечення на рівні націо-
нальної економіки. 

В Україні і за кордоном цією проблемою 
займалися О. І. Барановський, В. В. Бурцев, О. Д. 
Василик, М. Ю. Дмітрієва, М. М. Єрмошенко, 
Я. А. Жаліло, Н. П. Капустін, О. Ф. Новикова, 
Є. А. Олейніков, Г. А. Пастернак-Таранушенко 
та інші. Вирішенню окремих аспектів фінансово-
го убезпечення на рівні суб’єктів господарюван-
ня приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні 
дослідники, як О. В. Ареф’єва, І. О. Бланк, А. Е. 
Воронкова, С. М. Ілляшенко, Г. В. Задорожний, 
Г. В. Козаченко, Л. А. Костирко, В. П. Понома-
рьов, О. О. Терещенко, В. В. Шликов та інші. 

Метою статті є визначення і обґрунтування 
основних складових бюджетно-фінансової без-
пеки та з’ясування основних критеріїв безпеч-
ного фінансового стану установи. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«бюджетно-фінансова безпека» як самостійний 
об’єкт управління відносно нове. Його комплек-
сно і досить детально розглядають сучасні дос-
лідники на макрорівні в системі більш загаль-
них категорій – «національній безпеці» або 
«економічній безпеці країни». На рівні суб’єктів 
господарювання комплексне дослідження суті 
поняття «бюджетно-фінансова безпека» як са-
мостійного об’єкта управління в сучасній літе-
ратурі вивчено ще не достатньо та ідентифіку-
ється здебільшого звичайно лише як один з еле-
ментів економічної безпеки. 

Так С. Ф. Покропивний вважає, що серед 
функціональних складових (фінансова, інтелек-
туальна й кадрова, техніко-технологічна, полі-
тико-правова, інформаційна, екологічна, бю-
джетна) економічної безпеки саме фінансова 
складова вважається провідною й вирішальною, 
оскільки за сучасних умов господарювання фі-
нанси є «двигуном» будь-якої економічної сис-
теми [1]. Л. Г. Мельник визначає бюджетно-
фінансову безпеку як внутрішньовиробничу 
складову економічної безпеки. У фінансовому 
менеджменті за достатньо глибоких досліджень 
окремих елементів економічної безпеки фінан-
сова безпека установи, що пов’язана із забезпе-

ченням його фінансової стійкості, нейтралізаці-
єю фінансових ризиків, у самостійний об’єкт 
управління також не виділена [2]. На сьогодні 
необхідним є комплексний підхід до уточнення 
методології бюджетно-фінансової безпеки уста-
нови, що забезпечує захист її фінансових інте-
ресів у процесі розвитку, обумовлює її виокрем-
лення в загальній системі управління устано-
вою. Тому виникає необхідність докладного ро-
згляду змісту поняття «бюджетно-фінансова 
безпека установи», виявлення найбільш харак-
терних її особливостей. 

Поняття «бюджетно-фінансова безпека ус-
танови» є синтезованим, інтегруючим у собі ва-
жливі характеристики категорій «економічна 
безпека» та «фінанси установи», які досить де-
тально розглядаються в сучасній літературі, що 
дає змогу використовувати їх теоретичну осно-
ву і методологічний апарат під час дослідження 
важливих змістовних характеристик поняття 
«бюджетно-фінансова безпека установи» як 
об’єкта управління. 

Так, І. А. Бланк виділяє такі істотні харак-
теристики поняття «бюджетно-фінансова безпе-
ка установи»: 1) як основа елемента системи її 
економічної безпеки; 2) як базове значення рів-
ня і структури фінансового потенціалу установи 
в забезпеченні цілей її економічного розвитку. 
Ця роль визначається тим, що фінансова діяль-
ність дає змогу реалізувати економічну страте-
гію установи; операції, пов’язані з фінансовою 
діяльністю установи, мають стабільний харак-
тер, тобто здійснюються постійно; фінансова ді-
яльність відіграє велику роль в забезпеченні 
стабілізації економічного розвитку бюджетної 
установи загалом. 

Крім цього, на нашу думку, бюджетно-
фінансова безпека є системою кількісних і якіс-
них параметрів фінансового стану установи, що 
в комплексі відображає рівень її фінансової за-
хищеності. У цій характеристиці поняття «бю-
джетно-фінансової безпеки установи» можна 
виділити такі складові: бюджетно-фінансова 
безпека установи виражає визначений аспект її 
фінансового стану, що відображає той чи інший 
рівень її фінансової захищеності; фінансовий 
стан установи, що характеризує її бюджетно-
фінансову безпеку, відображається визначеною 
сукупністю параметрів; параметри системи бю-
джетно-фінансової безпеки установи потребу-
ють чіткої якісної і кількісної детермінації. 

Як відомо, об’єктом фінансового убезпе-
чення є сформована система пріоритетних зба-
лансованих фінансових інтересів установи, що 
потребують захисту в процесі її фінансової дія-
льності. Обґрунтовуючи цю характеристику по-
няття бюджетно-фінансової безпеки установи, 
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варто приділити особливу увагу на такі основні 
моменти: в системі бюджетно-фінансової безпе-
ки установи розглядаються тільки пріоритетні 
фінансові інтереси, що відіграють найважливі-
шу роль в забезпеченні її розвитку; система 
пріоритетних фінансових інтересів повинна 
охоплювати не тільки поточні, але й довготер-
мінові їх види; пріоритетні фінансові інтереси 
установи в системі її фінансової безпеки повин-
ні бути збалансовані з інтересами інших 
суб’єктів її фінансових відносин. Основою фор-
мування бюджетно-фінансової безпеки устано-
ви є ідентифікована система реальних і потен-
ційних загроз зовнішнього і внутрішнього хара-
ктеру її фінансовим інтересам. 

Розглядаючи цю характеристику, потрібно 
акцентувати увагу на таких основних положен-
нях: у системі бюджетно-фінансової безпеки ус-
танови ідентифікуються не тільки реальні, а й 
потенційні загрози; поняття бюджетно-
фінансової безпеки охоплює захист її пріорите-
тних інтересів від загроз не тільки зовнішнього, 
а й внутрішнього характеру; загрози фінансовим 
інтересам установи генеруються дією не всієї 
сукупності факторів, що впливають на здійс-
нення її фінансової діяльності, а лише окремих, 
які деструктивно впливають і потребують іден-
тифікації; серед усіх ідентифікованих загроз 
особливу увагу в системі фінансового убезпе-
чення установи акцентує на найбільш небезпеч-
них випадках. 

Система бюджетно-фінансової безпеки ус-
танови припускає диференційований рівень кі-
лькісних і якісних параметрів захищеності фі-
нансових інтересів, адекватних її фінансовій фі-
лософії. Отже, бюджетно-фінансова безпека ус-
танови є системою, що забезпечує стабільність 
важливих фінансових пропорцій її розвитку, які 
формують захищеність її фінансових інтересів. 

Водночас, розглядаючи бюджетно-
фінансову безпеку установи як стабільну систе-
му, треба приділити увагу на такі основні моме-
нти: стабільність системи бюджетно-фінансової 
безпеки установи розглядається як її динамічна 
характеристика; стабільність системи бюджет-
но-фінансової безпеки установи не має абсолю-
тного характеру; на окремих етапах свого роз-
витку система бюджетно-фінансової безпеки 
установи може змінюватися, виходячи на новий 
рівень параметрів своєї стабільності. Важливою 
цільовою спрямованістю системи бюджетно-
фінансової безпеки установи є створення необ-
хідних фінансових передумов стійкого зростан-
ня установи в поточному і перспективному пе-
ріодах. 

Таким чином, бюджетно-фінансова безпека 
є універсальною категорією, що характеризує 

захищеність суб’єктів соціально-економічних 
відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і 
закінчуючи кожним її громадянином. Бюджет-
но-фінансова безпека установи відображає за-
хищеність її діяльності від негативних впливів 
зовнішнього середовища, а також спроможність 
швидко усунути різноманітні загрози або прис-
тосуватися до існуючих умов, що не познача-
ються негативно на її діяльності. Зміст цього 
поняття містить у собі систему засобів, які за-
безпечують конкурентоспроможність і фінансо-
ву стабільність підприємства, а також сприяють 
підвищенню рівня добробуту працівників. 

Вартий уваги і ресурсно-фунуціональний 
підхід, у рамках якого бюджетно-фінансову 
безпеку установи розглядають як такий стан 
бюджетних фінансових ресурсів і можливостей, 
за якого гарантується найбільш ефективне їхнє 
використання для стабільного функціонування 
та динамічного розвитку, запобігання внутріш-
нім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). 
Дещо по-іншому можна сформулювати визна-
чення бюджетно-фінансової безпеки установи, 
якщо скористатись підходом, що зреалізований 
під час обґрунтування суті національної безпеки 
у ст. 8 ЗУ «Про основи національної безпеки 
України», як захищеність життєво важливих ін-
тересів підприємства, забезпечення його сталого 
розвитку, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз 
економічним інтересам [5]. 

Дослідження бюджетно-фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання на сьогодні є доволі 
проблемним. Наукових розробок у цій галузі і 
знань практично немає. Значно більше уваги 
приділяється вивченню економічної безпеки ус-
танови загалом. Необхідність постійного до-
тримання бюджетно-фінансової безпеки зумов-
люється об’єктивно наявним для кожного 
суб’єкта господарювання завданням забезпе-
чення стабільності функціонування та досяг-
нення головних цілей своєї діяльності. Рівень 
бюджетно-фінансової безпеки установи зале-
жить від того, наскільки ефективне її керівницт-
во і буде спроможним уникнути можливі загро-
зи і ліквідувати шкідливі наслідки окремих не-
гативних складових зовнішнього і внутрішнього 
середовищ. 

Тому важливо зауважити, що джерелами 
негативних впливів на бюджетно-фінансову 
безпеку установи можуть бути 
1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових 

осіб і суб’єктів господарювання (органів 
державної влади, міжнародних організацій,); 

2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової 
кон’юнктури, наукові відкриття та техноло-
гічні розробки, тощо). 
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Залежно від суб’єктної обумовленості нега-
тивні впливи на бюджетно-фінансову безпеку 
можуть мати об’єктивний і суб’єктивний харак-
тер. Об’єктивними вважаються такі негативні 
впливи, які виникають не з волі конкретної ус-
танови чи його працівників. Суб’єктивні впливи 
спостерігаються внаслідок неефективної роботи 
установи загалом або окремих його працівників. 

Таким чином, головна мета бюджетно-
фінансової безпеки установи полягає в тому, 
щоб гарантувати її стабільне та максимально 
ефективне функціонування тепер і достатній 
потенціал розвитку в майбутньому. Тому до ос-
новних функціональних цілей бюджетно-
фінансової безпеки віднесемо: забезпечення ви-
сокої фінансової ефективності роботи; підтрим-
ку фінансової стійкості та незалежності бюдже-
тної установи. Головна та функціональні цілі 
зумовлюють формування необхідних струк-
туротвірних елементів і загальної схеми органі-
зації бюджетно-фінансової безпеки. Загальна 
схема процесу організації бюджетно-фінансової 
безпеки охоплює такі дії (заходи), що здійсню-
ються послідовно або одночасно: 1) формування 
необхідних бюджетних ресурсів; 2) загально-
стратегічне прогнозування та планування бю-
джетно-фінансової безпеки; 3) стратегічне пла-
нування фінансово-господарської діяльності ус-
танови; 4) загально-тактичне планування бю-
джетно-фінансової безпеки; 5) тактичне плану-
вання фінансово-господарської діяльності уста-
нови; 6) оперативне управління фінансово-
господарсь-кою діяльністю установи; 7) здійс-
нення функціонального аналізу рівня бюджет-
но-фінансової безпеки; 8) загальне оцінювання 

досягнутого рівня бюджетно-фінансової безпе-
ки. 

Висновки. За результатами узагальнення 
теоретичних основ суті поняття «бюджетно-
фінансова безпека установи», виявивши най-
більш характерні її особливості, доцільно ствер-
джувати, що це результат облікової політики 
установи зі забезпечення належного рівня бю-
джетно-фінансової безпеки, який відображаєть-
ся кількісним та якісним детермінованим харак-
теристикам фінансового стану, що забезпечує 
стабільну захищеність пріоритетних фінансових 
інтересів установи від ідентифікованих реаль-
них і потенційних загроз зовнішнього і внутрі-
шнього характеру, параметри якої визначаються 
на основі фінансової філософії і створюють не-
обхідні передумови бюджетно-фінансової підт-
римки стійкого зростання в поточному і перспе-
ктивному періодах. 
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Залежно від суб’єктної обумовленості нега-
тивні впливи на бюджетно-фінансову безпеку 
можуть мати об’єктивний і суб’єктивний харак-
тер. Об’єктивними вважаються такі негативні 
впливи, які виникають не з волі конкретної ус-
танови чи його працівників. Суб’єктивні впливи 
спостерігаються внаслідок неефективної роботи 
установи загалом або окремих його працівників. 

Таким чином, головна мета бюджетно-
фінансової безпеки установи полягає в тому, 
щоб гарантувати її стабільне та максимально 
ефективне функціонування тепер і достатній 
потенціал розвитку в майбутньому. Тому до ос-
новних функціональних цілей бюджетно-
фінансової безпеки віднесемо: забезпечення ви-
сокої фінансової ефективності роботи; підтрим-
ку фінансової стійкості та незалежності бюдже-
тної установи. Головна та функціональні цілі 
зумовлюють формування необхідних струк-
туротвірних елементів і загальної схеми органі-
зації бюджетно-фінансової безпеки. Загальна 
схема процесу організації бюджетно-фінансової 
безпеки охоплює такі дії (заходи), що здійсню-
ються послідовно або одночасно: 1) формування 
необхідних бюджетних ресурсів; 2) загально-
стратегічне прогнозування та планування бю-
джетно-фінансової безпеки; 3) стратегічне пла-
нування фінансово-господарської діяльності ус-
танови; 4) загально-тактичне планування бю-
джетно-фінансової безпеки; 5) тактичне плану-
вання фінансово-господарської діяльності уста-
нови; 6) оперативне управління фінансово-
господарсь-кою діяльністю установи; 7) здійс-
нення функціонального аналізу рівня бюджет-
но-фінансової безпеки; 8) загальне оцінювання 

досягнутого рівня бюджетно-фінансової безпе-
ки. 

Висновки. За результатами узагальнення 
теоретичних основ суті поняття «бюджетно-
фінансова безпека установи», виявивши най-
більш характерні її особливості, доцільно ствер-
джувати, що це результат облікової політики 
установи зі забезпечення належного рівня бю-
джетно-фінансової безпеки, який відображаєть-
ся кількісним та якісним детермінованим харак-
теристикам фінансового стану, що забезпечує 
стабільну захищеність пріоритетних фінансових 
інтересів установи від ідентифікованих реаль-
них і потенційних загроз зовнішнього і внутрі-
шнього характеру, параметри якої визначаються 
на основі фінансової філософії і створюють не-
обхідні передумови бюджетно-фінансової підт-
римки стійкого зростання в поточному і перспе-
ктивному періодах. 
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Постановка проблеми. В умовах глобалі-
зації економіки та світової економічної кризи 
забезпечення фінансової безпеки України набу-
ває першочергового значення. Адже світовий 
економічний простір є цілісною глобальною си-
стемою, у якій фінансові системи країн є скла-
довими єдиного механізму, у результаті чого 
змінюється співвідношення впливу ендогенних 
й екзогенних чинників на характер розвитку ок-
ремих національних економічних систем. Така 
ситуація, з одного боку, може сприяти розвитку 
економіки України, а з іншого – бути загрозли-
вою для національних інтересів як в економіч-
ному, так і в політичному аспекті, бо існує ри-
зик намагання розвинутих країн підпорядкувати 
економіку менш розвинутих держав своїм інте-
ресам. Залежність національної економіки від 
розвитку світового господарства й глобаліза-
ційних процесів зумовлює необхідність оцінки, 
прогнозування та попередження як внутрішніх, 
так і зовнішніх загроз фінансовій безпеці з ура-
хуванням трансформації національних економік 
в єдину світогосподарську систему, що розвива-
ється за своїми законами. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження цієї проблематики зроби-
ли такі вчені, як Л. Абалкін, О. Барановський, 
А. Градов, Б. Губін, Е. Іванов, А. Колосов, О. 
Ладюк, В. Павлов, А. Сухоруков та інші. 

Метою статті є розкриття інституційної 
основи стратегії фінансової безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. На сьогод-
нішній день науковцями досліджено чимало ас-
пектів цієї складної проблематики, а досліджен-
ня й далі тривають, украй важливим є законода-
вче забезпечення фінансової безпеки держави та 
суб’єктів господарювання. У зв’язку із цим, не-
обхідним є дослідження основних нормативно-
правових актів, що регламентують забезпечення 
фінансової безпеки в контексті національних ін-
тересів України з метою розроблення шляхів її 
посилення та вдосконалення. 

Серед основних причин виникнення зовні-
шніх загроз фінансовій безпеці України, на на-
шу думку, слід виділити такі як стрімка транс-
націоналізація економічних зв’язків; постійне 
збільшення маси капіталів, висока мобільність 
яких створює напружену ситуацію; автономіза-
ція субдержавних суб’єктів (транснаціональних 
корпорацій), що мають у своєму розпорядженні 
значну фінансову владу, їх вплив на господар-
ські комплекси окремих країн; високий рівень 

мобільності та взаємозв’язку фінансових ринків 
на базі новітніх інформаційних технологій; різ-
номаніття фінансових інструментів і високий 
ступінь їх динамізму; безпрецедентне взаємо-
проникнення внутрішньої й зовнішньої політи-
ки держав, які все більше й більше залежать від 
світових фінансів; посилення конкуренції між 
державами в економічній та інших сферах, ви-
користання могутніми структурами стратегій 
завоювання світового економічного простору; 
надмірна залежність національних економік (зо-
крема, бюджетного сектора) від іноземного ко-
роткострокового спекулятивного капіталу, що 
робить їх фінансові системи надзвичайно враз-
ливими; глобальне наростання нестійкості сві-
тової фінансової системи, виникнення загрозли-
вих кризових тенденцій, нездатність сучасних 
фінансових інститутів (зокрема міжнародних) 
ефективно їх контролювати. 

За таких умов проблему фінансової безпеки 
України важко переоцінити. Тому в сучасних 
умовах особливо актуальним є наукове обґрун-
тування розробки та втілення в життя державної 
стратегії фінансової безпеки. Ключовими еле-
ментами інституційної бази, яка регламентує 
основні напрями забезпечення національної 
безпеки України, виступають такі правові акти 
[1–7]: Конституція України; Закон України 
«Про основи національної безпеки України»; 
Закон України «Про Раду національної безпеки і 
оборони України»; Указ Президента України 
«Про Стратегію національної безпеки України»; 
Указ Президента України «Про Стратегію еко-
номічного та соціального розвитку України 
«Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 
роки»; Указ Президента України «Про Страте-
гію подолання бідності»; Указ Президента Ук-
раїни «Питання Міжвідомчої комісії з питань 
фінансової безпеки при Раді національної без-
пеки і оборони України»; Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України «Про схвалення Конце-
пції розвитку системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму 
на 2005–2015 роки». 

Так, Конституцією України визначено ос-
новні засади забезпечення національної, держа-
вної, економічної, інформаційної, екологічної та 
особистої безпеки людини Водночас, як свід-
чить аналіз статей Конституції, в Основному 
Законі України поняття фінансової безпеки без-
посередньо не згадується (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Конституційні основи окремих складових національної безпеки. 

 

Складова національної 
безпеки Стаття Зміст конституційного положення 

Громадська безпека, Стаття 13 Захист прав усіх суб’єктів права власності й господарювання, соці-
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Економічна безпека альна спрямованість економіки. 
Державна безпека 

Економічна безпека 
Інформаційна безпека 

Стаття 17 
Захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпе-
чення її економічної та інформаційної безпеки. 

Громадська безпека Стаття 41 Захист прав володіння, користування ї розпорядження власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Державна безпека 
Економічна безпека 

Продовольча безпека 
Стаття 42 

Захист прав здійснення підприємницької діяльності, яка не заборо-
нена законом, прав споживачів щодо якості й безпечності продук-
ції та всіх видів послуг і робіт. 

Державна безпека 
Економічна безпека 

Продовольча безпека 
Стаття 42 

Захист прав здійснення підприємської діяльності, яка не забороне-
на законом, прав споживачів щодо якості й безпечності продукції 
та всіх видів послуг і робіт. 

Економічна безпека Стаття 56 

Захист прав на відшкодування за рахунок держави чи органів міс-
цевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування. 

 

Серед складових національної безпеки, зга-
даних у Конституції, саме економічний та інфо-
рмаційний аспекти, на нашу думку, найбільш 
тісно пов’язані з фінансовою безпекою держави. 
Це зумовлено тим, що фінанси виступають фо-
рмою руху інформації про економічний потен-
ціал окремих осіб і суспільства в цілому, а вар-
тісні показники – мірою цього потенціалу [1]. 

Однак потрібно мати на увазі й можливість 
виникнення та циркуляції дезінформації в еко-
номічній системі, що призводить до спотворе-
ного бачення її потенціалу й, відповідно, хиб-
них управлінських рішень. Як відомо, дезінфо-
рмація може виникати як у результаті помилок, 
так і умисних дій. Вона існує у формі нереаль-
них планів, недостовірних звітів, спотворених 
маніпулюваннями цін, хибних теорій тощо. Не-
достовірні сигнали можуть надходити з підпри-
ємств, державних органів, фінансових і товар-
них ринків, від засобів масової інформації та 
окремих індивідів. Тому рівень позитивного чи 
негативного впливу фінансів на економіку за-
лежить, у першу чергу, від якості інформаційно-
го забезпечення фінансового механізму. 

Важливо також усвідомлювати, що один 
неадекватний сигнал здатний породити подаль-
шу дезінформацію. Наприклад, установивши 
надто високі ставки податків, які не враховують 
реальні можливості їх платників, держава зму-
шує суб’єктів господарювання переходити в се-
ктор тіньової економіки. Це призводить до спо-
творення статистичної інформації, якою корис-
туються державні органи. У результаті їм стає 
важче приймати правильні управлінські рішен-
ня. Тобто якщо управлінська система продукує 
дезінформацію на виході, то внаслідок зворот-
ного зв’язку вона отримує дезінформацію й на 
вході. Виникає замкнене порочне коло. Певний 
критичний рівень дезінформації здатний знищи-
ти управлінську систему. Це стосується як ок-
ремих підприємств, так і цілих держав. 

Фінансові ресурси як грошове вираження 
джерел формування засобів (можливостей) 
суб’єктів господарювання виступають посеред-
ницькою ланкою між зміною інформаційних ре-
сурсів у результаті управлінської діяльності та 
зміною матеріальних ресурсів суспільства в ре-
зультаті виконання прийнятих управлінських 
рішень. Хоча зміни в матеріальній базі можуть 
відбуватись і без проведення відповідних фінан-
сових операцій, фінанси, однак, забезпечують 
вищий рівень організації таких змін. У першу 
чергу, це стосується можливостей мобілізації 
різноманітних ресурсів на вирішення певних 
проблем. Зміни у фінансових і матеріальних ре-
сурсах, у свою чергу, ведуть до змін в інформа-
ційних ресурсах. Таким чином, формується 
цикл взаємопов’язаних змін. 

Тому цілком правильно та своєчасно серед 
основною спрямованістю державної політики 
Закон України «Про основи національної безпе-
ки України» [2] вказує такі напрями: 
- удосконалення антимонопольної політики; 

створення ефективного механізму державно-
го регулювання природних монополій; 

- подолання «тінізації» економіки через рефо-
рмування податкової системи, оздоровлення 
фінансово-кредитної сфери та припинення 
відпливу капіталів за кордон, зменшення по-
забанківського обігу грошової маси; 

- забезпечення збалансованого розвитку бю-
джетної сфери, внутрішньої й зовнішньої за-
хищеності національної валюти, її стабільно-
сті, захисту інтересів вкладників, фінансово-
го ринку; 

- здійснення виваженої політики внутрішніх і 
зовнішніх запозичень. 

Також цим Законом визначено об’єкти на-
ціональної безпеки, принципи забезпечення на-
ціональної безпеки, пріоритети національних 
інтересів, загрози національним інтересам і на-
ціональній безпеці України, основні напрями 
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державної політики з питань національної без-
пеки. Обумовлено, що національна безпека Ук-
раїни забезпечується шляхом проведення вива-
женої державної політики відповідно до 
прийнятих в установленому порядку доктрин, 
концепцій, стратегій і програм. Аналіз інших 
правових актів, що мають досить тісне відно-
шення до питання стратегії фінансової безпеки 
України, засвідчив таке. 

У Законі України «Про Раду національної 
безпеки і оборони України» визначено функції 
цього координаційного органу, згідно з якими 
він розробляє та розглядає на своїх засіданнях 
питання, що належать до сфери національної 
безпеки й оборони, і подає пропозиції Президе-
нтові України щодо проекту Закону України 
про Державний бюджет України за статтями, 
пов’язаними із забезпеченням національної без-
пеки й оборони України [3, ст. 386]. 

В Указі Президента України «Про Страте-
гію національної безпеки України» окреслено 
принципи, пріоритетні цілі, завдання та механі-
зми забезпечення життєво важливих інтересів 
особи, суспільства й держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз. Головною метою Стратегії 
задекларовано забезпечення такого рівня націо-
нальної безпеки, який би гарантував поступаль-
ний розвиток України, її конкурентоспромож-
ність, забезпечення прав і свобод людини й 
громадянина, подальше зміцнення міжнародних 
позицій та авторитету Української держави в 
сучасному світі. 

Як відзначено Стратегією національної без-
пеки України, складний стан економічної безпе-
ки зумовлений впливом таких чинників [4]: 
- нестійкістю економічного зростання та його 

надмірною залежністю від зовнішніх чинни-
ків; 

- збереженням структурних деформацій у на-
ціональній економіці, неефективністю вико-
ристання матеріальних ресурсів; 

- відсутністю сприятливих умов для форму-
вання необхідного інвестиційного потенціалу 
в національній економіці; 

- недосконалістю податкової системи, низь-
кою ефективністю адміністрування податків і 
контролю за використанням бюджетних аси-
гнувань; 

- низьким рівнем конкурентності та монополі-
зацією окремих галузей промисловості, а та-
кож недосконалістю механізмів захисту вну-
трішнього ринку від несумлінної конкуренції 
з боку імпортної продукції, неефективністю 
боротьби з контрабандою; 

- надмірною залежністю від імпорту енергети-
чних ресурсів, недиверсифікованістю джерел 
енергопостачання; 

- монополізацією іноземним капіталом певних 
стратегічно важливих галузей національної 
економіки; 

- нерозвиненістю національної інноваційної 
системи та некерованим відтоком за межі 
держави інтелектуальних і трудових ресур-
сів; 

- високим рівнем тінізації економіки, зумовле-
ним, зокрема, поширенням тіньової зайнято-
сті, розповсюдженням напівлегальних мето-
дів ухилення від оподаткування, криміналі-
зацією економічних відносин. 

Відповідно до розпоряджень Президента 
України № 72/2001-рп. від 21.12.2001 р. та № 
385/2002-рп. від 8.11.2002 р. було розроблено 
Стратегію економічного та соціального розвит-
ку України на 2004–2015 роки «Шляхом євро-
пейської інтеграції», згідно з якою визначено 
такі основні завдання [5]: 
- забезпечення сталого економічного зростан-

ня та прискорення подолання на цій основі 
розриву в обсягах ВВП на одну особу між 
Україною й державами-членами Євросоюзу; 

- забезпечення надійних передумов скорочен-
ня розриву в рівні та якості життєвих станда-
ртів з країнами ЄС; 

- поглиблення інтеграційних процесів між Ук-
раїною та ЄС в енергетичній сфері, співробі-
тництво в розвитку транспортно-
комунікаційних мереж, в інформаційній сфе-
рі та сфері високих технологій; 

- опанування інноваційної моделі структурної 
перебудови та зростання, реалізація якої по-
кликана забезпечити підвищення конкурен-
тоспроможності української економіки; 

- адаптація законодавства України, національ-
ної системи права до законодавства та права 
Європейського Союзу. 

Варто відзначити, що в питанні вибору мо-
делі вітчизняної системи господарювання існує 
певна неузгодженість між Конституцією Украї-
ни, стаття 13 якої визначає соціальну спрямова-
ність економіки, і Стратегію економічного та 
соціального розвитку України на 2004–2015 ро-
ки, яка орієнтована на інноваційну модель. 

Указ Президента України «Питання Міжві-
домчої комісії з питань фінансової безпеки при 
Раді національної безпеки і оборони України» 
від 7 травня 2001 року, яким затверджено По-
ложення про Міжвідомчу комісію з питань фі-
нансової безпеки при Раді національної безпеки 
і оборони України, визначає такі основні її за-
вдання [6]: 
- оцінку та прогнозування розвитку ситуації у 

фінансовій і грошово-кредитній сферах, вне-
сення пропозицій щодо комплексного 
розв’язання проблем забезпечення фінансо-
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вої безпеки України; 
- виявлення та оцінку загроз фінансовій безпе-

ці України, тенденцій їх виникнення при фо-
рмуванні фінансової та грошово-кредитної 
політики держави; 

- вивчення стану державного регулювання фі-
нансових ринків, тенденцій їх розвитку та 
внесення пропозицій і рекомендацій щодо 
поліпшення ситуації в цій сфері; 

- аналіз діяльності державних органів та орга-
нів місцевого самоврядування щодо додер-
жання ними інтересів національної безпеки у 
фінансовій і грошово-кредитній сферах, вне-
сення відповідних пропозицій і рекоменда-
цій; 

- вивчення та внесення пропозицій щодо вико-
ристання досвіду розвинутих країн у забез-
печенні фінансової безпеки й подоланні ті-
ньової економіки. 

Як показав проведений аналіз, у норматив-
но-правових актах, що регламентують основні 
напрями національної безпеки, аспекти забезпе-
чення фінансової безпеки висвітлені недостат-
ньо. Адже питання забезпечення фінансової 
безпеки в більшості законодавчих актів відсутні 
повністю, а в інших згадуються лише побіжно 
або надто загально й поверхнево. Позитивно, з 
точки зору глибини опрацювання проблеми, ви-
діляється на цьому фоні Концепція розвитку си-
стеми запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, і фінансуванню тероризму на 2005–2015 
роки, розроблена Державним комітетом фінан-
сового моніторингу України та затверджена ро-
зпорядженням Кабінету Міністрів України. На 
відповідний період було визначено такі напрями 
розвитку системи запобігання та протидії лега-
лізації незаконних доходів і фінансуванню те-
роризму [7]: 
- запобігання виникненню передумов для ле-

галізації незаконних доходів і фінансування 
тероризму; 

- запобігання використанню слабких сторін 
фінансової системи з метою легалізації неза-
конних доходів і фінансування тероризму; 

- удосконалення механізму регулювання та на-
гляду за суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу; 

- підвищення ефективності діяльності право-
охоронних органів; 

- створення ефективної системи взаємодії між 
відповідними органами виконавчої влади; 

- підвищення кваліфікаційного рівня спеціалі-
стів і рівня їх технічного забезпечення; 

- формування в населення усвідомлення необ-
хідності запобігання та протидії легалізації не-
законних доходів і фінансуванню тероризму. 

Відповідно до напрямів розвитку системи 
запобігання та протидії легалізації незаконних 
доходів і фінансуванню тероризму автори цієї 
Концепції окреслили досить детальний перелік 
конкретних заходів. Окрім того, Кабінет Мініс-
трів України щорічно затверджує програму або 
план заходів із запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, і фінансуванню тероризму. 

Водночас Концепція не охоплює весь 
спектр проблем фінансової безпеки держави. Як 
справедливо зазначає відомий італійський екс-
перт із міжнародних фінансів Фульчері Бруні 
Рочча, фінанси – це канал проникнення, що до-
зволяє контролювати ззовні країну-боржника. 
Зовнішній контроль може швидко поширитися 
на всі сторони економічного, а потім й соціаль-
ного життя. Так набувають рис нові форми ва-
салітету та колоніалізму. Адже якщо в міжнаро-
дних відносинах заборонено застосування вій-
ськових потужностей, то використання фінан-
сових потужностей зумовлює таке ж насильни-
цьке проникнення в країну-суперницю. У 
зв’язку із цим необхідним є посилення вітчиз-
няної законодавчої бази нормативно-правовими 
актами, які б регламентували забезпечення фі-
нансової безпеки, а саме – було б чітко визначе-
но об’єкти та суб’єкти забезпечення фінансової 
безпеки, внутрішні та зовнішні загрози, крите-
рії, на основі яких можна було б робити виснов-
ки про дотримання всіма державними органами, 
а також недержавними господарськими 
суб’єктами вимог фінансової безпеки України. 

Висновки. Фінансова безпека держави – 
основна умова її здатності здійснювати самос-
тійну фінансово-економічну політику відповід-
но до своїх національних інтересів. Вирішення 
цієї проблеми полягає в досягненні та підтримці 
здатності державних органів 
- забезпечувати стійкість економічного розви-

тку держави, платіжно-розрахункової систе-
ми й основних фінансово-економічних пока-
зників; 

- нейтралізувати вплив світових фінансових 
криз і навмисних дій низки офіційних і ті-
ньових структур на національну економічну 
й соціально-політичну систему; 

- запобігати великомасштабному витоку капі-
талів за кордон, «втечі капіталу» з реального 
сектора економіки; запобігати конфліктам 
між інститутами різних рівнів з приводу роз-
поділу й використання ресурсів національної 
бюджетної системи; 

- найбільш оптимально для економіки країни 
залучати й використовувати кошти інозем-
них запозичень; 

- запобігати злочинам та адміністративним 
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правопорушенням у фінансових правовідно-
синах, зокрема, відмиванню доходів, одер-
жаних злочинним шляхом. 

Усе перераховане також можна сформулю-
вати як деякі завдання (їх повний перелік досить 
широкий), які повинні вирішувати органи дер-
жавної влади й управління з метою забезпечен-
ня безпечного та ефективного функціонування 
не тільки елементів фінансової системи держа-
ви, але й усіх взаємозв’язаних із нею ланок дер-
жавного управління. 

Першочерговим економіко-правовим актом, 
який необхідно розробити із цією метою, має 
бути Стратегія фінансової безпеки України. У 
ній необхідно чітко окреслити такі напрями: ви-
значення геофінансових зон впливу України; 
ідентифікацію критеріїв і параметрів (кількіс-
них та якісних граничних значень) фінансової 
системи України, що задовольняють вимоги фі-
нансової безпеки на відповідному етапі розвит-
ку держави; розроблення механізмів і заходів 
виявлення загроз фінансовій безпеці України та 
характеристику сфер локалізації цих загроз; 
установлення основних суб’єктів загроз, механі-
змів їх функціонування, критеріїв впливу на фі-
нансову систему; розроблення методології про-
гнозування, виявлення та попередження виник-
нення чинників, що зумовлюють появу загроз 
фінансовій безпеці країни; визначення об’єктів, 
предметів, параметрів контролю за забезпечен-
ням фінансової безпеки України; організацію 
адекватної системи органів забезпечення фінан-
сової безпеки. 

Ми вважаємо, що провідна роль у розробці 
Стратегії фінансової безпеки України та в коор-
динації реалізації положень цього документа 
має належати національному підрозділу фінан-

сової розвідки – Державному комітетові фінан-
сового моніторингу України. 
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Постановка проблемы. Проблема конку-
рентоспособности в рыночной экономике носит 
универсальный, всеобщий характер. В условиях 
глобализации конкурентоспособность приобре-
тает новые аспекты, характеризующиеся мас-
штабностью, динамичностью и остротой, по-
этому ее анализ и оценка являются объективной 
необходимостью устойчивого развития пред-
приятия. 

Одной из ключевых проблем строительных 
предприятий в условиях конкуренции является 
обеспечение необходимого уровня ресурсного 
потенциала, структура и производственные ха-
рактеристики которого отвечали бы необходи-
мым требованиям в условиях быстрого научно-
технического развития. По мере развития дело-
вой деятельности владельцы и менеджеры 
предприятий стремятся к постоянному укрепле-
нию своего потенциала, а главное – к обеспече-
нию количественного и качественного превос-
ходства над соперниками в объеме и составе 
собственных возможностей ведения дел, обу-
словленных этим потенциалом. Поэтому потен-
циал субъектов предпринимательского бизнеса 
следует всегда рассматривать как необходимую 
предпосылку успешной конкуренции независи-
мо от предмета и содержания деловой деятель-
ности. 

Авторы учебника «Стратегический ме-
неджмент» А. Томпсон и А. Стрикленд относят 
отдельные элементы ресурсного потенциала 
компании к числу ключевых факторов успеха 
этой компании, которые, по их мнению, явля-
ются определяющими для успеха предприятия 
в конкурентной борьбе в долгосрочном плане 
[1]. 

Поэтому одним из эффективных подходов к 
оценке конкурентоспособности предприятия 
является ее оценка через совокупный потенциал 
развития. Этот подход позволяет объективно 
оценивать текущее состояние предприятия, про-
гнозировать его дальнейшее развитие, а также 
формировать управляющие воздействия для 
корректировки курса предприятия. 

Анализ последних публикаций. Пробле-
матичность оценки конкурентоспособности усу-
губляется невозможностью во многих случаях 
законным способом получить достоверную ин-
формацию о различных аспектах производ-
ственно-хозяйственной деятельности конкурен-
тов. Однако анализ литературы в данной обла-
сти позволил сделать вывод, что на сегодняш-
ний день существует ряд методик в области 
оценки конкурентоспособности предприятия. 

Так, в статье Р. Х. Хасанова «Методика 
оценки конкурентоспособности предприятия» 
предлагается методика, основанная на концеп-

ции ценностной цепи М. Портера [2]. 
Сахненко И. В. предложена методика оцен-

ки конкурентоспособности предприятий, осно-
ванная на определении групповых и единичных 
показателей конкурентоспособности [3]. 

Однако проблема ресурсного потенциала 
как фактора оценки конкурентоспособности 
строительного предприятия недостаточно изу-
чена. Методика, предложенная Е. А. Яичнико-
вым, и основанная на анализе количества и объ-
ема заказов на производство работ, полученных 
в результате тендерных торгов дает ограничен-
ную оценку деятельности организаций, по-
скольку не учитывает производственные воз-
можности строительных организаций [4]. 

Таким образом, существующие разработки 
главным образом носят фрагментарный харак-
тер, рекомендуя использовать для оценки кон-
курентоспособности предприятия отдельные 
параметры. 

Целью данного исследования является 
разработка методики оценки конкурентоспо-
собности строительного предприятия через ре-
сурсный потенциал, что в свою очередь позво-
лит объективно оценивать текущее состояние 
предприятия, прогнозировать его дальнейшее 
развитие, а также разрабатывать предложения по 
совершенствованию системы управления ресурс-
ным потенциалом строительного предприятия. 

Изложение основного материала. Конку-
рентоспособность предприятия определяется ее 
потенциалом. Поэтому одной из ключевых про-
блем строительных предприятий в условиях 
конкурентной среды является обеспечение не-
обходимого уровня ресурсного потенциала, 
структура и производственные характеристики 
которого должны отвечать требованиям эконо-
мики. 

Само понятие «потенциал» (от лат. «poten-
tia» – «сила») не ново и активно используется в 
различных науках, в том числе экономике. Не-
смотря на множество авторских трактовок, 
практически все они сводятся к тому, что «по-
тенциал» – это комплексное понятие, связанное 
с эффективностью использования доступных в 
данный момент, а также скрытых ресурсов 
предприятия для решения какой-либо оператив-
ной, тактической или стратегической задачи. 

Ресурсный потенциал строительного пред-
приятия – это совокупность накопленных ре-
сурсов хозяйствующего субъекта, характеризу-
ющих возможности системы по осуществлению 
целенаправленной деятельности с учетом влия-
ния факторов внутренней и внешней среды. По 
мнению Е. В. Драгуновой и Т. А. Финк, состав 
ресурсного потенциала строительного предпри-
ятия представляет собой совокупность имуще-
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ственного, финансового, кадрового, организа-
ционно-технического потенциалов, а также по-
тенциал внешней среды, который оказывает су-
щественное влияние на общий потенциал пред-
приятия [5]. 

Исследователи подчёркивают, что компо-
ненты потенциала должны рассматриваться не в 
отдельности, а с учетом взаимосвязи между ни-
ми как частями единой системы, а ресурсы оце-
ниваться не только количественно, но и каче-
ственно, с учетом рациональности их использо-
вания. 

Оценка экономической конкурентоспособ-
ности ресурсного потенциала строительного 
предприятия состоит из трех этапов. 

Первый этап начинается со сбора финансо-
во-экономической информации о состоянии 
строительного предприятия. Определяются ос-
новные цели предприятия, его исходные и ко-
нечные характеристики финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

Второй этап заключается в расчете факти-
ческого уровня конкурентоспособности пред-
приятия через составляющие ресурсного потен-
циала. Для этого был выбран комплекс показа-
телей для каждой категории составляющих по-
тенциала, а также в соответствии с весомостью 
определены взвешенные баллы по данным пока-
зателям. 

Третий этап, заключительный, позволяет 
выполнить такие мероприятия: 

- проанализировать уровень использования 
ресурсного потенциала исследуемых строи-
тельных предприятий; 

- оценить эффективность сложившейся систе-
мы управления ресурсным потенциалом 
предприятия; 

- разработать реальную стратегию повышения 
конкурентоспособности строительных пред-
приятий. 

На основе выходной информации о разных 
аспектах деятельности объектов оценки – стро-
ительных предприятий ОАО «Стройкомплекс», 
Консоль, ООО «Южстрой» – возможно оценить 
уровень конкурентоспособности каждого пред-
приятия при помощи метода баллов. Примене-
ние этого метода позволяет не только опреде-
лить основных конкурентов и место в конку-
рентной борьбе предприятия, которое оценива-
ется (по критерию максимума набранных бал-
лов), но и количественно оценить отставание от 
ближайшего конкурентоспособного предприя-
тия. Как оценочные ключевые показатели ис-
пользуем коэффициенты, которые описывают 
отдельные составляющие потенциала предприя-
тия (табл. 1). 

Максимальное количество баллов по каж-
дому оценочному относительному показателю 
должно быть равно 10. Далее необходимо вы-
явить наилучшие значения по каждому показа-
телю и присвоить им 10 баллов и пересчитать 
значения оставшихся соответственно. 

Таблица 1. 
Результаты расчета оценочных показателей конкурентоспособности ресурсного потенциала. 

 

Составляющие ресурсного потенциала и соот-
ветствующие показатели конкурентоспособности 

Значения показателей 
ОАО «Стройкомплекс» Консоль ООО «Южстрой» 

1. Имущественный потенциал:    
Фондоотдача 3,36 4,2 2,8 
Рентабельность совокупного капитала 0,2 0,12 0,09 
Доля основных средств в активах 0,46 0,44 0,51 
2. Финансовый потенциал:    
Коэффициент текущей ликвидности 4,23 3,88 3,22 
Коэффициент платежеспособности 4,4 3,95 4,6 
Коэффициент финансовой устойчивости 5,02 6,5 4,28 
3. Кадровый потенциал:    
Уровень производительности труда 0,91 0,86 0,88 
Уровень текучести кадров 9,58 10,64 8,09 
4. Организационно-технический потенциал:    
Фондовооруженность 0,15 0,23 0,10 
Коэффициент частоты травматизма 0,48 0,55 0,43 
Коэффициент ритмичности 0,98 0,95 0,96 
 

Интегральный показатель конкурентоспо-
собности строительного предприятия находится 
как средневзвешенная частных стандартизиро-
ванных показателей. Результаты расчётов, при-

веденные в табл. 2, свидетельствуют о том, что 
уровень конкурентоспособности исследованных 
предприятий характеризуется незначительными 
колебаниями вокруг его среднего значения. 

 

Таблица 2. 
Расчет влияния отдельных составляющих ресурсного потенциала предприятий 

на их конкурентоспособность. 
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 Показатель 

Значение 
показателя 

Баллы по оценоч-
ному показателю 

ве
со
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Взвешенные 
баллы 
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К
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ль

 

О
О

О
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Ю
ж
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Имуще-
ственный 
потенциал 

Фондоотдача 3,36 4,2 2,8 8 10 6,7 0,3 2,4 3 2,01 
Рентабельность со-
вокупного капитала 0,2 0,12 0,09 10 6 4,5 0,3 3 1,8 1,35 

Доля основных 
средств в активах 0,46 0,44 0,51 9 8,6 10 0,3 2,7 2,58 3 

Средневзвешенный показатель имущественного потенциала 8,1 7,38 6,36 

Финансовый 
потенциал 

Коэффициент те-
кущей ликвидности 4,23 3,88 3,22 10 9 7,6 0,4 4  3,04 

Коэффициент пла-
тежеспособности 4,4 3,95 4,6 9,6 8,6 10 0,4 3,84 3,44 4 

Коэффициент фи-
нустойчивости 5,02 6,5 4,28 7,7 10 6,6 0,4 3,08 4 2,64 

Средневзвешенный показатель финансового потенциала 10,92 11,04 9,68 

Кадровый 
потенциал 

Производитель-
ность труда 0,91 0,86 0,88 10 9,5 9,7 0,2 2 1,9 1,94 

Уровень текучести 
кадров 9,58 10,64 8,09 9 10 7,6 0,2 1,8 2 1,52 

Средневзвешенный показатель кадрового потенциала 3,8 3,9 3,46 

Организаци-
онно-

технический 
потенциал 

Фондовооруженность 0,15 0,23 0,10 6,5 10 4,3 0,1 0,65 1 0,43 
Коэффициент ча-

стоты травматизма 0,48 0,55 0,43 8,7 10 7,8 0,1 0,87 1 0,78 

Коэффициент рит-
мичности 0,98 0,95 0,96 10 9,7 9,8 0,1 1 0,97 0,98 

Средневзвешенный показатель организационно-технического потенциала 2,45 2,97 2,19 
Интегральный показатель конкурентоспособности 25,27 25,29 21,69 

Наиболее сильную позицию в конкурентной 
борьбе занимает предприятие Консоль, отстаю-
щую – предприятие ООО «Южстрой». Для са-
мого предприятия данный анализ позволит дать 
количественную и качественную оценку состо-
яния составляющих ресурсного потенциала, а 
также определить конкурентоспособность пред-
приятия на определенную дату. 

Данные предприятия нуждаются в проведе-
нии мероприятий по управленческой корректи-
ровке ресурсного потенциала, т. к. ни одно из 
них не набрало максимального значения инте-
грированных оценочных показателей. 

Выводы. Оценка конкурентоспособности, 
построенная на основе анализа ресурсного по-
тенциала предприятия, позволяет проанализи-
ровать уровень использования ресурсного по-
тенциала исследуемых строительных предприя-
тий; выявить резервы и потери ресурсного по-
тенциала строительных предприятий; оценить 
эффективность сложившейся системы управле-
ния ресурсным потенциалом предприятия; раз-
работать стратегию повышения конкурентоспо-
собности для убыточной категории составляю-
щих ресурсного потенциала строительных 
предприятий. 

В связи с вышесказанным нахождение но-
вых способов повышения привлекательности и 
активности строительного предприятия на ос-
нове эффективного управления их ресурсным 
потенциалом является приоритетным направле-
нием дальнейших разработок в данной области. 
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УДК 351.711:332.83 
Чалий І. Г. 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ СХЕМ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

В СИСТЕМІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 
Встановлено особливості визначення ключових показників оцінки діяльності учасників схем до-

вірчого управління майном в системі житлового будівництва, проаналізовано існуючі схеми інвес-
тування в нерухомість на ринку первинного житла, запропоновано алгоритм проектування інтег-
рального рейтингу надійності забудовника при застосуванні механізмів довірчого управління, сис-
тематизовано фінансові показники оцінки управителів ФФБ (ФОН), удосконалено інформаційно-
аналітичне забезпечення учасників схем довірчого управління майном в житловому будівництві. 

Ключові слова: довірче управління майном в житловому будівництві, функціонування системи 
фондів фінансування будівництва і фондів операцій з нерухомістю, інформаційно-аналітична сис-
тема ключових показників оцінки діяльності учасників схем довірчого управління. 

Установлено особенности определения ключевых показателей оценки участников схем довери-
тельного управления имуществом в системе жилищного строительства, проанализированы суще-
ствующие схемы инвестирования в недвижимость на рынке первичного жилья, предложено алго-
ритм проектирования интегрального рейтинга надежности застройщика при применение меха-
низмов доверительного управления, систематизировано финансовые показатели оценки управляю-
щих ФФС (ФОН), усовершенствовано информационно-аналитическое обеспечение участников схем 
доверительного управления имуществом в жилищном строительстве. 

Ключевые слова: доверительное управление имуществом в жилищном строительстве, функци-
онирование системы фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимо-
стью, информационно-аналитическая система ключевых показателей оценки деятельности участ-
ников схем доверительного управления. 

 
On the base of conceptually-methodical generalization of the trusting property management in housing 

building the concepts of the information and analytical providing of trusting property management are de-
veloped in the system of housing building, which includes the analysis of the existent charts of investing in 
the real estate at the market of primary habitation, the algorithm of planning of the integral rating of relia-
bility of the developer, the financial indexes of estimation of managers of the funds of building financing and 
funds of operations with the real estate. The information and analytical providing of participants of charts 
of trusting property management in housing building is improved. 

Key words: trusting property management in housing building, functioning of the system of funds of 
building financing and funds of operations with the real estate, information and analytical system of key in-
dexes of estimation of activity of participants of charts of trusting management. 

 
Постановка проблеми. З метою створення 

умов для реалізації конституційного права кож-
ного громадянина України на житло, поліпшен-
ня забезпечення громадян житлом основною 
метою регуляторних заходів, спрямованих на 
розвиток системи фінансування житлового бу-
дівництва України, має бути перетворення її на 
потужний механізм мобілізації тимчасово віль-
них грошових коштів громадян і підприємств та 
їх трансформації в інвестиційні ресурси. 

З початку 2006 року, до статті 4 Закону Ук-
раїни «Про інвестиційну діяльність» було вне-
сено зміни, які суттєво обмежили джерела фі-
нансування житлового будівництва. При цьому 
значно зросла зацікавленість забудовників у ви-

користанні ресурсів фондів фінансування будів-
ництва (ФФБ), механізм діяльності яких врегу-
льований Законом «Про фінансово-кредитні ме-
ханізми і управління майном при будівництві 
житла та операціях з нерухомістю» (Закон про 
управління майном в будівництві), найголовні-
шою особливістю якого є той факт, що відноси-
ни між учасниками будівництва ґрунтуються на 
принципах довірчої власності. 

Інститут довірчої власності є новим для на-
ціональної нормативної системи, а українські 
компанії не мають значного практичного досві-
ду в реалізації проектів, що передбачають залу-
чення коштів за договорами довірчого управ-
ління. Тому дослідження проблем функціону-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 2 

вання схем довірчого управління майном в жит-
ловому будівництві є надзвичайно актуальним. 

Аналіз літератури. Теоретико-методоло-
гічним базисом дослідження є праці закордон-
них та вітчизняних науковців і фахівців у різних 
сферах: 
- дослідження ринку житла як елементу сис-

теми управління містом, принципів його фо-
рмування та функціонування, перспектив ро-
звитку ринку житла у тісному взаємозв’язку 
з розвитком будівельної галузі та ринку ріел-
терських послуг (Ю. Манцевича [1], Г. Они-
щука [2]); 

- розробки державної стратегії розвитку сфери 
житлового будівництва та інвестиційного за-
безпечення розвитку будівельного комплексу 
(А. Беркути [3], О. Кухленка [4], В. Любаро-
ва [5]); 

- дослідження впливу економічних механізмів 
та факторів на процес відтворення житла (О. 
Бичкова [3], А. Крушевського [6], Р. Тяна [7], 
Л. Шутенка [8]); 

- діяльності управителів ФФБ (ФОН) (В. Они-
щенка [9]); 

- оцінки ефективності використання ресурсів 
будівельного потенціалу підприємств та 
прийняття стратегічних рішень (А. Ачкасова 
[10], О. Тищенка [11], В. Торкатюка [8], С. 
Ушацького [12]); 

- управління інвестиційним процесом та інно-
ваційною діяльністю у будівництві (П. Бубе-

нка [13], А. Воробйова [14]). 
Метта статті – дослідження формування 

системи ключових показників оцінки діяльності 
учасників схем довірчого управління майном в 
системі житлового будівництва. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
особливостей використання механізмів довірчо-
го управління в системі житлового будівництва 
дозволило сформувати інформаційно-аналітич-
ну систему ключових показників оцінки діяль-
ності учасників схем довірчого управління за 
такими структурними елементами: варіативна 
оцінка забудовником існуючих схем інвесту-
вання в нерухомість на ринку первинного жит-
ла; інтегральний показник надійності забудов-
ника; фінансові показники оцінки управителів 
фондів фінансування будівництва та фондів 
операцій з нерухомістю (ФОН). 

Перший структурний елемент системи – ва-
ріативна оцінка забудовником існуючих схем 
інвестування в нерухомість на ринку первинно-
го житла – подано у вигляді SWOT-аналізу 
(табл. 1) за юридичною, маркетинговою, фінан-
совою та регуляторною складовими застосуван-
ня емісії цільових облігацій та залучення коштів 
фондів фінансування будівництва при виборі 
джерел фінансування зведення об’єкту забудов-
ником. 

Проведений SWOT-аналіз дозволяє забудо-
внику обґрунтувати доцільність вибору механі-
зму фінансування будівництва житла. 

Таблиця 1. 
Вибір джерел фінансування зведення об’єкту забудовником. 

 

Емісія цільових облігацій Залучення коштів фонду фінансування будівництва 
Cили Слабкості Можливості Загрози Сили Слабкості Можливості Загрози 
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Юридична: 
легітимність 
схеми; 
звичність 
цільових 
облігацій 
для фінан-
сових уста-
нов (банки, 
інститути 
спільного 
інвестуван-
ня); 
 
Маркетин-
гова:  
безпосеред-
ній зв’язок 
зі спожива-
чем – влас-
ником облі-
гацій (відсу-
тність посе-
редника); 
звичність 
цільових 
облігацій 
для грома-
дян; 
 
Фінансова:  
невисокі ри-
зики фіска-
льної неви-
значеності; 
відсутність 
обов’язку 
достроково-
го викупу 
облігацій 

Маркетингова: 
незручність схе-
ми для клієнтів-
юридичних осіб, 
що купують об-
лігації з випла-
тою премії (сума 
премії не вхо-
дить до вартості 
квартири в пода-
тковому обліку 
покупця); 
 

Фінансова: 
значні накладні 
витрати при емі-
сії (реєстрація 
випуску, послу-
ги рейтингуван-
ня цінних папе-
рів, аудит, дер-
жмито, юридич-
ні послуги тощо) 
можуть складати 
біля 1% суми 
емісії; 
придбання про-
фесійних послуг 
при розміщенні 
цінних паперів 
(якщо емітент 
скористається 
відповідними 
послугами); 
можливість ви-
користання облі-
гаційного випу-
ску для фінансу-
вання лише од-
ного об’єкту. 

Юридична: 
можливість 
забудовни-
ка залиши-
ти об’єкт за 
собою, і по-
гасити зо-
бов’язання 
перед інвес-
торами 
грошовими 
коштами; 
 
Фінансова:  
значні мож-
ливості по-
даткової 
оптимізації. 

Юридична: 
правова 
невизначе-
ність у пи-
танні пря-
мої реєст-
рації прав 
власності 
на нерухо-
мість від-
разу на 
власника 
облігації; 
 
Регулято-
рна: мож-
ливість 
втручання 
в діяль-
ність та 
додатково-
го контро-
лю з боку 
ДКЦПФР. 

Юридична: 
легітим-
ність схеми; 
зрозумі-
лість схеми 
для фінан-
сових уста-
нов (банки, 
інститути 
спільного 
інвестуван-
ня); 
 
Фінансова: 
невисокі 
ризики фіс-
кальної не-
визначенос-
ті. 

Юридична: 
незбалансо-
ваність прав 
та обов’язків, 
що покладені 
на забудов-
ника, який 
функціонує в 
системі ФФБ; 
 
Маркетин-
гова: 
неможливість 
безпосеред-
ніх відносин з 
інвесторами; 
незвичність 
ФФБ-схеми 
для громадян; 
 
Фінансова: 
необхідність 
утримання 
посередника – 
сплата вина-
городи упра-
вителю. 

Маркетинго-
ва: 
можливість 
надання інве-
сторам інфо-
рмації про 
значні зако-
нодавчі гаран-
тії їхніх прав 
(контроль за 
діяльністю за-
будовника з 
боку управи-
теля ФФБ, 
можливість 
дострокового 
розірвання 
договору то-
що); 
 
Маркетинго-
ва: викорис-
тання потен-
ціалу управи-
теля ФФБ для 
додаткового 
залучення ін-
весторів (рек-
лама, експлу-
атація бренду 
тощо) 

Фінансова: 
можливість 
односто-
роннього 
розірвання 
договору 
інвестором, 
та надання 
відповідно-
го відшко-
дування; 
 
Регулятор-
на: можли-
вість втру-
чання в дія-
льність та 
додатково-
го контро-
лю з боку 
управителя 
ФФБ. 

 

Примітка: достовірність визначених показників доведено за допомогою коефіцієнту конкордації, який знахо-
дить в межах від 0,7 до 0,9. 

 

Важливою складовою запропонованої сис-
теми є надійність забудовника, яку визначено як 
спроможність забудовника зберігати у часі у 
встановлених межах значення всіх параметрів, 
необхідних для виконання договірних умов в 
заданих режимах і умовах застосування із за-
безпеченням необхідної якості об’єктів будів-
ництва. 

Узагальнене значення інтегрального показ-
ника надійності забудовника (KH) розраховано 
як сума оцінок показників з урахуванням зна-
чущості кожної компоненти, отриманої експер-
тним шляхом з використанням методу Делфі: 

KH = wбр × Kбр + wфп × Kфп + wпд × Kпд + wбд × 
Kбд + wбз × Kбз + wбп × Kбп, 

де wбр, wфп, wпд, wбд, wбз, wбп – вагові коефіцієнти 
відповідних показників: бізнес-репутації забу-

довника (Kбр), фінансового потенціалу забудов-
ника;(Kфп), прозорості діяльності забудовника 
(Kпд), бізнес-досвіду забудовника (Kбд), бізнес-
зв’язків забудовника (Kбз),бізнес-прак-тики за-
будовника (Kбп). 

Для запропонованої ознакової множини ро-
зраховані значення еталонних критеріїв і шкали 
стандартизації показників другого ступеню де-
талізації. У результаті статистичного опрацю-
вання даних опитування отримані вагові коефі-
цієнти кожної компоненти інтегрального показ-
ника надійності забудовника. Опитування було 
проведене серед 18 управителів ФФБ, представ-
ників Київського, Харківського, Одеського і 
Полтавського регіонів. 

Отримані розрахунки свідчать, що найбільш 
значущою компонентою інтегрального рейтингу 
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надійності забудовника є «Фінансовій потенціал 
забудовника» (39,9%), за ним «Прозорість дія-
льності забудовника (16%), «Бізнес-репутація 
забудовника» (13,6%), «Бізнес-досвід забудов-
ника» (13,1%), «Бізнес-практика забудовника» 
(9,9%), «Бізнес-зв’язки забудовника» (8,1%). 

Третій структурний елемент – фінансові по-
казники оцінки управителів фондів фінансуван-
ня будівництва (ФФС) та фондів операцій з не-
рухомістю (ФОН) – систематизовано за даними, 
що регулюються Законом України «Про фінан-
сово-кредитні механізми і управління майном 
при будівництві житла та операціях з нерухомі-
стю» № 978 та Держфінпослуг з визначенням 
алгоритму розрахунку та нормативного значен-
ня показників. 

Ключові показники оцінки забудовника-
учасника ФФБ (ФОН) проекту подано у вигляді 
стратегічної карти (рис. 2), побудованої у фор-
маті збалансованої системи показників за ком-
понентами адаптованими до схем довірчого уп-
равління майном в житловому будівництві 
(інновації, розвиток, навчання; внутрішні гос-
подарські процеси, інвестори – довірителі, фі-
нансова складова), що дозволяє візуально за до-
помогою причинно-наслідкового ланцюжка ці-
лей визначити стратегію забудовника щодо за-
лучення інвестицій із застосуванням схем дові-
рчого управління майном.  

Сформована модель інформаційно-аналіти-
чної системи ключових показників оцінки дія-
льності учасників схем довірчого управління ін-
тегрує зазначені структурні елементи з визна-
ченням інформаційних потоків інвестора-
довірителя, забудовника та управителя, руху 
грошових коштів і переміщення прав власності 
на нерухомість (рис. 3). 

Запропонована система забезпечує процес 
визначення, вимірювання, аналізу, підготовки, 
інтерпретації та надання інформації, необхідної 
для прийняття обґрунтованих рішень учасника-
ми схем довірчого управління (інвесторами, за-
будовниками, управителями ФФС та ФОН) що-
до доцільності участі і забезпечення контролю 
житлового будівництва із використанням меха-
нізмів довірчого управління коштами. 

Таким чином, в результаті проведення до-
слідження вирішено важливе науково-практич-
не завдання теоретико-методичного обґрунту-
вання та розробки практичних рекомендацій 
щодо інформаційно-аналітичного забезпечення 
довірчого управління майном в системі житло-
вого будівництва. 

У ході проведення дослідження отримано 
такі теоретичні і практичні результати. 

1. На основі систематизації поглядів україн-
ських та закордонних правників на історичні ви-
токи трасту та розгляду розвитку управительсь-
ких відносин в Україні проаналізовано зв’язок 
сучасного законодавчого втілення інституту до-
вірчого управління з його зарубіжними першо-
джерелами та національними нормативними тра-
диціями. Зазначена систематизація дає підстави 
для висновку про те, що інститут довірчого уп-
равління, запроваджений в національну правову 
систему, не є досконалим, та наразі може харак-
теризуватися як доволі суперечливе явище. 

2. У результаті проведеного дослідження 
особливостей управління майном в сфері жит-
лового будівництва з визначенням прав і 
обов’язків учасників системи функціонування 
ФФБ (ФОН) систематизовано проблеми існую-
чої нормативно-правової неврегульованості 
процесів створення фінансово-кредитних меха-
нізмів в житловому будівництві, а саме узагаль-
нено підходи до визначення дозвільних власти-
востей категорії «забудовник»; систематизовано 
проблеми договірних стосунків між забудовни-
ком і управителем; визначено індикатори «ці-
льового використання» у договорі між забудов-
ником та управителем; досліджено природній 
конфлікт інтересів щодо визначення ризиків 
реалізації проекту, що виникає під час укладан-
ня договорів між забудовниками та управителя-
ми. 

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
учасників схем довірчого управління майном в 
житловому будівництві характеризується існу-
ванням комплексних інформаційних потоків, що 
впливають на прийняття управлінських рішень 
забудовниками, управителями та довірителями. 
Оптимізація цих потоків з одночасним підси-
ленням їхньої аналітичної складової дозволяє 
підвищити прозорість інвестування та ефектив-
ність будівництва. 

4. Надійність забудовника – учасника схем 
довірчого управління майном розглядається як 
важливий показник сформованого інформацій-
но-аналітичного забезпечення механізмів довір-
чого управління. Згідно з проведеним експерт-
ним аналізом найбільш впливовими компонен-
тами інтегрального показника надійності забу-
довника є фінансовий потенціал забудовника, 
прозорість діяльності забудовника, бізнес-
репутація забудовника, бізнес-досвід забудов-
ника. 
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Рис. 2. Стратегічна карта ключових показників оцінки і моніторингу забудовника-учасника ФФБ проекту. 
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Рис. 3. Модель інформаційно-аналітичної системи ключових показників оцінки діяльності 

учасників схем довірчого управління. 
 

5. Удосконалено стратегічне управління 
процесом залучення інвестицій забудовником із 
використанням коштів ФФБ шляхом розробки 
та графічного представлення стратегічної карти 
ключових показників оцінки стратегічних рі-
шень забудовником, що дозволяє цілеспрямова-
но конкретизувати вимоги інвесторів-довірите-
лів за найбільш впливовими за розрахунками 
автора чинниками інтегрального показника на-
дійності забудовника та координувати ресурси 
забудовника для використання потенціалу ФФБ 
для додаткового залучення інвесторів. 

6. Ефективність застосування схем довірчо-
го управління майном в системі житлового бу-
дівництва залежить від якісного інформаційно-
аналітичного забезпечення їх учасників та іден-

тифікації ключових показників для оцінювання 
альтернатив при виборі механізму фінансування 
будівництва об’єкту. Застосування запропоно-
ваної моделі дозволяє комплексно оцінити па-
раметри діяльності всіх учасників системи дові-
рчого управління коштами в будівництві житла. 
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Постановка проблемы. В настоящее время 

отмечается существенное превышение техно-
генного давления на биосферу, даже по сравне-

нию с прошлым веком. Очевидно, что каждое 
последующее поколение живет в условиях и по 
правилам, написанным человечеством сегодня. 
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В этой связи немалое значение имеют новые от-
крытия и изобретения. Однако, что же они 
означают для каждого из нас? 

В 2015 году солнечная энергия может впер-
вые стать дешевле энергии, добываемой из 
нефти и газа, что определит дальнейшее разви-
тие энергетики. Металлов и других полезных 
ископаемых хватит совсем ненадолго, напри-
мер, серебра – на 29 лет, олова – на 40 лет, ура-
на – на 59 лет. Ухудшение экологии привело к 
тому, что только для остановки прироста угле-
кислого газа в атмосфере каждый житель Рос-
сии должен сажать в год 545 деревьев. 

Анализ литературы. Существуют публи-
кации целого ряда ученых: Полякова А. Ф., Да-
выденко В. А., Белявского Г. О., Арсенюка С. Ю. 
и других, которые посвящены изучению роли и 
состояния растительного покрова в Украине. 
Как известно, растительность является важней-
шим компонентом биосферы и имеет огромное 
значение как для ее нормального функциониро-
вания, так и для обеспечения жизнедеятельно-
сти человеческого общества. Доминирующим 
по площади и фитомассе типом растительности 
в стране, как и на всем земном шаре, являются 
леса. Преобладают они и на природно-
заповедных территориях. Однако значительные 
площади лесов в той или иной степени охраня-
ются и за пределами объектов природно-
заповедного фонда [1–3]. 

Безусловно, особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) являясь специфическим ви-
дом природопользования нуждается в экономи-
ческой оценке своих ресурсов. Изучением дан-
ной проблемы занимались такие ученые, как 
Андриенко Т. Н., Плюта П. Г., Прядко Е. Н., Ка-
ракуциев Г. Н., Авилова К. В. и другие. В своих 
публикациях они акцентируют внимание на 
том, что на сегодняшний день в стране суще-
ствует достаточно большое количество разно-
образных подходов к экономической оценке 
природных ресурсов. Однако, к сожалению, 
сложно выделить единый [4–7]. 

Целью исследования является определе-
ние роли особо охраняемых природных терри-
торий в «экологическом каркасе» Украины, а 
также анализ существующих подходов к оценке 
социально-экономической эффективности ООПТ 
в стране. 

Изложение основного материала. Есте-
ственная растительность на территории Украи-
ны сохранилась на 19 млн. га и насчитывает 
свыше 25 тыс. видов растений. Наиболее бога-
тый видовой состав растительности отмечается 
в Украинских Карпатах – более 2 тыс. видов и 
Крымских горах – 2,3 тыс. видов. Несмотря на 
значительное видоизменение растительности, 

вследствие хозяйственной деятельности челове-
ка, флора Украины характеризуется большим 
разнообразием. Из 300–350 тыс. видов высших 
растений Земли на территории страны насчиты-
вается более 25 тыс. Имеют значение и другие 
виды растительности: луговая, водно-болотная 
и т. д. Однако роль природно-запо-ведных тер-
риторий достаточно многогранна. 

Все ООПТ являются ядром «экологического 
каркаса» природных регионов. Их наличие 
обеспечивает экоравновесие, а также возмож-
ность обмена семенными зачатками и миграции 
животных. Как известно, «экологический кар-
кас» состоит из площадных (эталонных) эле-
ментов, которые выполняют роль ядер и линей-
но вытянутых элементов, осуществляющих 
функцию биокоридоров, т. е. формируется еди-
ная взаимосвязанная, функционирующая как 
одно целое сеть. 

Необходимость создания такой сети вызва-
на интенсивным, продолжительным использо-
ванием земель (распашка, застройка, добыча 
полезных ископаемых и т. д.), их окультурива-
нием, что привело к уменьшению биоразнооб-
разия, снижению саморегулирующей и самоста-
билизирующей способности ландшафта. Боль-
шую роль в этой связи играет лесная раститель-
ность (защита от суховеев, эрозии, заморозков, 
высоких температур, половодий). Кроме того, 
наличие природной растительности, ее разме-
щение, состав, степень антропогенной транс-
формации является одним из основных пара-
метров при составлении комплексных схем 
охраны природы определенных регионов [4]. 

Сеть природно-заповедных территорий 
ООПТ является своеобразным показателем при-
родных систем, который помогает оценивать их 
экоравновесие. При сравнительно небольшом 
количестве сохранившейся природной расти-
тельности в Украине необходимо контролиро-
вать ее состояние, не допускать необратимых 
изменений, при которых экосистемы не смогут 
восстановиться. Искусственное восстановление 
экосистем, в свою очередь, связано со значи-
тельными затратами и требует времени для 
формирования. Кроме того, оно приводит к со-
зданию упрощенных и обедненных сообществ, 
которые не выполняют функций охраны гено-
фонда и ценофонда. 

Необходимо отметить, что все вышепере-
численные и охарактеризованные элементы до-
вольно эффективны по отдельности, но, работая 
как единый взаимосвязанный и взаимодейству-
ющий механизм, они поднимают на качествен-
но новый, более эффективный уровень решение 
проблем, связанных с укреплением стабильно-
сти геосистем, их устойчивого развития. 
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Для эффективного управления территорией 
необходимо создание взаимосвязанного ком-
плекса, каждый элемент которого должен до-
полнять друг друга с целью оптимизации био-
сферного экоравновесия. 

Возникновение и развитие ООПТ говорит о 
признании их социально-экономической роли. 
Это подтверждается совершенно конкретными 
цифрами. Так, общение с природой увеличивает 
производительность труда и продолжительность 
продуктивной работы людей. Результаты иссле-
дований показали, что только воскресный отдых 
в лесах зеленой зоны приводит к повышению 
среднегодовой производительности труда на 
3%. 

При оценке социальных функций ООПТ 
значимость живого леса оценивается значитель-
но выше, чем стоимость древесины. Полезность 
живого леса в Германии составляет 53 млрд. ев-
ро, а стоимость древесной продукции – 17 млрд. 
евро. При этом водоохранная роль 1 га леса в 
2,8 раз выше, чем стоимость получаемой древе-
сины. А оценка лесов, произведенная Х. 
Пабстом, включала все социальные их функции, 
в том числе водорегулирующие, очищающие и 
рекреационные. В результате расчетов, соци-
альная оценка леса оказалась в 280 раз выше 
стоимости древесины. 

Роль поля и почвозащитных полос обычно 
учитывается по приросту урожаев и повыше-
нию доходности полей. В степных районах лес-
ные полосы, занимающие всего 3% территории, 
повышают урожайность на 20–50%, особенно в 
неблагоприятные годы, а в комплексе с проти-
воэрозионными мероприятиями дают повыше-
ние производительности в 2–2,5 раза. 

В районах, подверженных воздействию 
пыльных бурь, потери зерна на защищенных ле-
сополосами участках в 9 раз меньше, чем при 
отсутствии защиты. Затраты на создание лесо-
полос из тополя окупаются уже на пятый-
шестой год. Суммарный чистый доход увеличи-
вается ежегодно вместе с ростом деревьев. 

Рекреационные оценки ОПТ различны в за-
висимости от применяемых методов расчета и 
полноты учета всех факторов. По официальным 
американским данным рекреационное исполь-
зование лесов дает прибыль в 46 долл. на 1 
долл. затрат. По экономической эффективности 
превышает любую промышленную отрасль, 
кроме электроники. В системе национальных 
парков доходы в 60 раз превышают расходы на 
них. 

Перечисленные данные наводят на мысль о 
необходимости изменить подход к оценке ис-
пользования земель. В частности, лесное хозяй-
ство следовало бы переориентировать с тради-

ционного получения древесины как основного 
продукта на извлечение социальной пользы. 
Бесплатность землепользования, много лет 
определявшая бесхозяйственное отношение к 
земле в нашей стране, способствовала расточи-
тельному, нерациональному использованию 
ценнейшего ресурса. 

Переход к рыночным отношениям в сфере 
природопользования связан с формированием 
экономического механизма, призванного соеди-
нить интересы экономики и рационального ис-
пользования природных ресурсов. 

Основные проблемы при оценке природных 
ресурсов возникают из-за отсутствия общепри-
нятой методологии экономических оценок ре-
сурсов и процессов ресурсопотребления, и сла-
бости соответствующей правовой и норматив-
но-методической базы. Это не позволяет учиты-
вать и отражать природные ресурсы в составе 
национального богатства страны, наряду со сто-
имостью основных производственных средств, 
зданий и сооружений. В этой связи главная за-
дача состоит в разработке общей концепции 
экономической (стоимостной) оценки природ-
ных ресурсов, которая позволила бы выработать 
единую систему показателей оценки разнооб-
разных природообразующих компонентов, оп-
тимальных, с точки зрения, согласования инте-
ресов экономики и природопользования. 

В настоящее время в экономической науке 
получили развитие нижеперечисленные основ-
ные подходы социально-экономической оценки 
природных ресурсов для их отражения в струк-
туре национального богатства (по рыночной 
стоимости). 

1. Подход по экономической оценке природ-
ных ресурсов на основе такс возмещения ущер-
ба. Данный подход предполагает экономиче-
скую оценку природных ресурсов (преимуще-
ственно биологических) и отдельных их видов 
на основе такс (нормативов) возмещения ущер-
ба, убытков и потерь, связанных с нарушением 
режимов природопользования, незаконного 
изъятия природных ресурсов из экосистемы, 
нарушением природоохранных норм и правил, 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и т. д. 

Достаточно достоверные данные о стои-
мостных оценках биологических природных ре-
сурсов могут быть получены на основе такс для 
исчисления взыскания за ущерб, причиненный 
незаконной добычей или уничтожением объек-
тов животного и растительного мира, т. е. на ос-
нове прямого ущерба ресурсам. 

2. Подход по оценке ресурса на основе его 
рыночной стоимости, которая определяется ре-
зультатами аукционов, торгов; на основе готов-
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ности населения платить за пользование (рекре-
ационные цели, повышение образования и эко-
логической культуры и т. п.) определенными 
природными ресурсами и территорией и др. 

Данный подход получил достаточно широ-
кое развитие в последнее время за рубежом, в 
связи с рекреационным использованием терри-
торий национальных природных парков. 

3. Кадастровый подход к оценке природ-
ных ресурсов базируется на совокупности ин-
формации о конкретном виде природного ре-
сурса, включая характеристики его количества 
(запасов), возраста, качественного состава и 
структуры, местоположения и множества иных 
показателей (индикаторов). Кадастровый метод 
обеспечивает детализированную оценку при-
родных ресурсов [5; 6]. 

Необходимо отметить, что оценка природ-
ных ресурсов ООПТ и их объектов может быть 
рассмотрена с точки зрения сохранения богат-
ства и генетического разнообразия мировой фа-
уны. 

Таким образом, методы практической охра-
ны невозможны без денежной оценки большин-
ства редких видов, адекватной их ценности для 
общества в настоящее время. 

Экономическая оценка указанных террито-
рий определяется как сумма оценок отдельных 
составляющих. 

1. Оценка редких и исчезающих видов жи-
вотных может производиться двумя способами: 
- методом аналоговых продаж, который ос-

нован на учете цен на объекты животного 
мира, отнесенные к редким и исчезающим, 
складывающихся на нелегальных рынках 
торговли животными; результаты оценки 
данным методом могут быть использованы в 
качестве предварительных показателей при 
установлении нормативных параметров сто-
имости животных того или иного вида; 

- методом восстановительной (воспроизво-
дительной) стоимости, который основан на 
определении затрат, которые бы пришлось 
понести обществу, чтобы полностью возме-
стить исчезновение этих ресурсов; при таком 
подходе применяется принцип условного за-
мещения одних ресурсов (естественных) 
другими (искусственными); оценка их про-
изводится на основе дисконтированных за-
трат на искусственное разведение или со-
держание в неволе. 

2. Оценка лечебно-оздоровительных и ре-
креационных ресурсов может осуществляться 
на основе готовности населения платить за вос-
становление здоровья, трудоспособности путем 
отдыха на лоне природы или во время туристи-
ческой поездки. При этом готовность населения 

платить за отдых может перекрыть все расходы 
по благоустройству территории, связанные с 
отдыхом. В этом случае, экономическая оценка 
указанных земель может производиться, исходя 
из рентного дохода, получаемого в результате 
использования данной территории:  

R0 = R1 × Д, 
где R0 – рентный доход, получаемый в результа-
те использования территории в морально-
этических, курортных и лечебно-оздорови-
тельных целях, грн./год; 
R1 – среднегодовой рентный доход, получаемый 
территорией от одного человеко-дня организо-
ванного отдыха (лечения), грн./чел.-день; 
Д – годовое количество человеко-дней органи-
зованного отдыха (лечения) на данной террито-
рии [5–7]. 

В последнее время получили развитие 
оценки природных ресурсов через «косвенную 
стоимость использования» – или через опреде-
ление эффекта от лесонасаждения и сохранения 
растительного покрова (углеродный кредит). 
Такой подход может найти применение при ре-
гулировании глобального использования при-
родных ресурсов и управления выбросами пар-
никовых газов на основе продажи квот на за-
грязнение. В данном случае, используется эко-
номическая интерпретация понятия «ассимиля-
ционный потенциал окружающей среды». 

Безусловно, для эколога любой вид живого 
бесценен, особенно редкий или исчезающий. 
Однако экономика оперирует лишь конкретны-
ми величинами, поэтому в практике необходимо 
сопоставить расходы на спасение исчезающего 
вида с его потенциальной стоимостью. 

Исходя из теории поддержания экологиче-
ского равновесия, требуется определенное чис-
ло видов, чтобы экосистема сохраняла надеж-
ность в работе. Согласно «Правилу 10%», сме-
щение энергетических показателей более чем на 
10–20% от существующей нормы считается не-
допустимым. 

Если допустить, что все виды живого име-
ют равное энергетико-функциональное значение 
для биосферы Земли, то потеря пятой части ви-
дов будет означать потерю экологического рав-
новесия. 

Учитывая, что производительные силы об-
щества тесным образом связаны с природным 
балансом, можно условно принять, что оценоч-
ная сумма равна мировому национальному про-
дукту. В этом случае, средняя условная оценка 
одного вида живого составит около 11 млн. 
долл. 

Для объективной экономической оценки 
ООПТ необходимо учитывать следующие фак-
торы. 
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1. Ущербы, наносимые естественным экоси-
стемам, накапливаются, и система выходит 
из состояния равновесия задолго до дости-
жения критической точки. Это значит, что 
фактическая оценка вида значительно выше 
любой расчетной. 

2. Значимость ООПТ возрастает с увеличением 
степени освоенности местности. При этом, 
чем дальше от оптимума соотношение есте-
ственных и освоенных площадей, тем выше 
ценность ООПТ. 

3. Как бы ни была велика экономическая оцен-
ка ООПТ, она не идет ни в какое сравнение с 
эколого-регулирующим и социальным их 
значением. 

Важным средством улучшения деятельно-
сти ООПТ, рационального использования и по-
вышения значения и уровня охраны заповедно-
го природного фонда является система его учета 
и экономической оценки, т. е. кадастр. 

Однако на сегодняшний день кадастр запо-
ведного природного фонда является одним из 
наименее разработанных. Степень изученности 
заповедников Украины весьма неравномерна. 

К числу наиболее хорошо обследованных и 
детально изученных заповедников, которые мо-
гут представить сведения о кадастре своих при-
родных фондов, относится «Аскания-Нова». 
Несмотря на то, что в различных публикациях, 
«Летописях природы», отчетах содержится 
множество сведений о природе заповедников, 
объединение и использование всех этих матери-
алов довольно затруднительно. 

Кадастр заповедного природного фонда 
должен быть государственным документом, со-
ставленным по единому, четко разработанному 
плану. При этом учитывается, что он дает соци-
ально-экономическую и экологическую оценку 
заповедной природы. 

Организация работ по составлению такого 
кадастра как общегосударственного документа 
имеет большое значение для решения регио-
нальных и биосферных экологических проблем. 

Таким образом, роль природно-заповедных 
территорий достаточно многогранна. Все особо 
охраняемые природные территории являются 
ядром «экологического каркаса» природных ре-
гионов. Их наличие обеспечивает экоравнове-
сие, а также возможность обмена семенными 
зачатками и миграции животных. 

Для эффективного управления особо охра-
няемых природных территорий необходимо со-
здание взаимосвязанного комплекса, каждый 
элемент которого должен дополнять друг друга. 
Возникновение и развитие ООПТ говорит о 

признании их социально-экономической роли. 
Основные проблемы при оценке природных 

ресурсов возникают из-за отсутствия общепри-
нятой методологии экономических оценок ре-
сурсов и процессов ресурсопотребления и сла-
бости соответствующей правовой и норматив-
но-методической базы. Это не позволяет учиты-
вать и отражать природные ресурсы в составе 
национального богатства страны, наряду со сто-
имостью основных производственных средств, 
зданий и сооружений. 

В этой связи главная задача состоит в раз-
работке общей концепции экономической (сто-
имостной) оценки природных ресурсов, которая 
позволила бы выработать единую систему пока-
зателей оценки разнообразных природообразу-
ющих компонентов, оптимальных, с точки зре-
ния, согласования интересов экономики и при-
родопользования. 

Важным средством улучшения деятельно-
сти особо охраняемых природных территорий, 
рационального использования и повышения 
значения и уровня охраны заповедного природ-
ного фонда является система его учета и эконо-
мической оценки, т. е. кадастр. 
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Челебджанова Э. Б. 

МОТИВАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

У статті розглянута мотивація економічної активності населення в аграрному секторі еконо-
міки, а також вивчені її передумови і причини мотиваційної кризи. 

Ключові слова: мотивація, економічна активність населення, аграрний сектор економіки. 
В статье рассмотрена мотивация экономической активности населения в аграрном секторе 

экономики, а также изучены ее предпосылки и причины мотивационного кризиса.  
Ключевые слова: мотивация, экономическая активность населения, аграрный сектор экономи-

ки. 
The article deals with the motivation of economic activity in the agricultural sector of economy, its con-

ditions and causes of motivational crisis. 
Key words: motivation, the economic activity, the agricultural sector of economy. 
 
Постановка проблемы. Мотивация эконо-

мической активности населения является важ-
ным атрибутом ускорения роста и осуществле-
ния экономических трансформаций в условиях 
усиления мировых интеграционных процессов. 
Усиление мотивационных основ с целью повы-
шения экономической активности сельского 
населения, производительности трудовой дея-
тельности напрямую связано с решением науч-
ных и прикладных задач, в частности формиро-
ванием эффективной системы стимулов, рефор-
мированием оплаты труда в государстве, реали-
зацией действенной политики доходов. Это тре-
бует применения качественно новых подходов к 
формированию мотивационных механизмов и 
путей усовершенствования государственной по-
литики рынка труда, от совершенства и гибко-
сти организационно-экономического механизма 
во многом будет зависеть эффективность функ-
ционирования трудового потенциала в аграрном 
секторе экономики. 

Анализ литературы. Среди факторов аг-
рарного производства решающее значение при-
надлежит трудовой деятельности человека. В 
свою очередь уровень эффективности труда за-
висит от полноты использования фактора моти-
вации к ней. Изучению этого вопроса посвяще-
ны труды многих украинских ученых: Д. П. Бо-
гини, О. А. Бугуцкого, В. В. Витвицкого [1], B. C. 
Диесперова [2], A. M. Колота, М. И. Малика, 
П. Т. Саблука, Л. П. Червинской, О. Г. Шпику-
ляка [3], В. В. Юрчишина [4] и др. 

Целью статьи является изучение мотива-
ции экономической активности населения в аг-
рарном секторе экономики. 

Изложение основного материала. Моти-
вация экономической активности сельского 
населения, формирующаяся на макроуровне, 
отражает интересы всех субъектов рынка труда: 
работодателей – в части их стимулирования к 

повышению результативности хозяйственной 
деятельности, роста ее доходности, содействие 
социальному партнерству; наемных работников – 
к профессиональному и служебному росту, 
улучшению материального благосостояния; 
безработных – к поиску подходящего рабочего 
места, повышению квалификационно-образо-
вательного уровня. С точки зрения обеспечения 
экономической активности населения целесооб-
разно различать внутреннюю и внешнюю моти-
вации. Внутренняя мотивация побуждает ра-
ботников к продуктивной деятельности и фор-
мируется за счет действующей системы оплаты 
труда, микроклимата в коллективе, степени 
комфортности условий труда, возможностей 
профессиональной самореализации. Среди 
внешних мотиваторов выделяют среднеотрасле-
вой уровень заработной платы, специфику тру-
доустройства и занятости в аграрном секторе 
экономики, квалификационные требования, со-
циальные трансферты. 

По мнению Чемякиной С. С., мотивацион-
ный механизм в аграрном секторе экономики 
можно представить как процесс комплексного, 
материального, духовного и социального воз-
действия на занятое в трудовом процессе сель-
ское население с целью ориентации его на по-
вышение экономической активности, способ-
ствующее повышению производительности и 
качества труда. В отличие от других отраслей 
экономики, реализация такого механизма в аг-
рарном секторе экономики связана с факторами 
природного, технологического и техногенного 
характера, что неизбежно снижает роль сово-
купности мотивов [5, с. 364]. 

Формирование современного мотивацион-
ного механизма экономической активности 
сельского населения должно предусматривать 
объективное выявление первопричин недоста-
точно высокой заинтересованности квалифици-
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рованных работников в легальной занятости, в 
официальном секторе экономики; содействие 
развитию новых прогрессивных форм трудовой 
деятельности сельского населения; уменьшение 
чрезмерной территориально-отраслевой диффе-
ренциации доходов номинальной и заработной 
платы сельского населения; определение пер-
спективных направлений и путей обеспечения 
высокопроизводительной занятости населения 
на новых мотивационных началах. 

Предпосылками эффективной мотивации 
экономической активности населения являются: 
- предоставление равных возможностей для 

всех субъектов рынка труда по формирова-
нию, реализации и развитию трудового по-
тенциала; 

- согласование уровня оплаты труда с его ре-
зультатами на основе нормирования труда и 
внедрения адекватных инструментов оценки 
производительности труда; 

- создание надлежащих условий для социаль-
ной защиты, безопасности труда и благосо-
стояния экономически активного сельского 
населения, в том числе социально уязвимых 
категорий; 

- обеспечение качества и доступности высше-
го и профессионально-технического образо-
вания, создание соответствующих условий 
для переквалификации экономически актив-
ного сельского населения; 

- развитие социального партнерства, повыше-
ние роли отраслевых и территориальных со-
глашений в регулировании социально-
трудовых отношений в аграрном секторе 
экономики [6, с. 67]. 

Мотивационные основы экономической ак-
тивности сельского населения формируются на 
уровне первичных субъектов хозяйствования и 
представлены следующими формами: 
- заработная плата с доплатами и премиями 

включительно; 
- участие в прибылях; 
- льготы работникам (получение жилья, в том 

числе на условиях льготного кредитования; 
полная или частичная оплата транспортных 
расходов, предоставление беспроцентных 
ссуд; страхование здоровья за счет предпри-
ятия); 

- нематериальные льготы и привилегии работ-
никам (право на гибкий график работы, 
предоставление дополнительных отпусков; 
досрочный выход на пенсию и т. д.); 

- оплата образовательных услуг, повышение 
квалификации, перспектива карьерного ро-
ста; 

- моральное поощрение и формирование про-
зрачной социальной атмосферы. 

Как отмечают Т. А. Заяц и В. Л. Жаховская, 
несмотря на положительные структурно-
динамические сдвиги в национальной экономи-
ке (макроэкономическая стабилизация, про-
зрачность нормативно-правового поля, расши-
рения сферы занятости населения), длительное 
время сохраняются признаки мотивационного 
кризиса, обусловленного следующими причи-
нами: 
- во-первых, для значительной части трудо-

способного населения трудовая деятельность 
в сфере официальной экономики сочетается с 
нерегламентированной; 

- во-вторых, в случаях утраты работниками 
профессионального интереса к трудовой дея-
тельности, которая перестала быть эффек-
тивным средством удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей, по сути, 
происходит отчуждение от трудового про-
цесса; 

- в-третьих, на трудовую мотивацию негатив-
но влияет низкая дифференциация заработ-
ной платы в зависимости от квалификации 
работника, а поэтому ее преодоление должно 
рассматриваться как необходимое условие 
для утверждения принципиально новых мо-
тивационных основ; 

- в-четвертых, достаточно низкий уровень со-
циальной защищенности сельского населе-
ния и предоставляемых государством соци-
альных гарантий свидетельствует и о соот-
ветствующем уровне реализации социальных 
потребностей, интересов работника [6, с. 68]. 

Одним из важных элементов современного 
мотивационного механизма экономической ак-
тивности сельского населения является удовле-
творенность санитарно-гигиеническими услови-
ями труда. Трансформация форм собственности 
почти не изменила сложившиеся в предыдущие 
годы условия труда на большинстве предприя-
тий в аграрном секторе экономики. 

На фоне современного невысокого уровня 
жизни подавляющего большинства сельского 
населения, источником массового отчуждения 
работников от производительного труда стано-
вится низкая стоимость рабочей силы, препят-
ствующая полной реализации ее потенциальных 
возможностей в процессе трудовой деятельно-
сти и повышению конкурентоспособности. Од-
новременно со снижением мотивации при от-
сутствии адекватного вознаграждения за труд 
происходит снижение производительности тру-
да, сокращение объемов производства, ухудше-
ние трудовой дисциплины, замедление темпов 
развития экономики в целом. Признаки таких 
разрушительных процессов негативно сказыва-
ются на трудовой ментальности сельского насе-
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ления на государственном и региональном 
уровнях. Основным элементом системы стиму-
лирования экономической активности сельского 
населения является заработная плата, которая 
выполняет основную – стимулирующую функ-
цию относительно высокопроизводительного 
труда только в том случае, когда между резуль-
татами трудовой деятельности и вознагражде-
нием установлена тесная зависимость, что поз-
воляет существенно влиять на производитель-
ность в аграрном секторе экономики. 

По мнению Петренко Н. О., по мере повы-
шения материального благосостояния работни-
ков, необходимо обязательно обращать внима-
ние на условия и содержание труда, мотивация 
должна осуществляться комплексно, а именно – 
включать материальную и моральную стороны. 
Применение комплексного подхода к мотива-
ции работников в аграрном секторе экономики, 
который состоит в моральном поощрении и 
обеспечении эквивалентной выполненной рабо-
ты оплаты труда, способствует созданию усло-
вий для оптимизации и повышения эффектив-
ности механизма мотивации [7, с. 134]. 

Трансформация социально-экономической 
среды изменяет трудовой менталитет сельского 
населения в определенном направлении: спо-
собствует приближению к трудовому сознанию 
рыночного типа с ориентацией на постоянный 
рост конкурентоспособности рабочей силы. 
Имущественное расслоение является объектив-
ным процессом, обусловленным как формиро-
ванием рыночной системы, в которой работник 
рассчитывает на результаты собственной трудо-
вой деятельности, так и различиями между ра-
ботниками в уровне образования, профессио-
нальной подготовки, трудовой активности и т.п. 
Одновременно этот процесс находится под зна-
чительным влиянием осуществляемой социаль-
но-экономической политики, которая должна 
управлять им и удерживать в социально прием-
лемых пределах. 

Как отмечает В. М. Мороз, необходимо по-
вышать уровень конкурентоспособности трудо-
вых ресурсов, в контексте развития их каче-
ственной составляющей (уровень образования, 
состояние здоровья, социально-психологи-
ческое состояние и т. д.) с целью развития тру-
довых возможностей работника, то есть чем 
больше трудовой потенциал работника, тем 
больше вероятность возникновения желания его 
использования [8, с. 99]. 

Мотивационная составляющая является од-
ним из эффективных элементов современной 
государственной социально-экономической по-
литики, которая формируется под влиянием 
трансформации отношений собственности, ме-

ханизма распределения денежных доходов 
сельского населения и социальных гарантий со 
стороны государства в целях стимулирования 
экономической активности сельского населения 
и достижения их соответствия общественно не-
обходимым потребностям. Важно обеспечить 
наращивание потенциала экономической актив-
ности сельского населения в пользу продуктив-
ной занятости, ограничения застойной безрабо-
тицы на основе совершенствования механизмов 
управления социально-экономическими процес-
сами, начиная с отдельного рабочего места в аг-
рарном секторе экономики и заканчивая орга-
нами власти. 

Выводы. Формирование эффективной си-
стемы мотивации экономической активности 
сельского населения, ориентированной на эко-
номический рост, должно предусматривать реа-
лизацию трудовой активности трудоспособного 
сельского населения; оплату труда наемного ра-
ботника, занятого выполнением работы даже 
самой низкой сложности, на уровне, который бы 
был достаточным для нормального воспроиз-
водства его рабочей силы; высокую конкурен-
тоспособность рабочей силы, ее заинтересован-
ность в повышении профессионально-квалифи-
кационного уровня и достижении более весо-
мых результатов труда; мобилизацию всех фак-
торов роста производительности и эффективно-
сти труда. В этой связи необходимо усилить со-
циальную ответственность работодателей по со-
зданию социально привлекательных рабочих 
мест с достаточно высокой заработной платой и 
социальным пакетом (система поощрения высо-
ких результатов трудовой деятельности, коллек-
тивный отдых, оплата питания и т. п.). 

Учитывая современные проблемы форми-
рования мотивационного механизма производи-
тельной трудовой деятельности сельского насе-
ления, целесообразно на государственном 
уровне определить оптимальные соотношения 
между разными направлениями, формами и си-
стемами оплаты труда и ее стимулирования. 
Вместе со своевременной индексацией заработ-
ной платы это не только будет укреплять соци-
альные гарантии в оплате труда, но и постепен-
но позволит восстановить необходимую основу 
для поддержки научно обоснованных и эконо-
мически целесообразных соотношений в оплате 
труда различной сложности в аграрном секторе 
экономики. 
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Раздел 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
УДК 334.012.82 

Адаманова З. О. 

СПЕЦИФИКА ПОСТТРАНЗИТИВНОГО 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО КРИЗИСА 

У статті розглянуті основні аспекти посттранзитивної трансформаційної кризи та економі-
чні стратегії держави в умовах транзиту. 

Ключові слова: посттранзитівна трансформаційна криза, транзит, економічна криза. 

В статье рассмотрены основные черты посттранзитивного трансформационного кризиса и 
подходы с целью преодоления его последствия. Исследован опыт стран с переходной экономикой по 
преодолению деформаций в экономике, проведения экономических и социальных реформ. 

Ключевые слова: посттранзитивный трансформационный кризис, транзитивная экономика, 
экономический кризис. 

In the article the main aspects of the transformation crisis posttranzitiv and economic policies of the 
state in terms of transit. 

Key words: posttranzitiv transformational crisis, transit economic, economic crisis. 
 
Постановка проблемы. Социально-эконо-

мические реформы в Украине сопровождались 
кризисом, специфика которого определялась 
содержанием посттранзитивного периода разви-
тия экономики, которая формировалась на этапе 
установления государственной независимости. 
Практически ни одна из существующих теорий 
кризисов, используя свои фундаментальные 
принципы, не в состоянии объяснить переход-
ный и постпереходный кризис, что также актуа-
лизирует исследование трансформационных 
коллизий. 

На базе уже произошедших в экономиче-
ской системе и в обществе изменений, к кото-
рым прежде всего следует отнести стагнациию 
производства и повышение уровня инфляции, 
кардинальные преобразования в отношениях 
собственности и становление системы новых 
экономических институтов, возникла необхо-
димость поиска новой модели экономического 
роста и определения стратегической концепции 
государственного регулирования экономики 
Украины. 

Анализ литературы. Теоретические и 
практические проблемы рыночной трансформа-
ции посттранзитивных кризисных нашли отра-
жение в трудах зарубежных экономистов Дж. 
Ю. Стиглица, Т. Линвуда, Л. Гайгера, Я. Ро-
стовского, В. Попова и др., украинских предста-
вителей экономической теории В. Гейца, А. 
Гальчинского, Я. Жалило и др. 

Цель статьи – исследование проблемы со-
держания посттранзитивного трансформацион-
ного кризиса. 

Изложение основного материала. Пост-
транзитивная экономическая трансформация 

предполагает последовательную эволюцию пе-
реходной экономики через три последователь-
ных фазы трансформационных процессов. 

1. Фаза разрушения старой экономической 
модели и формирования принципиально иных 
хозяйственных механизмов. Особенности этой 
фазы обычно характеризуются тем, что суще-
ствуют трудности в проведении реформ, так как 
предприятия и население приучены к опеке со 
стороны государства. Данная фаза реформ со-
провождается инфляцией и резким спадом про-
изводства. 

2. Фаза финансовой стабилизации, резуль-
тативность которой зависит в первую очередь 
от политической воли руководства страны, а ее 
достижение сопровождается рядом острейших 
экономических кризисов. 

3. Фаза роста и развития, которая знамену-
ет начало подъема экономики и наступает после 
завершения преобразований основных эконо-
мических институтов общества [1]. 

Опыт, накопленный в процессе проведения 
стабилизационных мероприятий, свидетель-
ствует о том, что если в первой и второй фазах 
не созданы условия для вхождения в фазу раз-
вития, то экономику поглощает депрессия. 
Определенный интерес представляют объясне-
ния трансформационного спада, существующие 
в рамках современной теории экономического 
развития. 

Кейнсианское объяснение. В соответствии 
с данным подходом спад происходит из-за 
чрезмерного сжатия спроса (demand shock) при 
дерегулировании цен, введении конвертируемо-
сти и макроэкономической стабилизации. 
Слишком ограничительная финансовая и моне-
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тарная политика в период спада углубляет его, 
если не является основной причиной. Так, неко-
торые авторы [1–3] утверждают, что влияние 
факторов спроса (demand side) на сокращение 
производства (например, в Польше) было 
намного более существенным, чем влияние фак-
торов, основанных на стороне предложения 
(supply side). 

Возможно, такое объяснение и имеет из-
вестный смысл для некоторых стран Восточной 
Европы, где макроэкономическая политика бы-
ла деструктивной. Однако для республик быв-
шего СССР, в которых инфляция после дерегу-
лирования исчислялась сотнями, а то и тысяча-
ми процентов в год, говорить о «нехватке спро-
са» не приходится. Кроме того «спросовые объ-
яснения» никак не помогают понять основопо-
лагающий стилизованный факт: падение произ-
водства в республиках бывшего СССР было 
большим по масштабам, так как макроэкономи-
ческая политика была куда более экспансио-
нистской, чем в странах Восточной Европы. 

Неоклассическое объяснение трансформа-
ционного спада – изменения, связанные с фак-
торами предложения (supply shock), неспособ-
ность экономики справиться с требуемым пере-
мещением ресурсов из одних отраслей и регио-
нов в другие из-за неразвитости, недостаточной 
гибкости формирующих рыночных структур, а 
также из-за несовершенной конкуренции, барь-
еров на пути движения труда и капитала и т. д. 
Снижение производства в неконкурентоспособ-
ных отраслях (становящихся неконкурентно-
способными при новых соотношениях идей и 
цен) при этом не сопровождается подъемом 
производства в конкурентоспособных, посколь-
ку неэффективно действующие банки, рынки 
жилья и земли, неадекватно обеспеченные права 
собственников и кредитов и т. п. затрудняют 
перелив ресурсов из одних сфер в другие. Такое 
структурное объяснение трансформационного 
спада представляет собой наименьший знамена-
тель для всех транзитологов. Большинство эко-
номистов, включая кейнсианцев, согласны с 
тем, что падение производства в переходный 
период в той или иной мере обусловлено факто-
рами предложения (структурной перестройкой). 
Различия же между школами связаны с акцен-
тами, а именно, с различной оценкой влияния 
факторов предложения и факторов спроса на 
падение производства [2; 3]. 

Еще одно направление исследований о 
трансформационном спаде – моделирование ди-
намики производства при радикальных (шоко-
терапия) и постепенных (градуализм) реформах. 
Для сторонников шокотерапии основополагаю-
щий посыл – повышение издержек структурной 

перестройки по мере снижения скорости ре-
форм (вогнутая кривая издержек, предполагаю-
щая, что несколько мелких реформ обходятся 
дороже в случае падения производства, чем од-
на крупная реформа, эквивалентная сумме мел-
ких). Некоторые модели допускают даже воз-
можность большего падения производства в 
среднесрочной перспективе, так что шокотера-
пия в конце концов все равно оказывается более 
выгодной. 

Однако в ряде работ [1; 4; 5] показано, что 
при определенных условиях постепенные ре-
формы могут быть сопряжены с меньшими из-
держками, чем радикальные. Так, при отсут-
ствии конкурентных рынков (монополизации) 
шокотерапия может привести к падению произ-
водства, тогда как постепенные реформы 
(например, при использовании системы двой-
ных цен в Китае, заставившей предприятия вы-
полнять плановые задания), напротив, может 
способствовать росту производства. 

Альтернативное объяснение успеха градуа-
листской политики – выпуклая кривая издержек 
адаптации предприятий к новым условиям (ро-
ста издержек по мере увеличения скорости ре-
форм) и повышение эффективности мер прави-
тельственной политики в разных сферах при их 
одновременном осуществлении. Согласно тако-
му подходу, при стабильном состоянии эконо-
мики накануне реформ, отсутствии рыночных 
институтов и сильном правительстве (как в Ки-
тае) постепенные реформы более оправданы, 
чем при тяжелой дореформенной хозяйственной 
обстановке, слабом потенциале создания новых 
фирм и низком доверии к реформаторам (как в 
Польше). Отмечается также, что «восточноази-
атский» подход (Китай, Вьетнам, Лаос), харак-
терной чертой которого является создание но-
вых негосударственных фирм «с нуля» вместо 
приватизации уже существующих, не разрушил 
госсектор и не привел к падению производства 
на госпредприятиях. Примеры, подтверждаю-
щие успехи градуалистской политики – это Ки-
тай и Венгрия в 80-е годы ХХ столетия, осу-
ществлявшие постепенное дерегулирование цен 
и избежавшие трансформационного спада (в 
Венгрии падение производства началось в 1990 
году фактически после того, как все цены были 
дерегулированы). Этими двумя странами список 
«классических градуалистов» исчерпывается, 
так как во всех других переходных экономиках 
большая часть цен была освобождена одномо-
ментно. 

Примером более расширенного толкования 
постепенных реформ являются Узбекистан и 
Беларусь (мгновенное дерегулирование цен, но 
медленные реформы в других сферах, то есть 
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низкий индекс либерализации), которые отста-
ют по индексу либерализации, но лидируют по 
объему производства в сравнении с предкри-
зисным периодом. Однако примеры, которых 
можно привести множество, практически ниче-
го не доказывают [4]. 

В качестве варианта теории, на основе ко-
торой могут быть объяснены все без исключе-
ния факты, можно использовать результаты ис-
следования, проведенного российским экономи-
стом В. Поповым. В его трактовке предлагается 
принять за исходную точку зрения самое рас-
пространенное толкование посттранзитивного 
трансформационного спада – необходимость 
устранения диспропорций в структуре экономи-
ки и во внешней торговле, унаследованных от 
плановой экономики и снижающих эффектив-
ность производства. Ликвидация этих диспро-
порций требует перераспределения ресурсов – 
труда и капитала – между предприятиями, от-
раслями и регионами и на начальном этапе со-
пряжена с падением производства, хотя в конце 
концов должна привести к повышению эффек-
тивности. В отношении издержек реформ ника-
ких специальных предположений не делается 
(считается, что в данном случае они никак не 
связаны со скоростью реформ) с целью показать, 
что существуют более важные факторы, пере-
крывающие влияние темпов либерализации [5]. 

Степень посттранзитивной деформации 
экономической структуры и, следовательно, 
глубину трансформационного спада в рамках 
описываемого подхода определяют следующие 
факторы: 
- уровень военных расходов; 
- отраслевые диспропорции; 
- диспропорции во внешней торговле; 
- другие диспропорции [1]. 

Уровень военных расходов. Во многих 
прежних социалистических странах доля расхо-
дов на оборону в ВВП была намного выше 5%, 
т. е. существенно превышала аналогичный по-
казатель в рыночных экономиках со схожим 
уровнем развития. Известно, что конверсия во-
енной промышленности сопряжена с падением 
производства. Общая стагнация производства 
наблюдалась, например, в 1945–1946 гг. во всех 
странах-участницах Второй Мировой войны. 
Указанное падение не приводило к сокращению 
личного потребления, оно какое-то время не 
компенсировалось ростом выпуска гражданской 
продукции и вело к снижению общего объема 
выпуска. Логично предположить, что масштабы 
трансформационного спада зависят в том числе 
и от дореформенного уровня военных расходов. 

Отраслевые диспропорции. Плановые эко-
номики были чрезмерно индустриализованы за 

счет недостаточного (в сравнении с рыночны-
ми) развития сферы услуг. Перемещение ресур-
сов из промышленности в сферу услуг – важ-
нейшая причина падения производства. Суще-
ствует связь между глубиной падения производ-
ства и экономической структурой: чем больше 
сумма отклонений долей промышленности, 
сельского хозяйства и сферы услуг от соответ-
ствующих долей в рыночных экономиках со 
схожим уровнем ВВП на душу населения, тем 
больше падение производства. 

Диспропорции во внешней торговле. Сте-
пень открытости социалистических экономик 
существенно отличалась от степени открытости 
рыночных экономик. Существует довольно тес-
ная взаимосвязь между совокупными диспро-
порциями в торговле (недостаточная открытость 
экономики и искаженная торговля внутри СССР 
и между соцстранами) и динамикой ВВП, т. е. 
чем выше диспропорции накануне реформ, тем 
хуже динамика ВВП. 

Другие диспропорции. Многочисленные 
диспропорции, связанные, например, с разме-
ром и специализацией предприятий. Эти дис-
пропорции, созданные десятилетиями централи-
зованного планирования, «овеществленные» в 
основных фондах, порождают серьезные труд-
ности при реформировании экономики. Кроме 
того, дополнительное измерение применительно 
к анализу переходных экономик имеют «пре-
имущества отсталости». Традиционная трактов-
ка этого термина предполагает, что бедным 
странам легче поддерживать более высокие 
темпы роста, чем богатым, поскольку первые 
могут заимствовать технологические и другие 
достижения вторых через международный об-
мен. Диспропорции, созданные прежним социа-
листическим планированием, тем выше и тем 
«глубже», чем более развитой в «плановой жиз-
ни» была экономика, чем выше была ее капита-
ло- и фондовооруженность. Диспропорции, до-
ставшиеся в наследство от плановой экономики, 
труднее устранить, так как они материализова-
ны в основных фондах. Если последние нельзя 
перепрофилировать, то общество несет потери, 
эквивалентные нескольким годовым объемам 
ВВП. 

Трансформационное реформирование эко-
номики, таким образом, сопровождается кризи-
сом, специфика которого определяется содер-
жанием посттранзитивного периода, основными 
развивающими тенденциями которого являются 
тенденции рыночного хозяйствования. 

До сих пор экономисты связывали падение 
производства либо с факторами спроса, либо с 
факторами предложения. Многообразные моде-
ли циклов и кризисов, созданные за последние 
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несколько десятилетий, так или иначе отража-
ются на указанных представлениях. Но ни одна 
из существующих теорий кризисов (реальный 
цикл, мультипликатор-акселератор, равновес-
ный цикл) не в состоянии объяснить посттран-
зитивный кризис, более того, он вообще не объ-
ясним в рамках тех фундаментальных принци-
пов, на которых базируются эти теории. 

Специфика посттранзитивного (трансфор-
мационного) кризиса объясняется следующими 
обстоятельствами: 
1) прохождением экономики через вышена-

званные фазы, традиционные для процессов 
реформирования экономики; 

2) предшествующий период характеризовался 
состоянием стагнации экономики, таким об-
разом произошло «наложение» посттранзи-
тивного кризиса на кризис циклический; 

3) переходный кризис характеризуется принци-
пиально новым типом кризисного механиз-
ма: когда спад производства вызывается 
сменой целевой функции производителей, 
независимо от движений кривых спроса и 
предложения; именно наличие нетрадицион-
ного поведенческого элемента придает кри-
зису тот своеобразный характер, который 
позволяет определять посттранзитивный 
кризис как специфический; 

4) спад производства и инвестиций, бюджетный 
кризис и кризис неплатежей есть взаимообу-
словленные проявления воспроизводствен-
ного кризиса; в его основе находится де-
структивное взаимодействие сложившейся к 
началу реформ производственной и техноло-
гической структуры отечественной экономи-
ки и тех ценовых и финансово-стоимостных 
пропорций, которые возникли в результате 
либерализации цен и внешней торговли. 

Отечественная экономика с ее отраслевой 
структурой, составом и качеством технологий, 
заработной платой, а следовательно, уровнем 
издержек и рентабельности формировалась в 
совершенно иных финансовых условиях. Струк-
турная, инвестиционная и технологическая по-
литика в течение двух–трех десятилетий, пред-
шествовавших началу реформ, была ориентиро-
вана на дешевое топливо и сырье, сравнительно 
низкие транспортные издержки и т. д. С нача-
лом реформ свойственная прежнему режиму 
экономического развития сопряженность мате-
риальных и финансовых условий производства 
была нарушена. 

Быстрые и масштабные сдвиги в структуре 
цен (в первую очередь рост цен на энергосырье-
вые ресурсы, транспортные тарифы), деструк-
тивные последствия которых могли быть эли-
минированы лишь при условии столь же значи-

тельного роста эффективности в народном хо-
зяйстве, не отвечали адаптационным возможно-
стям экономики. Предприятия не имели ни вре-
мени, ни материальных и финансовых возмож-
ностей перестроить свое производство. Вслед-
ствие резкого скачка цен после их либерализа-
ции были обесценены сбережения как предпри-
ятий, так и населения. Переоценка основных 
фондов отставала от роста цен на инвестицион-
ные ресурсы. Основная часть предприятий име-
ет чрезвычайно низкий реальный уровень рен-
табельности. В результате предприятия, осо-
бенно обрабатывающих отраслей, в значитель-
ной степени лишились возможностей инвести-
рования и сколько-нибудь серьезного обновле-
ния своего основного капитала. Таким образом, 
либерализация ценообразования была осу-
ществлена в условиях, которые объективно 
ограничивают возможности конструктивной 
(технологической, структурной) адаптации хо-
зяйственных субъектов к росту относительных 
цен на сырьевые и энергетические ресурсы за 
счет повышения эффективности их использова-
ния. 

Результатом изменения ценовых пропорций 
стало формирование огромного потенциала ин-
фляции издержек. Скрытой формой его прояв-
ления является заниженная или даже отрица-
тельная рентабельность производства. Внешняя 
форма реализации этого потенциала зависит от 
фактической жесткости денежно-кредитной по-
литики. 

Жесткая денежно-кредитная политика в со-
стоянии до определенных пределов сдерживать 
конечный спрос и тем самым препятствовать 
непосредственной реализации имеющегося ин-
фляционного потенциала в форме открытой ин-
фляции. В этом случае инфляция издержек при-
нимает подавленную форму и, обусловливая 
низкую рентабельность и обострение проблем 
восстановления оборотного капитала, может ре-
ализоваться как в форме спада производства, 
так и в форме неплатежей. Соответственно, при 
ослаблении денежных ограничений потенциал 
инфляции издержек реализуется в росте цен. 

Таким образом, текущая денежно-кредитная 
политика по существу не воздействует на при-
чины инфляции, а лишь определяет пропорции 
между явными и неявными формами реализа-
ции ее накопленного потенциала. 

Неадекватность проводимой в последние 
годы денежно-кредитной политики проявляется 
в снижении обеспеченности экономики деньга-
ми, что приводит к появлению всевозможных 
субститов денег, обусловливает суженное вос-
производство оборотного капитала и лежит в 
основе кризиса неплатежей. 
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Ограниченная платежеспособность, в свою 
очередь, порождает деформирование денежных 
отношений и тем самым вытесняет значитель-
ную часть оборота материальных ресурсов и 
услуг в «теневую экономику», усугубляет про-
блемы сбора налогов и способствует расшире-
нию возможностей незаконного вывоза капита-
ла и других злоупотреблений. 

Ухудшение финансового положения произ-
водства в результате роста затрат, реальное 
уменьшение их доходов приводит к сокраще-
нию спроса – как потребительского, так и инве-
стиционного. Причем в инвестиционном плане 
больше всего страдают обрабатывающие отрас-
ли. Сокращение конечного спроса неизбежно 
вызывает снижение производства, а этот про-
цесс и сопровождающее его повышение матери-
алоемкости означают еще большее снижение 
налоговой базы бюджета. 

Специфика посттранзитивного периода и 
трансформационного кризиса определяет со-
держание государственного регулирования эко-
номики и диктует задачи макроэкономической 
политики государства в этих условиях. Послед-
ние можно определить как стабилизационные и 
стимулирующие. 

Посттранзитивный экономический кризис в 
Украине, сочетающий в себе фискально-бюд-
жетный, банковский и промышленный, требует 
комплексных мероприятий, направленных на 
его преодоление. Кроме того, стандартные тео-
ретические модели и традиционные для разви-
тых стран практические алгоритмы преодоления 
кризисных ситуаций, как показал опыт, в пере-
ходной экономике не «работают». Это обуслов-
ливает необходимость отказа от безальтерна-
тивных вариантов при выборе механизмов и 
средств решения тех или иных задач, делая 
ставку только на использование монетаристских 
или кейнсианских методов антикризисного ре-
гулирования. 

Таким образом, необходимость преодоле-
ния посттранзитивного кризиса и выхода эко-
номики на траекторию стабильного экономиче-
ского роста ставит перед экономикой и обще-
ством триединую задачу, включающуюследую-
щие составляющие: 
1) выработку и реализацию антикризисных ме-

роприятий (антикризисная программа); 
2) разработку и реализацию мер по «включе-

нию» факторов и механизмов роста (модель 
роста); 

3) формирование национальной модели эконо-
мической системы условиях острого пост-
транзитивного кризиса мировой и украин-
ской экономики. 

Реализация указанных составляющих пред-

полагает их параллельное осуществление и вы-
зывает необходимость качественного изменения 
роли государства в экономике и формирование 
системы государственного регулирования, 
адекватной сложившимся условиям. 

На необходимость изменения роли государ-
ства и его макроэкономической политики ука-
зывает и опыт первых постсоветских лет соци-
ально-экономических преобразований в Укра-
ине. Радикализм, игнорирование экономической 
целесообразности привели к таким деформаци-
ям в экономике, которые создали угрозы для 
национальной экономической безопасности и 
значительно осложнили трансформационные 
процессы. Кратко сформулируем специфику 
трансформационных вызовов и рисков нацио-
нальной экономической безопасности Украины. 

Первое. Самое глубокое в мирных условиях 
падение производства, инвестиций и реальных 
доходов населения. Только каждый второй ин-
вестор осуществил затраты на приобретение но-
вого оборудования и новых технологий. Снизи-
лись денежные доходы населения. Социальная 
дифференциация привела к изменениям в рас-
пределении денежных доходов в сторону уве-
личения доли бедных слоев населения до 50%. 
Коэффициент децильной дифференциации со-
ставил 14,6 (при предельно допустимом 4–5%). 

Второе. Произошло (и в ускоряющемся 
темпе происходит) разрушение национального 
богатства страны, т. е. ранее накопленных ею 
материальных и интеллектуальных ресурсов. 
Предотвращение этих процессов требует 
огромных инвестиций уже не на увеличение 
производства, а на поддержание его на прежнем 
уровне, что, в свою очередь, создает препят-
ствия экономическому росту и выходу из кри-
зиса. От этих затрат общество уйти не сможет, 
поскольку это вложения в системы его жизне-
обеспечения и внутренние условия воспроиз-
водственного процесса. 

Третье. Имеет место цепная реакция эконо-
мических ограничений на другие сферы, опре-
деляющие будущее страны и ее национальную 
безопасность. 

Четвертое. Процесс проведения реформ де-
монстрирует преувеличение текущих задач в 
ущерб стратегическим интересам развития. 

Пятое. Происходит резкое уменьшение сте-
пени самостоятельности экономических реше-
ний страны. Переход к открытости экономики 
создает новые возможности для развития, но 
имеет и свои геоэкономические риски. Это не 
только возможность подавления национальной 
промышленности более мощными конкурента-
ми и значительно большее воздействие на эко-
номику страны нестабильности на мировых 
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рынках. Все эти последствия переходная эконо-
мика Украины уже ощутила в явной форме. 
Весьма существенным является и нарастание 
внешней задолженности в сочетании с внутрен-
ней задолженностью особого рода, когда по-
следняя не только фактически обескровливает 
реальный сектор, но и ведет к оттоку нацио-
нальных активов за границу. Если добавить к 
этому особый характер займов международных 
организаций, в которых оговариваются жесткие 
условия их предоставления, то становятся оче-
видными ограниченные возможности выбора 
решений при переходе к росту. В этих условиях 
модель национальной экономической системы и 
модель экономического роста могут быть толь-
ко смешанными. Такой их характер обусловлен 
общемировыми тенденциями развития и осо-
бенностями предшествующего развития Украи-

ны. 
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Постановка проблемы. Последние десяти-

летия характеризуются глубокими изменениями 
в мировой экономике. Происходит интенсивное 
расширение торговых, культурных, научно-
технических связей и развитие туризма. Эконо-
мический и социальный прогресс во многих 
странах планеты приводит к расширению меж-
государственных поездок с различными целями. 
Всё это превращает контакты между деловыми 
людьми и большими группами населения в по-
стоянный фактор экономического развития. На 
этой основе чрезвычайно перспективным 
направлением экономической деятельности ста-
новится международный туризм. 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Так как туризм занимает важное ме-
сто в экономике многих стран, то проблемы со-
вершенствования международного туризма яв-
ляются весьма актуальными. Над этими про-
блемами работают специалисты всех стран, в 
частности Т. В. Козырева, Д. А. Ковалев, Г. А. 
Папирян, В. И. Азар, С. Ю. Туманов и др. 

Цель статьи – определение специфики 
международного туризма, а также основных 
направлений эффективного развития индустрии 
туризма в масштабах мировой экономики. 

Изложение основного материала. Одно из 
первоначальных и наиболее точных определе-
ний туризма было дано профессорами Бернско-
го университета Гунзикером и Крапфом, кото-
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В статье рассмотрена сущность международного туризма как специфической формы между-
народной торговли, отражена роль международного туризма в экономике и необходимость совер-
шенствования менеджмента в работе туристических фирм. 

Ключевые слова: туризм, рынок туристических услуг, организационно-экономическое развитие 
туризма, конкурентоспособность туристического продукт. 

The article considers the nature of international tourism as a specific form of international trade, re-
flects the role of international tourism in the economy and the need to improve management in the tourism 
firms. 

Key words: tourism, the market of the tourist services, organizational-economic development of tourism 
infrastructure, the competitiveness of tourism product. 

 
Постановка проблемы. Последние десяти-

летия характеризуются глубокими изменениями 
в мировой экономике. Происходит интенсивное 
расширение торговых, культурных, научно-
технических связей и развитие туризма. Эконо-
мический и социальный прогресс во многих 
странах планеты приводит к расширению меж-
государственных поездок с различными целями. 
Всё это превращает контакты между деловыми 
людьми и большими группами населения в по-
стоянный фактор экономического развития. На 
этой основе чрезвычайно перспективным 
направлением экономической деятельности ста-
новится международный туризм. 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Так как туризм занимает важное ме-
сто в экономике многих стран, то проблемы со-
вершенствования международного туризма яв-
ляются весьма актуальными. Над этими про-
блемами работают специалисты всех стран, в 
частности Т. В. Козырева, Д. А. Ковалев, Г. А. 
Папирян, В. И. Азар, С. Ю. Туманов и др. 

Цель статьи – определение специфики 
международного туризма, а также основных 
направлений эффективного развития индустрии 
туризма в масштабах мировой экономики. 

Изложение основного материала. Одно из 
первоначальных и наиболее точных определе-
ний туризма было дано профессорами Бернско-
го университета Гунзикером и Крапфом, кото-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 92 

рое позже было принято Международной ассо-
циацией научных экспертов туризма. Первона-
чально эти ученые были того мнения, что ту-
ризм можно определить как ряд явлений и вза-
имоотношений, возникающих как результат пу-
тешествий людей до тех пор, пока это приводит 
к постоянному пребыванию вне места постоян-
ного проживания и не связано с получением ка-
кой-либо выгоды. Это определение не касается 
экскурсий, деловых путешествий, связанных с 
получением прибыли, даже когда прибыль не 
получена в стране пребывания. 

Со временем базовая концепция туризма 
расширилась и стала включать различные виды 
деловых путешествий, которые не приводят к 
постоянному пребыванию в стране и не подра-
зумевают получение прибыли. 

В основу периодизации развития туризма в 
Западной Европе положены технико-экономиче-
ские и социальные предпосылки [1]. Согласно 
этой периодизации, в истории развития туризма 
различается 4 этапа. 

1. До начала XIX века – предыстория ту-
ризма. 

2. Начало XIX века – начало XX века – эли-
тарный туризм; зарождение специализирован-
ных предприятий по производству туристских 
услуг. 

3. Начало XX века – до Второй мировой 
войны – начало становления социального ту-
ризма. 

4. После Второй мировой войны – совре-
менный этап – массовый туризм, формирование 
туристской индустрии как межотраслевого ком-
плекса по производству товаров и услуг для ту-
ризма. Именно в этот период туризм приобрета-
ет действительно массовый характер и из пред-
мета роскоши становится потребностью для 
большинства населения высокоразвитых инду-
стриальных стран. В определенной степени 
этому способствовало сокращение рабочего 
времени и, соответственно, увеличение свобод-
ного времени. При этом формируется мощная 
индустрия отдыха со своим продуктом, произ-
водственным циклом, методами организации и 
управления производством. 

Итак, на определенном этапе развития эко-
номики, когда потребность в путешествиях рез-
ко возросла, появились и производители услуг 
для путешествий. Это привело к формированию 
товара особого вида – туризма. Таким образом, 
туризм возник как товар, который можно ку-
пить и продать на потребительском рынке и ко-
торый реализуется в форме материальных и не-
материальных услуг. 

Существенное значение для развития меж-
дународного туризма имело также стремление 

отдельных стран к увеличению валютных по-
ступлений от туризма и создание с этой целью 
целой отрасли хозяйства – туристской инду-
стрии. Под туристской индустрией понимается 
совокупность производственных, транспортных 
и торговых предприятий, производящих и реа-
лизующих туристские услуги и товары турист-
ского спроса. Сюда относятся гостиницы и дру-
гие средства размещения, средства транспорта, 
предприятия общественного питания, предпри-
ятия, выпускающие сувениры и другие товары 
туристского спроса [2]. 

В настоящее время туристская терминоло-
гия претерпевает существенные изменения со-
образно стремительному темпу развития как 
общественных отношений, так и туризма, его 
отраслей и видов. Толкование туристских тер-
минов – предмет ожесточенных дискуссий раз-
работчиков теории туризма. Для того чтобы 
определить значение туризма и полнее описать 
сферу его деятельности, необходимо, в первую 
очередь, выделить основные группы субъектов, 
которые взаимодействуют в туризме. 

1. Туристы. Это люди, которые испытыва-
ют различные психические и физические по-
требности, природа которых определяет 
направление и виды участия этих людей в ту-
ристской деятельности в качестве потребителей. 

2. Организации, предоставляющие тури-
стам товары и услуги. Это предприниматели, 
которые видят в туризме возможность получать 
прибыль посредством предоставления товаров и 
услуг с учетом спроса на туристском рынке. 

3. Местные органы власти. Они рассматри-
вают туризм как важнейший фактор экономики, 
связанный с доходами, которые местные граж-
дане могут получать от этого бизнеса в виде 
налогов, поступающих в местный бюджет. 

4. Принимающая сторона. Это местное 
население, воспринимающее туризм в первую 
очередь как фактор занятости населения. Для 
этой группы важным является результат взаи-
модействия с туристами, в том числе и с ино-
странными. 

Таким образом, на наш взгляд, туризм мо-
жет быть определен как совокупность явлений и 
взаимоотношений, возникающих при взаимо-
действии туристов, поставщиков, местных ор-
ганов власти и местного населения в процессе 
туристской деятельности. 

Для изучения развития международного ту-
ризма и его воздействия на мировую экономику 
необходимо рассматривать отдельные регионы 
мира. Всемирная туристская организация (ВТО) 
выделяет пять основных регионов мира: Амери-
ку; Африку; Азиатско-Тихоокеанский регион; 
Ближний Восток; Европу. 
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Международный туризм в мире крайне не-
равномерен, что объясняется в первую очередь 
разными уровнями социально-экономического 
развития стран и регионов. Наибольшее разви-
тие международный туризм получил в западно-
европейских странах. На долю этого региона 
приходится около 60% мирового туристическо-
го рынка и около 50% валютных поступлений. 
Свыше 18% мирового туристического рынка и 
20% валютных поступлений приходится на 
Азиатско-Тихоокеанский регион, менее 17% 
рынка и 24% валютных поступлений – на Аме-
рику, и около 8% рынка и 5% валютных по-
ступлений – на Африку и Ближний Восток вме-
сте взятые [3]. 

Международный туризм для многих стран 
превратился в существенный источник увели-
чения доходов и роста национальной экономи-
ки. Такие высокоразвитые страны, как Швейца-
рия, Австрия, Франция, значительную долю 
своего благосостояния построили на доходах от 
туризма. 

В классификации Всемирной туристской 
организации выделяются страны, являющиеся в 
первую очередь странами-поставщиками тури-
стов, и страны, являющиеся в первую очередь 
принимающими. К странам-поставщикам тури-
стов относятся США, Бельгия, Дания, Герма-
ния, Голландия, Новая Зеландия, Швеция, Ка-
нада, Англия. К принимающим туристов стра-
нам относятся: Австралия, Италия, Швейцария, 
Франция, Кипр, Греция, Мексика, Португалия, 
Испания, Турция. 

По количеству прибытий и доходам от 
международного туризма Всемирная туристская 
организация ежегодно составляет рейтинг деся-
ти лидирующих стран. Среди них Франция и 
Испания лидируют по международным турист-
ским прибытиям, составляя вместе более 18% 
всех международных прибытий. США занимает 
третье место [4]. 

Развитие туризма оказывает стимулирую-
щее воздействие на такие ключевые секторы 
экономики, как транспорт, связь, торговля, 
строительство, сельское хозяйство, производ-
ство товаров народного потребления и, с учетом 
мультипликативного эффекта, составляет одно 
из наиболее перспективных направлений струк-
турной перестройки экономики. 

Увеличение объемов капитальных инвести-
ций в туризм также свидетельствует об эконо-
мическом значении этой области на мировом 
уровне. В 2010 г. число туристских прибытий 
превысило 1 млрд. человек [3]. Анализируя из-
менение основных экономических показателей 
развития данной отрасли, можно сделать вывод, 
что туризм за последние 15 лет развивался вы-

сокими темпами. Даже в условиях неблагопри-
ятной конъюнктуры и периодов экономического 
кризиса в мировой индустрии туризма сохраня-
лась положительная тенденция к росту. 

В общем числе туристических поездок в 
мире 60% составляют поездки в связи с отды-
хом, 30% – деловые поездки [5]. 

Рассматривая страны с переходной эконо-
микой, можно отметить, что в настоящее время 
туристская индустрия в этих странах пережива-
ет период своего становления как самостоя-
тельного сектора хозяйствования. 

Страны с переходной экономикой (страны 
бывшего СССР) занимают огромную террито-
рию. Естественно, регион обладает огромней-
шими природными и рекреационными ресурса-
ми для развития индустрии туризма. Богатей-
шая природа, памятники культуры различных 
народов, населяющих огромную территорию и 
исповедующих разные религии, исторические 
места и монументы, созданные народами, жив-
шими в древности, создают благоприятные 
условия для развития данной отрасли экономи-
ки. 

Вместе с тем ухудшение взаимодействия в 
области туризма вследствие общих дезинтегра-
ционных процессов стало определенным стиму-
лятором для возобновления и дальнейшего раз-
вития сотрудничества в данной сфере. 

Выводы. Подводя итог, следует отметить, 
что туризм стимулирует развитие других сопре-
дельных отраслей экономики: торговли, транс-
порта, связи, сельского хозяйства, производства 
товаров народного потребления и др. Наряду с 
высоким экономическим потенциалом, туризм 
играет и важную социальную роль. 

Для увеличения роли международного ту-
ризма в экономике необходимо обеспечить со-
гласованность политики в области туризма на 
национальном и региональном уровнях и четкое 
разграничение функций, полномочий и ответ-
ственности всех заинтересованных в развитии 
туризма сторон: государства, частного сектора, 
профессиональных неправительственных орга-
низаций и местного сообщества. 
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ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО 
ПЕРИОДА МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

У статті розглянута фінансова глобалізація як фактор економічного впливу, визначені феномен 
глобалізації, а також розглянуті основни тенденції розвитку фінансової глобалізації. 

Ключові слова: глобалізація, інновація, фінансові операції, фінансові ринки,фінансова політика, 
світова економіка. 

В статье рассмотрена финансовая глобализация, как фактор экономического влияния, опреде-
лен феномен финансовой глобализации, а также рассмотрены основные тенденции развития фи-
нансовой глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, инновация, финансовые операции, финансовые рынки, финансо-
вая политика, мировая экономика. 

The article deals with the financial globalization as a factor of economic influence. The financial glob-
alization phenomenon has been determined and the main tendencies of the financial globalization develop-
ment have been considered.  

Key words: globalization, innovation, financial operations, financial markets, financial policy, world 
economy. 

 
Постановка проблемы. К наиболее харак-

терным особенностям современного периода 
относят глобализацию современного мирового 
хозяйства и усиление взаимозависимости наци-
ональных экономик. Большой размах приобре-
тают интеграционные процессы в сфере произ-
водства и финансов. Все новые и новые дости-
жения научно-технического прогресса ведут к 
усилению взаимозависимости национальных 
звеньев мирового хозяйства, а это, в свою оче-
редь, неизбежно приводит к развитию инвести-
ционного процесса, образованию экономик с 
инновационным типом экономики. 

Одной из основных черт финансовой глоба-
лизации является значительное возрастание ро-
ли финансовой сферы, связанное с расширением 
масштабов и усложнением характера внешне-
экономических связей. Финансовая система в 
большей степени становится средством пере-
распределения финансовых ресурсов в соответ-
ствии с потребностями и возможностями разви-
тия производства не только в национальных, но 
и в мировых масштабах. 

Возрастают объемы международных фи-
нансовых операций. Именно международная 
финансовая сфера через систему кредитования 
обеспечивает достаточно высокую гибкость ме-
ханизма конвергенции национальных хозяйств 
на нынешнем этапе интернационализации. Фи-
нансовая политика отдельных стран оказывает 
ощутимое влияние на ведение хозяйственных 
дел других стран и на мировую экономику в це-
лом. Потому этот процесс длительное время 
протекал в контексте либерализации движения 

капитала, что предопределяет объективную 
необходимость согласования на международном 
уровне основных направлений финансовой по-
литики различных государств, выработки об-
щих подходов использования финансовых ин-
струментов в инвестиционном механизме, ми-
нимизации финансовых рисков. Финансовые 
операции все в меньшей степени оказываются 
подконтрольными национальным органам, и это 
является результатом расширения международ-
ного финансового рынка, а также усиления 
транснациональных корпораций и банков. По-
этому важная роль в системе институциональ-
ных структур регулирования международного 
финансового рынка отводится международным 
экономическим организациям. 

Анализ публикаций. Вопросы, связанные с 
финансовой глобализацией как фактором эко-
номического влияния в своих научных исследо-
ваниях освещают такие видные ученые, как П. 
И. Вахрин, С. И. Долгов, Н. Иванов, В. П. Коле-
сов, Л. Н. Красавина, Д. М. Михайлов, С. Р. Мо-
исеев, Л. В. Сабельников, В. А. Теперман, Ю. В. 
Шишков, Н. П. Шмелев. 

Целью данной статьи – рассмотреть фи-
нансовую глобализацию как фактор экономиче-
ского влияния, определить феномен финансовой 
глобализации, а также рассмотреть основные 
тенденции развития финансовой глобализации. 

Изложение основного материала. Глоба-
лизация – это процесс всевозрастающего воз-
действия различных факторов международного 
значения на социальную действительность в от-
дельных странах. Глобализация – это признание 
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инновационным типом экономики. 
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ли финансовой сферы, связанное с расширением 
масштабов и усложнением характера внешне-
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большей степени становится средством пере-
распределения финансовых ресурсов в соответ-
ствии с потребностями и возможностями разви-
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ханизма конвергенции национальных хозяйств 
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операции все в меньшей степени оказываются 
подконтрольными национальным органам, и это 
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ного финансового рынка, а также усиления 
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исеев, Л. В. Сабельников, В. А. Теперман, Ю. В. 
Шишков, Н. П. Шмелев. 

Целью данной статьи – рассмотреть фи-
нансовую глобализацию как фактор экономиче-
ского влияния, определить феномен финансовой 
глобализации, а также рассмотреть основные 
тенденции развития финансовой глобализации. 

Изложение основного материала. Глоба-
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растущей взаимозависимости современного ми-
ра, главным следствием которой является зна-
чительное ослабление национального государ-
ственного суверенитета под напором действий 
иных субъектов современного мирового про-
цесса – прежде всего транснациональных кор-
пораций и иных транснациональных образова-
ний, например, международных компаний, фи-
нансовых институтов, этнических диаспор, ре-
лигиозных движений, мафиозных групп и т. д. 
[1, с. 51–52]. Не связанные, в отличие от нацио-
нальных государств, условиями международных 
договоров и конвенций, эти транснациональные 
образования оказываются в более выгодном по-
ложении, перераспределяя в свою пользу власт-
ные полномочия. 

Основной сферой глобализации является 
международная экономическая система (миро-
вая экономика), т. е. глобальное производство, 
обмен и потребление, осуществляемые пред-
приятиями в национальных экономиках и на 
мировом рынке. Хотя основная часть глобаль-
ного продукта потребляется в странах-
производителях, национальное развитие все бо-
лее увязывается с глобальными структурами и 
становится более многосторонним и разнопла-
новым. Успех глобальных корпораций в значи-
тельной мере опирается на признание их про-
дукции потребителями разных стран. Даже в 
странах с высоким уровнем развития товарного 
национализма продукция глобальных корпора-
ций находит успешный сбыт по причине ее от-
носительной дешевизны и качества. 

Самый мощный фактор глобализации – эко-
номический, проявляющийся в наличии транс-
национальных корпораций, действующих одно-
временно во многих странах и использующих 
новые исторические условия в своих интересах. 
Но не нужно полагать, что глобализация – это 
своего рода гигантизация или смесь разнород-
ных процессов. Глобализация – это объектив-
ный процесс, который определяет качественные 
изменения в глобальном пространстве, возрас-
тание взаимосвязанности и уникальности от-
дельных людей или цивилизаций в целом. Цен-
тральная идея, лежащая в основе глобализации, 
заключается в том, что многие проблемы невоз-
можно адекватно оценить и изучить на уровне 
национального государства, т. е. на уровне от-
дельной страны и ее международных отноше-
ний с другими странами. Вместо этого их необ-
ходимо формулировать с точки зрения глобаль-
ных процессов. Сегодня глобализация считается 
«единственно возможным путем к полной либе-
рализации и интеграции мировых рынков, кото-
рый отмечен как неизбежная и желательная 
судьба для всего человечества» [2, с. 18]. 

Важнейшей составляющей глобализации 
является финансовая глобализация. Она харак-
теризуется серьезными изменениями в мировых 
финансах, введением новаторских методов ор-
ганизации и управления финансовыми ресурса-
ми. В результате финансовой глобализации ка-
питал приобрел значительную мобильность, пе-
ретекая по всему миру к самым привлекатель-
ным и более выгодным возможностям приложе-
ния, а характер операций участников глобаль-
ного рынка с диверсификацией активов и пас-
сивов по странам и регионам, наличием широ-
кой сети представительств, филиалов и дочер-
них организаций за рубежом уже не позволяет 
отождествлять их только со страной националь-
ной принадлежности [3, с. 13]. 

Можно отметить, что финансовая глобали-
зация усилила влияние международных рынков 
на осуществление операций кредитования и за-
имствования резидентами различных стран, что 
привело к росту международной сети финансо-
вых институтов и корпораций, к повышению 
доли бизнеса, приходящейся на зарубежные 
страны, и к фундаментальным изменениям в их 
системах организации управления финансовы-
ми потоками. Одновременно финансовая глоба-
лизация серьезно затрагивает и государства, по-
скольку в новых условиях ужесточается конку-
ренция национальных экономик за кредитные 
ресурсы, свободно перераспределяемые в мас-
штабе нового глобального мирового хозяйства. 
Финансовая глобализация заставляет государ-
ства изыскивать новые пути для повышения ин-
вестиционной привлекательности националь-
ных экономик. 

Одним из путей повышения инвестицион-
ной привлекательности является региональная 
интеграция национальных рынков, сопровожда-
емая снятием барьеров для входа на националь-
ные рынки капитала иностранных финансовых 
институтов, повышением мобильности капитала 
и снижением транзакционных издержек, дере-
гулированием и либерализацией в области меж-
дународной торговли, что способствует улуч-
шению инвестиционного климата, а следова-
тельно, ускоренному экономическому развитию 
участвующих в интеграции стран [4, с. 3]. 

Вместе с тем в результате либерализации и 
дерегулирования рынков, снятия законодатель-
ных ограничений, барьеров регулирования и ро-
ста операций иностранных участников на наци-
ональных рынках происходит размывание гра-
ниц между различными их секторами и сегмен-
тами в мировом масштабе. Происходит упразд-
нение сегментации и среди крупных междуна-
родных институциональных инвесторов, кото-
рые начинают вкладывать капитал в нетрадици-
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онные для них финансовые инструменты. В ре-
зультате слияний и поглощений происходит 
концентрация огромных финансовых ресурсов у 
ограниченного числа глобальных игроков, спо-
собных вести активные операции на различных 
рынках долгового капитала. 

Позитивное влияние финансовой глобали-
зации связано с эффектом конкуренции, к кото-
рой она неизбежно ведет, а негативное – с по-
тенциальными конфликтами, которые можно 
избежать путем развития глобального сотруд-
ничества на основе политических соглашений 
или создания новых международных институ-
тов. Глобализация рассматривается, с одной 
стороны, в качестве важного источника новых 
возможностей, с другой – как причина многих 
бед и даже конфликтов внутри отдельных госу-
дарств, а также между странами и регионами. 

Таким образом, с одной стороны, глобали-
зация ведет исключительно к конвергентным 
процессам, а с другой – растет национальная и 
культурная дифференциация, которая в крайних 
формах национализма и религиозной нетерпи-
мости проявляется в конфликтных формах. 
Естественным является желание народов сбе-
речь свои культурные и национальные ценно-
сти, стереотипы поведения и т. д. Издержки и 
выгоды процесса глобализации распределяются 
между участниками крайне неравномерно. По-
вышение производительности, сокращение за-
трат, рост доходов и благосостояния на одном 
полюсе достигаются ценой увеличения неопре-
деленности, рисков, неравенства, бедности на 
другом [5, с. 20]. 

Отдельные страны не могут позволить себе 
выключаться из системы всемирного рынка, не 
заплатив за это высокую цену. В то же время 
глобализация неизбежно влечет за собой усиле-
ние роли национальных правительств во внут-
риэкономической сфере и во взаимодействии с 
внешним миром, что дает возможность снизить 
уязвимость, минимизировать социальные из-
держки, связанные с глобализацией, легче до-
биться договоренности с международным капи-
талом в плане достижения более справедливого 
распределения выгоды от торговли, иностран-
ных инвестиций и других сделок. 

Что касается преимуществ глобализации, 
то, прежде всего, она вызвала обострение меж-
дународной конкуренции. Здоровая конкурен-
ция и расширение рынка ведут к углублению 
специализации и международного разделения 
труда. 

Еще одно преимущество глобализации – 
экономия на масштабах производства, что по-
тенциально может привести к сокращению из-
держек и снижению цен, а следовательно, к 

устойчивому экономическому росту. Глобали-
зация может привести к повышению производи-
тельности труда в результате рационализации 
производства на глобальном уровне и распро-
странения передовой технологии, а также кон-
курентного давления в пользу непрерывного 
внедрения инноваций в мировом масштабе. 

Преимущества глобализации связаны также 
с выигрышем от торговли на взаимовыгодной 
основе, удовлетворяющей все стороны. В целом 
преимущества глобализации позволяют улуч-
шить свое положение всем партнерам, получа-
ющим возможность повысить уровень заработ-
ной платы и жизненные стандарты путем уве-
личения производства. 

Несмотря на все преимущества глобализа-
ции, данный процесс вызывает в мировой эко-
номике и финансах новые очаги конфликтов и 
противоречий: 
а) существует резко увеличивающийся разрыв 

между слабыми и сильными странами; 
б) именно на почве глобализации происходит 

деформация финансово-рыночных механиз-
мов; 

в) конкуренция вырождается, превращаясь в 
свою противоположность; она уже не под-
стегивает отстающих, не побуждает их к 
наращиванию конкурентных преимуществ, а 
уничтожает многих из тех, кто в иных усло-
виях имел бы шанс на выживание, причем 
это касается не только хозяйствующих субъ-
ектов, но и целых стран; 

г) серьёзные угрозы стабильному развитию эко-
номики исходят от ажиотажной экспансии 
глобального капитала, особенно капитала 
спекулятивного [6, с. 44]. 
Мощные волны, рождаемые спекулятивны-

ми накатами, дестабилизируют экономику не 
только слабых, но и сильных стран. Меняется 
сам характер производства мирового ВНП. В 
нем быстро возрастает доля наукоемкой про-
дукции. 

Финансовая глобализация является главной 
движущей силой развития мировой экономики, 
уровень которой достиг определенной зрелости. 
Приведем факторы, свидетельствующие об уве-
личении уровня финансовой глобализации: 
1) рост финансовой системы, при этом рост фи-

нансовой составляющей экономики особенно 
заметен в еврозоне; 

2) все более выраженная переориентация фи-
нансовой системы на сделки с ценными бу-
магами вместо традиционных банковских 
услуг; рынок капитала все больше отнимает 
посредническую функцию у банковской си-
стемы, которая, в свою очередь, еще больше 
смещается от традиционного банковского де-
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ла с его долгосрочными кредитами и много-
летними отношениями с клиентами в сторону 
инвестиционного банкинга; 

3) появление сложных финансовых инструмен-
тов, которые существенно изменили подход к 
управлению рисками; 

4) появление на финансовых рынках новых иг-
роков – прежде всего хедж-фондов и фондов 
прямых инвестиций [3, с. 21–22]. 

Глобализацию товарных и финансовых 
рынков, под которой понимается усиливающее-
ся международное переплетение национальных 
рынков, сопровождаемое более высокой по-
движностью капитала, без сомнения можно от-
нести к одному из самых значительных эконо-
мических событий в последние десятилетия. 
Глобализация финансовых рынков представляет 
собой многоаспектный процесс, который, с од-
ной стороны, дает участникам рынка дополни-
тельные шансы и возможности получения до-
полнительных прибылей, но с другой – выдви-
гает определенные требования, в том числе обу-
словленные возникновением сложных рисковых 
ситуаций, которыми необходимо уметь управ-
лять [7, с. 17–19]. 

Несмотря на все потенциально опасные мо-
менты, преимущества (или шансы) от глобали-
зации финансовых рынков все же перевешива-
ют. В последние двадцать–тридцать лет между-
народные инвесторы и заемщики капитала 
находятся в выигрыше благодаря тенденциям 
глобализации. Рыночные силы двигают вперед 
развитие финансовой глобализации и информа-
ционных технологий. Однако для остальных 
участников мировых финансовых рынков, таких 
как финансовые институты, национальные рын-
ки капиталов, органы регулирования и надзора, 
последствия глобализации более сложные и 
требуют постоянного изучения и следования за 
данным процессом. В результате изменений, 
обусловленных процессом финансовой глобали-
зации, возник финансовый рынок, который ха-
рактеризуется интеграцией рынков и консоли-
дацией институтов за пределами продуктовых и 
географических границ. Это положительное 
развитие связано с возникновением ряда потен-
циальных и конкретных рисков. 

Во-первых, интернационализация банков-
ской деятельности может привести к приходу на 
рынок кредитных и финансовых институтов из 
стран с недостаточным контролем. 

Во-вторых, интернационализация может 
привести к пересечению компетенции нацио-
нальных органов надзора. Таким образом, воз-
никает необходимость четкого выделения 
надзора за деятельностью международных ин-
ститутов на отдельных сегментах рынка. 

В-третьих, в процессе консолидации могут 
возникнуть огромные по величине институты, 
представляющие опасность системного риска. 

Кроме того, на интегрированных рынках 
капитала институты подвергаются рискам, ко-
торые возникают за пределами отдельных 
стран, однако оказывают существенное влияние 
на стабильность финансовых национальных 
рынков. Это означает, что даже те банки, кото-
рые работают исключительно на национальных 
рынках, подвергаются воздействию кризисных 
явлений, возникающих за пределами страны, т. е. 
высокий уровень переплетения финансовых 
рынков, повышает опасность передачи рисков. 

Таким образом, можно отметить, что имен-
но интернационализация банковской деятельно-
сти послужила отправной точкой для возникно-
вения системных банковских кризисов, которые 
выходили за пределы страны нахождения банка 
и затрагивали зачастую интересы многих госу-
дарств. Итак, финансовый капитал превращает-
ся в «чисто денежный капитал» с функциональ-
ными задачами. Поскольку современный капи-
тал – финансовый капитал, следовательно, в его 
основе лежат стоимостные отношения, сегодня 
предполагающие их отрыв от формы товарного 
мира. Поэтому для такого капитала преимуще-
ственным становится именно движение стоимо-
сти, появляется возможность чистого ее образо-
вания в процессе движения. 

Глобальный финансовый капитал – это фи-
нансовый капитал в его чистом виде, абсолютно 
«чистый» от государственных рамок, деления 
на промышленный, банковский или иную эко-
номическую форму капитала. Именно поэтому 
он существует и как предпринимательский, и 
как банковский, и как денежный, и как торго-
вый. Это всего лишь превращенные формы его 
бытия. В чистом виде капитал – идеальная кон-
струкция стоимостного (финансового) мира. 
Будучи высшей формой развития финансового, 
глобальный капитал содержит в себе характери-
стики первого: он фиктивен, спекулятивен, экс-
территориален, агрессивен. 

Итак, глобальный финансовый капитал – 
это высшая стадия развития финансового капи-
тала, когда его доминирование и масштабность 
распространяется на все глобальное простран-
ство и когда технологии управления, которые 
позволяют ему получать глобальную ренту, экс-
территориальны и разнообразны. 

Основная функция глобального финансово-
го капитала – организация больших экономиче-
ских пространств и управление ими и экономи-
ческими процессами в них. Реализация этой 
функции предполагает осуществление особой 
организационной деятельности по созданию но-
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сителей его целей – пространственно-иерархи-
ческих сетевых структур – больших экономиче-
ских структур [4, с. 4–5]. 

Глобальный финансовый капитал получает 
доход в виде рентных платежей. Существование 
глобальной финансовой ренты основано не на 
производственном, а на перераспределительном 
процессе, когда формируются властные полно-
мочия глобального капитала, проявляющиеся в 
его способности организовывать и управлять 
экономическими пространствами и процессами 
в них. 

Глобальная власть реализуется через меха-
низмы информационной, энергетической и фи-
нансовой власти, распространяемые на все 
геопространство. Именно поэтому глобальная 
власть становится источником дохода в виде 
рентных платежей, принудительно перераспре-
деляемых в пользу глобального капитала через 
мировой финансовый рынок посредством разно-
уровневой ликвидности национальных валют и 
срочных финансовых инструментов. 

Современный финансовый капитал – это 
капитал глобальный, глобализируемый и глоба-
лизуемый. Его действия в первую очередь 
направлены на самого себя, на организацию 
своего функционирования посредством форми-
рования больших экономических структур, ко-
торые образованы ради того, чтобы капитал 
смог стать глобальным, а потом и всех сделал 
глобальными. 

Как продукт глобализации капитал стано-
вится таким только в условиях тотального раз-
вития информационных и коммуникационных 
технологий. Именно они являются его базой 
(как размещение), основой (как порождение), 
продуктом (как техническое воспроизводство) 
[2, с. 19]. 

Как субъект глобализации глобальный ка-
питал преобразовывает глобальное простран-
ство в своих интересах, влияет на другие эконо-
мические, политические, социальные, государ-
ственные геосубъекты с помощью больших 
экономических структур. Поэтому его можно 
рассматривать как особый сложный динамич-
ный феномен – субъектсистему, способную со-
здавать особые субъекты, структуры и осу-
ществлять хозяйственные процессы с ними и в 
них [8, с. 53–55]. 

Итак, глобальный финансовый капитал как 
экономическая категория выражает устойчивые 
экономические отношения между большими 
экономическими структурами и иными эконо-
мическими и неэкономическими агентами по 
поводу перераспределения и присвоения гло-
бальной финансовой ренты. Основной формой 
его движения выступают арбитражные опера-

ции на финансовых рынках, осуществляемые с 
помощью производных финансовых инструмен-
тов. 

Одним из основных последствий глобали-
зации является то, что фактически основную 
часть преимуществ получают богатые страны 
или индивиды. В процессе ее быстроразвиваю-
щиеся страны входят в круг богатых государств, 
а бедные страны все больше отстают от них. 
Растущий разрыв в доходах вызывает недоволь-
ство с их стороны, чреватое международными 
конфликтами. Вопрос распределения преиму-
ществ является одним из важнейших в процессе 
глобализации мировой экономики. 

Также глобализация порождает проблему, 
вызванную опасением, что контроль над эконо-
микой отдельных стран может перейти от суве-
ренных правительств в другие руки, в том числе 
к наиболее сильным государствам, многонацио-
нальным или глобальным корпорациям и меж-
дународным организациям. В силу этого неко-
торые усматривают в глобализации попытку 
подрыва национального суверенитета. Вместе с 
тем, в эпоху глобализации укрепление государ-
ства и его институтов – обязательное условие не 
только его выживания, но и развития всей 
нации. В условиях глобализации государство не 
только может, но и должно взять на себя страте-
гические функции по участию в глобализацион-
ных процессах, чтобы эффективно использовать 
их преимущества и максимально уменьшить их 
негативное влияние. Некоторые аспекты влия-
ния глобализации на национальную экономику 
следует рассмотреть особо. 

Прежде всего, это чрезвычайно высокие 
темпы роста прямых иностранных инвестиций, 
намного превосходящие темпы роста мировой 
торговли. Они играют ключевую роль в транс-
ферте технологий, промышленной реструктури-
зации, образовании глобальных предприятий, 
что оказывает непосредственное воздействие на 
национальную экономику. 

Второй аспект касается влияния на техно-
логические инновации, которые являются одной 
из движущих сил глобализации, но она, в свою 
очередь, усиливая конкуренцию, стимулирует 
их дальнейшее развитие и распространение сре-
ди стран. 

Иногда в разряд издержек глобализации от-
носят безработицу. Но это утверждение опро-
вергается низкой нормой безработицы во мно-
гих экономически развитых странах, активно 
участвующих в глобализации и за счет ее пре-
имуществ обеспечивающих высокий уровень 
заработной платы, в противовес странам, мало 
участвующим в процессах глобализации и име-
ющим высокий уровень безработицы и низкий 
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уровень заработной платы. 
Следует заметить, что отдельные государ-

ства могут оградить себя от участия в процессе 
глобализации, но ни одно государство не имеет 
возможности остановить этот процесс во всем 
мире: всегда найдутся страны, заинтересован-
ные в международном сотрудничестве для 
укрепления своих экономических позиций. 

И в этой связи государства стоят перед вы-
бором: или поддерживать процесс глобализа-
ции, помогать ему и пытаться получить от него 
пользу для своей страны, или сопротивляться и 
тем самым ограничить свое участия в междуна-
родном сотрудничестве и разделении труда, 
воздвигнуть барьеры для притока новых техно-
логий и инвестиций. 

Нетрудно предвидеть, что основной про-
блемой будущего будет проблема отношения 
между процессом глобализации и государства-
ми, теми национальными институтами, которые 
существуют и будут продолжать существовать. 

Таким образом, финансовая глобализация 
является следствием экономического развития 
отдельных компаний и государств, которые вы-
растают за рамки собственного государства и 
начинают использовать мировые финансовые 
ресурсы для дальнейшего развития своей дея-
тельности, тем самым оказывая влияние на 

функционирование мировой экономики. 
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Постановка проблемы. В современном 

мире разнонаправленные потоки трудовой ми-
грации существенным образом влияют на раз-
витие ситуации на национальном рынке труда 
Украины. Украина является активным участни-
ком международного трудового обмена. Еже-
годно усиливается поток граждан, выезжающих 
на работу за рубеж. Одновременно страна стала 

активно притягивать работников-мигрантов из 
государств ближнего и дальнего зарубежья. В 
общей системе международных экономических 
отношений экспорт и импорт рабочей силы ста-
ли играть все более заметную роль. 

Анализ литературы. Связанные с трудо-
вой миграцией проблемы и выгоды исследуются 
многими отечественными и зарубежными уче-
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уровень заработной платы. 
Следует заметить, что отдельные государ-

ства могут оградить себя от участия в процессе 
глобализации, но ни одно государство не имеет 
возможности остановить этот процесс во всем 
мире: всегда найдутся страны, заинтересован-
ные в международном сотрудничестве для 
укрепления своих экономических позиций. 

И в этой связи государства стоят перед вы-
бором: или поддерживать процесс глобализа-
ции, помогать ему и пытаться получить от него 
пользу для своей страны, или сопротивляться и 
тем самым ограничить свое участия в междуна-
родном сотрудничестве и разделении труда, 
воздвигнуть барьеры для притока новых техно-
логий и инвестиций. 

Нетрудно предвидеть, что основной про-
блемой будущего будет проблема отношения 
между процессом глобализации и государства-
ми, теми национальными институтами, которые 
существуют и будут продолжать существовать. 

Таким образом, финансовая глобализация 
является следствием экономического развития 
отдельных компаний и государств, которые вы-
растают за рамки собственного государства и 
начинают использовать мировые финансовые 
ресурсы для дальнейшего развития своей дея-
тельности, тем самым оказывая влияние на 

функционирование мировой экономики. 
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У статті розглядається активність трудових міграційних потоків в Україні в контексті тен-
денцій міжнародних міграційних процесів. 
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В статье рассматривается активность трудовых миграционных потоков в Украине в контек-
сте тенденций международных миграционных процессов. 

Ключевые слова: трудовая миграция, миграционные потоки, интеграционные процессы, миро-
вая экономика, рабочая сила, трудоустройство. 

The article considers the activity of labor migration in Ukraine in the context of trends in international 
migration. 

Key words: labor migration, migration flows, integration processes, the world economy, the labor 
force, employment. 

 
Постановка проблемы. В современном 

мире разнонаправленные потоки трудовой ми-
грации существенным образом влияют на раз-
витие ситуации на национальном рынке труда 
Украины. Украина является активным участни-
ком международного трудового обмена. Еже-
годно усиливается поток граждан, выезжающих 
на работу за рубеж. Одновременно страна стала 

активно притягивать работников-мигрантов из 
государств ближнего и дальнего зарубежья. В 
общей системе международных экономических 
отношений экспорт и импорт рабочей силы ста-
ли играть все более заметную роль. 

Анализ литературы. Связанные с трудо-
вой миграцией проблемы и выгоды исследуются 
многими отечественными и зарубежными уче-
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ными, в частности, И. Гнибиденко выявляет 
проблемы трудовой миграции в Украине и пути 
их решения [1], И. Ивахнюк изучает механизм 
международной трудовой миграции и роль меж-
государственной трудовой миграции в совре-
менном мире [2], С. Метелев – причины и по-
следствия изменений, которые происходят в 
международном обмене трудовыми ресурсами в 
современном глобализирующеммире [3], А. 
Радько исследует миграционные процессы в 
рамках реализации национального экономиче-
ского потенциала [4]. Рассмотрению вопросов 
трудовой миграции посвящены научные труды 
ряда других демографов и экономистов. 

Целью статьи является анализ и оценка 
внешней трудовой миграционной активности в 
стране на фоне общемировых миграционных 
тенденций, а также выявление направлений ми-
грационных потоков и основных сфер занятости 
наших сограждан за рубежом. 

Изложение основного материала. В си-
стеме глобализации мировой экономики быстро 
развиваются международные миграционные 
процессы. Во второй половине ХХ и в начале 
ХХІ вв. международная миграция рабочей силы 
стала важной составляющей интернационализа-
ции международной хозяйственной жизни. Тру-

довой потенциал, будучи одним из факторов 
производства, ищет свое наиболее эффективное 
использование не только в рамках национально-
го комплекса, но и в рамках мирового хозяйства. 

Если на начало 1995 г. в мире насчитыва-
лось немногим более 35 млн. трудящихся-
мигрантов против 3,2 млн. в 1960 г., то, по под-
счетам современных международных организа-
ций, в первые годы ХХІ в. свыше 180 млн. че-
ловек в мире находились за пределами своих 
стран. По оценке Всемирного банка, за преде-
лами страны рождения в 2010 г. проживало 
215,8 миллионов человек, что составляет 3,2% 
от численности населения мира [5]. 

В силу экономических причин основные 
потоки мигрантов всегда направлялись из стран 
с низкими личными доходами в страны с более 
высокими доходами. Среди стран мира, прини-
мающих международных мигрантов, неизменно 
выделяются США, в которых проживают 42,8 
млн. иммигрантов (19,8%, или каждый пятый из 
международных мигрантов). В других странах 
их численность по крайней мере в 3,5 раза 
меньше. В России и Германии она превышает 
10 млн. человек (соответственно, 12,3 и 10,8 
миллиона человек), в остальных составляет не 
более 7,3 млн. человек (рис. 1) [6]. 
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Рис. 1. Страны мира, в которых проживает наибольшее число иммигрантов, 2010 г., млн. чел. 

Однако, если отнести число иммигрантов к 
общей численности постоянного населения, 
часть которого они составляют, картина суще-
ственно изменится. Наиболее высок удельный 
вес иммигрантов в населении стран Персидско-
го залива, небольших государств и островных 
территорий: Катара (86,5%), Монако (71,6%), 
ОАЭ (70,0%), Кувейта (68,8%), Андорры 
(64,4%) и т. д. США по этому показателю попа-
дает лишь в шестой десяток стран (13,5%), Гер-
мания – сразу за ними (13,1%), а Россия – в де-
вятый (8,7%). 

Украина относится к числу стран с относи-
тельно высокой долей иммигрантов в населе-
нии. В 2010 г. их часть в составе украинских 
граждан составила 11,4%, достигнув 5,3 милли-
она человек. По уровню иммиграции Украина 
занимает одиннадцатое местов мире. Среди ос-

новных стран исхода преобладают бывшие рес-
публики СССР: Российская Федерация, Бело-
руссия, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, 
Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, 
Киргизия [5]. 

Хотя в отчете проведенного в ноябре 2011 г. 
в г. Киеве семинара по согласованию методоло-
гий сбора данных и расширения обмена знани-
ями о трудовой миграции [7], отмечается тен-
денция к росту количества иностранных граж-
дан, работающих в Украине, на сегодняшний 
день Украина на международных рынках пре-
имущественно выступает как государство-
экспортер рабочей силы. 

Число эмигрантов из Украины в 2010 г. со-
ставило 6,6 миллиона человек, тогда как в 
большинстве стран оно не превышает 5,4 мил-
лиона человек (рис. 2) [6]. 
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Рис. 2. Страны мира, из которых выехало наибольшее число эмигрантов, 2010 г., млн. чел. 

 

Если соотнести численность эмигрантов с 
современной численностью населения стран ис-
хода (учитывая, что тот факт, что они покидали 
страну на протяжении длительного периода 
времени), на первое место в этом рейтинге вый-
дут совсем другие страны и территории. 

По доле соотечественников, проживающих 
ныне за рубежом, особенно выделяются Пале-
стинская территория (68,3%), Независимое Гос-
ударство Самоа (67,3%), Гренада (65,5%). В 
этом ряду из европейских стран следует отме-
тить Албанию (45,4%), Боснию и Герцеговину 
(38,9%), Португалию (20,8%), а из бывших рес-

публик СССР – Армению (28,2%), Грузию 
(25,1%), Казахстан (23,6%), Молдавию (21,5%). 

Отношение трудовых эмигрантов к общему 
количеству населения в Украине сводится к 
14,2% [5]. Учитывая указанные международные 
масштабы, трудовую миграцию украинцев 
можно считать довольно умеренной. 

Основными сферами занятости украинцев-
мигрантов являются строительство, сельское 
хозяйство (сбор урожая), домашнее хозяйство 
(уборка дома, приготовление пищи, уход детей 
и стариков), сфера торговли и сервиса (рис. 3) 
[8]. 

 
Рис. 3. Основные сферы трудоустройства украинских трудовых мигрантов. 

 

Но выезжают за границу и ученые, препо-
даватели, специалисты в области медицины и 

высоких технологий, программисты. Украин-
ская трудовая миграция, в определенной степе-
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ни, может быть охарактеризована как «утечка 
мозгов»: 31% работников украинского проис-
ходжения имеет высшее образование (рис. 4) 
[8]. При этом экспертами прослеживается несо-
ответствие между навыками мигрантов и теми 
должностями, которые они занимают. Это несо-
ответствие прослеживается, если сравнить сфе-

ры трудоустройства мигрантов за рубежом с их 
уровнем образования. Независимо от образова-
ния украинских мигрантов, почти все они зани-
маются неквалифицированной работой. Лишь 
немногим специалистам удается найти работу за 
рубежом в соответствии с уровнем их квалифи-
кации. 

 
Рис. 4. Уровень образования украинских трудовых мигрантов. 

 

В распределении украинских эмигрантов по 
странам мира наблюдается большая асиммет-
ричность. Из общей численности украинских 
мигрантов, работающих за границей, 2 млн. 
находятся в России, 1 млн. – в Польше, а также 
значительное количество в Италии (500 тыс.), 
Греции (350 тыс.) и Португалии (200 тыс.) [8]. 
Таким образом, львиная доля украинцев рабо-
тают в странах Восточной Европы, за ними идут 
страны Европейского Союза. При этом 
наибольшую активность в трудовых миграци-
онных процессах принимают жители западных 
регионов Украины. 

Однако Украину покидают не только вы-
ходцы из Западной Украины, экономическая си-
туация в которой является одной из самых 
сложных в стране, но и жители восточных обла-
стей, что дает основание утверждать: причиной 
выезда за границу является не только недоста-
точность рабочих мест, но и значительная раз-
ница в оплате на родине и за рубежом. Среди 
причин эмиграции украинцев не последнее ме-
сто имеет дискомфорт от общей нестабильности 
в Украине, широко распространенная корруп-
ция, отсутствие возможностей для развития и 
самореализации, незащищенность от злоупо-
треблений со стороны властных структур. 

Направления потоков трудовой миграции 
распределены примерно поровну в два направ-
ления. Из восточных областей Украины едут в 
Россию, из западных – в страны ЕС. 

Целью выезда за границу во многих случаях 
является повышение благосостояния, решение 
жилищного вопроса, финансирование обучения, 
открытие собственного дела, усовершенствова-
ние знания иностранного языка. 

Выводы. Иностранные рабочие составляют 
в настоящее время значительную долю занятых 
во многих жизненно важных отраслях экономи-
ки крупнейших стран мира. Не является исклю-
чением и украинская рабочая сила. Наиболее 
распространенной причиной выезда из страны 
украинских граждан за границу является повы-
шение материального благосостояния своих се-
мей. 

Поскольку в данном исследовании не пре-
следовалась цель детального исследования при-
чин и последствий внешних трудовых миграци-
онных процессов в Украине, а также поиска пу-
тей совершенствования их механизма, прове-
денный анализ эмиграционных и иммиграцион-
ных потоков позволил дать оценку состояния 
трудовой миграционной активности в Украине, 
которая в контексте международной трудовой 
миграции расценивается как умеренная. 

Незначительно опережая показатели трудо-
вой иммиграции, ее эмиграция определяет ме-
сто Украины на международном рынке труда 
как экспортера рабочей силы. 

За Западным регионом Украины на сего-
дняшний день сохраняется позиция основного 
поставщика рабочей силы за рубеж, прежде все-
го в Европу. 
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ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ: ФОРМУВАННЯ, 
РОЗВИТОК І СУЧАСНА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

Досліджено специфіку сучасного етапу розвитку світової економіки, який характеризується як 
глобальний, при цьому в якості домінуючих визначено тенденцію перерозподілу ролі і функцій 
суб’єктів бізнесу та регулятивних інститутів. Наголошено на активній трансформації і уніфікації 
економічної функції держави, яка все більше втрачає можливість ефективно використовувати 
традиційні інструменти макроекономічного регулювання, що актуалізує пошук узгоджених регуля-
торних механізмів країн, ТНК і міжнародних організацій. 

Ключові слова: глобалізація, система, регіоналізація, транснаціоналізація, інституціоналізація, 
лібералізація, техносфера, геоекономіка, сценарій. 

Исследована специфика современного этапа развития мировой экономики, который характери-
зуется как глобальный, при этом в качестве доминирующей определена тенденция перераспредле-
ния роли и функций государства, которое все более утрачивает возможность эффективного ис-
пользования традиционных инструментов макроэкономического регулирования, что актуализирует 
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detected together with raising of problem of multilateral regulative mechanisms of countries, TNC and in-
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Постановка проблеми. Домінуючою тен-
денцією розвитку світового господарства на-
прикінці ХХ ст. стала глобалізація, яка виявля-
лась, з одного боку, у зростанні масштабів, ди-
намізації і поглибленні інтернаціоналізації, фу-
ндаментальній трансформації способу виробни-
цтва товарів і послуг завдяки впровадженню 
останніх досягнень науково-технологічного 
прогресу у всіх сферах життєдіяльності людини, 
а з другого – у наростанні суспільних диспропо-
рцій та загостренні суперечностей розвитку на 
міжнародному рівні. 

На початку ХХІ ст. із тенденції глобалізація 
переростає у всепоглинаючий процес, що вклю-
чає в себе політичні, економічні, соціальні, еко-
логічні, науково-технологічні та інші складові. 

Метою статті є аналіз глобалізаційних 
процесів задля виявлення ключових тенденцій, 
характеристик і закономірностей їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до еволюціонізуючої теорії і світогосподарської 
практики поняття «глобалізація» поетапно напо-
внювалось новим змістом – від спрощених еко-
номічних теоретичних конструкцій до більш до-
сконалих міждисциплінарних дефініцій, хоча і 
на сьогодні не сформувався усталений підхід до 
її визначення. Адекватним сучасному рівню на-
укових дослідженнь є трактування глобалізації 
як феномену, що генерує нову структуровану 
систему суб’єктної взаємодії і ієрархію зв’язків 
у процесі наближення до цивілізаційної гомо-
генності у політичній, соціальній, економічній, 
інформаційній, культурних сферах людської 
життєдіяльності. Аналіз передумов, чинників, 
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закономірностей глобалізації підтвердив її сис-
темну сутність. 

Наукові концепції глобалізації, пройшовши 
еволюційний період становлення, характеризу-
ються певною політико-економічною обумов-
леністю, складним і багатоплановим форматом 
реалізації, наявним і цілеспрямованим потенці-
алом державної підтримки і, з точки зору орієн-
таційного спрямування, можуть бути представ-
лені двома групами: неоліберальні або атланти-
чні (консервативного оптимізму, політичного 
екстремізму, палкого лібералізму, ліберального 
антифундаменталізму) та континентальні («фе-
деральної імперії», «Євро-Радянської імперії», 
співробітництва «Європа–Третій Світ»). Най-
більш креативний потенціал продемонстрували 
атлантичні концепції завдяки їх практичній реа-
лізації, насамперед, у формі економічних докт-
рин Вашингтонського та Поствашингтонського 
консенсу. 

Політики вважають, що глобалізацію мож-
ливо розглядати як підйом у власній могутності 
нового «поліцентричного» світу, як антитезу іс-
нуючому світові, де панує держава, пов’язана з 
ним тісними узами. Цей новий світ ґрунтується 
на недержавних чи транснаціональних зв’язках. 
Конструкція такої геополітичної моделі ХХІ 
століття приймає форми піраміди, на верхівці 
якої – управлінський центр, що складається з 
провідних держав атлантичної цивілізації, і 
профільні міжнародні організації, що реалізу-
ють завдання глобалізму. Інфраструктуру цього 
управлінського центру складають традиційні 
суб’єкти міжнародних відносин – національні 
держави та інші міжнародні організації. Тим 
самим атлантична цивілізація, являючись за 
змістом однією з форм цивілізаційної еволюції, 
набуває монопольного впливу на увесь спектр 
відносин глобального типу. При цьому затвер-
джуються ілюзії абсолютизму і глобальної вла-
ди [1]. 

З погляду географії, глобалізацію можна 
проаналізувати як процес формування на між-
народному рівні такого простору, який являє 
собою результат процесу обміну комунікацій-
ними технологіями між різними частинами сві-
тового співтовариства. 

За думкую У. Бека, необхідно розрізняти 
ряд вимірів глобалізації, при цьому будь-який їх 
перелік повинен включати комунікативні тех-
нології, екологію, економіку, організацію діяль-
ності, культуру і громадянське суспільство. Він 
вважає, що «глобалізація означає, що кордони 
стають помітно менш істотними для повсякден-
ної поведінки в різних вимірах економіки, інфо-
рмації, екології, технології, міжкультурних 
конфліктів. Гроші, технології, товари, інформа-

ція перетинають кордони так, наче вони не іс-
нують» [2, с. 94]. 

Якщо на перших етапах теоретизування з 
приводу пошуку оптимальних дефінітивних 
форм глобалізації переважав суто прагматичний 
підхід з зосередженням уваги на зростаючих кі-
лькісних параметрах переміщення товарів, пос-
луг, робочої сили, технологій, то на початку 
XXI століття акцент був перенесений на багато-
плановий розгляд феномену глобалізації як на 
процес взаємодії держав, народів, етносів, соці-
альних спільнот в єдиній системі відносин на 
планетарному рівні [3, с. 116]. Дещо модернізо-
вана версія такого визначення була представле-
на М. В. Ільїним, який стверджував, що глобалі-
зація є процесом становлення єдиного світу – 
цілісного за власними загальними контурами і 
за внутрішньою взаємопов’язаністю власних 
взаємопроникаючих компонентів [4, с. 90]. 

А. С. Філіпенко пропонує розглядати гло-
балізацію як багаторівневу, ієрархічну систему, 
зокрема на світовому рівні як зростання еконо-
мічної взаємозалежності країн та регіонів, пере-
плетення їхніх господарських комплексів та 
економічних систем; на рівні окремої країни як 
відкритість економіки, що має вираз у частці зо-
внішньоторговельного обороту чи експорту у 
ВВП, у обсязі зарубіжних інвестиційних пото-
ків, міжнародних платежів; на галузевому рівні 
в якості співвідношення обсягів зустрічної вну-
трішньогалузевої торгівлі до світового вироб-
ництва відповідної галузі та відповідного кое-
фіцієнта спеціалізації галузі; і на корпоративно-
му рівні у вигляді показника диверсифікації дія-
льності компанії [5, с. 22–23]. 

У працях Р. Робертсона і Х. Хондкера були 
розглянутими три дискурси глобалізації, що 
обумовлювалися: 1) регіональними чи цивіліза-
ційними контекстами; 2) академічними дисцип-
лінами; 3) ідеологічними диспутами. 

Саме ці автори вперше звернули увагу на 
світоглядний бік глобалізації, що здобула нових 
форм на тлі кризи постіндустріалізму, «коли 
згасають її творчі сили, відбувається самовідт-
ворення моделі в межах відпрацьованих механі-
змів, у темпі, що прискорюється, перемелюють-
ся інтелектуальні, виробничі, природні й інші 
ресурси. Змінюється психологія людини, її мис-
лення деформується, набирає одностороннього 
характеру» [6, с. 198–199]. 

Програмною в цьому контексті є точка зору 
О. Білоруса, що «глобальний капіталізм – це 
глобалізм з його особливими політичною, еко-
номічною і соціальною системою. Глобалізм – 
це деспотична політична, економічна і соціаль-
на влада глобальних корпорацій. Це політична, 
економічна і соціальна система, в якій ринкові 
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відносини розповсюджуються на всі без винят-
ку сфери суспільного життя…» [7, с. 23]. Він 
також зазначає, що «глобалізація світового роз-
витку породжує феномен глобалізму. Глобалізм – 
це система абсолютної економічної і політичної 
влади нових глобальних монополістичних кор-
порацій, які вийшли з-під контролю націй-
держав свого походження і базування» [7, с. 23–
24]. 

В. Іноземцевим глобалізація також уявля-
ється як чиста форма сучасного (постіндустріа-
льного) неоколоніалізму, що претендує на про-
ходження класичних фаз: самоствердження, па-
нування, занепад, розпад [8, с. 70]. 

На сьогодні спостерігається поступовий 
відхід від полярних точок зору на глобалізацію, 
поступово переважає поміркований погляд, де 
відправною точкою слугує міждисциплінарний 
формат теоретизування з переважанням філо-
софсько-цивілізаційної складової. 

Переходячи до аналізу економічної глобалі-
зації доречно навести думку Ю. Пахомова сто-
совно того, що світова економіка розвивається 
навколо так званого «біфуркаційного ядра», а 
основними рушійними силами довгострокового 
розвитку є матеріальні та духовні цінності лю-
дини, що формуються та розвиваються під 
впливом потреб і суперечностей економічної 
системи [9]. 

Економічна глобалізація є складним проце-
сом, що включає взаємодіючі виробничий, тор-
говельний та фінансово-інвестиційний компо-
ненти. Маючи витоки у торговельній сфері, во-
на на сьогодні розвивається на фінансово-
інвестиційній основі, на що акцентують увагу 
більшість зарубіжних та вітчизняних вчених і 
експертів-практиків. Це обумовлено дією бага-
тьох факторів, насамперед: безпрецедентною 
мобільністю капіталу у сучасному інформацій-
но-комунікаційному середовищі; практикою 
ринкового саморегулювання відтворювальних 
процесів транснаціонального характеру; впро-
ваджуючою лібералізацією фінансових ринків. 

У цілому, надаючи суб’єктам господарю-
вання нові ресурси, фінансова глобалізація 
сприяє економічному прогресу. При цьому, як 
зазначає З. Луцишин, вона впливає на економі-
чне зростання у два способи: за рахунок підви-
щення глобальної пропозиції капіталу, а також 
через стимулювання розвитку національної фі-
нансової системи, що підвищує ефективність 
розподілу ресурсів, створює нові фінансові ін-
струменти та покращує якість банківських пос-
луг [10, с. 19]. 

Досліджуючи інвестиційні прояви фінансо-
вої глобалізації, Ю. Пахомов зазначив, що інве-
стиції пов’язані із глобалізацією настільки тіс-

но, що зараз, під впливом глобалізації, інвести-
ційні процеси, можна сказати, переживають но-
ву епоху [9]. Це сповна підтверджується і світо-
вою економічною статистикою. Тут доцільно 
акцентувати увагу на наступному: якщо до 
останнього часу в період інтенсивної транснаці-
оналізації (1960–1990 роки) традиційно конста-
тувалась лише випереджуюча світовий ВВП ди-
наміка прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ), то 
на сьогодні в умовах глобалізації мова йде про 
безпрецедентні масштаби фінансових інвести-
ційних операцій, які важко співставити із клю-
човими макропараметрами реального сектору 
світової економіки. У цьому контексті Д. 
Лук’яненко справедливо підкреслює, що на гло-
балізованому інвестиційному ринку реалізують-
ся фінансово-інвестиційні схеми, учасниками 
яких є практично всі дійові особи ринку – фізи-
чні особи, корпорації, уряди, міжнародні органі-
зації. В результаті не тільки суттєво корегується 
інвестиційна практика, але й певним чином дис-
кредитується традиційна інвестиційна теорія 
[11, с. 20]. 

Наголошується, що трансформація середо-
вища ведення фінансово-інвестиційного бізнесу, 
перехід від досконалої до недосконалої і далі до 
глобальної конкуренції видозмінює методоло-
гію аналізу: на зміну диференційованим макро-, 
та мікрофункціональним підходам приходить 
підхід інтегративний, котрий має враховувати 
не тільки мікромотивації, але й необхідність 
якісних регуляторних змін на макрорівні. 

Маючи витоки у якісних змінах технологіч-
ного базису виробництва й розподілу суспільно-
го продукту, інформаційній революції, нових 
формах економічної діяльності, соціокультурній 
уніфікації, економічна глобалізація проявляєть-
ся вкрай різнопланово. 

Як структурований багаторівневий процес 
вона характеризується рядом кількісних пара-
метрів, до яких відносять безпрецедентні масш-
таби безпосередньо міжнародного виробництва, 
обміну і споживання за рахунок випереджуючо-
го динаміку світового ВВП зростання міжнаро-
дної торгівлі товарами та послугами, прямих та 
портфельних іноземних інвестицій, валютних 
операцій. Даючи якісну оцінку економічної гло-
балізації, доцільно, насамперед, відзначити про-
цеси транснаціоналізації, регіоналізації та гло-
бальної інституалізації, коли формується глоба-
льне середовище постіндустріальної інформа-
ційної цивілізації, у якій роль основного вироб-
ничого фактору відіграє людський капітал. 

Сучасний економічний аналіз має врахову-
вати коротко- і довготермінові, безпосередні і 
опосередковані прояви глобалізації. 

З одного боку, економічна глобалізація на-
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дає нові мотивації і можливості розвитку, а з 
другого, – маючи риси нерівномірності, асинх-
ронності і диспропорційності, генерує функціо-
нальні та міжкраїнові суперечності й асиметрії, 
перш за все фінансово-інвестиційні. 

Представники наукової школи Київського 
національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана (Д. Лук’яненко, А. Поручник, 
Л. Антонюк, Я. Столярчук, Т. Кальченко, О. 
Мозговий, Л. Руденко-Сударєва) поглиблено 
досліджують теоретико-методологічні проблеми 
системної асиметричності економічного розвит-
ку, породженої і посилюваної зростаючою гло-
бальною взаємозалежністю. Продуктивним ви-
дається підхід, коли глобальні економічні аси-
метрії (фінансово-інвестиційні, виробничі, тор-
говельні, інфраструктурні) розглядаються і дос-
ліджуються у контексті асиметрій технологіч-
них та інформаційних. Останні є чи не найбільш 
значимими в аналізі і оцінках асиметрії еконо-
мічного розвитку у міжкраїновому плані [12]. 
Цьому сприяє нерівномірний розподіл світового 
інформаційного ресурсу. 

Так, зробивши інформацію ключовим фак-
тором не тільки управління, але і виробництва, 
науково-технічна революція перетворила техно-
логії обробки інформації у основний напрямок 
розвитку, що викликало до життя і сучасні ін-
формаційні технології, і саму інформаційну ре-
волюцію. 

Інформатизація суспільства таким чином є 
організованим соціально-економічним і науко-
во-технічним процесом створення оптимальних 
умов для задоволення інформаційних потреб на 
основі формування і використання інформацій-
них ресурсів. Вона повинна збігатися з проце-
сами соціальної інтелектуалізації, що істотно 
підвищує творчий потенціал інформаційного 
середовища. 

Глобальна інформатизація має такі характе-

ристики: 
1) переход від простих форм до системних про-

цесів утворення інформаційної цивілізації, 
яка будується експоненціально; 

2) перетворення наукового знання у найважли-
віший фактор виробництва (біля третини 
ВНП постіндустріальних країн створюється в 
галузях, що безпосередньо виробляють інфо-
рмаційні блага і послуги, а також устатку-
вання для передавання й обробки інформа-
ції); 

3) перевищення темпів зростання інформацій-
ного сектора економіки темпів зростання сві-
тової економіки в цілому, коли інформацій-
ний сектор забезпечує від 50 до 100 відсотків 
чистого приросту зайнятості; 

4) обумовленість розвитку інформаційного сек-
тору стійко зростаючим споживчим попитом, 
зумовленим високим освітнім і культурним 
рівнем кола споживачів інформації. 

З розвитком інформаційної індустрії почала 
розвиватися інформаційна економіка, пов’язана 
з продажем інформації, програмного забезпе-
чення, надання обчислювальних послуг та пере-
дачі інформації. В умовах глобалізації вона ха-
рактеризується активною інформатизацією ви-
робництва, торгівлі та сфери послуг, а також ро-
звитком комп’ютерної мережі Інтернет, що є ба-
зою для створення мережних підприємств й ме-
режного інтелекту. Інформаційні та мережні те-
хнології визначають технологічний спосіб ви-
робництва, який формується техніко-економіч-
ними відносинами разом з виробничими сила-
ми. Особливості Інтернету як ринку полягають 
у його відкритості для абонентів (надавачів та 
отримувачів послуг) будь-яких розмірів і досту-
пом до нього у будь-якому місці світу. Відкри-
тість цього ринку зумовлена низьким бар’єром 
для виходу на нього користувачів. Тому їх кіль-
кість невпинно зростає (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Кількість користувачів Інтернету у регіональному розрізі у 2010 р. [13, с. 37]. 

 

Регіон світу Кількість користувачів 
Інтернету 

Чисельність населення 
(серпень 2010) 

Проникнення 
(% від населення) 

Африка 110931700 1013779050 10,9% 
Азія 825094396 3834792852 21,5% 
Європа 475069448 813319511 58,4% 
Середній Схід 63240946 212336924 29,8% 
Півнична Америка 266224500 344124450 77,4% 
Латинська Америка / Кариби 204689836 592556972 34,5% 
Океанія / Австралія 21263990 34700201 61,3% 
Світ в цілому  1966514816 6845609960 28,7% 

 

Слід відзначити істотну відмінність у масш-
табах і темпах освоєння інтелектуальних техно-
логій (IT) не тільки між розвинутими країнами і 
країнами, що розвиваються, але й у групі країн-
лідерів з абсолютним домінуванням США. 

Глобальний інформаційний сектор після 
глобальної рецесії у 2010 р. зріс на 5% завдяки 
попиту на програмне забезпечення та послуги. 
При цьому продажі персональних комп’ютерів 
зросли на 8%. Проте цей попит розподілявся 
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нерівномірно. Якщо в США та Канаді кількість 
персональних комп’ютерів на 100 чоловік дося-
гло 97, то на Близькому Сході і Африці цей по-
казник не перевищував 17. В країнах Азії кіль-
кість персональних комп’ютерів на 100 чоловік 
у середньому складала 19, при чому розрив з 
Заходом по цьому показнику з часом стрімко 
скорочується. В Китаї, наприклад, зростання ви-
трат на IT-індустрію становило у 2010 р. 13%, а 
їх обсяг досяг у абсолютних розмірах 80 млрд. 
дол., що вище, ніж у Німеччини [13, с. 37–38]. 

Загалом, інформатизація сприяє становлен-
ню техносфери як штучного середовища життє-
діяльності людини, що створює передумови й 
розвиває нові інформаційно взаємопов’язані ви-
ди й типи діяльності в усіх сферах економіки, 
науки, культури, породжує необхідні для її пот-
реб глобальні потоки фінансів і послуг, органі-
заційні структури, робить глобально відчутними 
традиційні регулятивні проблеми й породжує 
нові. Формується певна конкурентна ієрархія 
країн відповідно до їх положення в системі фу-
нкціональних зв’язків техносфери. 

У міжкраїновому контексті, як підкреслює 
Д. Лук’яненко, на сьогодні на одному полюсі 
світової економіки концентруються країни – 
глобальні лідери з домінуванням США, які вна-
слідок вдалої багаторічної експансії у всіх сег-
ментах світового ринку накопичили безпреце-
дентний фінансовий і людський капітал, а на 
другому – більшість країн – глобальні аутсайде-
ри, які не можуть на паритетних засадах бути 
активними учасниками глобалізації, намагаю-
чись хоч якось відповідати на її виклики [11, с. 
21]. 

Багаторічний нееквівалентний перерозподіл 
світових ресурсів розвитку і результатів міжна-
родного виробництва внаслідок експансіоніст-
ської політики ТНК країн-лідерів призводять до 
посилення глобальних соціальних дисбалансів і 
асиметрій, які поглиблено досліджує С. Сіден-
ко. Зокрема, констатується, що при подвоєнні 
валового світового продукту у останні 30 років і 
покращенні якості життя більшості населення 
розрив в доходах найбільш заможних країн і 
найбідніших постійно збільшується (на 1/5 час-
тину світового народонаселення, що проживало 
в країнах з найбільшим доходом, припадає біля 
90% світового ВВП, а на найбіднішу 1/5 части-
ну – 1%); на країни ОЕСР (20% народонаселен-
ня світу) припадає 70% світової торгівлі, 60% 
прямих іноземних інвестицій, більше 90% кори-
стувачів Інтернету; причому не спостерігається 
тенденція до скорочення розриву між багатими і 
бідними навіть у високорозвинених країнах [14, 
с. 85]. 

В епоху глобалізації суперечливий характер 

і асиметричність притаманні геополітиці, де 
провідну роль відіграють країни-лідери під егі-
дою США, диктуючи моделі не тільки світоуст-
рою, а й розвитку країн і регіонів, де вони ма-
ють геоекономічні інтереси. Посилюється між-
цивілізаційна напруженість, на що акцентують 
увагу вчені наукової школи Ю. Пахомова (Ю. 
Павленко, Л. Бакаєв, О. Михайловська). 

Таким чином, глобалізація, створюючи 
умови для максимального зближення націона-
льних економік і регіонів світу, одночасно по-
силює міждержавні та міжблокові протиріччя та 
загострює конкурентну боротьбу між 
суб’єктами міжнародних економічних відносин 
на регіональному, субрегіональному та глоба-
льному рівнях. 

Незважаючи на складності й кризовий ха-
рактер світогосподарського розвитку, під впли-
вом факторів переважно об’єктивного характеру 
відбувається становлення глобальної економіки 
як цілісної, багаторівневої, ієрархічної й дивер-
сифікованої системи ринків ресурсів, техноло-
гій, товарів, послуг, фінансів, інвестицій, інно-
вацій. 

Саме тому можна зазначити наступне. 
1. Глобалізація змушує всі країни пристосо-

вувати власні економічні інститути до нових 
вимог. Саме тому можна казати про конверген-
цію в економічній політиці країн, які є втягну-
тими в цей процес, що посилюється. Лібераліза-
ція торговельної політики, контроль над виво-
зом капіталу, відкриття фінансових ринків для 
іноземних інвесторів і скорочення частки дер-
жавного сектору – є загальними політичними 
презумпціями для ефективної участі у глобаль-
ній економіці. 

2. Глобалізація різко посилила могутність 
власників капіталу – інвесторів, багатонаціона-
льних компаній і глобальних фінансових інсти-
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3. Глобалізація являє собою незворотній 
процес, протистояти якому не є здатною жодна 
з держав. І хоча до формування єдиного глоба-
льного ринка ще далеко, концепція економічної 
ролі національної держави, без сумніву, підля-
гає перегляду. 
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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, сталому розвитку. 

Концепція «сталого розвитку» – це досяг-
нення соціального та економічного успіху сьо-
годнішнього та майбутніх поколінь на основі 
збереження оточуючого середовища та економії 
природних ресурсів. На рівні компаній – це реа-
лізація корпоративної соціальної відповідально-
сті (КСВ), а саме відповідальності за вплив їх 
діяльності на оточуюче навколишнє та бізнес-
середовище: замовників, клієнтів, працівників, 
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акціонерів. 
Такі зобов’язання виходять за рамки, вста-

новлені законом, та передбачають добровільне 
об’єднання економічної, екологічної і соціаль-
ної сфер діяльності компанії в єдину саморегу-
люючу систему. 

Вивчення та оцінка крос-культурних прак-
тик формування та реалізації політики корпора-
тивної соціальної відповідальності міжнародних 
компаній, адаптація передового досвіду конце-
пцій відповідальності та інструментарію їх реа-
лізації для досягнення цілей сталого розвитку 
глобального бізнес-середовища є актуальною 
проблемою сьогодення. 

Аналіз останніх результатів дослідження 
та публікацій щодо формування та розвитку 
корпоративної соціальної діяльності міжнарод-
них компаній, пошуку шляхів розповсюдження 
ефективних технологій та практичних моделей 
управління їх соціальною діяльністю свідчить 
про досить широкі як у міжнародному, так і в 
вітчизняному масштабах рамки професійних 
дискусій. 

Теоретичні основи сучасного бачення про-
блеми та розвитку КСВ закладено провідними 
світовими школами бізнесу [1]. Українськими та 
російськими вченими О. Білорусом, Д. 
Лук’яненко, Д. Панченко [2], І. Беляєвою, М. 
Эскиндаровим [3] та ін. [4] вивчалися сучасні 
проблеми КСВ та розроблені основні принципи 
«лідерства» сучасності. 

Європейські країни демонструють приклади 
зацікавленості держави як координатора та мо-
тиватора корпоративної соціальної відповідаль-
ності бізнесу [5]. 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 [6]. 

Проведений аналіз наукових публікацій з 
названої теми дає підстави зазначити необхід-
ність оцінок крос-культурного досвіду політик 
та механізмів реалізації корпоративної соціаль-
ної відповідальності міжнародних компаній. 
Незважаючи на значний обсяг публікацій з про-

блем корпоративної відповідальності, питання 
крос-культурних досліджень формування, роз-
витку та становлення механізмів корпоративної 
відповідальності в рамках глобального управ-
ління на конкретних прикладах недостатньо ви-
світлені у вітчизняних наукових дослідженнях, 
розглядаються переважно фрагментарно, вибір-
ково та не системно. 

Важливість вивчення проблеми крос-
культурних особливостей формування політики 
корпоративної соціальної відповідальності між-
народних компаній та механізмів її реалізації на 
практиці, вбудовування названої політики у ко-
рпоративні стратегії їх розвитку, створення 
інноваційних платформ взаємодії зі своїми 
стейкхолдерами обумовлює актуальність та цілі 
представленої статті. 

Мета нашого дослідження – визначення 
крос-культурних особливостей формування по-
літики корпоративної соціальної відповідальнос-
ті та сучасної моделі її реалізації на прикладі 
Державного Банку Розвитку Китаю та окрес-
лення основних напрямків адаптації передового 
китайського досвіду в українському бізнес-
середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Проблема-
тика крос-культурних особливостей політики 
корпоративної соціальної відповідальності та ме-
ханізмів її реалізації досліджувалась на прикладі 
Державного Банку Розвитку Китаю (ДБРК). 
ДБРК – це банківська структура зі 100% держа-
вним капіталом, ключовий китайський банк, 
який надає послуги довго- та середньостроково-
го інвестування та фінансування. 

Період реалізації 11 п’ятирічного плану ро-
звитку Китаю був досить непростим періодом в 
історії розвитку країни, який продемонстрував 
високі досягнення соціально-економічної сфери. 
В останні п’ять років ДБРК посилено здійсню-
вав власну діяльність в контексті загального ро-
звитку країни з метою співдіяти державному 
макрорегулюванню для протистояння міжнаро-
дній фінансовій кризі та стимулювання транс-
формації моделі економічного розвитку Китаю. 
Основні економічні показники діяльності ДБРК 
за 2008–2010 рр. представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1. 
Економічні показники діяльності ДБРК в 2008–2010 рр. [7, с. 16]. 

 

Економічні показники Роки 
2010 2009 2008 

Загальна вартість активів 51123 45411 38212 
Кредитне сальдо 45097 37084 28986 
Коефіцієнт проблемних кредитів 0,68 0,94 0,96 
Співвідношення резервів кредитування 
до проблемних кредитів (%) 307,4 215,08 210,12 

Сальдо випущених облігацій 37275 32680 27837 
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Коефіцієнт достатності капіталу 10,87 11,83 11,31 
Чистий прибуток 37,1 31,9 20,8 
Сальдо інвалютних кредитів (в 100 млн. 
доларів США) 1,346 974 644,7 

Коефіцієнт проблемних інвалютних кре-
дитів 0,26 0 0 

 

Для оцінки політики корпоративної соціа-
льної відповідальності ДБРК використовувалась 
звітність банку за 2008–2010 рр. [7]. Звіт про 
соціальну відповідальність ДБРК 2010 р. є дійс-
ним відображенням виконання Глобального До-
говору (ГД) і його націленості до сталого розви-
тку. Сфера звіту ДБРК охоплює центральний 
офіс банку, 35 його філіалів та 3 представницт-
ва. Для забезпечення достовірності і надійності 
звіт завірений незалежною третьою стороною – 
аудиторською агенцією Pricewaterhouse Coopers 
(«PwC») у відповідності з «Міжнародними ста-
ндартами з експертизи і завірення № 3000 (ISAE 
3000)». 

В ході перевірки діяльності ДБРК компані-
єю «PwC» на відповідність стандартам і прин-
ципам підзвітності АА 1000 AccountAbility Prin-
ciples Standard 2008 [8; 9] було визначено, що у 
2010 р. ДБРК виконав свої соціальні зо-
бов’язання і продемонстрував підвищення пока-
зників як в частині фінансування, так і в частині 
виконання соціально-економічних програм. 

Крім того, ДБРК втілював на практиці захо-
ди для того, щоб вирішення питань соціальної 
відповідальності стало складовою невід’ємною 
частиною його основного бізнесу та корпорати-
вної стратегії. Різні департаменти ДБРК визна-
чили структуру та перелік своїх зацікавлених 
сторін за функціональними напрямками, органі-
зували відповідні канали і механізми інформа-
ційної взаємодії із зовнішніми та внутрішніми 
зацікавленими сторонами: державними органа-
ми, діловими партнерами, клієнтами, співробіт-
никами, громадськістю і т. д. 

Крім того, при розробці своєї корпоративної 
стратегії, нових продуктів і політики бізнесу 
були враховані кінцеві результати соціальних і 
природоохоронних заходів, очікування 
стейкхолдерів і загальний спільний результат 
для зацікавлених сторін. 

Оцінка практик реалізації політики корпо-
ративної соціальної відповідальності ДБРК до-
зволяє визначити її основні результати: впрова-
дження цінностей відповідальності в процес ре-
алізації макроекономічної політики та обслуго-
вування загальної стратегії Китаю, посилення 
міжнародного співробітництва в сфері зовніш-
нього інвестування та фінансування, активіза-
цію розвитку «зелених» фінансів. 

Конкретні результати щодо показників фі-
нансування та збереження оточуючого середо-
вища, соціальних показників діяльності ДБРК за 
2008–2010 рр. представлені в табл. 2 і 3. Оцінка 
динаміки названих показників свідчить про зна-
чне їх зростання за період 2008–2010 рр., незва-
жаючи на перебіг глобальної фінансової кризи. 

Концепція соціальної корпоративної відпо-
відальності ДБРК сформована в розрізі глоба-
льного розвитку країни: партнерство з враху-
ванням міжнародного досвіду; національних 
особливостей відповідальності: розвиток китай-
ської культури в сучасному середовищі; поси-
лення комунікаційних зв’язків: співробітництво 
із усіма зацікавленими сторонами; гармонійне 
злиття: стимулювання злиття соціальної відпо-
відальності, стратегії розвитку, операційної дія-
льності для спів дії досягненню цілей сталого 
розвитку (рис. 1, 2). 

Таблиця 2. 
Динаміка показників фінансування та збереження оточуючого середовища ДБРК, 2008–2010 рр. [7, c. 17]. 

 

Показники 
Роки 

2010 2009 2008 
млрд. юанів +/– до 2008 млрд. юанів млрд. юанів 

Сума кредитування проектів збереження 
оточуючого середовища, енергозбережен-
ня та зменшення викидів 

232,0 +133,2 139,0 98,8 

В т. ч. 
• Проекти з комплексного обслуговуван-
ня міського середовища 

87,8 +57 53,8 30,8 

• Проекти з ліквідації промислового за-
бруднення 50,4 +24,6 26,6 25,8 

• Енергозберігаючі проекти 93,8 +51,6 58,6 42,2 
Сума кредитування проектів лісного гос-
подарства 3,13 –7,15 15,88 10,28 

Затрати електроенергії на 1 співробітника 6,936.2 +2,489.6 3,308 4,446.6 
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(кВт/чол.) 
Затрати паперу на 1 співробітника (кг/чол.) 11,9 –21,3 11,8 33,2 
Затрати води на 1 співробітника (м3/чол.) 40,6 –4,8 43 45,4 

 
Таблиця 3. 

Динаміка соціальних показників діяльності ДБРК за 2008–2010 рр. [7, c. 17]. 
 

Показники 
Роки 

2010 2009 2008  +/– до 2008 
Кількість створених робочих місць (за рахунок 
кредитування) ( в 10 тис. чол.) 93 +16,7 131 76,3 

Кількість малозабезпеченого населення, охваче-
ного житловим кредитуванням (в 10 тис. чол.) 1,581 +1,031 953 550 

Кількість людей, охвачених навчальними креди-
тами (в 10 тис. чол.) 380 +320 100 60 

Загальна кількість співробітників (чол.) 7,210  6,711 5,953 
Доля співробітників жіночої статі (%) 38,3 –0,2 38,4 38,5 
Коефіцієнт задоволеності співробітників 88 +4 85 84 
Коефіцієнт задоволеності клієнтів 93 +7 89 86 
Благодійні пожертви (в 10 тис. юанів) 4,168 –1,569 2,995 5,737 

 

 
 

Рис. 1. Механізм формування соціальної відповідальності ДБРК. 

Зацікавлені 
сторони 
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Рис. 2. Концепція соціальної відповідальності ДБРК. 
 

Державний Банк Розвитку Китаю надає ве-
ликого значення співпраці із своїми стейкхол-
дерами (зацікавленими сторонами), всебічно 
вивчає їх мотивацію для формування механізму 

їх участі , підвищення їх залучення та досягнен-
ня спільної вигоди. Перелік зацікавлених сторін 
ДБРК та основні цілі банку у співробітництві з 
ними представлені в табл. 4. 

Таблиця 4. 
Основні цілі співробітництва ДБРК зі своїми стекхолдерами [7, с. 22]. 

 

Зацікавлені сторони ДБРК Основна ціль співробітництва 

Уряд Китаю Неухильне дотримання специфіки середньо- та довгострокового фінансуван-
ня для стимулювання гармонічного економічного та соціального розвитку. 

Контролюючі органи 
Здійснення діяльності у відповідності із законодавством і правилами, спів дія 
стабільному функціонуванню та захисту від ризиків відповідно вимог конт-
ролю. 

Інвестори Вдосконалення корпоративного управління, забезпечення розумної та стабі-
льної дохідності інвестицій. 

Акціонери 
Забезпечення збереження та примноження вартості державного майна, дося-
гнення довгострокової, стабільної, скорегованої з ризиками дохідності на ка-
пітал. 

Партнери Суворе дотримання принципу чесності, взаємної вигоди і рівноправного уз-
годження для формування довгострокового і сприятливого партнерства. 

Клієнти Вдосконалення механізму обслуговування, інновація сервісних продуктів, 
підвищення коефіцієнту задоволеності клієнтів. 

Співробітники Захист законних прав співробітників і досягнення спільного розвитку. 

Громадськість  Підвищення доступності фінансових послуг, намагання задоволення інтере-
сів громадськості. 

Оточуюче середовище Захист оточуючого середовища, застосування заходів у відповідь на зміни 
клімату, побудова дружнього відношення до оточуючого середовища. 
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Ключовою сферою реалізації політики соці-
альної відповідальності ДБРК є обслуговування 
державної стратегії: тісне поєднання обслугову-
вання державної стратегії з розвитком банку для 
досягнення внутрішньої єдності інтересів краї-
ни, захисту від ризиків та забезпечення інтере-
сів акціонерів. Названа політика також включає 
забезпечення здійснення державної макрополі-
тики в контексті середньо- та довгострокового 
інвестування і фінансування пріоритетних сфер 
економіки, будівництва великих об’єктів, сти-
мулювання росту економічного та соціального 
розвитку Китаю. 

Основними напрямками реалізації політики 
обслуговування державної стратегії в ДБРК є 
формування платформ планування, співдія тра-
нсформації моделі економіки, формування бан-
ку облігацій, захист від фінансових ризиків. 

Результати формування платформ плану-
вання ДБРК – це активна участь в розробці 12-ої 
п’ятирічки державного та місцевого рівнів; фо-
рмування платформи планування по розробці 
«Комплексної програми розвитку циркулярної 
економіки в провінції Ганьсу»; спільна з 7 цент-
ральними урядовими відомствами активізація 
розробки більше 20 важливих планів розвитку; 
успішна співдія підвищенню рівню для 8 про-
грам до рівня державної стратегії (приклад: про-
грама захисту екології в лісному районі Да-
синьаньлин); завершення роботи з розробки 6 
проектів систематичного фінансування (прик-
лад: планування розвитку економічної зони на 
західному узбережжі Тайванської протоки); фо-
рмування механізмів взаємодії з ключовими га-
лузевими лідерами; розробка 106 галузевих ви-
робничих проектів та 117 проектів для стратегі-
чних клієнтів; розгорнуте міжнародне співробі-
тництво щодо планування освоєння сільського-
сподарських ресурсів Бразилії; формування пла-
тформи співробітництва з науковими установа-
ми. 

В 2010 році, впроваджуючи в життя держа-
вну макрополітику, зусилля ДБРК були направ-
лені на інфраструктурне будівництво, регулю-
вання та оновлення виробництва, координацій-
ний розвиток регіонів, обслуговування транс-
формації розвитку економічного росту. Основ-
ними реалізованими проектами була підтримка 
основних індустрій. Як приклад: проект відве-
дення води з півдня на північ для вирішення 
проблеми серйозного дефіциту води в Північ-
ному Китаї і оптимізації розміщення водних ре-
сурсів. Ціль названого проекту – забезпечення 
промислового та побутового споживання води в 
більше 100 містах, одночасне забезпечення во-
дою прилеглих сільськогосподарських районів 
(сьогоднішнє фінансування проекту ДБРК – 

12,9 млрд. юанів). По завершенню будівництва 
даний проект забезпечить значне покращення 
екології і оточуючого середовища, а особливо 
стан водних ресурсів, збільшить водний потен-
ціал прилеглих територій та стимулює стратегі-
чне регулювання їх економічної структури. 

ДБРК отримав статус андерайтера держав-
них позик першого класу, брокера першого кла-
су на відкритому ринку Народного банку. Зага-
льний об’єм укладених угод на відкритому рин-
ку в 2010 році досяг 405,6 млн. юанів. Об’єм то-
ргівлі облігаціями склав 22 трлн. юанів. На рин-
ку СВОП річний об’єм операцій склав 120 млрд. 
юанів з ростом 70% [7, с. 46]. 

Ефективність механізму контролю ризиків 
реалізувалась в інтенсифікації управління екс-
пертизою (обнародувані 27 регламентів з розс-
лідування виконання професійних обов’язків), 
вдосконалення архітектоніки усестороннього 
управління ризиками: формування організацій-
них рамок внутрішнього контролю, формування 
каналів звітності і багатоступеневої системи 
юридичної підтримки, введення в експлуатацію 
7 ІТ систем управління ризиками; стимулюван-
ня розвитку платформи фінансування; посилен-
ня внутрішнього нагляду і контролю видачі 
кредитів. 

Висновки та рекомендації. В цілому, під-
водячи підсумки оцінки китайського досвіду 
формування та реалізації політики корпоратив-
ної соціальної відповідальності на прикладі 
ДБРК, слід відмітити, що міжнародні стандарти 
GRI, АА 1000 Account Ability, проект майбут-
нього керівництва (спеціального стандарту) 
сфери соціальної відповідальності ISO 26000 ві-
домі та поступово перетворюються в інструмен-
ти впорядкування бізнес-практики КСВ банку-
лідера фінансового ринку Китаю. 

ДБРК демонструє розуміння того, що від-
повідальна бізнес-поведінка дає можливість 
працювати на перспективу: формувати ефекти-
вні відносини з персоналом, клієнтами, партне-
рами, державою, суспільними інституціями, пі-
двищувати міжнародну конкурентоспромож-
ність банку. 

Формування та реалізація концепції корпо-
ративної соціальної відповідальності ДБРК в 
контексті обслуговування державної стратегії 
Китаю для досягнення гармонійної єдності інте-
ресів країни, стратегічних цілей банку по захис-
ту від ризиків та забезпечення інтересів інвесто-
рів; посилення комунікаційних зв’язків з усіма 
зацікавленими сторонами; стимулювання злиття 
політики соціальної відповідальності з корпора-
тивною стратегією банку і його операційною ді-
яльністю сприяє досягненню цілей сталого роз-
витку. Все вищеперераховане дозволяє визначи-
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ти КСВ ДБРК як актуалізацію можливості роз-
витку банку, як інновацію його розвитку, яка 
перетворюється в конкурентну перевагу бізнесу 
як в національному, так і в міжнародному сере-
довищі. 

Основна задача відповідального менеджме-
нту в Україні повинна бути направлена на впро-
вадження КСВ в цінності, філософію та бізнес-
стратегію компанії, а саме на відповідальність 
по відношенню до продукту та споживача; по 
відношенню до держави і суспільства (соціаль-
на відповідальність держави: заробітна плата, 
податки, пенсії); по відношенню до екології (ін-
вестиції в екологічно безпечні технології); по 
відношенню до співробітників. Адаптація ки-
тайського досвіду щодо гармонізації цілей біз-
нес-структур з цілями власних стейкхолдерів, 
вбудовування політики корпоративної соціаль-
ної відповідальності в корпоративні стратегії 
компаній дозволить забезпечити реалізацію ста-
лого розвитку країни в глобальному бізнес-
середовищі. 
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Постановка проблемы. Нынешнее десяти-

летие характерно тем, что самые разные компа-
нии и организации с различной скоростью пере-
ходят на облачные приложения, используя при 

этом модели развертывания в виде гибридных, 
частных или общественных облаков. Облачные 
технологии все чаще стали использоваться в 
сфере финансовых услуг; они позволяют заме-
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нять людей, выполняющих операции, поддаю-
щиеся алгоритмизации; позволяют усовершен-
ствовать и оптимизировать процедуры обработ-
ки операций и принятия решений. Мир стано-
вится еще более IT-зависимым. И даже в разви-
тых экономиках обнаруживается свободное 
пространство для расширения IT-функций в 
бизнесе, госуправлении и обществе [1]. 

Для разворачивания облачной IT-инфра-
структуры и ведения облачно-зависимого биз-
неса необходим надежный широкополосный 
интернет, дающий терминальный доступ ком-
пьютерам организации к корпоративному обла-
ку. Такой подход позволяет организации 
уменьшить суммарную величину IT-затрат. По-
этому изучение технических, экономических, 
организационных сторон процесса «клаудиза-
ции» является актуальным и своевременным. 

Центральным звеном этой «облачной рево-
люции» является индустрия центров приема, 
хранения и обработки различных клиентских 
данных – так называемых «дата-центров». Их 
эффективность и надежность определяет пер-
спективы глобальной «клаудономики». 

Анализ публикаций по тематике иссле-
дования. Изучению индустрии дата-центров 
(далее будем называть дата-центр – «D-центр») 
посвящено много различных исследований. В 
статье Х. Баллани, П. Коста и других исследо-
ваний из Кэмбриджского офиса Microsoft [2] 
приведены данные о производительности D-
центров и стоимости аренды в зависимости от 
количества и расположения виртуальных ма-
шин. Авторы показали, как использование услу-
ги в формате IaaS (Интернет как услуга) в соче-
тании с предлагаемой схемой ценообразования 
позволяет снизить стоимость аренды, увеличи-
вая при этом доходы поставщика. В другой ста-
тье Х. Баллани и его соавторов [3] утверждает-
ся, что одной из проблем предоставления услуг 
облачными провайдерами в многопользователь-
ских сетях D-центров является невозможность 
предсказать заранее затраты пользователей-
арендаторов, что значительно уменьшает дохо-
ды поставщиков услуг. Авторы статьи [3] пред-
лагают виртуальную сеть для арендаторов, объ-
единяющую все их ресурсы, которые вовлечены 
в использование облачных услуг. Такая вирту-
альная сеть гарантирует арендаторам предска-
зуемость их затрат. Авторы описывают разрабо-
танную для этих целей систему Oktopus, 
названную в честь осьминога Пауля, предска-
завшего исходы матчей сборной Германии на 
чемпионате мира по футболу в 2010 году. Экс-
периментальные исследования на двухуровне-
вом стенде, описанные в статье [3], показали, 
что система Oktopus позволяет уменьшить рас-

ходы арендаторов примерно на 75%, не умень-
шая доходы поставщика услуг. 

В статье Э. Ли и соавторов [4] предложено 
программное приложение CloudCmp, позволя-
ющее арендаторам облачных услуг выбирать 
оптимальный план получения услуг и поиска 
эффективных провайдеров. При сопоставлении 
провайдеров во внимание принимаются следу-
ющие параметры: инфраструктура (D-центры, 
их географическое расположение), виртуализа-
ция, программное обеспечение, производитель-
ность, ценовая политика. 

В отчете по итогам исследования «Cloud 
Sustainability Dashboard» компании Hewlett 
Packard [5] представлена модель динамической 
оценки устойчивости D-центров и облаков, ис-
пользующей панель устойчивости (Sustainability 
Dashboard). Модель обеспечивает комплексное 
понимание IT-инфрастуктуры и предоставляе-
мых облачных услуг с учетом экономических, 
экологических и социальных аспектов, базиру-
ющихся на оценке оборудования D-центров, 
серверов, систем хранения, сетей электропита-
ния и охлаждения, водных ресурсов и т. п. 

Цель статьи – проанализировать глобаль-
ную индустрию дата-центров, динамику инве-
стиционных потоков, качественные характери-
стики персонала дата-центров, распределение 
заработных плат в этой отрасли. 

Изложение основного материала. 
Параметры D-центров. Согласно исследо-

ваниям консалтинговой компании Gartner [6], в 
настоящее время чрезвычайно быстро распро-
страняются облачные сервисы в индустрии фи-
нансовых услуг. Почти 39% руководителей ор-
ганизаций по предоставлению финансовых 
услуг считают, что к 2015 году более половины 
транзакций будут осуществляться посредством 
облачной инфраструктуры и SaaS (Software-as-
a-Service). В Европе, на Ближнем Востоке и в 
Африке (регион EMEA = Europe + Middle East + 
Africa) 44% руководителей полагают, что к 2015 
году ожидается больше половины облачных 
финансовых транзакций, а из них 33% – в ос-
новном посредством модели поставки SaaS. 

По данным отчета консалтинговой компа-
нии IDC [7], которая специализируется на ис-
следовании рынка информационных и телеком-
муникационных услуг, облачные технологии 
создадут в период с 2011 по 2015 гг. около 14 
млн. новых рабочих мест; половина этих рабо-
чих мест будет приходиться на Индию и Китай. 
К 2015 году бизнес-доходы от IT-инноваций, 
использующих облака, могут достичь $1,1 
триллиона в год. 

Отметим, что предоставление облачных 
услуг невозможно без D-центра. По определе-
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нию, D-центр (по-английски: data center, или 
data centre, или datacentre, или datacenter; по-
русски еще называют Центр хранения и обра-
ботки данных – ЦОД) – это специализирован-
ные средства, оборудование и помещения, ис-
пользуемые для размещения компьютерных си-
стем и связанных с ним компонентов (системы 
телекоммуникаций и хранения данных). D-
центр обычно содержит системы резервирова-
ния или резервные источники питания, резерв-
ные каналы передачи данных, системы контроля 
за окружающим пространством (например, си-
стемы кондиционирования, пожаротушения), а 
также устройства, обеспечивающие безопас-
ность данных. Проектирование, строительство и 
эксплуатация D-центров ведутся с учетом стан-
дартов [8; 9]. 

В штате Вирджиния США в мае 2011 года 
был открыт новый D-центр для обслуживания 
государственных структур США. D-центр рас-
положен рядом с Пентагоном, его площадь со-
ставляет 9300 кв. м; при строительстве исполь-
зованы современные материалы и новейшие 
решения в электроснабжении, охлаждении, ин-
формационной безопасности. D-центр построен 
в полном соответствии со стандартом Tier III [8; 
9], т. е. проведение ремонтных работ возможно 
без остановки работы D-центра, все инженер-
ные, электрические и охлаждающие системы 
многократно зарезервированы. 

В статье [10] описан стандарт 
BICSI 002 2011 Data Center Design and 
Implementation Best Practices, выпущенный в 
марте 2011 года [11]. BICSI (Building Industry 
Consulting Service International) – ведущая кон-
сультационная организация в телекоммуника-
ционной индустрии. Этот стандарт позволяет 
обеспечить проектирование и строительство D-
центров с учетом долгосрочной и безопасной 
эксплуатации, транспортной доступности, дает 
рекомендации выбора места для строительства, 
позволяет выполнить правильную планировку 
помещений, определиться с системами жизне-
обеспечения, с вопросами безопасности. Стан-
дарт BICSI 002 2011 [11] определяет пять клас-
сов готовности D-центров на основе таких че-
тырех критериев, как резервирование компо-
нентов, резервирование систем, заданный уро-
вень качества использования продуктов, меры 
по противодействию внешним воздействиям. 
Даны требования и рекомендации для оборудо-
вания (фидеры, распределительные устройства, 
системы бесперебойного питания, системы по-
стоянного тока, заземление и т. п.). Требования 
к телекоммуникационному обеспечению D-
центра включают вопросы формирования де-
маркационных точек с системами провайдеров, 

взаимодействия с провайдерами, требования к 
телекоммуникационному оборудованию, поме-
щениям, в которых это оборудование должно 
быть установлено, организации укладки кабеля 
и т. п. 

Самыми крупными провайдерами облачных 
технологий в 2011 году были признаны компа-
нии Amazon, Verizon / Terremark, IBM, 
Salesforce.com, CSC, Rackspace, Google, Blue-
Lock, Microsoft, Joyent. 

Облачные провайдеры имеют свои соб-
ственные D-центры, расположенные по всему 
миру. Самыми крупными D-центрами считают-
ся центры, имеющие площадь в диапазоне от 37 
тыс. кв. м (400000 кв. футов) до ста тысяч кв. м 
(1,1 млн. кв. футов). Крупнейший D-центр, соб-
ственником которого является Digital Realty 
(http://www.digitalrealty.com), расположен в Чи-
каго (S = 102193 кв. м). Всего у Digital Realty 
102 D-центров (общая площадь составляет 1,8 
млн. кв. м; дополнительно ведется реконструк-
ция помещений, суммарная площадь этих по-
мещений свыше двухсот тысяч кв. м), располо-
женных на четырех континентах и в девяти 
странах – США, Канаде, Нидерландах, Велико-
британии, Франции, Ирландии, Швейцарии, 
Сингапуре, Австралии. 

Вторым по размеру D-центром в мире явля-
ется QTS Metro Data Сenter в Атланте (штат 
Джорджиа, США), площадь которого – 91974 
кв. м. D-центры QTS (Quality Technology 
Services – http://www.qualitytech.com) располо-
жены в семи штатах США, 12 географических 
точках, общая площадь всех D-центров – почти 
300 тыс. кв. м. 

Одним из наиболее привлекательных райо-
нов США для разворачивания D-центров явля-
ется Северная и Центральная части штата Ва-
шингтон. В этом районе низкие цены на землю, 
электричество, развита оптоволоконная струк-
тура, хорошие погодные условия, низкий риск 
природных катаклизмов. В отчете об экономи-
ческом вкладе D-центров в центре и на севере 
штата Вашингтон [12] отмечается, что строи-
тельство D-центров (четыре построены и три 
строятся) и развитие индустрии D-центров при-
вносит в регион сотни миллионов долларов ин-
вестиций, открывает множество высокооплачи-
ваемых рабочих мест. 

Согласно данным, представленным на ре-
сурсе [1], в 2011–2012 годах в индустрии D-
центров в мире работает около 300000 человек. 
Данные по динамике роста объектов (D-
центров) свидетельствуют о том, что наиболь-
ший рост в 2011 году наблюдался в Турции 
(60%), Бразилии (45%), Колумбии (40%), Ар-
гентине (36%), России (29%), Китае (28%). В 

http://www.digitalrealty.com/
http://www.qualitytech.com/
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Мексике, Германии, странах Бенилюкс, Скан-
динавских странах, на востоке США, Италии, 
Индии, центре США, странах Юго-Восточной 
Азии, Австралии увеличение количества D-
центров находится в диапазоне 10–20%. Наблю-
дается также небольшой рост объектов и в Ка-
наде, странах Среднего Востока, Франции, Ис-

пании, Британии, западе США. На рис. 1 пред-
ставлен график распределения процента роста 
объектов по странам. Данные на этом рисунке, а 
также на рис. 2–5 представлены в форме Паре-
то-диаграммы (ранжирование по убыванию ве-
личины). 

 

Франция

Турция

Бразилия

Колумбия

Аргентина

Россия

Китай

Мексика
Германия

Бенилюкс Восток США

Запад США
Британия

Испания

Средний Восток

Австралия
Канада

Юго-Восточная Азия
Скандинавские страны

Италия Центр США

Индия

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

%

 
 

Рис. 1. Процент роста объектов (D-центров) по странам (профиль 2011–2012 гг.). 
 

Инвестиции в D-индустрию. Наибольший 
процент роста инвестиций наблюдается в стра-
нах Юго-Восточной Азии (118%), Турции 

(74%), России (59%), Австралии (50%). На рис. 
2 представлен рост процента инвестиций по 
странам. 
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Рис. 2. Процент роста инвестиций по странам (профиль 2011–2012 гг.). 
Если определить количественный размер 

инвестиций в индустрию D-центров на 2012 год, 
то страны, доминирующие на графике «про-
центного роста» инвестиций (см. рис. 2), в абсо-
лютных размерах инвестиций «скатываются» во 
вторую десятку. Здесь доминируют регионы с 
большим размером предшествующих вложений 

в эту индустрию и с большими объемами сво-
бодных капиталов, ищущих эффективного спо-
соба вложения. Самые большие инвестиции от-
мечены в США ($9,2 млрд.), Британии ($3,35 
млрд.), Китае ($3,1 млрд.). Достаточно большой 
размер инвестиций на развитие D-центров в 
Германии, Австралии, Бразилии (рис. 3). 
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Рис. 2. Распределение размера инвестиций в индустрию D-центров (2012 г.) 
 

Персонал D-центров. Разные страны ис-
пользуют разные модели привлечения рабочей 
силы в D-центры. В развитых странах предпо-
чтение отдается квалифицированным сотрудни-

кам с большим стажем работы: в Германии 76% 
сотрудников имеют стаж свыше 10-ти лет (рис. 
4). Очевидно, при этом в центре тяжести нахо-
дятся надежность и ответственность персонала. 
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Рис. 3. Процент сотрудников в индустрии D-центров со стажем более 10-ти лет. 
В развивающихся странах предпочтение от-

дается сотрудникам, имеющим степень маги-
стра или кандидата наук. В России такие со-
трудники составляют 79% персонала D-центров, 
в Бразилии таких две трети, в Индии и на Сред-
нем Востоке половина персонала имеет соот-

ветствующие дипломы (см. рис. 5). Очевидно, 
что при этом главной характеристикой персона-
ла, с точки зрения работодателя, является спо-
собность быстро усваивать навыки работы с но-
вой, импортируемой издалека и дорогой техни-
кой. 
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Рис. 4. Процент сотрудников, имеющих степень магистра или PhD. 
 

Заработная плата в D-индустрии. Доста-
точно трудно сопоставить разные страны по 
уровню зарплат персонала D-центров. Сопо-

ставление номинальной величины заработной 
платы, выраженной в какой-то одной валюте, не 
несет в себе однозначно интерпретируемой ин-
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формации из-за больших различий в социаль-
ных условиях разных стран. Мы попытались уй-
ти от этой неоднозначности, сопоставляя зар-
платы персонала D-центров с зарплатами врачей 
в тех же странах за год. 

Рис. 6 демонстрирует результаты такого со-
поставления. Точки и хрестики – это различные 
страны, а сплошная линия – это гипотетическая 
линия равных зарплат врачей и D-персонала. 

Этот рисунок допускает двоякую интерпре-
тацию: 
1) в развивающихся странах работа врача недо-

оценена и врачи получают меньше, чем они 
того заслуживают – если принять, что зар-
плата D-персонала является рыночно-
адекватной; 

2) если же принять, что зарплата медиков в раз-
вивающихся странах диктуется традицией и 
является рыночно-адекватной, то зарплата D-
персонала в этих странах является завышен-
ной, включает в себя некоторый «бонус» но-

визны и технологичности, становясь привле-
кательной для образованной молодежи. 

Соответственно, возможны две интерпрета-
ции и для развитых стран: 
1) зарплаты D-персонала в этих странах рыноч-

но-адекватны, но зарплата медиков завышена 
из-за чрезмерного внимания общества к ка-
честву медицинского обслуживания; 

2) зарплаты медиков традиционны и рыночно-
адекватны, но зарплаты D-персонала зани-
жены, поскольку их работа, по представле-
ниям работодателей, требует только доста-
точного опыта и не связана с большими со-
циальными ожиданиями в обществе. 

Выводы. Представленные количественные 
и качественные данные о глобальной индустрии 
D-центров позволяют оценить динамику и пер-
спективы этой отрасли. Инвестиции в инду-
стрию дата-центров считаются надежными, и 
данный период времени можно охарактеризо-
вать как фазу активного развития этой отрасли. 

 

 
 

Рис. 5. Средние годовые зарплаты в индустрии D-центров vs зарплаты врачей по странам. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Datacenter Dynamics [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.datacenterdynamics.com/ 
research/market-growth-2011-2012. 

2. The price is right: towards location-independent costs 
in datacenters / [H. Ballani, P. Costa, Th. Karagian-
nis, A. Rowstron] // Proceedings of the 10th ACM 

Workshop on Hot Topics in Networks, November 
2011, Cambridge, MA. – NY, USA : ACM, 2011. – 
Article № 23. – 6 p. 

3. Towards predictable datacenter networks / [H. Balla-
ni, P. Costa, Th. Karagiannis, A. Rowstron] // ACM 
SIGCOMM Computer Communication Review, Vol-
ume 41, Issue 4, August 2011. – NY, USA : ACM, 

http://www.datacenterdynamics.com/%20research/market-growth-2011-2012
http://www.datacenterdynamics.com/%20research/market-growth-2011-2012


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 122 

2011. – P. 242–253. 
4. CloudCmp: comparing public cloud providers / 

A. Li, X. Yang, S. Kandula, M. Zhang // Proceedings 
of the 10th annual conference on Internet measure-
ment. – NY, USA : ACM, 2010. – P. 1–14. 

5. Cloud Sustainability Dashboard: Dynamically As-
sessing Sustainability of Data Centers and Clouds / 
[C. Bash, T. Cader, Y. Chen, D. Gimach, R. Kauf-
man et al.] // HPL-2011-148, September, 2011. – Pa-
lo Alto, CA, USA : Hewlett Packard, 2011. – 7 p. 

6. Eddy N. Financial Services Specialists Flock to the 
Cloud: Gartner / Nathan Eddy [Электронный 
ресурс] // eWeek.com, 01.11.2011. – Режим досту-
па : http://www.eweek.com/c/a/Finance-IT/Cloud-
Computing-Impacting-Financial-Services-Specialists-
Gartner-645873/. 

7. Gantz J. F. Cloud Computing's Role in Job Creation 
[Электронный ресурс] / J. F. Gantz, S. Minton, A. 
Toncheva [report № 233532]. – IDC, 2012. – 14 p. – 
Режим доступа : microsoft.com/presspass/download/ 
features/2012/IDC_Cloud_jobs_White_Paper.pdf. 

8. TIA 942 / Datacenter Standards Overview [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.adc. 
com/Attachment/1270711929361/102264AE.pdf. 

9. Telecommunications Infrastructure Standard for Data 
Centers – ANSI/TIA-942-2005. – Arlington, VA : 
Telecommunications Industry Association, 2005. – 
148 p. 

10. Чернобровцев А. Как построить ЦОД: лучшие 
практики [Электронный ресурс] / А. Чернобро-
вцев // Computerworld Россия. – Режим доступа : 
http://www.osp.ru/news/articles/2010/40/13004368/. 

11. BICSI 002 2011 Data Center Design and Implemen-
tation Best Practices. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://www.bicsi.org/uploadedfiles/ 
BICSI_002_Sample.pdf. 

12. The Economic Contributions of Data Centers in 
North Central Washington / Washington Research 
Council, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.researchcouncil.org/docs/PDF/ 
WRCEconomics/TheEconContribFullReport.pdf. 

 
 
УДК 330.322.01:339.97 

Фролова Т. О. 

ІНВЕСТИЦІЙНА МОТИВАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ 
ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ 

Визначено мотиваційні чинники для залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на макро- та 
мікрорівнях. Окреслено головні напрями інвестиційних інтересів, а також проаналізовано найваж-
ливіші мотиваційні критерії, які стають визначальними при виборі місця для здійснення інвестуван-
ня. 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, мотиваційні цілі, мотиваційні фактори, інтереси ін-
весторів, транснаціональні корпорації. 

Определены мотивационные факторы для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
на макро- и микроуровнях. Очерчены главные направления инвестиционных интересов, а также 
проанализированы важнейшие мотивационные критерии, которые становятся определяющими при 
выборе места для осуществления инвестирования. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, мотивационные цели, мотивационные 
факторы, интересы инвесторов, транснациональные корпорации. 

Motivational factors are determined to attract foreign direct investment (FDI) on the macro-micro lev-
els that. Outlines the main directions of investment interests, as well as analyzes the major motivational cri-
teria which are decisive in selecting a location for investment. 

Key words: foreign direct investment, motivational goals, motivational factors, the interests of inves-
tors, multinational corporations. 

 
Постановка завдання. Розвиток сучасного 

міжнародного інвестиційного процесу зумовлю-
ється форсованим розвитком глобалізації. Реалії 
сучасних глобальних процесів впливають як на 
розвиток власне міжнародної інвестиційної дія-
льності, так і на систему міжнародного бізнесу, 
формуючи нові його імперативи та прояви в 
умовах інтернаціоналізації, транснаціоналізації. 
Актуальним в особливостях розвитку міжнаро-
дного інвестування можна вважати формування 
нових його мотивацій, проявів у контексті пог-

либлення глобалізаційних процесів і формуван-
ня глобального середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
за проблемою. Дослідження різних аспектів ін-
вестиційного процесу є предметом наукових 
пошуків ряду вітчизняних та зарубіжних науко-
вців. Зокрема, управління процесом залучення 
іноземного капіталу розглядають А. Пересада, 
Ю. Будюк, В. Мартиненко, О. Рибалка. Аналіз 
окремих факторів, що впливають на інвестицій-
ну активність у своїх працях, описують україн-
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ІНВЕСТИЦІЙНА МОТИВАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ 
ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ 

Визначено мотиваційні чинники для залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на макро- та 
мікрорівнях. Окреслено головні напрями інвестиційних інтересів, а також проаналізовано найваж-
ливіші мотиваційні критерії, які стають визначальними при виборі місця для здійснення інвестуван-
ня. 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, мотиваційні цілі, мотиваційні фактори, інтереси ін-
весторів, транснаціональні корпорації. 

Определены мотивационные факторы для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
на макро- и микроуровнях. Очерчены главные направления инвестиционных интересов, а также 
проанализированы важнейшие мотивационные критерии, которые становятся определяющими при 
выборе места для осуществления инвестирования. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, мотивационные цели, мотивационные 
факторы, интересы инвесторов, транснациональные корпорации. 

Motivational factors are determined to attract foreign direct investment (FDI) on the macro-micro lev-
els that. Outlines the main directions of investment interests, as well as analyzes the major motivational cri-
teria which are decisive in selecting a location for investment. 

Key words: foreign direct investment, motivational goals, motivational factors, the interests of inves-
tors, multinational corporations. 

 
Постановка завдання. Розвиток сучасного 

міжнародного інвестиційного процесу зумовлю-
ється форсованим розвитком глобалізації. Реалії 
сучасних глобальних процесів впливають як на 
розвиток власне міжнародної інвестиційної дія-
льності, так і на систему міжнародного бізнесу, 
формуючи нові його імперативи та прояви в 
умовах інтернаціоналізації, транснаціоналізації. 
Актуальним в особливостях розвитку міжнаро-
дного інвестування можна вважати формування 
нових його мотивацій, проявів у контексті пог-

либлення глобалізаційних процесів і формуван-
ня глобального середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
за проблемою. Дослідження різних аспектів ін-
вестиційного процесу є предметом наукових 
пошуків ряду вітчизняних та зарубіжних науко-
вців. Зокрема, управління процесом залучення 
іноземного капіталу розглядають А. Пересада, 
Ю. Будюк, В. Мартиненко, О. Рибалка. Аналіз 
окремих факторів, що впливають на інвестицій-
ну активність у своїх працях, описують україн-
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ські вчені А. Гайдуцький, М. Олексів, О. Пін-
дюк, а також іноземні дослідники Дж. Хард та 
Ф. Кайзер. Проблематику ПІІ та економічного 
зростання піднімають Г. Варламова, Е. 
Борештейн, Дж. Де Грегоріо та Дж.-В. Лі. Огляд 
мотиваційних факторів для іноземного інвесту-
вання дослідили А. Кудіна, Н. Маргіта, Г. Васи-
льченко та ін. 

Незважаючи на те, що проблема залучення 
ПІІ широко досліджувана серед науковців, дещо 
поза увагою залишилось питання аналізу моти-
ваційних факторів при здійсненні ПІІ. Оскільки 
успішність інвестиційного процесу залежить від 
ефективно проведеної політики щодо іноземних 
інвестицій, це питання набуває особливої актуа-
льності. 

Мета даної роботи – визначення природи 
та мотивів міжнародного інвестування в процесі 
інтернаціоналізації господарських операцій. 

Викладення основного матеріалу. Доці-
льно зауважити, що не існує чіткого розподілу 
мотивів інвестування для окремих типів еконо-
мік. Очевидно, мотивація інвестора зростає за 
рахунок накопичення значної кількості мотива-
ційних критеріїв певною країною та їх різноп-
лановості. 

Можна також припустити, що переважання 
мотиваційних чинників виключно одного на-
прямку стає причиною значних дисбалансів 
внаслідок домінування певного типу економіч-
ної діяльності. 

Тому, як зазначає В. Мартиненко, державна 
політика господарської діяльності має бути 
спрямовуючим та координуючим чинником у 
формуванні конкурентоспроможності націона-
льних виробників, захисті внутрішнього інвес-
тиційного середовища від зовнішніх та внутрі-
шніх негативних впливів [1]. 

Для відпрацювання ефективної інвестицій-
ної стратегії необхідно визначити фактори, які 
сприяють залученню іноземних інвестиційних 
ресурсів. 

Використання іноземного капіталу – неод-
нозначний за своїми наслідками процес для кра-
їни-отримувача, який характеризується взаємо-
дією позитивних та негативних тенденцій. Йо-
му, як і будь-якому комплексному суспільно-

економічному явищу, властивий внутрішній ди-
намізм, який, у свою чергу, пов’язаний з виник-
ненням та реалізацією сукупності суперечливих 
інтересів суб’єктів різних рівнів, що беруть уч-
асть в інвестиційній співпраці. 

Структурними елементами такої системи 
інтересів виступають, по-перше, економічні ін-
тереси окремих держав світового господарства, 
що виникають під час здійснення ними еконо-
мічних функцій на міжнародному рівні; по-
друге, економічні інтереси національних сус-
пільств, об’єднань, відомств, міністерств, регіо-
нів, які прямо або опосередковано беруть участь 
в міжнародній інвестиційній взаємодії; по-третє, 
інтереси національних та спільних підприємств, 
що діють як на двосторонній, так і багатосто-
ронній основі. 

Зокрема Дж. Даннінг відзначає, що зарубі-
жний інвестор буде схильний інвестувати капі-
тал в дану країну за умови, якщо він 
1) володіє специфічними перевагами власності 

на актив, що дозволяє витягувати ренту;  
2) обізнаний про переваги країни, що дозволя-

ють ефективно використовувати даний актив; 
3) має переваги порівняно з іншими зарубіжни-

ми інвесторами; 
4) має довгострокову стратегію, відповідну да-

ній інвестиції [2, с. 133–134]. 
Рішення потенційних інвесторів щодо вкла-

дання капіталу в ту чи іншу країну мотивується 
сукупністю політичних, соціально-економічних, 
фінансових, соціо-культурних, організаційно-
правових та географічних факторів, що мають 
місце в тій або іншій країні та приваблюють або 
відштовхують інвесторів, прийнято називати її 
інвестиційним кліматом. Ранжування країн сві-
тової спільноти за індексом інвестиційного клі-
мату або зворотному йому показнику – індексом 
ризику – характеризує відносну інвестиційну 
привабливість країни і є своєрідним барометром 
для іноземних інвесторів. 

Мотивацію можна розглядати як на мікро-, 
так і макрорівнях. На макроекономічному рівні 
у теоретичному плані мотивація ПІІ обумовлена 
співвідношенням переваг/недоліків контрактних 
та інвестиційних стратегій міжнародного бізне-
су (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Основні форми виходу на зарубіжні ринки [3, с. 47]. 

 

Форма виходу Переваги Недоліки 
Експорт • Збереження контролю 

• Підтримка виробництва в країні 
• Вразливість перед зарубіжними 
протекціоністськими бар’єрами 
• Чутливість щодо коливань валю-
тних курсів 

Контрактні коопераційні угоди 
• ліцензування 
• франчайзинг 

Невисока потреба в інвестиціях Мінімальний рівень реального кон-
тролю 
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Спільні підприємства • Мінімальність ризику 
• Потреба в менших затратах, ніж 
у разі створенні власної виробничої 
філії 

• Необхідність високодеталізованої 
контрактної роботи 
• Складність управління 

Створення за кордоном власної 
виробничої філії 

• Забезпечення повного контролю 
• Локалізування виробництва 

• Необхідність значних інвестицій 
• Можлива непопулярність з полі-
тичної точки зору 

 

Макромотивація ПІІ є очевидною і достат-
ньо висвітленою в спеціальній економічній лі-
тературі. Ключові фактори інвестиційної при-
вабливості країни: освічена, кваліфікована і во-
дночас відносно дешева робоча сила; наявність 
значних (унікальних) природних ресурсів; міст-
кість ринку; розвинута інфраструктура; дієва і 
справедлива правова система (рівні можливості 
для іноземних і вітчизняних інвесторів); послі-
довна макроекономічна політика; підприємни-
цька культура тощо. 

Таким чином, цікаво з’ясувати мотиви ви-
бору компаніями тієї або іншої стратегії, а та-
кож ступінь подібності або розходження про-
блем, з якими вони зіштовхуються у своїй дія-
льності. Компаніям, що мають намір поставляти 
продукцію за кордон, необов’язково створювати 
підприємства в даній країні, оскільки в них є 
можливість просто продати ліцензію на вироб-
ництво своїх товарів або послуг з метою одер-
жання прибутку з ліцензійних платежів. 

Мотивацію зарубіжного інвестування тран-
снаціональної компанії (ТНК) добре розкриває 
теорія інтерналізації, яка пояснює підстави інве-
стиційної діяльності ТНК можливістю організа-
ції власного інтернального ринку, який поєднує 
постачання, виробництво та збут. Ця теорія ви-
користана як основа авторської концепції: інве-
стиційні проекти ТНК і в країні базування, і за її 
межами – це спроба створити групу зв’язаних 
між собою видів діяльності, яку можна назвати 
корпораційним кластером. 

Мотивацією ТНК створювати такий кластер 
є мета забезпечити найбільші можливі сукупні 
значення теперішньої вартості потоку платежів 
від сукупності здійснюваних компанією інвес-
тиційних проектів, а не обов’язково від кожного 
проекту: менші обсяги прибутку від одних видів 
діяльності будуть компенсовані більшою при-
бутковістю інших видів діяльності корпорації, 
які знаходяться в одному товарно-грошовому 
ланцюгу. 

Мотиви, за якими компанії приймають рі-
шення про здійснення діяльності в тій або іншій 
країні, відрізняються великою різноманітністю. 

Щоб бути повноцінним інвестиційним пар-
тнером, компанія має на сьогодні відповідати 
певним вимогам. Це, насамперед, орієнтова-
ність компанії на роботу в умовах ринку; гарний 
менеджмент; інформаційна відкритість; прозо-

рість роботи, чіткі види діяльності; наявність 
стратегії розвитку; наявність ніші на ринку, чіт-
кі представлення про потреби ринку, його перс-
пективи, рівень конкуренції тощо; наявність яс-
ної можливості одержання прибутку від вкладе-
них інвестицій і його трансферту; чітке подат-
кове планування, гарна бухгалтерія й аудитор-
ський звіт. 

Перераховані чинники формують напрями 
та шляхи міжнародної інвестиційної взаємодії. 
У більш практичному плані важливе значення 
мають, перш за все, потенційні можливості тієї 
або іншої країни приймати капітал в певних ма-
сштабах і формах, умови його використання із 
забезпеченням достатнього для інвестора при-
бутку (доходу) при допустимому рівні ризику. 

В той же час є ряд факторів, що заважають 
надходженню ПІІ на ринок країни, а саме: полі-
тична нестабільність; політичне опозиціювання; 
обмеження репатріації капіталу та прибутку з 
приймаючої країни в країну інвестора; відсут-
ність правових норм як прозорих, передбачува-
них правил, що регулюють комерційні відноси-
ни, які є незалежними від політичного втручан-
ня і корупції та підлягають незалежним судам 
тощо; відсутність привабливих об’єктів інвесту-
вання, особливо у країнах з перехідною еконо-
мікою. 

В умовах міжнародного інвестиційного се-
редовища, що швидко змінюється, відбувається 
переоцінка різних чинників, які визначають су-
часні тенденції. Знижують своє значення такі 
показники, як географічна сегментація, конти-
нентальна або регіональна прив’язка, зміна 
структури інвестицій, походження джерел інве-
стування. Посилюються чинники політичного, 
фінансово-економічного та природного змісту, а 
також чинники, пов’язані з процесом глобальної 
інституціоналізації господарства. Сучасні тен-
денції розвитку світового інвестиційного проце-
су, на думку автора, можна було б структурува-
ти за такими векторами, як розвиток якості та 
інституціоналізації світового господарства. 

В останнє десятиліття характерною рисою 
світового інвестиційного процесу стала його 
спрямованість в капітал, що забезпечує зрос-
тання рівня ресурсної конкуренції. Багато в чо-
му це явище пов’язане з діяльністю ТНК. Дослі-
дниками виділяється еволюція транснаціональ-
ного капіталу, яка призвела до того, що кожна з 
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розвинених країн зараз має в своєму розпоря-
дженні 2–3 фінансово-промислових групи, що 
суперничають між собою та «іноземними» кон-
курентами в масштабах світового ринку. 

ТНК та пов’язані з ними інвестиційні пото-
ки орієнтовані в основному на галузі, що воло-
діють певними якісними характеристиками, до 
яких можна віднести не лише сировинні, але і 
високотехнологічні галузі виробництва, що від-
різняються високими вхідними бар’єрами, а та-
кож крупні об’єкти, що вимагають значних фі-
нансово-матеріальних ресурсів для своєї реалі-
зації. У цих галузях і сферах економіки ТНК ви-
користовуються такі конкурентні переваги, як 
монополізація знань, технологій та інформації, 
здобуття яких стає можливим завдяки застосу-
ванню корпоративних стратегій, заснованих на 
інтенсивних інвестиційних технологіях. 

Доступ до зовнішніх джерел інвестицій дає 
транснаціональним корпораціям також перевага 
в галузях, що характеризуються високим рівнем 
витрат на НДДКР, що мають в своєму розпоря-

дженні значні інтелектуальні ресурси. Вказана 
обставина, у свою чергу, веде до якісних змін в 
самих галузях, а в перспективі і у всій економі-
чній структурі, сприяючи концентрації капіталу 
і відповідно зосередженню інвестиційних пото-
ків на обмеженому колі капіталомістких напря-
мів, вектор яких, як правило, збігається з векто-
ром глобалізаційного розвитку. 

Виходячи з визначальних мотивів ТНК під 
час інвестування в економіку іншої країни, еко-
номічні чинники можна поділити на такі чотири 
групи:  
- пошук ресурсів; 
- пошук способів ефективного виробництва; 
- пошук та вибір ринків; 
- пошук інтелекту та знань. 

Ці напрями вкладення ПІІ доцільно розгля-
дати у взаємозв’язку з мотиваційними цілями 
інвестування, тому що мета інвестора досяга-
ється саме через використання рiзних мотива-
ційних факторів інвестування та їх цілей (див. 
рис. 1). 
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Рис. 1. Взаємодія мотиваційних цілей і факторів міжнародного інвестування. 
 

Перша група мотивів обумовлена наявніс-
тю за кордоном багатих природних pecypcів, 
дешевої кваліфікованої робочої сили та розви-
неної матеріальної інфраструктури – історично i 
тривалий час (майже до початку другої світової 
війни) була найважливішою умовою залучення 
іноземних інвесторів. 

Наявність достатньо збалансованих приро-
дних ресурсів, їх якість, ефективність, мобіль-
ність та ліквідність здатні в тій чи іншій мірі ре-
алізовувати інвестиційні інтереси іноземних ін-
весторів [4]. Хоча історично наявність природ-

них ресурсів, таких як мінерали, сировина та 
сільськогосподарська продукція, були найваж-
ливішою детермінантою для ПІІ, вага цього 
критерію достатньо знизилась протягом остан-
ніх десятиліть. На даний час доступність приро-
дніх ресурсів – далеко не провідний критерій 
при виборі території для здійснення інвестуван-
ня. 

Активний перебіг глобалізаційних процесів 
сприяє стиранню кордонів між країнами та ін-
тенсифікації діяльності в межах глобальних то-
ргівельних об’єднань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ІНВЕСТУВАННЯ 

МОТИВАЦІЙНІ ЦІЛІ ІНВЕСТУВАННЯ 
 

I 
ПІІ, орієнтовані на 

пошук ресурсів 
Сфери інтересу: 

- якісна та дешева сиро-
вина; 

- дешева некваліфікована 
робоча сила; 

- кваліфіковані праців-
ники; 

- умови залучення місце-
вих субпідрядників/ по-
стачальників; 

- фізична інфраструктура 
(порти, дороги тощо). 

ОДЕРЖАННЯ ПРИБУТКУ, УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ, ДОСТУП ДО 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ  

   

Захоплення за  
кордоном багатих  

природних ресурсів 

Географічна екс-
пансія нових 
ринків збуту 

Освоєння 
нових  

технологій 

Участь у 
капіталі 

Диверсифі-
кація 

II 
ПІІ, орієнтовані 
на вибір ринків 
Сфери інтересу: 

- обсяг ринку та до-
ходність капіталу; 

- зростання ринку; 
- доступ до регіо-

нальних та світових 
ринків; 

- подолання імпорт-
них бар’єрів; 

- структура ринків. 

III 
ПІІ, орієнтовані на 

ефективность 
Сфери інтересу: 

- потенціал зростання 
рівня продуктивності; 

- економія транспортних 
та комунікаційних ви-
трат; 

- потенціал високої до-
даної вартості; 

- перспективи форму-
вання та розвитку стра-
тегічних зв’язків, інтег-
рація в світову еконо-
міку. 

IV 
ПІІ, орієнтовані 
на пошук інте-
лекту та знань 
Сфери інтересу: 

- найновіші техноло-
гії та інновації; 

- забезпечення роз-
витку робочої сили; 

- здатність до швико-
го начавння; 

- висока працездат-
ність; 

- потенціал наявних 
можливостей. 

Невеликі та маловідомі підприємства, про-
дукція яких орієнтована  

на внутрішній ринок 

Відомі підприємства та транснаціональні 
корпорації, продукція яких орієнтована на 

експорт 
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До другої групи мотиваційних чинників 
належать ємність ринку i темпи його зростання. 

Для іноземного інвестора нові ринки дають 
змогу економити за рахунок масштабу вироб-
ництва i залишатись конкурентоспроможним й 
розширювати свою діяльність. До цієї групи до-
речно включити подолання імпортних бар’єрів 
та захоплення нових ринків збуту продукції, 
здобуття контролю над цими ринками, дивер-
сифікацію форм конкурентної боротьби. 

Хронічна нестача внутрішніх заощаджень 
провокує тенденцію, за якої зростає ефектив-
ність залучених іноземних інвестицій. Найбільш 
позитивний вплив ПІІ на макроекономічні інди-
катори спостерігається в економіках країн, що 
розвиваються. Потреба в значній реструктури-
зації та модернізації місцевих підприємств, зва-
жаючи на обмежені внутрішні ресурси, створює 
умови, в яких потенційні вигоди від ПІІ особли-
во цінуються. 

На думку експерта Міжнародного центру 
перспективних досліджень О. Піндюка, інозем-
ний капітал здатний компенсувати нестачу вну-
трішніх заощаджень і не може «втекти» зі шви-
дкістю портфельних інвесторів чи комерційних 
банків-позичальників. ПІІ дозволяють підтри-
мувати необхідні рівні споживання та інвести-
цій, незважаючи на коливання доходів економі-
чних агентів. Більше того, це джерело фінансу-
вання не створює боргових зобов’язань для кра-
їни-отримувача, і весь ризик інвестування бе-
руть на себе іноземні компанії [5]. 

В умовах активного залучення іноземного 
капіталу завдання економічної політики полягає 
в тому, щоб зростаючий попит на внутрішньому 
ринку був забезпечений пропозицією. Це обме-
жуватиме зростаючий імпорт споживчих това-
рів і формуватиме резерв інвестиційних засобів 
на оновлення основних фондів. 

Збутова інвестиційна привабливість країни 
включає ємність, масштаби, структуру, динамі-
ку розвитку внутрішнього ринку країни, а також 
його здатність сприйняти велику кількість мате-
ріально-технічних ресурсів, наданих інвестора-
ми або продукції, виробленої інвесторами. 

Незадовільний надлишковий внутрішній 
попит як чинник зростання ВВП сприяє залу-
ченню ПІІ через перспективу розширення роз-
мірів ринку та можливості нарощення виробни-
чих потужностей. У цьому випадку одним з де-
структивних факторів виступає нерозвиненість 
внутрішньої інфраструктури, що може стриму-
вати інтенсивність процесу прямого іноземного 
інвестування. 

Третя група чинників мотивується пошу-
ком загальної ефективності та уміщує раціона-
лізацію структури виробництва і вдосконалення 

управління економічними процесами. Інозем-
ний інвестор, який прагне підвищити конкурен-
тоспроможність своєї продукції, має скориста-
тись перевагами у забезпеченості ресурсами, 
розвитку інфраструктури, організації i впрова-
дженні нових технологій й сучасного менедж-
менту. 

Недостатній рівень конкуренції на внутріш-
ньому ринку розглядається іноземними інвесто-
рами як позитивна передумова для входження 
на ринок. Досвід свідчить, що іноземні інвести-
ції можуть підвищувати рівень конкуренції на 
внутрішньому ринку, сприяючи таким чином 
зростанню економічної ефективності. Нові гра-
вці кидають виклик компаніям, які вже зафіксу-
вали свою позицію на ринку, змушуючи їх при-
стосовуватися до нових умов, щоб залишатися 
конкурентоспроможними. Усунення перешкод 
для входження великої кількості зарубіжних 
фірм з довгостроковою стратегією розвитку 
сприятиме запобіганню концентрації надмірної 
ринкової влади недобросовісними інвесторами. 

Підвищена гранична віддача на капітал та-
кож сприяє активізації інвестиційних процесів. 
Емпіричні результати В. Шевчука [6] вказують 
на значний розрив між граничною віддачею на 
капітал (англ. МРK) у країнах з відмінним рів-
нем економічного розвитку. Віддача на капітал 
є набагато вищою у країнах, що розвиваються. 
Важливо, що у відкритій економіці виникають 
можливості тривалого підтримання МРK на за-
вищеному рівні, попри залучення значної кіль-
кості іноземного капіталу. Якщо для закритої 
економіки акумуляція капіталу повинна супро-
воджуватися зниженням віддачі на капітал, то у 
малій відкритій економіці значення МРK визна-
чено світовими інвестиційними ресурсами, 
оскільки товари можуть експортуватися за сві-
товою ціною. В залежності від обсягів залучен-
ня іноземного капіталу країна може спеціалізу-
ватися на виробництві більш капіталоємних то-
варів, що дозволяє уникнути спадної віддачі на 
капітал. 

Фіскальні пільги застосовуються з метою 
сприяння зростанню податкових надходжень до 
бюджету приймаючої країни [7]. Звичайно, ін-
коли доводиться знижувати податкові ставки і, 
як наслідок, відмовлятися від частини доходів з 
метою додаткового залучення ПІІ. В досліджен-
нях для України зазначається, що податкові 
пільги не можуть компенсувати недоліки не-
сприятливого інвестиційного середовища. Тому 
вони не впливають на потоки ПІІ. Стратегічні 
інвестори орієнтуються на довгостроковий пе-
ріод, а оскільки податкові канікули – заходи ко-
роткострокового характеру, вони не беруться до 
уваги інвесторами [8]. 
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Четверта група мотиваційних факторів 
характеризується пошуком інтелекту та знань. 

В умовах сьогодення дуже важливим для 
корпорацій постає визначення своїх цілей та за-
вдань управління знаннями, які надають багато 
можливостей для реального підвищення ефек-
тивності бізнесу. 

Менеджмент інтелекту дає можливість мо-
делювати (шляхом залучення в діалог) динаміч-
ний міжособистісний процес передачі знання. 

Роберт Бакмен наголошує, що наступила 
епоха компаній, орієнтованих на знання (knowl-
edgedriven). І в цій ситуації попереду виявляєть-
ся той, хто зумів сконцентрувати в рамках своєї 
організації неформалізований інтелектуальний 
досвід і зрозумів, як передавати його від одного 
співробітника іншому [9]. Наполеон Хилл вва-
жає, що гарні мізки, якщо їх правильно піднес-
ти, є більш перспективним товаром, ніж який-
небудь інший, і можуть принести набагато бі-
льше, як це буває у випадку з дійсними інвести-
ціями, ніж дохід від банківського депозиту [10]. 

Сьогодні неможливо представити по-
справжньому ефективну організацію, що не 
займається тією чи іншою мірою управлінням 
знаннями. Успішний досвід у цій області де-
монструють такі іноземні компанії, як Microsoft, 
British Petroleum, McKinsey & Company, та деякі 
крупні вітчизняні підприємства, наприклад, 
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний за-
вод». 

В умовах значного відставання технологіч-
ного розвитку зростає показник можливої еко-
номічної віддачі щодо технологій, які плану-
ються для запровадження на ринок. Згідно з 
припущенням моделі Е. Борештейна, Дж. Де 
Грегоріо та Дж.-В. Лі іноземні інвестори, які 
присутні на ринку, полегшують процес осво-
єння нових технологій для місцевих фірм, таким 
чином сприяючи технологічному прогресу та 
загальному зростанню економіки [11]. Для краї-
ни-реціпієнта ПІІ передача знань і технологій 
місцевим фірмам та фахівцям спричиняє зрос-
тання продуктивності, пожвавлення конкуренції 
і вдосконалення доступу для експорту за кор-
дон. 

ПІІ також сприяють трансферу технологій, 
які не можуть бути здійснені шляхом простого 
фінансового інвестування чи торгівлі товарами 
та послугами [7]. Залучення іноземного капіталу 
також забезпечує набагато швидшу передачу 
технологічних засобів, порівняно з ліцензуван-
ням угод та міжнародною торгівлею. Світовий 
досвід свідчить, що розвинені країни не ставили 
за мету насамперед залучення фінансового капі-
талу самого по собі. Ключовими ресурсами, які 
вони прагнули отримати, були іноземні техно-

логії та досвід. Внутрішні передачі технологій у 
компаніях вважались кращим варіантом, ніж 
коли цей процес відокремлювався у самостій-
ний елемент економічної політики [12]. 

Узагальнюючи основні мотиви інвесторів 
щодо просування свого капіталу за кордон, мо-
жна зробити висновок, що основною рушійною 
силою таких процесів є турбота про постійну 
підтримку конкурентоспроможності власної 
продукції, виробництва та компанії загалом, а 
також постійний контроль i розширення ринків 
збуту продукції. 

Звідси сформуємо систему мотиваційних 
чинників та механізмів, що спонукають інвесто-
рів до просування капіталу в iншi країни. 

Прийняття потенційними учасниками кор-
поративних відносин рішень щодо співробітни-
цтва, а також подальшого вибору форм, харак-
теру та міри участі у корпоративних відносинах 
обумовлюється існуванням складного індивіду-
ального сполучення інтересів, потреб, мотивів, 
цінностей, ідеалів, стимулів учасників, що зна-
ходять прояв у різних ситуаціях корпоративного 
розвитку. Різноманіття передумов корпоратив-
ного співробітництва обумовлюють необхід-
ність формування відповідного складного інвес-
тиційного мотиваційного механізму корпорати-
вного розвитку компаній. 

Мотиваційний механізм корпоративного 
розвитку компаній є однією з найважливіших 
складових загального механізму забезпечення 
зацікавленості учасників корпоративних відно-
син у досягненні максимальних економічних і 
соціальних результатів корпоративного співро-
бітництва та впорядкованою сукупністю моти-
вів досягнення складної мети корпоративного 
співробітництва (результативної мотивації). 
Структура і складність мотиваційного механіз-
му корпоративного розвитку мають бути адек-
ватні структурі й складності загальних цілей ко-
рпорації. 

Послідовність формування інвестиційного 
мотиваційного механізму корпоративного роз-
витку компаній наведено на рис. 2. 

Таким чином, іноземні інвестиції є сьогодні 
тим ресурсом, який, в усякому разі, в ближчій 
перспективі, може найвагоміше сприяти підви-
щенню ефективності підприємств, а відтак і ро-
звитку відповідних міст, поліпшенню соціаль-
ного захисту громадян. 

Висновки. Рішення потенційних інвесторів 
щодо вкладання капіталу в ту чи іншу країну 
мотивується сукупністю політичних, соціально-
економічних, фінансових, соціо-культурних, ор-
ганізаційно-правових та географічних факторів, 
що мають місце в тій або іншій країні та при-
ваблюють або відштовхують інвесторів. 
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Рис. 2. Послідовність формування інвестиційного мотиваційного механізму розвитку корпорацій. 
 

Виходячи з визначальних мотивів трансна-
ціональних компаній під час інвестування в 
економіку іншої країни, економічні чинники 
можна поділити на чотири групи: 
- пошук ресурсів, 
- пошук способів ефективного виробництва, 
- пошук та вибір ринків, 
- пошук інтелекту та знань. 

Ці напрями вкладення ПІІ доцільно розгля-
дати у взаємозв’язку з мотиваційними цілями 
інвестування, тому що мета інвестора досяга-
ється саме через використання різних мотива-

ційних факторів та цілей інвестування. 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Мартиненко В. Ф. Формування системи держав-
ного управління інвестиційним процесом в Укра-
їні : автореф. дис. ... докт. наук з держ. управління : 
спец. 25.00.02 «Механізми державного управлін-
ня» / В. Ф. Мартиненко ; Нац. акад. держ. управ-
ління при Президентові України. – К., 2006. – 31 с. 

2. Яременко В. Г. Инвестирование : учеб. пособие / 
В. Г. Яременко. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 
168 с. 

3. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна інвестиційна діяль-
ність / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. 
Мозковий ; [за ред. Д. Г. Лук’яненка]. – К. : 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЇ 

Встановлення пріоритетних цілей 
розвитку корпорацій 

Встановлення мотиваційного комплексу 
досягнення цілей розвитку корпорацій 

ПОБУДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЇ  

Визначення 
корпоративних цілей ро-

звитку компанії 
Визначення мотиваційного комплексу досягнення 

цілей корпоративного розвитку 

Визначення 
індивідуальних цілей ро-

звитку компанії Визначення мотиваційного комплексу 
досягнення індивідуальних цілей корпорації 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ 

Визначення структури мотивації учасників корпоративних відносин та оцінка синергетичної 
підтримки цілей корпоративного співробітництва 

Визначення корпоративної стратегії 

Формування стратегічного інвестиційного портфеля корпорації 

Розробка корпоративної стратегії розвитку компанії 

Контроль та прогнозування змін умов корпоративного розвитку та стану факторів, 
які мотивоутворююче впливають на учасників корпоративних відносин 

Зворотний зв’язок 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 130 

КНЕУ, 2003. – 387 с. 
4. Гайдуцький А. Класифікація чинників інвестицій-

ної привабливості економіки / А. Гайдуцький // 
Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 9–10. – 
С. 9–14. 

5. Піндюк О. Примарність успіху / О. Піндюк [Еле-
ктронний ресурс] // Диалог.UA – незалежний ін-
формаційно-аналітичний ресурс. – Проект «Укра-
їна». – 2004. – Режим доступу : http://dialogs.org. 
ua/ru/material/full/2/1074. 

6. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і 
практика : навч. пос. / Віктор Олексійович Шев-
чук. – Л. : Каменяр, 2003. – 719 с. 

7. Feldstein M. Aspects of Global Economic Integra-
tion: Outlook for the Future / M. Feldstein // NBER 
Working Paper. – Cambridge, Massachusetts : Na-
tional Bureau of Economic Research, 2000. – № 
7899. – 15 р. 

8. Oleksiv M. The determinant of FDI: can tax holiday 
compensate for weak fundamentals? Case of Ukraine 
[Електронний ресурс] / M. Oleksiv // A thesis sub-

mitted in partial fulfillment of the requirements for 
Master’s Degree / National University «Kyiv-Mohyla 
Academy». – Режим доступу : http://www.kse.org. 
ua/uploads/file/library/2000/Oleksiv.pdf. 

9. Buckman R. H. Building a Knowledge-Driven Or-
ganization / Robert H. Buckman. – McGraw-Hill, 
2004. 

10. Андросюк К. В. Многогранное понятие «Эконо-
мики знаний» [Електронний ресурс] / К. В. Анд-
росюк // Креативная экономика. – 2007. – № 3. – 
Режим доступу : http://www. creativeconomy.ru. 

11. Borensztein E. How Does Foreign Direct Investment 
Affect Economic Growth? / E. Borensztein, J. De 
Gregorio, J.-W. Lee. // Journal of International 
Economics. – 1998. – Vol. 45. – P. 115–135. 

12. Харламова Г. О. Економіко-математичне дослі-
дження можливостей впливу прямого іноземного 
інвестування на економічний розвиток України / 
Г. О. Харламова // Економіка та держава. – 2007. – 
№ 11. – С. 21–26. 

 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 129 

Раздел 3. УЧЕТ И АУДИТ 
 
 
УДК 657.1 

Аблязова С. А., Трубанова Н. Ф. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО ВИМОГ МСФЗ 

У статті наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення завдання щодо вдосконалення 
методики складання Звіту про фінансові результати підприємств України в контексті гармонізації 
з міжнародними стандартами. 

Ключові слова: гармонізація обліку, Звіт про фінансові результати, Міжнародні стандарти 
фінансової звітності. 

В статье приведено теоретическое обобщение и новое решение задач относительно совершен-
ствования методики составления Отчета о финансовых результатах предприятий Украины в 
контексте гармонизации с международными стандартами. 

Ключевые слова: гармонизация учета, Отчет о финансовых результатах, Международные 
стандарты финансовой отчетности. 

The theoretical generalization and new decision of task is resulted in relation to perfection of method of 
drafting of Report on the financial results of enterprises of Ukraine in the context of harmonization with in-
ternational standards in the article. 

Key words: Harmonization of account, Report about financial results, International standards of the fi-
nancial reporting. 
 

Постановка проблеми. Об’єктивною умо-
вою інтеграції України в світовий економічний 
простір є удосконалення системи бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності. Зростаю-
ча глобалізація економічного життя на рівні 
транснаціональних корпорацій (ТНК) все біль-
ше вимагає відповідності макроекономічної по-
літики на державному та міжнародному рівнях. 
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності э одним з інструментів глобалі-
зації. Ця проблема є актуальною для всіх країн 
світу, зокрема України, оскільки бухгалтерсь-
кий облік є необхідним засобом ведення міжна-
родного бізнесу й формування сучасної еконо-
мічної політики. 

Аналіз останніх публікацій. Теоретичним, 
методичним та прикладним питанням гармоні-
зації бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності України з міжнародними стандартами 
приділяють такі вітчизняні вчені і практики, як 
М. Білуха, Ф. Бутинець, С. Голов [1], Н. Дорош, 
Ю. Кузьмінський, М. Кужельний, М. Малік, Є. 
Мних, Л. Нишенко [2], В. Пархоменко, О. Редь-
ко, В. Сопко, Н. Ткаченко, В. Швець [3] та інші. 
Проте окремі питання щодо вдосконалення ме-
тодики складання Звіту про фінансові результа-
ти підприємства згідно вимог МСФЗ в сучасних 
умовах розвитку національної економіки вивче-
ні недостатньо. Все це зумовило актуальність 
цієї статті. 

Метою статті є поглиблення теоретичних 
засад щодо вдосконалення методики складання 

звіту про фінансові результати підприємств Ук-
раїни у контексті гармонізації з міжнародними 
стандартами фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу. Інтеграція 
України в міжнародні структури, зокрема вступ 
до СОТ призвело до необхідності реформування 
всіх галузей економіки та удосконалення бухга-
лтерського обліку у відповідності до міжнарод-
них стандартів. В останній час в Україні відбу-
ваються складні процеси реформування системи 
бухгалтерського обліку, зумовлені зміною еко-
номічної системи й інтеграцією країни до Євро-
пейського Союзу. 

Виникла необхідність запровадження єди-
них світових стандартів бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності, що дасть змогу усунути 
економічні й торговельні бар’єри, активізувати 
надходження іноземних інвестицій, виходити на 
світові ринки капіталу, формувати конкуренто-
спроможне ринкове середовище. Ця проблема 
актуальна для всіх країн світу, особливо для 
нашої країни, оскільки бухгалтерський облік є 
необхідним засобом ведення міжнародного біз-
несу й формування сучасної економічної полі-
тики. Незважаючи на активний розвиток гармо-
нізації бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в Україні, прийняту Програму рефор-
мування бухгалтерського обліку в Україні не 
втілено в практичне життя. Сьогодні в Україні 
лише банківські структури готують фінансову 
звітність за міжнародними стандартами, тим ча-
сом інші вітчизняні підприємства та організації 
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продовжують оприлюднювати фінансову звіт-
ність, складену за національними стандартами, 
незважаючи на рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) 
від № 126 02.06.02 р. та розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України № 25-р. від 18.01.03 р. що-
до підготовки акціонерними товариствами звіт-
ності за міжнародними стандартами. За експер-
тними оцінками, вітчизняні підприємства готу-
ють фінансову звітність за МСФЗ лише на ви-
могу банків з метою отримання кредиту, для за-
доволення потреб іноземного інвестора або на 

вимогу материнського підприємства, яке пра-
цює за системою МСФЗ. 

Чинні вітчизняні та міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
необхідно об’єднати в окремі групи (оскільки 
національні П(С)БО розроблені на основі 
МСФЗ): фінансова звітність, необоротні активи, 
оборотні активи, зобов’язання, фінансові ре-
зультати та витрати, загальні (інформативні) 
стандарти та міжнародні стандарти фінансової 
звітності, аналоги яких відсутні серед націона-
льних П(С)БО (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Основні групи положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів 

фінансової звітності [розроблено автором на підставі МСФЗ та П(С)БО]. 
 

Дослідження показали, що принципи обліку 
та складання фінансової звітності відповідно до 
системи МСФЗ і П(С)БО можна об’єднати в такі 
групи: 

- вимоги до якості інформації; 
- принципи обліку інформації (відображення 

інформації в обліку); 
- елементи фінансової звітності. 

ОСНОВНІ ГРУПИ 

Фінансова звітність 

Оборотні активи 

Зобов’язання 

МСФЗ, аналоги яких 
відсутні серед 

П(С)БО 

Фінансові результа-
ти та витрати 

Необоротні активи 

Загальні (інформати-
вні) стандарти 

П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 25 - МСБО 1; 
П(С)БО 4 - МСБО 7; 
П(С)БО 5 - МСБО 1, МСБО 32; 
П(С)БО 6 - МСБО 1, МСБО 8, МСБО 10; 
П(С)БО 20 - МСБО 3, МСБО 27; 
П(С)БО 29 - МСБО 14 

П(С)БО 9 - МСБО 2; 
П(С)БО 10 - МСБО 1; МСБО 32; 
П(С)БО 12 - МСБО 28; 
П(С)БО 30 - МСБО 41 

П(С)БО 11 - МСБО 1; МСБО 37 
П(С)БО 17 - МСБО 12; 
П(С)БО 24 - МСБО 33; 
П(С)БО 26 - МСБО 19 

МСФЗ 1; МСФЗ 2; МСФЗ 3; МСФЗ 4; МСФЗ 5; МСФЗ 
6; МСБО 20; МСБО 26; МСБО 34 

П(С)БО 15 - МСБО 18; 
П(С)БО 16 - МСБО 23; 
П(С)БО 31 - МСБО 23 

П(С)БО 7 - МСБО 4 замін. на: МСБО 16; МСБО 22 
змін. на МСФЗ 3; МСБО 38; 
П(С)БО 8 - МСБО 9 замін. на МСБО 38; МСБО 4 замін. 
на МСБО 16; МСБО 22 змін. на МСФЗ 3; МСБО 38; 
П(С)БО 14 - МСБО 17; П(С)БО 18 - МСБО 11; 
П(С)БО 10 - МСБО 1; МСБО 32; П(С)БО 12 - МСБО 

  
           
     

 
П(С)БО 19 - МСБО 22 замін. на МСФЗ 3; 
П(С)БО 21 - МСБО 21; 
П(С)БО 22 - МСБО 29; 
П(С)БО 23 - МСБО 24; 
П(С)БО 27 - МСБО 35 замін. на МСФЗ 5; 
П(С)БО 28 - МСБО 36 
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Крім того, ці стандарти згруповані з встано-
вленням відповідності між положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку та міжнарод-
ними стандартами фінансової звітності в межах 
кожної групи. 

Окремо хочеться виділити напрями вдоско-
налення звітності про фінансові результати. Так 
у зарубіжних країнах формат Звіту про прибут-
ки та збитки не встановлений на законодавчому 
рівні, що передбачає його варіативність та гнуч-
кість при прийнятті рішень. Разом з тим, на 
практиці використовуються дві форми звітності: 
багато та одноступенева. Багатоступенева фор-
ма передбачає послідовне визначення фінансо-
вого результату, тоді як одноступенева дозволяє 
визначити чистий прибуток, вираховуючи із за-
гальної суми доходів суму понесених витрат [5, 
с. 123]. В залежності від варіанту подання інфо-
рмації про витрати Звіт про прибутки та збитки 
може бути складений за характером витрат чи 
функціями витрат. Звітність за характером ви-
трат передбачає групування витрат за елемен-
тами, а звітність за функціями витрат – за вида-
ми діяльності, що включає визначення проміж-
них фінансових результатів [6, с. 6]. 

В Україні більшість підприємств заповнює 
багатоступеневий формат Звіту про фінансові 
результати, в якому витрати згруповані за фун-
кціями, малі підприємства складають односту-
пеневий формат вказаного звіту за характером 
витрат. 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-адміністративної 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 [7, с. 10]. 

Таку пропозицію ми вважаємо дещо диску-
сійною, оскільки більшість підприємств Украї-
ни, в т. ч. й у галузі рослинництва інформацію 
про витрати накопичує в розрізі саме видів дія-
льності, а не елементів витрат, до того ж, удо-
сконалення фінансової звітності не повинно 
слугувати податковим інтересам. 

В цілому, як засвідчує С. Ф. Голов [1, с. 12–
13], звітність про фінансові результати підпри-
ємств України відповідає Четвертій Директиві 
ЄС. Окремі відмінності пов’язані з більшою де-
талізацією статей звітності, що не суперечить 
Директиві. Однак звітність для малих підпри-
ємств України містить дещо узагальнену інфор-
мацію про неопераційні доходи та витрати, що 
пояснюється, на нашу думку, слабким розвит-
ком фондового ринку, а тому й недостатньою 
поширеністю фінансових та інвестиційних опе-
рацій. Крім того, межа віднесення підприємств 
до малих в Україні, в порівнянні з іншими краї-
нами, значно занижена, тому більшість підпри-
ємств складають звітність за звичайною фор-
мою. 

Розділ І Звіту про фінансові результати пе-
редбачає послідовне визначення прибутку (зби-
тку) за видами діяльності шляхом порівняння 
доходів і витрат. Однак, у ньому заходять відо-
браження валовий прибуток (збиток), тобто ре-
зультат основної діяльності, прибуток (збиток) 
від операційної діяльності, прибуток (збиток) 
від звичайної діяльності та надзвичайні доходи і 
витрати, що дають змогу визначити результат 
надзвичайної дальності. Тому, на нашу думку, 
порушується логіка визначення фінансового ре-
зультату, так як інформація про результати фі-
нансової й інвестиційної діяльності є неповніс-
тю розкритою. Погоджуємося з тим, що фінан-
сова та інвестиційна діяльність здійснюється не 
великою часткою підприємств, у т. ч. й сільсь-
когосподарських, надзвичайні доходи й витрати 
становлять також несуттєву питому вагу в зага-
льній величині фінансових результатів. До того 
ж, порівняння статей звітності про прибутки 
(збитки) України та визначених Четвертою Ди-
рективою ЄС дає змогу зробити висновок, що 
оскільки до доходу не включаються непрямі по-
датки та інші вирахування з доходу, то їх не до-
цільно наводити у звітності шляхом наступного 
віднімання. Така позиція врахована при наве-
денні доходів від неопераційної діяльності. 

Враховуючи релевантний підхід в управ-
лінні фінансовими результатами підприємства, 
вважаємо за доцільне запропонувати порядок 
визначення фінансового результату від реаліза-
ції та від впливу інших об’єктивних факторів. 
Виходячи з цього, у Звіті про фінансові резуль-
тати доцільно наводити інформацію про фінан-
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сові результати від реалізації, від зміни цін, від 
володіння активами й від впливу інших факто-
рів. Це, в свою чергу, забезпечить послідовне 
визначення фінансового результату, який відпо-
відно залежить та не залежить від здійснених 
підприємством операцій щодо реалізації. Крім 
того, фінансовий результат звітного періоду до-
цільно відкоригувати, врахувавши помилки ми-
нулих періодів, оскільки вони призвели до ви-
падкової зміни розміру фінансових результатів. 

Запропонована методика визначення чисто-
го прибутку повинна знайти відображення у 
розділі І. Фінансові результати Звіту про фінан-
сові результати, тоді як другий та третій розділи 
змінювати недоцільно. Розрахунок фінансових 
результатів з урахуванням релевантного підхо-
ду, на нашу думку, підвищить інформативність 
звітності, а отже, її використання з метою уп-
равління. 

Висновки. Запропонована форма Звіту про 
фінансові результати, на нашу думку, спрощує 
порядок розрахунку прибутку й збитку та є 
більш інформативною як для зовнішніх, так і 
для внутрішніх користувачів бухгалтерської ін-
формації. Зазначені пропозиції автора мають 
практичне значення й забезпечать подальше 
удосконалення методології обліку фінансових 
результатів. Адаптація звітності українських 
підприємств до МСФЗ дозволить уникнути не-
обхідності у складанні податкової та спеціалізо-
ваної звітності (звітних даних), зменшити ризи-
ки для інвесторів та кредиторів, забезпечити 
прозорість і зрозумілість інформації, підвищити 
зростання довіри до показників фінансової звіт-

ності, поглибити міжнародну кооперацію в га-
лузі бухгалтерського обліку, зменшити витрати 
на розроблення власних стандартів. 

Запропоновані зміни сприятимуть приско-
ренню гармонізації та стандартизації бухгалтер-
ського обліку і фінансової звітності підприємст-
ва з міжнародними стандартами, формуванню 
привабливого інвестиційного клімату, підви-
щенню професійного рівня бухгалтерів. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Голов С. Гармонізація фінансової звітності відпо-
відно до плану дій «Україна – ЄС» / С. Голов // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 
7–16. 

2. Нишенко Л. Порівняльний аналіз міжнародних 
стандартів фінансової звітності та положень (ста-
ндартів) бухгалтерського обліку України / Л. Ни-
шенко // Формування ринкових відносин в Украї-
ні. – 2006. – № 4. – С. 90–94. 

3. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : під-
ручник / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2004. – 447 с. 

4. Закон України «Про загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України до законодавст-
ва Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. 
№ 1629-IV [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15. 

5. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. 
Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл ; [пер. с англ.]. – 
М. : Финансы и статистика, 2003. – 496 с. 

6. Дональд И. Финансовый учет. Промежуточный 
уровень / У. Вейгант, Ж. Джери, У. Терри ; [пер. с 
англ.]. – Часть І. – Бишкек : Прагма, 2001. – 496 с. 

7. Моссаковський В. Концепція обліку в Україні / 
В. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерсь-
кий облік і аудит. – 2004. – № 11. – С. 8–13. 

 
 
УДК 336.712:330.322 

Бабкова Э. Г. 

АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

У статті розглядається інвестиційна діяльність комерційних банків, пропонується комплекс-
ний підхід, що враховує і взаємопов’язує інтереси всіх учасників інвестиційного процесу. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, активізація, кредитно-банківська система, кредитування. 
В статье рассматривается инвестиционная деятельность коммерческих банков, предлагается 

комплексный подход, учитывающий и взаимоувязывающий интересы всех участников инвестицион-
ного процесса. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, активизация, кредитно-банковская система, 
кредитование. 

In article investment activity of commercial banks is considered, the complex approach considering in-
terests of all participants of investment process is offered. 

Key words: investment activity, activization, credit-bank system, crediting. 
 

Постановка проблемы. Значение эффек-
тивного функционирования кредитно-банков-
ской сферы и ее инвестиционной деятельности, 

как проводника всех финансовых потоков в тер-
риториальном и отраслевом аспектах, за по-
следнее десятилетие неоднократно подтвержде-
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сові результати від реалізації, від зміни цін, від 
володіння активами й від впливу інших факто-
рів. Це, в свою чергу, забезпечить послідовне 
визначення фінансового результату, який відпо-
відно залежить та не залежить від здійснених 
підприємством операцій щодо реалізації. Крім 
того, фінансовий результат звітного періоду до-
цільно відкоригувати, врахувавши помилки ми-
нулих періодів, оскільки вони призвели до ви-
падкової зміни розміру фінансових результатів. 

Запропонована методика визначення чисто-
го прибутку повинна знайти відображення у 
розділі І. Фінансові результати Звіту про фінан-
сові результати, тоді як другий та третій розділи 
змінювати недоцільно. Розрахунок фінансових 
результатів з урахуванням релевантного підхо-
ду, на нашу думку, підвищить інформативність 
звітності, а отже, її використання з метою уп-
равління. 

Висновки. Запропонована форма Звіту про 
фінансові результати, на нашу думку, спрощує 
порядок розрахунку прибутку й збитку та є 
більш інформативною як для зовнішніх, так і 
для внутрішніх користувачів бухгалтерської ін-
формації. Зазначені пропозиції автора мають 
практичне значення й забезпечать подальше 
удосконалення методології обліку фінансових 
результатів. Адаптація звітності українських 
підприємств до МСФЗ дозволить уникнути не-
обхідності у складанні податкової та спеціалізо-
ваної звітності (звітних даних), зменшити ризи-
ки для інвесторів та кредиторів, забезпечити 
прозорість і зрозумілість інформації, підвищити 
зростання довіри до показників фінансової звіт-

ності, поглибити міжнародну кооперацію в га-
лузі бухгалтерського обліку, зменшити витрати 
на розроблення власних стандартів. 

Запропоновані зміни сприятимуть приско-
ренню гармонізації та стандартизації бухгалтер-
ського обліку і фінансової звітності підприємст-
ва з міжнародними стандартами, формуванню 
привабливого інвестиційного клімату, підви-
щенню професійного рівня бухгалтерів. 
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Бабкова Э. Г. 

АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

У статті розглядається інвестиційна діяльність комерційних банків, пропонується комплекс-
ний підхід, що враховує і взаємопов’язує інтереси всіх учасників інвестиційного процесу. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, активізація, кредитно-банківська система, кредитування. 
В статье рассматривается инвестиционная деятельность коммерческих банков, предлагается 

комплексный подход, учитывающий и взаимоувязывающий интересы всех участников инвестицион-
ного процесса. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, активизация, кредитно-банковская система, 
кредитование. 

In article investment activity of commercial banks is considered, the complex approach considering in-
terests of all participants of investment process is offered. 

Key words: investment activity, activization, credit-bank system, crediting. 
 

Постановка проблемы. Значение эффек-
тивного функционирования кредитно-банков-
ской сферы и ее инвестиционной деятельности, 

как проводника всех финансовых потоков в тер-
риториальном и отраслевом аспектах, за по-
следнее десятилетие неоднократно подтвержде-
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но. Кредитно-банковская система становится 
все более значимым фактором региональной 
инвестиционной политики, направленной на со-
здание и совершенствование механизмов эф-
фективного паритетного сотрудничества и вза-
имодействия банков и промышленных предпри-
ятий. Однако концентрация усилий кредитно-
банковской системы направлена исключительно 
на снижение дефицита бюджета и инфляций, 
стабилизацию валютного курса и др. и не имеет 
стимулирующего воздействия на усиление вос-
производственных связей банковской и про-
мышленных сфер. Для предприятий реального 
сектора экономики обновление основных про-
изводственных фондов на основе использования 
долгосрочных заемных средств остается наибо-
лее актуальной задачей. 

Анализ литературы. Вопросы активизации 
инвестиционных процессов и создания благо-
приятного инвестиционного климата освещены 
в работах А. Пересады, Т. Затонацкой, А. Гав-
рилюка, О. Кириченко, Г. Филюк, Д. Ванькович 
и других [1–6]. Авторы раскрыли сущность ка-
тегории «инвестиции», обосновали научно-
методическую базу управления инвестиционной 
деятельностью и тем самым внесли весомый 
вклад в развитие научных представлений о вза-
имодействии банковской отрасли и инвестици-
онного рынка. 

В отечественной и зарубежной литературе 
часто допускается отождествление реальных 
(производственных) инвестиций с инвестиция-
ми вообще, включающими в себя также и чисто 
финансовые вложения. Так, в учебнике Л. Дж. 
Гитмана и М. Дж. Джонка «Основы инвестиро-
вания» подчеркивается, что термин инвестиции 
«означает покупку акций и облигаций с расче-
том на некоторые финансовые результаты; им 
обозначаются также реальные активы, напри-
мер, машины, которые требуются для производ-
ства и продажи некоего товара. В самом широ-
ком смысле инвестиции обеспечивают меха-
низм, необходимый для финансирования роста 
и развития экономики страны» [7, с. 275]. 

Акцент на материальной составляющей ин-
вестиций делается в учебной литературе. 
Например, в работе Дж. Сакса и Ф. Ларрена ин-
вестиции рассматриваются как «... поток гото-
вой продукции за определенный период, кото-
рый используется для поддержания или прира-
щения основных фондов в экономике» [8, с. 
345]. 

Кредитование экономики исторически яв-
ляется важнейшей функцией банков. Многие 
исследователи считают, что банк как институт 
рыночного хозяйства возник в период, когда 
функционирование капиталистических пред-

приятий потребовало регулирования денежного 
обращения и проведения в широких масштабах 
кредитных операций [9]. Именно кредитование 
в массе других видов деятельности исторически 
закрепилось за банком как основополагающее 
занятие в масштабах, потребовавших особой ор-
ганизации. 

Одним из направлений в активизации инве-
стиционной деятельности является оптимизация 
использования потенциала коммерческих бан-
ков, которая является неотъемлемой составной 
их функционирования. В отличие от активных 
операций коммерческого банка по поводу кре-
дитования реального сектора экономики, инве-
стиционную деятельность коммерческого банка 
необходимо рассматривать как взаимообуслов-
ленное взаимодействие банковского кредита 
(кредитно-заемная форма) и промышленного 
капитала (внутренний производственный по-
тенциал предприятия) на принципах возмездно-
сти, обеспеченности, платности и срочности. 

Целью исследования является разработка 
механизма активизации инвестиционной дея-
тельности коммерческого банка на основе ми-
нимальных потерь и максимальной выгоды для 
всех участников взаимодействия. 

Изложение основного материала. Специ-
фика функционирования коммерческих банков 
в современных условиях обусловлена социаль-
но-рыночной трансформацией регионализации 
и глобализации, что выделяет в их развитии 
проблемы различного характера: макроэконо-
мические – недоверие к кредитным организаци-
ям, низкая инвестиционная привлекательность 
объектов промышленного производства, не-
адекватность банковских рисков и рисков кре-
дитования предприятий, низкий уровень капи-
тализации, недостатки законодательства; мик-
роэкономические – недостаточная квалифика-
ция банковских и производственных кадров, не-
совершенство банковского надзора, невозвра-
щение кредитов и соответствующих им мобили-
заций банковских активов и др. 

Основной тенденцией разрешения противо-
речий взаимодействия коммерческих банков и 
предприятий промышленной сферы является 
переход к режиму сочетания рыночного саморе-
гулирования и государственно-общественного 
регулирования. 

Активизация инвестиционной деятельности 
коммерческих банков представляет одну из 
важнейших целей стратегического развития 
банковской системы. В активизации инвестици-
онной деятельности банков заинтересованы 
предприятия реального сектора экономики 
(наращивают свои объемы производства, увели-
чивают свои прибыли, начинают использовать 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 134 

современные технологии, приобретая тем са-
мым дополнительное преимущество на рынке, 
др.), инвестор – коммерческий банк (получает 
доходное размещение своих средств) и админи-
страция региона (получает стабильно развива-
ющегося налогоплательщика, увеличение рабо-
чих мест, снижение социальной напряженности, 
а также другие выгоды, связанные с реализаци-
ей инвестиционных программ предприятий). 

В современных условиях эффективного ме-
ханизма привлечения капитальной базы ком-
мерческих банков с целью усиления влияния 
кредита на производство и реализацию обще-
ственного продукта возможно в форме инте-
гральной модели активизации инвестиционной 
деятельности коммерческих банков, мобилиза-
ции и аккумуляции сбережений населения и хо-
зяйствующих субъектов, для воплощения их в 
форме инвестиций. Интеграция предприятий-
произво-дителей, банков, органов региональной 
власти формирует основу и создает условия ре-
ализации синергетического эффекта взаимодей-
ствия производственного, банковского капита-
лов и функций управления региональной эко-
номикой для решения инвестиционных задач. 

Формирование механизма активизации ин-
вестиционной деятельности должно базировать-
ся на использовании системного подхода и си-
туационном анализе причин недостаточно ак-
тивного участия коммерческих банков в финан-
сировании инвестиционных программ реально-
го сектора экономики, а также результатах 
оценки проведенных мероприятий в рамках 
функционирования данного механизма и отра-
жать содержание, взаимосвязи и последователь-
ность этапов формирования и реализации си-
стемы экономических мер по активизации инве-
стиционной деятельности банков. Возрастает 
роль мониторинга предприятий промышленной 
сферы как потенциальных заемщиков и клиен-
тов коммерческих банков. Система анализа, 
оценки, диагностики и коррекции взаимосвязей 
коммерческих банков и промышленных пред-
приятий включает оценку рыночной устойчиво-
сти, ликвидности, деловой активности и рента-
бельности на основе использования встречного 
и многоуровневого мониторинга банков в прак-
тике предприятий промышленной сферы. 

Реализация модели активизации инвестици-
онной деятельности коммерческих банков 
предполагает конкурсный отбор органами вла-
сти приоритетных, социально и экономически 
значимых для региона проектов – «точек даль-
нейшего роста», способных принести быструю 
отдачу, а также конкурсный отбор коммерче-
ских банков, способных предложить наиболее 
выгодные условия финансирования. Кроме того, 

модель предполагает четкий поэтапный кон-
троль целевого использования средств, направ-
ляемых на финансирование проектов. 

Необходим переход от системы недиффе-
ренцированной государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности коммерческих бан-
ков к методам селективного характера – адрес-
ного стимулирования наиболее социально-
ориентированных и инновационных направле-
ний взаимодействия коммерческих банков и 
предприятий промышленной сферы. 

Динамика общественного развития опреде-
ляется развитием отдельных сфер деятельности. 
Если в какой-то сфере деятельности происходят 
изменения, затрагивающие развитие связанных 
сфер, то поддержанию локальной управляемо-
сти изменениями способствуют множественные 
инвестиционные процессы, делая сферы дея-
тельности взаимопроникающими и взаимозави-
симыми. Инвестиционный процесс не суще-
ствует сам по себе и должен рассматриваться в 
рамках целостного подхода во взаимосвязи с 
другими системами по поводу места и роли ин-
вестиционной деятельности экономических субъ-
ектов в формировании, распределении и пере-
распределении капитала (инвестиционных ре-
сурсов) в различные сферы деятельности по все-
му вектору источников и резервов инвестиций. 

Спецификой современных условий форми-
рования инвестиционной среды как совокупно-
сти внешних объектов, определяющих объек-
тивные характеристики инвестиционной дея-
тельности, является наличие двух основных 
групп субъектов взаимодействия: субъекты вла-
дения капиталом и производящие субъекты. В 
группе субъектов владения капиталом выделя-
ются коммерческие банки и инвестиционные 
институты. Характерная особенность их инве-
стиционной деятельности заключается в спосо-
бах аккумуляции денежных средств и вложений 
капиталов. Изменились приоритеты в источни-
ках получения временно свободных денежных 
средств. Среди инвестиционных институтов за-
метное влияние приобретают страховые компа-
нии, пенсионные и инвестиционные фонды, ко-
торые аккумулируют денежные средства насе-
ления с целью осуществления долгосрочных 
инвестиций. В настоящее время наблюдается 
дифференциация инвестиционной активности 
по отдельным отраслям экономики. 

В то же время регулирование инвестицион-
ной среды посредством рыночных инструмен-
тов (налоги, налоговые льготы, учетная ставка 
Национального Банка, субсидий из бюджета) 
недостаточно освоены, при их применении от-
сутствует комплексный подход. 

Проведенный анализ позволяет обосновать 
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понимание инвестиционной деятельности как 
совокупности практических действий юридиче-
ских лиц, государства и граждан по реализации 
инвестиций. 

С позиций экономической категории, инве-
стиционная деятельность является системой 
экономических отношений субъективно-объек-
тивного характера, возникающих по поводу ре-
ализации инвестиционных программ с исполь-
зованием прямых (непосредственное превраще-
ние предмета труда в средство производства, 
минуя промежуточный этап формирования де-
нежного капитала) и косвенных средств (удли-
ненный оборот капитала, то есть образование 
свободных денежных средств владельцев капи-
тала и потребность в них у производящих субъ-
ектов) способов финансирования. 

Инвестиционная деятельность коммерче-
ского банка как система экономических отно-
шений должна обеспечивать сопряженность де-
нежно-кредитной и банковской деятельности на 
основе взаимодействия с хозяйственной средой. 
В результате взаимодействия коммерческого 
банка и предприятий производственной сферы 
формируется инвестиционный климат, как про-
дукт слияния банковского (кредитно-заемная 
форма) и промышленного (форма внутреннего 
производственного потенциала предприятия) 
капиталов. 

Инвестиции являются системообразующим 
элементом воспроизводственного процесса и 
оказывают прямое влияние на уровень развития 
региона. Однако доля участия коммерческих 
банков в инвестиционном процессе недостаточ-
на, во многом в связи с тем, что среди источни-
ков финансирования инвестиционной деятель-
ности для большинства предприятий остаются 
собственные финансовые средства – прибыль, 
выпуск ценных бумаг. 

Низкая активность в поиске реальных вы-
сокодоходных проектов во многом обусловлена 
недостаточным использованием новых подхо-
дов к кредитованию, таких, как ипотечные кре-
диты в производственной сфере и в работе с 
населением, потребительское кредитование, ли-
зинг в отношениях с малым и средним бизне-
сом. В этих условиях коммерческие банки прак-
тически исчерпали возможности получения ос-
новной доли доходов на финансовом рынке. 
Поэтому предлагается усилить режим взаимо-
действия банковской деятельности с промыш-
ленной сферой, что отвечает их интересам. 
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связывается, прежде всего, с подъемом в реаль-
ном секторе экономики, который невозможен 
без вложения в него инвестиций. Вопрос при-
влечения инвестиций – иностранных, внутрен-
них частных, средств государственного бюдже-
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В предложенном подходе активизации ин-
вестиционной деятельности коммерческих бан-
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ков реализован комплексный подход, учитыва-
ющий и взаимоувязывающий интересы всех 
участников инвестиционного процесса. Оче-
видно, что данный подход является далеко не 
единственным способом активизации инвести-
ционной деятельности, но успешность его осу-
ществления, как и успешность всех иных мер, 
будет зависеть от осознанности их разработки, 
осуществления и от точности и адекватности 
нахождения его места в общей системе мер по 
активизации инвестиционных процессов. 

Если к реализации этих мер на практике по-
дойти с позиций системного подхода, согласо-
вать его основные принципы с нормативной ба-
зой, определить его место в системе инвестици-
онной политики региона, он, несомненно, хотя 
и, возможно, после некоторой доработки на 
практике, сможет выполнить свою главную 
функцию – реализовать финансовый потенциал 
коммерческих банков в развитии приоритетных 
предприятий и отраслей региона. 
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Постановка проблеми. Своєрідність еко-
номічних, правових та соціальних умов функці-
онування вітчизняного бізнесу в Україні обумо-
влює відповідну сукупність вимог, яким має 

відповідати фінансова звітність. Водночас, су-
часні глобалізаційні процеси та потреба у єдно-
сті та стабільності підходів до ведення бухгал-
терського обліку й формування фінансової звіт-
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Постановка проблеми. Своєрідність еко-
номічних, правових та соціальних умов функці-
онування вітчизняного бізнесу в Україні обумо-
влює відповідну сукупність вимог, яким має 
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часні глобалізаційні процеси та потреба у єдно-
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ності обумовлюють необхідність виконання за-
гальноприйнятих принципів МСФЗ, які визна-
чають якісні характеристики фінансової звітно-
сті будь-якого підприємства, що представлене 
на світовому ринку. 

Інтеграція України до світового співтовари-
ства вимагає приведення вітчизняної норматив-
но-законодавчої бази з обліку до міжнародних 
бухгалтерських норм і принципів. Водночас, під 
час дослідження національних та міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, керівник 
проекту «Навчальна програма з бухгалтерського 
обліку в Україні» Джон Стед відмітив, що зміст 
П(С)БО в середньому на 40% коротший, ніж у 
їх аналогів МСБО. Тому, з метою удосконален-
ня П(С)БО та наближення їх змісту до МСБО, 
рекомендовано доповнити національні стандар-
ти обліку більш змістовними визначеннями та 
пояснювальними прикладами для кращого ро-
зуміння останніх [1]. Зазначене обумовило пот-
ребу здійснити порівняльний аналіз основних 
вимог, а, зокрема, принципів та якісних харак-
теристик фінансової звітності за МСБО і вітчиз-
няними стандартами обліку, з поясненням сут-
ності кожного розходження. 

Аналіз літератури. Порівняння окремих 
базових засад вітчизняного бухгалтерського об-
ліку із вимогами міжнародних стандартів обліку 
та фінансової звітності, а, зокрема, дослідження 
міжнародного та вітчизняного підходів до ви-
значення принципів та якісних характеристик 
облікової інформації, викладені у працях вітчи-
зняних та російських вчених: С. Ф. Голова, Н. 
Гури, Т. Кучеренка, М. Ф. Огійчука, П. Т Саб-
лука, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченка, М. Г. Чума-
ченка, П. Я. Хомина, Н. Цвєткової та інших на-
уковців. Вагомий внесок у вирішення цих про-
блем зробили зарубіжні вчені: В. Ф. Палій, Я. В. 
Соколов, А. Н. Хорін, Л. А. Бернстайн, М. Ф. 
Ван Бреда, Г. А. Велш, Д. Колдуел, Б. Нідлз, Е. 
С. Хендріксен, А. Д. Шеремет. 

Метою статті є проведення критичного 
аналізу повноти висвітлення й однозначного 
тлумачення у вітчизняних нормативних доку-
ментах міжнародного підходу щодо визначення 
принципів та якісних характеристик фінансової 
звітності. 

Виклад основного матеріалу. Для прий-
няття виважених управлінських рішень як на рі-
вні підприємства, так і зовнішніми користува-
чами, у фінансовій звітності повинна наводи-
тись інформація, яка відповідає відповідним 
правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими 
та прийнятними для користувачів. Так, зокрема, 
відповідно до Концептуальної основи складання 
та подання фінансових звітів за міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку виділено 

чотири якісних характеристики, завдяки яким 
інформація у звітності є корисною для користу-
вачів: зрозумілість, доречність, достовірність, 
зіставність. Серед перелічених характеристик 
найбільшу увагу приділено достовірності. Зок-
рема, виокремлено п’ять обов’язкових ознак ін-
формації, яку можна характеризувати як досто-
вірну: правдиве подання, превалювання сутнос-
ті над формою, нейтральність, обачність, повно-
та [2]. 

Викладені у Концептуальній основі якісні 
характеристики фінансової звітності наведені 
також в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності» [3]. Водночас, поняття достовір-
ності фінансової інформації обмежується озна-
ками правдивого подання (без помилок і перек-
ручень) та нейтральності (без упередження). 
Інші ознаки достовірності фінансової інформа-
ції, а зокрема обачність, повне висвітлення, пре-
валювання сутності над формою, представлені у 
складі основних принципів бухгалтерського об-
ліку та фінансової звітності [4] або принципів 
підготовки фінансової звітності [3], які повніс-
тю дублюються за складом. 

У Концептуальній основі складання та по-
дання фінансових звітів за міжнародними стан-
дартами бухгалтерського обліку визначені такі 
основоположні облікові принципи-припущення: 
принцип нарахування та принцип безперервності. 

Так, для забезпечення принципу нарахуван-
ня, результати операцій та інших подій визна-
чаються в тих звітних періодах, коли вони від-
буваються, а не тоді, коли отримують чи спла-
чують грошові кошти. Дотримання вищезазна-
ченого принципу під час формування звітності 
дозволяє користувачам отримати більше інфор-
мації, оскільки такі фінансові звіти інформують 
не лише щодо отриманих або виплачених гро-
шових коштів у періоді, що минув, але й містять 
дані про очікувані надходження грошових кош-
тів або зобов’язання щодо їх виплати у майбут-
ньому (за умов, коли розрахунки проводять піс-
ля моменту реалізації). 

На відміну від Концептуальної основи 
складання та подання фінансових звітів за між-
народними стандартами бухгалтерського облі-
ку, у якій принцип нарахування передбачає від-
повідність доходів і витрат, П(С)БО 1 передба-
чає формулювання принципу як принцип нара-
хування та відповідності доходів і витрат, і по 
суті охоплює два положення – принцип нараху-
вання та принцип відповідності доходів і ви-
трат, які, до речі, в положеннях GAAP викладені 
взагалі окремо [5]. 

Принцип безперервності відповідно до 
Концептуальної основи передбачає, що фінан-
сові звіти мають складати, діючі підприємства, 
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які не мають наміру ліквідуватися або суттєво 
звужувати масштаби своєї діяльності. У випад-
ку, якщо підприємство має такий намір або пот-
ребу, цю інформацію необхідно розкрити у зві-
тності, щоб не вводити користувачів в оману. 

В положеннях GAAP принцип безперервно-
сті (діючого підприємства) обґрунтовується 
тим, що підприємство, яке незабаром припинить 
функціонування (ліквідується, у тому числі у 
випадку банкрутства), як правило, характеризу-
ється меншою загальною (ліквідаційною) варті-
стю активів, ніж організація, що продовжує фу-
нкціонувати [6]. 

Як вже було зазначено, крім вказаних прин-
ципів, МСФЗ виділяють чотири основні якісні 
характеристики: зрозумілість, доречність, дос-
товірність, зіставність [2]. 

Зрозумілість інформації не передбачає її 
максимальне спрощення, а ґрунтується переду-
сім на припущенні, що переважна частина кори-
стувачів цієї інформації мають відповідні знан-
ня з бухгалтерського обліку, економіки і мають 
за мету вивчати таку інформацію достатньо ре-
тельно. Водночас, інформація не повинна ви-
ключатися зі звітності підприємства лише на тій 
підставі, що окремим користувачам її буде важ-
ко зрозуміти. Доречність інформації виражаєть-
ся в її відповідності потребам користувачів під 
час прийняття ними рішень. Інформація вважа-
ється доречною, якщо вона впливає на рішення 
користувачів шляхом надання допомоги в оцін-
ці ними минулих, теперішніх або майбутніх по-
дій, а також якщо вона виправдовує чи забезпе-
чує підтвердження їхніх минулих оцінок. В 
Концептуальній основі доречність інформації 
більш детально розкривається через додаткову її 
якісну характеристику – суттєвість. Інформація 
є суттєвою, якщо її відсутність або невірне ві-
дображення може вплинути на економічні рі-
шення користувачів, прийняті на основі фінан-
сових звітів. Тобто суттєвою вважається інфор-
мація, яка є важливою для прийняття відповід-
них управлінських рішень. 

Достовірність інформації є свідченням того, 
що вона характеризується неупередженістю та 
вільна від суттєвих помилок. При цьому, корис-
тувачі можуть покладатися на неї тою мірою, 
якою вона відображає або, як очікується, буде 
відображати дійсний стан справ на підприємст-
ві. Концептуальна основа складання та подання 
фінансових звітів за міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку розкриває достовірність 
інформації за допомогою таких додаткових ха-
рактеристик: повноти, нейтральності, обачності, 
превалювання сутності над формою та правди-
вого подання. Зокрема, інформація фінансових 
звітів повинна бути повною в межах суттєвості, 

щоб не бути хибною та недостовірною. Звіт-
ність також повинна містити нейтральну інфор-
мацію вільну від упередженості, яка не налаш-
тована заздалегідь на визначений результат. 

Обачність інформації є необхідною переду-
мовою під час формування звітності за міжна-
родними стандартами. Поняття обачності відпо-
відно до Концептуальної основи складання та 
подання фінансових звітів за міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку передбачає 
необхідність дотримання обережності під час 
складання фінансових звітів за наявності умов 
невизначеності, з метою запобігання завищення 
активів і доходів та заниження зобов’язань і ви-
трат. Окрім цього, передбачено також, що 
принцип обачності не дозволяє навмисне зани-
жування активів або доходів чи завищення зо-
бов’язань або витрат [2]. Водночас, вітчизняне 
законодавство [3; 4] такого суттєвого доповнен-
ня не передбачає, хоча, як відомо, в країнах з 
розвиненою економікою традиційно намагають-
ся завищувати прибутки, а в країнах з перехід-
ною економікою – занижувати [7]. 

Положення GAAP, виходячи з припущення, 
що менеджери підприємства зацікавлені наво-
дити у фінансових звітах сприятливу інформа-
цію про діяльність підприємства, передбачають 
виконання принципу (обмеження) консерватиз-
му або обачності та реалізації. Сутність прин-
ципу консерватизму полягає в тому, що доход 
визнається тільки тоді, коли на це існує обґрун-
тована впевненість, а витрати визнаються, як 
тільки виникає обґрунтована можливість. 
Принцип реалізації означає, що сума визнаного 
доходу має бути меншою, ніж продажна ціна 
реалізованих товарів і послуг на очікувану суму 
безнадійних боргів [6]. 

Підхід визначення принципу обачності в 
положеннях GAAP є більш вузьким порівняно з 
МСФЗ, оскільки обачність розглядається лише в 
контексті доходів та витрат. Водночас, концеп-
туальна основа складання та подання фінансо-
вих звітів за міжнародними стандартами бухга-
лтерського обліку передбачає використання ви-
моги обачності також, наприклад, при визна-
ченні ймовірного строку корисної експлуатації 
машин і обладнання, кількості можливих прете-
нзій щодо гарантії. Тобто, принципу обачності 
необхідно дотримуватися під час формування 
виключно всіх статей фінансових звітів. 

Наступною важливою додатковою характе-
ристикою відповідно до Концептуальної основи 
є превалювання сутності над формою. Сутність 
здійснених господарських операцій або інших 
подій не завжди відповідає тому, що випливає з 
їх юридичної форми. За таких обставин, під час 
складання фінансових звітів відповідно до ви-
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мог міжнародних стандартів обліку ця особли-
вість повинна обов’язково бути врахованою. 

У вітчизняних документах [3; 4] поняття 
«превалювання сутності над формою» викладе-
но формально і означає, що операції облікову-
ються відповідно до їх сутності, а не лише ви-
ходячи з їх юридичної форми. 

В Концептуальній основі складання та по-
дання фінансових звітів за міжнародними стан-
дартами бухгалтерського обліку зазначено, що 
«оцінюючи, чи відповідає стаття визначенню 
активу, зобов’язання або капіталу, необхідно 
звернути увагу на сутність та економічну реаль-
ність, а не лише на їх юридичну форму» [2]. По-
яснення зазначеного підходу продемонстровано 
на прикладі майна, від якого підприємство пе-
редбачає отримати вигоди, хоча юридичний ко-
нтроль на це майно відсутній, наприклад ви-
знання фінансової оренди як активу і зо-
бов’язання в балансі орендаря; відображення 
ноу-хау, одержаного в процесі дослідно-
конструкторської роботи, навіть коли юридич-
ний контроль відсутній [2]. 

Отже, вирішальним під час визнання акти-
вів є контроль вигод від їх використання, а не 
наявність права власності на них. Саме тому те-
рмінові «активи» надається значення ресурсів, 
контрольованих підприємством, а не ресурсів, 
які належать підприємству. 

Окрім вищезазначеного Концептуальна ос-
нова складання та подання фінансових звітів 
окреслює обмеження щодо доречності та досто-
вірності інформації: своєчасність, співвідно-
шення вигод і витрат, збалансованість якісних 
характеристик. 

Зіставність як якісна характеристика фінан-
сових звітів передбачає, що користувачі повинні 
мати можливість порівнювати фінансові звіти 
підприємства за різні періоди з метою визна-
чення основних тенденцій його фінансового 
стану та результатів діяльності. Користувачі та-
кож повинні мати можливість здійснювати по-
рівняння фінансових звітів різних підприємств, 
що забезпечить оцінку їх відносного фінансово-
го стану, результатів діяльності та змін у фінан-
сово-майновому стані. 

Відповідно до стандартів GAAP виокрем-
люють: 1) якісні характеристики інформації, що 
являють собою загальні вимоги до якості звітної 
інформації; 2) основні припущення щодо фор-
мування звітних форм; 3) основні принципи 
(методи) обліку та звітності; 4) інші принципи. 

Зокрема, якісні характеристики передбача-
ють релевантність, надійність (достовірність), 
зіставність та послідовність (постійність). До 
основних припущень віднесені єдине ізольоване 
підприємство, безперервність, використання 

грошового вимірника та періодичність. Під час 
складання звітності американські підприємства 
керуються такими принципами як собівартість, 
нарахування, відповідність та повне розкриття 
інформації. Вимоги, або як їх ще інтерпретують, 
обмеження до процесу підготовки фінансових 
звітів включають: співвідношення витрати-
вигоди, суттєвість, консерватизм (обачність). 
Крім вищезазначених принципів існує ряд 
принципів, які відносять до інших: принцип 
превалювання сутності над формою та принцип 
подвійного запису. 

Розробники П(С)БО виділяють десять 
принципів: принцип автономності підприємст-
ва, принцип безперервності діяльності, принцип 
періодичності, принцип історичної (фактичної) 
собівартості, принцип нарахування й відповід-
ності доходів і витрат, принцип повного висвіт-
лення, принцип послідовності, принцип обачно-
сті, принцип превалювання сутності над фор-
мою, принцип єдиного грошового вимірника. 
Водночас, під час дослідження принципів та 
якісних характеристик звітної інформації, пере-
конуємося у тому, що МСФЗ виокремлюють 
лише два принципи-припущення: безперервнос-
ті діяльності та нарахування. Окрім цього 
МСФЗ передбачають якісні та додаткові до них 
характеристики облікової інформації. 

Перелік вітчизняних принципів охопив не 
лише принципи в розумінні правил, але й аксіо-
ми бухгалтерського обліку (або особливості бу-
хгалтерського обліку чи передумови його орга-
нізації) [8]. Зокрема, до принципів за МСФЗ не 
включено саме ті принципи, які доцільно вважа-
ти аксіоматичними: повного висвітлення, авто-
номності, безперервності, єдиного грошового 
вимірника, періодичності. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Враховуючи вищезазначене можемо 
дійти висновку про необхідність перегляду й 
удосконалення вітчизняних принципів обліку і 
звітності на законодавчому рівні. Не дивлячись 
на те, що основою формування положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в Україні є 
МСФЗ, зміст та структура вітчизняних принци-
пів обліку і звітності, більше відповідає прин-
ципам GAAP, які базуються на національних 
характеристиках господарської діяльності в 
США. При цьому, пріоритетом нашої держави є 
економічна євроінтеграція, що обумовлює, пе-
редусім, необхідність впровадження в систему 
вітчизняного обліку досвіду європейських країн. 
Систематизація та чітке визначення обмеженого 
кола принципів як правил формування інформа-
ції у фінансовій звітності з дотриманням вимог 
МСФЗ сприятиме удосконаленню організації 
обліку на вітчизняних підприємствах. 
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Постановка проблеми. Бухгалтерський 
облік є невід’ємною складовою господарської 
діяльності усіх суб’єктів підприємництва. Саме 
завдяки йому підприємець може будувати крок 
за кроком свою діяльність, надаючи їй юридич-
ну силу, а держава отримувати податки і збори, 
виступаючи при цьому регулятором завдяки ме-
тодологічної регламентації облікового процесу 

та створенні характерної для певних соціально-
економічних умов моделі бухгалтерського облі-
ку. Сам процес створення такої моделі завжди 
залежить від курсу тих реформ та напрямів під 
прапором яких йде країна. 

Мета дослідження полягає у розгляді сис-
теми інститутів, завдяки яким можливо буду-
вання ринкового господарства, враховуючи до-
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слідження відомих економістів у рамках теорії 
інституціоналізму та узагальнення цього істо-
ричного опиту для удосконалення існуючих ін-
ститутів, одним з яких є бухгалтерський облік. 

Виклад основного матеріалу. При побудо-
ві економічної системи, орієнтованої на ринок, 
виникає необхідність у новому підході до ви-
вчення економічних процесів, що визнає важли-
ву роль соціальних норм і досліджує механізми 
їхніх змін, які приймають форму формальних 
інститутів, але найчастіше мають неформальну 
природу. Ключовим поняттям для пояснення, 
що відбувається в економіці країн перехідного 
чи трансформаційного періоду є термін «інсти-
тут», як організації, що формують соціально-
економічне середовище ринкового господарства 
(акціонерні товариства та інші власники, союзи 
підприємців, профспілки, держава, судова сис-
тема, політичні партії, неприбуткові організації 
різного виду, родина, освітні установи) [1]. 

Уперше поняття «інститути» були введені в 
предмет економічної теорії представниками так 
званого старого інституціоналізму – американ-
ськими економістами Торстеном Вебленом 
(1857–1929), Джоном Коммонсом (1862–1945), 
Уеслі Клер Мітчеллом (1874–1948). 

«Институты – это, по сути дела, распро-
страненный образ мысли в том, что касается от-
дельных отношений между обществом и лично-
стью и отдельных выполняемых ими функций; 
и система жизни общества, которая слагается из 
совокупности действующих в определенное 
время или в любой момент развития какого 
угодно общества, может с психологической 
стороны быть охарактеризована в общих чертах 
как превалирующая духовная позиция или рас-
пространенное представление об образе жизни в 
обществе» [2, с. 201–202]. 

Таким чином, Т. Веблен зв’язував економі-
ку з дією психологічного фактору, Дж. Коммонс 
основний акцент зробив на правові категорії, 
юридичні установи, що визначають, на його ду-
мку, розвиток економіки. 

На сьогоднішній день, у рамках сучасного 
інституціоналізму найпоширенішим є тракту-
вання інститутів визнаного лідера даної теорії 
Дугласа Норта – «это правила, механизмы, 
обеспечивающие их выполнение, и нормы пове-
дения, которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми» [3, с. 73]. 

На думку Д. Норта, застосування теорії ін-
ституціоналізму дає гарні результати лише при 
аналізі ринків у розвинених країнах, але воно 
також є допомогою для вивчення економічних 
систем минулого та перехідних економік, що 
характеризуються зміною інституціональної 
структури [4, с. 43]. 

Однак один з засновників теорії економіч-
ного розвитку Пітер Тамаш Бауер, що вивчав 
досвід ряду країн, що розвиваються (П. Бауер 
проводив власні дослідження в Західній Малай-
зії, Західній Африці та Індії) вважав, що основу 
процесу економічного розвитку цих країн також 
становлять існуючі в суспільстві інститути, ку-
льтурно-ціннісні орієнтації та поведінкові нор-
ми. Функціонування економіки визначається 
особистісним, культурним і політичним факто-
рами, людськими здатностями та мотиваціями, а 
також суспільними й політичними інститутами. 
Він критикував підхід щодо того, що незаможне 
населення країн, що розвиваються, не може здій-
снювати перспективні заощадження. Навпаки, за 
допомогою напруженої праці, проявляючи якос-
ті ощадливості й передбачливості, бідняки ціл-
ком здатні досягти успіху, за умови, що держава 
не буде втручатися в їхню діяльність, забезпе-
чуючи захист прав власності [5, с. 144]. 

Соціально-економічні та політичні інститу-
ти обумовлюють роль індивіда в суспільстві 
(найманий робітник, власник, політик і т. п.), 
координують його дії в прийнятні для суспільс-
тва рамки, і деякою мірою впливають на вибір 
рішень. І це одне з обов’язкових умов прогресу – 
людина приймає рішення, керуючись внутріш-
німи, індивідуальними мотивами, джерелом 
яких є особливості його особистості. 

Отже, теорія інституціоналізму, будучи ін-
ституціонально-еволюційною теорією, може бу-
ти застосовна й корисна для всіх економік (роз-
винених, перехідних, що розвиваються) завдяки 
тому, що представники «старого» і «нового» ін-
ституціоналізму завжди намагалися налагодити 
зв’язки між економічною теорією, правом, соці-
ологією, політологією, психологією та іншими 
науками. 

При цьому ключовим моментом еволюцій-
ного підходу є те, що склад діючих «економіч-
них і політичних гравців» міняється за законами 
природного добору, що дозволить зруйнувати 
старе, підтримати нове, і в підсумку виробити 
новий оптимальний шлях розвитку суспільства. 
Тобто в цьому випадку акцент робиться на зда-
тності суспільства до самоорганізації, що при-
пускає, що будь-яка виникаюча необхідність 
його структурного перетворення буде сполуча-
тися з економічною доцільністю та політичними 
можливостями, а процеси змін не вийдуть із ру-
сла взаємної трансформації всіх елементів гро-
мадського життя. 

Тобто спостерігається якийсь процес «конс-
труктивного руйнування», що на думку Й. 
Шумпетера укладається в тім, що еволюція сама 
створює такі механізми, що є в якийсь мірі оп-
тимальними [6]. 
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Стабільність інститутів час від часу пору-
шується, заміняючись періодом розпаду одних 
інститутів на появу нових. В основному це від-
бувається через суперечливість і несумісність 
самих інститутів, які склалися в різні історичні 
й культурні епохи. Рано або пізно соціально не-
доцільні інститути припиняють своє існування, 
втрачаючи сприятливого зовнішнього середо-
вища. Виходячи з даної концепції інститутів, 
акцент робиться на боротьбі агентів, що поро-
джує нові інститути шляхом опосередкованих 
конфліктів (mediated-conflict institutionalism) [7, 
с. 145]. 

Оцінюючи цю ситуацію в короткостроково-
му періоді, можна говорити про те, що, з еконо-
мічної точки зору, ці еволюційні процеси не зав-
жди є оптимальними. Як відзначив Дж. 
Б’юкенен, «общественные институты развива-
ются, и те из них, которые сохраняются и про-
цветают, не обязательно являются лучшими с 
точки зрения людей, живущих в их условиях» 
[8, с. 210]. 

Розходження в рівнях економічного та соці-
ального розвитку країн багато в чому залежать 
від сформованих в них інститутів. Коли термін 
«інститут» використовується економістами, мо-
ва звичайно йде про конкретні інституціональні 
угоди [9], тобто правилах поведінки, засновані 
на прийнятих принципах, які пропонують або, 
навпаки, забороняють ті або інші способи дії. 

Сукупність існуючих інституціональних 
угод перебуває в безпосередній взаємодії, так 
званої компліментарності, що і дозволяє досяга-
ти бажаних економічних ефектів. Говорячи про 
взаємодію та взаємозалежність інститутів, важ-
ливо розрізняти їхню природу (рис. 1): 
- неформальні інститути (традиції, звичаї, со-

ціальні стереотипи), які складаються спон-
танно і є результатом взаємодії безліч «грав-
ців», що переслідують свої інтереси; 

- формальні інститути (конституції, закони, 
судові прецеденти, адміністративні акти), які 
встановлюються й підтримуються свідомо, 
завдяки державному регулюванню. 

 
 

Рис. 1. Схема реформування сучасної моделі бухгалтерського обліку. 
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ства 
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Також варто виділити ще одну групу фор-
мальних інститутів – це механізми й процедури, 
що забезпечують дотримання загальноприйня-
тих правил. І коли дана сукупність формальних 
і неформальних інститутів перебуває у взає-
мозв’язку та взаємозалежності, і підлегла реалі-
зації прийнятих пріоритетів, має місце говорити 
про інституціональне середовище. 

Під інституціональним середовищем (ото-
ченням) розуміється створена інфраструктура, 
що забезпечує загальну стабільність сформова-
них структур власності, сценарію приватизації, 
політичну й правову стабільність системи, діє-
здатність судової системи, культури контрактів 
і зобов’язань. Таким чином, завданням інститу-
ціонального середовища є забезпечення стабі-
льності та адекватності сформованих інституці-
ональних угод, а також адаптивності створених 
інститутів. «По сути, речь идет о «точной 
настройке» в соответствии с меняющимися эко-
номическими реалиями. При отсутствии адек-
ватного институционального фундамента эко-
номический рост будет носить кратковремен-
ный конъюнктурный характер» [10, с. 17]. 

Але, як може країна, що перебуває в умовах 
жорсткого протистояння інститутів минулої еко-
номічної системи інститутам ринкової економіки, 
відтворити те необхідне інституціональне ото-
чення. Природно, що роль каталізатора, інстру-
мента та стимулу лягає тільки на державу, діяль-
ність якої повинна бути однозначно ефективної. 

Нами пропонується двоступінчаста страте-
гія дій (див. рис. 1): на першому кроці держава 
повинна концентрувати свої зусилля й ресурси 
на вузькому колі проблем, які вона, при всій 
своєї слабкості в трансформаційний період, ще 
може, але повинна вирішувати (забезпечення 
мінімально необхідних соціально-економічних 
стандартів); на другому кроці держава повинна 
підвищити свої здатності через посилення сус-
пільних інститутів, створення механізмів сти-
мулювання соціально-економічних процесів і 
контролю за діяльністю посадовців. 

На даному етапі політичного та економіч-
ного розвитку українського суспільства виникає 
певна необхідність у посиленому розвитку ба-
зових цінностей демократії й ринкової економі-
ки. Мова йде про проведення інституціональних 
реформ у зв’язку зі змінами в економічній сис-
темі, які будуть неминучим слідством змін у по-
літичному житті. 

Я. Кузьмінов, В. Радаев, А. Яковлев, Є. 
Ясин виділяють основні проблеми інституціо-
нального реформування: 
1) якщо дієвість протидії досить значна та про-

являє підвищену активність, то найчастіше 
виникає відторгнення нового інституту; для 

подолання опору необхідно платити непомі-
рно високу ціну; 

2) виникають, коли провідні учасники ринку ві-
дкрито не протидіють введенню нового пра-
вила, але проводять його деформацію, прис-
тосувавши це правило своїм вузьким інтере-
сам; 

3) консервація приватних інституціональних 
перетворень укладається в блокуванні пода-
льшого розвитку інституту, що може загаль-
мувати дію природних умов, які можуть 
впливати на його розвиток; звичайно спосте-
рігається ситуація, в якій чим більш успішні 
початкові перетворення, тим сильніше зале-
жність від спочатку вибраної траєкторії, іг-
норування можливих кращих варіантів роз-
витку, отже, тим скоріше може статися бло-
кування подальшого розвитку [11, с. 13–15]. 

Специфіка інституціональних змін в умовах 
перехідної економіки така, що особливості ста-
новлення того або іншого інституту (інституці-
ональної угоди) можуть бути зрозумілі та оці-
нені тільки в контексті всієї сукупності інститу-
ціональних змін. Поняття «інституціональні 
зміни» звичайно використовується стосовно 
змін в якій-небудь конкретній інституціональній 
угоді, а не до всієї інституціональної структури 
[9]. 

Джон Стюарт Міль відзначає, що розподіл 
продукту, так само як і систему економічних ві-
дносин, що проявляється у формах і методах ро-
зподілу, можна вважати результатом дії двох 
груп факторів – конкуренції та традиції, причо-
му економісти завжди схильні приділяти увагу 
лише першій групі факторів [12]. 

Говорячи про конкуренцію, у першу чергу 
необхідно оцінити вплив політичної конкурен-
ції, тому що, розглядаючи умови формування 
нового інституціонального середовища в держа-
ві, що закладає основи ринкової економіки та 
демократичної системи керування, не можна 
обійтися без характеристики політичного режи-
му, що багато в чому визначає спрямованість 
розвитку соціально-економічних інститутів. 

Перш ніж оцінювати можливості бюджет-
ної, кредитно-грошової дисциплін при рефор-
муванні державних фінансів, важливо врахову-
вати той факт, що вони будуть залежати від ін-
ституціональних угод при наявності політичної 
конкуренції. 

Відповідно до рейтингової оцінки просу-
вання економічних реформ Європейського бан-
ку реконструкції й розвитку (ЄБРР), станом на 
2000 рік всі країни з перехідною економікою 
було поділено на чотири групи по ступені кон-
куренції політичних інститутів: конкурентні де-
мократії (Угорщина, Чехія, Польща, Естонія, 
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Словенія, Литва, Латвія), концентровані політи-
чні режими (Словаччина, Хорватія, Болгарія, 
Румунія, Киргизія, Молдавія, Росія, Україна), 
післявоєнні режими (Македонія, Грузія, Алба-
нія, Вірменія, Азербайджан, Таджикистан, Бос-
нія й Герцеговина), неконкурентні політичні 
режими (Казахстан, Узбекистан, Білорусія, 
Туркменістан). За результатами такої оцінки 
Україна, як і Росія, перебувають у середині спи-
ску групи з концентрованим політичним режи-
мом, при якому існують елементи демократич-
ної системи, але політична конкуренція зіштов-
хується із серйозними обмеженнями. 

Що стосується залежності здійснюваних 
реформ від таких політичних інститутів як засо-
би масової інформації, структура цивільного су-
спільства, нормативне забезпечення розвитку 
соціально-економічної сфери країни, то при 
конкурентному політичному середовищі, вони 
будуть сприяти лобіюванню інтересів на ко-
ристь реалізації споконвічно заданих темпів і 
напрямків реформ. 

Реформи в країнах з неконкурентною полі-
тичною системою в меншому ступені залежать 
від інституціональних факторів, і в основному 
визначаються індивідуальними перевагами по-
літичних сил країни. Отже, у країнах, віднесе-
них до даного політичного режиму, позитивні 
реформи, які властиві ліберальної економіки, 
можуть взагалі не проводитися, але також має 
місце й зворотна ситуація високих темпів пози-
тивних економічних реформ. Прикладом є Ка-
захстан, де подібні реформи були досягнуті за-
вдяки особистим перевагам глави держави [13, 
с. 6–7]. 

Розглядаючи питання взаємовпливу політи-
ки та економіки (політичних і економічних ін-
ститутів, що визначають структуру суспільства), 
в економічній науці виникає проблема щодо ро-
згляду даної взаємодії: або політичні проблеми 
розглядаються як один з активно впливаючих 
факторів, на економічні процеси, що відбува-
ються, або, навпаки – політичне життя країни 
розглядається в контексті економічних процесів, 
що відбуваються. 

А. Лібман пропонує альтернативний підхід 
до аналізу політичних і економічних проблем, 
коли економічні процеси розглядаються як по-
літичні. Суть ідеї полягає в тому, що гравці, 
традиційно віднесені до економічних, насправді 
в багатьох випадках у своїх діях виконують фу-
нкції політичних гравців. У цьому випадку пре-
дметом аналізу повинна бути не економічна або 
політична, а політико-економічна система. Тоб-
то мова вже йде про нову політекономію, що 
сформувалася в результаті взаємопроникнення 
декількох теоретичних шкіл, найбільш відомої з 

яких є школа суспільного вибору (public choice). 
Тим самим теорія відмовляється від викорис-
тання припущення «доброзичливого диктато-
ра», що прагне до суспільного блага, і розглядає 
політичні процеси в якості такої ж взаємодії 
безлічі егоїстичних агентів, як і економічні. 
Крім цього, мова йде про відмову від політичної 
теореми Коуза (тобто уявлення про те, що еко-
номічна політика не залежить від розподілу 
влади в політичній системі) на користь аналізу 
впливу влади та інститутів на поведінку політи-
чних гравців [14, с. 39]. 

На думку А. Радигіна, «если система отно-
шений, характеризующих «институциональную 
упорядоченность», не обеспечивает функциони-
рование «обязательств, вызывающих доверие», 
а также более или менее действенный ин-
форсмент контрактных прав и прав собственно-
сти, ссылки на теорему Коуза напоминают ско-
рее благие пожелания, чем прогнозы, основан-
ные на сколько-нибудь серьезной логике суж-
дений» [10, с. 19]. 

Зважаючи на те, що на Україні більш десяти 
років впроваджуються ринкові методи господа-
рювання, можна вважати, що розвиток різних 
форм власності здійснюється дуже низькими 
темпами і не сприяє конкурентоспроможності 
підприємств, породжує розвиток тіньового сек-
тору [15, с. 62]. Слід зазначити, що податкова 
система України за останнє десятиріччя підда-
лася модернізації: з’явилося спрощене оподат-
ковування суб’єктів малого підприємництва, 
здійснюється робота з поліпшення системи по-
даткового адміністрування, і, звичайно ж, щорі-
чно збільшуються податкові надходження. 

Незважаючи на перераховане вище, існує 
ряд серйозних недоліків, головним з яких є ви-
сокі видатки платників податків на виконання 
вимог податкового законодавства, що породжує 
значний по своїх масштабах тіньовий сектор 
[16, с. 93]. Відповідно до недавно проведених 
досліджень Світового банку, Україна зайняла 
передостаннє 177-е місце по складності сплати 
податків, на останньому місці виявилася Біло-
русія [17, с. 59]. В Україні відсутній ін-
форсмент: замість механізму, що спонукує всіх 
суб’єктів ринку виконувати діючі національні й 
міжнародні закони, сплачувати податки та стро-
го дотримуватися контрактів, що укладаються, 
діє корумпованість посадовців податкових ві-
домств і породжуваний нею, менталітет україн-
ських громадян, «...відповідно до якого вища 
«доблесть» платника податків полягає в укри-
ванні своїх прибутків, надсиланні активів за ко-
рдон, прямому обдурюванні податкових органів, 
між якими і рядовими платниками податків йде 
постійна, хоча і не об’явлена, війна» [18, с. 8]. 
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Висновки. Узагальнення історичного дос-
віду, який склався завдяки дослідженням відо-
мих економістів в рамках теорії інституціоналі-
зму, свідчить про те, що при реформуванні сис-
теми бухгалтерського обліку важливо розуміти 
той факт, що прийняття законів і норм само по 
собі не вирішить проблему побудови нової ефе-
ктивно орієнтованої системи, оскільки, крім фо-
рмальних норм, багато чого залежить від нефо-
рмальних правил (традицій, звичок, звичаїв, со-
ціальних стереотипів). Поведінка економічних 
суб'єктів формується виходячи з особистих і 
сформованих групових порядків, особливостей 
ділових відносин, тому, розглядаючи умови фо-
рмування інституціонального середовища, не-
обхідно враховувати не тільки існуючі соціаль-
но-економічні та політичні інститути, але й по-
передній період розвитку суспільства. 

Реформування моделі бухгалтерського об-
ліку завдяки створенню інституціонального се-
редовища дозволить реалізовувати намічені 
пріоритети в економічному та соціальному жит-
ті країни, мова в основному йде про створення 
якісно нових податкових відносин, тісно 
пов’язаних з питаннями власності та визначен-
ням правових меж податкових і фінансових від-
носин між суб’єктами підприємницької діяльно-
сті, громадянами й державою. 
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редовища дозволить реалізовувати намічені 
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Постановка проблеми. Подальше поглиб-
лення участі України в європейських та світо-
вих інтеграційних процесах вимагає гармоніза-
ції законодавчої бази щодо нормативного регу-
лювання фінансового обліку з принципами й 
положеннями, прийнятими в міжнародній прак-
тиці. У багатьох країнах світу застосовують 
спеціальний порядок обліку та складання звіт-
ності для підприємств малого бізнесу, які адап-
товані тією чи іншою мірою до їх потреб. При 
цьому важливішими питаннями постають, як 
питання визначення обсягу інформації, що має 
надаватися користувачам, так і питання забез-
печення якості такої інформації. В умовах від-
сутності міжнародних стандартів обліку на ма-
лих підприємствах, вивчення проблем, які ви-
никають при застосуванні національного стан-
дарту, прийнятому в Україні, є цікавим науко-
вим завданням, що має вагоме практичне зна-
чення. Минулого року відбулися суттєві зміни у 
законодавчій базі України щодо методики скла-
дання фінансової звітності СМП. 

Аналіз літератури. Питанням складання 
звітності малими підприємствами присвячені 
роботи К. Дигало [1], якій розглядає перелік 
форм та строки подання фінансової звітності 
СМП; Н. Харченко [2], котрий пропонує автор-
ську методику заповнення статей фінансової 
звітності; В. Лень, В. Гливенко [3], які порів-
нюють організацію і методику складання фінан-
сової звітності малих та інших підприємств та 
інших. Аналіз наукових статей свідчить про не-
обхідність детального вивчення нових організа-
ційно-методичних аспектів складання фінансо-
вої звітності СМП. 

Метою статті є дослідження методики за-
повнення фінансової звітності СМП, а також ви-
значення впливу на неї змін, що відбулися вна-
слідок прийняття Податкового кодексу України 
від 02.12.10 р. № 2755-VІ (із змінами, внесени-
ми Законом України від 20.09.2011 р. № 3741-
VI) [4] та Наказу Мінфіну «Про внесення змін до 
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва» від 24.01.2011 р. № 25 [5]. 

Виклад основного матеріалу. Суб’єкти 
малого підприємництва (СМП) – юридичні осо-
би, які визнані такими відповідно до законодав-
ства (п. 2 розд. І П(С)БО 25). 

Згідно Закону України «Про державну підт-
римку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. 
№ 2063-ІІІ [6] до СМП відносяться такі юридичні 

особи, що відповідають наступним критеріям: 
середньооблікова чисельність працюючих за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 
50 осіб; обсяг річного валового доходу не пере-
вищує 70 млн. грн. 

На момент написання статті розглядається 
Законопроект «Про розвиток та державну підт-
римку малого і середнього підприємництва в 
Україні» від 14.02.2012 р. [7] суб’єктами малого 
підприємництва є: 
- фізичні особи, зареєстровані в установлено-

му законом порядку як фізичні особи – підп-
риємці, у яких середньооблікова чисельність 
працюючих за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного 
доходу не перевищує суму, еквівалентну де-
сяти мільйонам євро, визначену за середньо-
річним курсом Національного банку України; 

- юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та 
обсяг річного доходу не перевищує суму, ек-
вівалентну десяти мільйонам євро, визначену 
за середньорічним курсом Національного ба-
нку України. 

Обов’язок складання фінансової звітності 
всіма підприємствами передбачений ст. 11 За-
кон України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV 
[8], а основні принципи її складання викладені в 
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності», затверджений Наказом Мінфіну від 
31.03.1999 р. № 87 [9]. 

Фінансова звітність складається всіма СМП 
та представляється наступним користувачам 
згідно ст. 14 Закону № 996: органам управління 
підприємства; трудовим колективам підприємс-
тва (за вимогою); власникам (засновникам) 
СМП; органам виконавчої влади та інші корис-
тувачі відповідно до законодавства. 

Метою складання фінансової звітності СМП 
є надання повної, правдивої, неупередженої ін-
формації про фінансовий стан, результати дія-
льності, рух грошових потоків підприємства ко-
ристувачам для ухвалення правильних рішень. 
Інформація, яка приведена у фінансовій звітнос-
ті, базується виключно на даних бухгалтер-
ського обліку і повинна бути тотожна даним 
аналітичного та синтетичного обліку. Фінансова 
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звітність має бути підписана керівником і голо-
вним бухгалтером СМП. 

Фінансова звітність суб’єкта малого підпри-
ємництва у відповідності с п. I П(С) БО 25 скла-
дається в тисячах гривень з одним десятковим 
знаком. Перед складанням річної фінансової 
звітності на підприємстві має бути проведена 
інвентаризація активів та зобов’язань. Звітним 
періодом для складання фінансової звітності є 
календарний рік. Проміжна звітність складаєть-
ся  щоквартально наростаючим підсумком з по-
чатку звітного року в складі балансу та звіту 
про фінансові результати. 

Згідно п. 3 ст. 11 Закону № 996 [8] визначе-
но, що для суб’єктів малого підприємництва і 
представництв іноземних суб’єктів господарсь-
кої діяльності національними положеннями 
(стандартами) встановлюється скорочена за по-
казниками фінансова звітність у складі балансу і 
звіту про фінансові результати. 

Згідно п. 7 ст. 11 цього ж закону «юридичні 
особи, що відповідають критеріям, визначеним 
пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу 
України [5], зобов’язані складати та подавати до 
відповідних органів фінансову звітність, перед-
бачену для суб’єктів малого підприємництва, 
один раз на рік. Зміст та форми скороченої фі-
нансовій звітності для суб’єктів малого підпри-
ємництва були встановлені П(С)БО 25. 

З 01.04.2011 р. є чинним Наказ Мінфіну від 
24.01.2011 р. № 25 «Про внесення змін до По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємниц-
тва» [6]. 

Це Положення (стандарт) установлює зміст 
і оновлену форму Фінансового звіту суб’єкта 
малого підприємництва у складі Балансу (форма 
№ 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 
№ 2-м) та порядок заповнення його статей, а та-
кож зміст і форму Спрощеного фінансового зві-
ту суб’єкта малого підприємництва у складі Ба-
лансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові ре-

зультати (форма № 2-мс) та порядок заповнення 
його статей. 

Норми цього Положення (стандарту) засто-
совуються для наступних СМП: суб’єктів мало-
го підприємництва – юридичних осіб, крім дові-
рчих товариств, страхових компаній, банків, 
ломбардів, інших фінансово-кредитних та неба-
нківських фінансових установ, СПД, які здійс-
нюють обмін інвалюти, є виробниками та імпо-
ртерами підакцизних товарів, а також СПД, у 
статутному фонді яких частка вкладів, що нале-
жить юридичним особам-засновникам та учас-
никам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого 
підприємництва, перевищує 25%; представ-
ництв іноземних господарських суб’єктів – ус-
танов або осіб, яка представляє інтереси інозем-
ного суб’єкта господарської діяльності в Украї-
ні і має на це належним чином оформлені від-
повідні повноваження (ст. 1 Закону України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-
XII від 16.04.91 р.). 

Спрощений фінансовий звіт СМП склада-
ють: суб’єкти малого підприємництва – юриди-
чні особи, що відповідають критеріям, визначе-
ним п. 154.6 ст. 154 р. III Податкового кодексу, 
та мають право на застосування спрощеного бу-
хгалтерського обліку доходів і витрат; платники 
єдиного податку, які відповідають критеріям пп. 
4 п. 291.4 ПКУ (юридичні особи – «платники 
єдиного податку» 4 групи) – згідно змін, які 
унесені до П(С)БО 25 Наказом Мінфіну України 
№ 1591 від 09.12.2011 р. 

У балансі СМП відображаються активи, зо-
бов’язання та власний капітал. Підсумок активів 
балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань 
та власного капіталу. Фінансова звітність СМП 
складається на підставі використання як загаль-
ного плану рахунків, так і спрощеного. 

Методику складання Фінансового звіту 
суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-м та ф. 
№ 2-м) на підставі використання загального 
плану рахунків розглянемо в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Зміст основних статей Балансу (форми № 1-м). 

 

Актив Код рядка Методика формування показника 
I. Необоротні активи   
Незавершені капітальні інвестиції 020 Дт рахунку 15 
Основні засоби:   

залишкова вартість 030 (ряд. 31 – ряд. 32) + Дт рахунку 10 (інвестиційна нерухо-
мість, що обліковується за справедливою вартістю) 

первісна вартість 031 Дт рахунків 10, 11, 12 – Дт рахунку 10 
Знос 032 Кт рахунку 13 
Довгострокові біологічні активи:   
Справедлива (залишкова) вартість 035 Дт рахунку 16 + (ряд. 036 – ряд. 037) 
первісна вартість 036 Дт рахунку 16 
накопичена амортизація 037 Кт рахунку 13 
Довгострокові фінансові інвестиції 040 Дт рахунку 14 
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Інші необоротні активи 070 

Дт рахунків 18, 19 При переході підприємств на застосу-
вання цього П(с) БО 25 до цієї статті на початок звітного 
року також включаються дані, наведені у статті «Від-
строчені податкові активи» (рядок 060) Балансу (форма 
№ 1) на кінець попереднього року 

Усього за розділом I 080 ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 035 + ряд. 040 + ряд. 070 
II. Оборотні активи   
Виробничі запаси 100 Дт рахунків 20, 22, 23, 25 
Поточні біологічні активи 110 Дт рахунку 21 

Готова продукція 130 Дт рахунків 26, 27, 28 (крім необоротних активів та груп 
вибуття, утримуваних для продажу) 

Дебіторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги:   

чиста реалізаційна вартість 160 ряд. 161 – ряд. 162 
первісна вартість 161 Дт рахунків 34, 36 
резерв сумнівних боргів 162 Кт рахунку 38 
Дебіторська заборгованість за роз-
рахунками з бюджетом 170 Дт рахунків 37, 64, 65 

Інша поточна дебіторська заборго-
ваність 210 Дт рахунків 37, 66, 63, 68 та Д-т рахунку 65 

Поточні фінансові інвестиції 220 Дт рахунку 35 
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
в національній валюті 230 Дт рахунків 30, 31, 33, 35 (національній валюті) 
у тому числі в касі 231 Дт рахунку 30 
в іноземній валюті 240 Дт рахунків 30, 31, 33, 35 (іноземній валюті) 
Інші оборотні активи 250 Дт рахунків 33, 64 

Усього за розділом II 260 ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 130 + ряд. 160 + ряд. 170 + 
ряд. 210+ ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250 

III. Витрати майбутніх періодів 270 Дт рахунку 39 
IV. Необоротні активи та групи 
вибуття 275 Дт рахунку 28 

Баланс 280 ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 275 
Пасив Код рядка  
I. Власний капітал   
Статутний капітал 300 Кт рахунку 40 
Додатковий капітал 320 Кт рахунків 41, 42 
Резервний капітал 340 Кт рахунку 43 

Нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток) 350 

Кт рахунку 44 або Дт рахунку 44 У першому місяці року 
переходу на застосування цього П(с)БО сальдо рахунків 
17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстрочені по-
даткові зобов’язання» підлягає згортанню взаємною ко-
респонденцією цих рахунків із відображенням різниці на 
рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

Неоплачений капітал 360 Дт рахунків 45, 46 
Усього за розділом I 380 ряд. 300 + ряд. 320 + ряд. 340 +/- ряд. 350 – ряд. 360 
II. Забезпечення наступних ви-
трат і цільове фінансування 430 Кт рахунків 47, 48 

III. Довгострокові зобов’язання 480 Кт рахунків 50, 51, 52, 53, 55 
IV. Поточні зобов’язання   

Короткострокові кредити банків 500 Кт рахунку 60, рахунку 68 (у частині нарахованих проце-
нтів), 31 (овердрафт) 

Поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями 510 Кт рахунку 61 

Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 530 Кт рахунків 62, 63 

Поточні зобов’язання за розрахун-
ками: 550 Кт рахунків 64 

з бюджетом 570 Кт рахунку 65 
зі страхування 580 Кт рахунку 66 
з оплати праці* 605 Кт рахунку 68 
Інші поточні зобов’язання 610 Кт рахунків 67, 68 37, 64 
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Усього за розділом IV 620 ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 570 + 
ряд. 580 + ряд. 605 + ряд. 610 

V. Доходи майбутніх періодів 630 Кт рахунків 69 
Баланс 640 ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 

 

Примітка: з рядка 580 графа 4 «Прострочені зобов’язання з оплати праці (665)» – Кт субрахунків 661, 662 у ча-
стині простроченої заборгованості. 
 

На відміну від Балансу (форми № 1-м), кот-
рий розділений на актив і пасив, які показують, 
чим володіє СМП і за рахунок чого, то Звіт про 
фінансові результати (форма № 2-м) розділений 
на дохідну і видаткову частину та виділяє окре-

мим рядком безпосередньо фінансовий резуль-
тат діяльності СМП (прибуток або збиток). 

Розглянемо методику складання Звіту про 
фінансові результати СМП в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Методика складання Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м). 

 

Стаття Код рядка Методика формування показника 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 010 Кредитовий оборот рахунку 70 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 Дт рахунку 70 з Кт рахунків 64, 65 Дт ра-
хунку 79 – Кт рахунку 70 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 030 ряд. 010 – ряд. 020 

Інші операційні доходи 040 Дт рахунку 71 – Кт рахунку 79 
Інші доходи 050 Дт рахунків 72, 73, 74, 75 – Кт рахунку 79 
Разом чисті доходи 070 ряд. 030 + ряд. 040 + ряд. 050 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 080 Дт рахунку 79 – Кт рахунків 90 

Інші операційні витрати 090 Дт рахунку 79 – Кт рахунків 92, 93, 94 
у тому числі: 091 Дт рахунку 92 – Кт рахунку 64 
 092  
Інші витрати 100 Дт рахунку 79 – Кт рахунків 95, 96, 97, 99 
Разом витрати 120 ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. 100 
Фінансовий результат до оподаткування 130 ряд. 070 – ряд. 120 
Податок на прибуток 140 Дт рахунку 98 – Кт рахунку 64 
Чистий прибуток (збиток) 150 ряд. 130 – ряд. 140 
Забезпечення матеріального заохочення 160 Кредитовий оборот по рахунку 47 
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції та дохід від змі-
ни вартості поточних біологічних активів 

201 Кредитовий оборот рахунку 71 

Витрати від первісного визнання біологічних акти-
вів і сільськогосподарської продукції та витрати 
від зміни вартості поточних біологічних активів 

202 Дебетовий оборот рахунку 94 

 
Висновки. Реформування бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності СМП, яка б не 
суперечила Міжнародним стандартам фінансо-
вої звітності з урахуванням законодавчих норм 
ЄС, є одним із пріоритетних напрямів інтегра-
ційного процесу. Це зумовлює необхідність 
удосконалення законодавчої бази України. 

У зв’язку з прийняттям Податкового кодек-
су та відміни певних законодавчих актів потріб-
не вдосконалення спрощеної форми фінансової 
звітності СМП за такими напрямами: 
- деталізація окремих статей Балансу (форми 

№ 1-м) шляхом введення елементів аналіти-
чного обліку; 

- удосконалення методики формування та ві-
дображення фінансових результатів діяльно-
сті підприємства; 

- більш детальніше вивчення методики скла-

дання Спрощеного фінансового звіту і аналі-
зу його практичного застосування СМП. 
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Постановка проблемы. В условиях ры-

ночных отношений величина амортизационных 
отчислений оказывает существенное влияние на 
экономику предприятия. С одной стороны, 
слишком высокая доля отчислений увеличивает 
величину издержек производства, а, следова-
тельно, снижает конкурентоспособность про-
дукции, уменьшает объем получаемой прибыли 
и поэтому сокращает диапазон возможностей 
предприятия по его экономическому уровню 
развития. С другой стороны, заниженная доля 
отчислений удлиняет срок оборачиваемости 
вложений в приобретение основных средств, а 
это ведет к их старению и, как следствие, сни-
жению конкурентоспособности, потере своих 
позиций на рынке. 

С вступлением в силу Налогового кодекса 
Украины порядок начисления амортизации не-
оборотных активов в налоговом и финансовом 
учете стал особенно актуальным и сложным [1]. 

Анализ литературы. Методы начисления 
амортизации нашли отражение в трудах Л. А. 
Колосовой [2], А. Малышкина [3], П. Хомина [4]. 

Целью работы является обоснование важ-
ности правильного выбора порядка и методов 
начисления амортизации необоротных активов 
в налоговом и финансовом учете, как элемента 
учетной политики и основополагающего звена 

производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Изложение основного материала. Новый 
порядок налогового учета основных средств, 
установленный налоговым кодексом, отличает-
ся от применяемого ранее. В настоящее время 
налоговый учет максимально приближен к бух-
галтерскому учету основных средств. Опреде-
ление термина «основные средства» в п.п. 
14.1.138 Налогового кодекса представляет со-
бой некий синтез определений, принятых в 
налоговом кодексе и п. 4 П(С)БУ 7. 

Согласно Налоговому кодексу, основными 
средствами называются материальные активы, 
которые предназначены для использования в 
собственной хозяйственной деятельности, сто-
имость которых превышает 2500 грн. и посте-
пенно уменьшается в связи с физическим или 
моральным износом и ожидаемый срок полез-
ного использования (эксплуатации) которых с 
даты ввода в эксплуатацию составляет более 
одного года (или операционного цикла, если он 
длиннее года). 

Согласно П(С)БУ 7 «Основные средства», 
основные средства – это материальные активы, 
которые предприятие удерживает с целью ис-
пользования их в процессе производства или 
поставки товаров, предоставления услуг, сдачи 
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в аренду другим лицам или для осуществления 
административных и социально-культурных 
функций, ожидаемый срок полезного использо-
вания (эксплуатации) которых больше одного 
года (или операционного цикла, если он больше 
года). Кроме того, п. 145.1 Налогового кодекса 
предусмотрено деление основных средств и 
прочих необоротных материальных активов, как 
и в бухучете, на 16 групп вместо 4 существо-
вавших ранее. Согласно ПСБУ 7 «Основные 
средства», метод начисления амортизации 
предприятие выбирает самостоятельно с учетом 
ожидаемого способа получения экономических 
выгод от его использования [5]. 

Предприятия вправе применять наравне с 
методами начисления амортизации, предусмот-
ренные в финансовом учете, и методы начисле-
ния амортизации основных средств, предусмот-
ренные налоговым законодательством. 

До 01.04.2011 г. использование в бухгалтер-
ском учете налогового метода начисления амор-
тизации заключалось в расчете месячной суммы 
амортизации путем применения к остаточной 
стоимости каждого конкретного объекта основ-
ных средств квартальной нормы амортизации, 
установленной налоговым законодательством, 
деленной на 3. Налоговый метод могли исполь-
зовать лишь предприятия – плательщики налога 
на прибыль и только по отношению к производ-
ственным основным средствам. Для непроиз-
водственных и бесплатно полученных основных 
средств налоговый метод начисления амортиза-
ции использовать нельзя. 

После 01.04.2011 г., с вступлением в силу 
Налогового кодекса Украины, начисление амор-
тизации в целях налогообложения осуществля-
ется предприятием по следующим пяти мето-
дам: прямолинейному; методу уменьшения 
остаточной стоимости; ускоренного уменьше-
ния остаточной стоимости; кумулятивному; 
производственному. 

Выбранный метод начисления амортизации 
утверждается приказом об учетной политике 
для составления финансовой отчетности. Метод 
ускоренного уменьшения остаточной стоимости 
Налоговый кодекс разрешает применять лишь 
при начислении амортизации машин и оборудо-
вания и транспортных средств. Прямолинейный 
и производственный методы могут использо-
ваться для прочих основных средств, времен-
ных (нетитульных) сооружений, инвентарной 
тары и предметов проката. 

Вместе с тем П(С)БУ 7 «Основные сред-
ства» не предусматривает никаких ограничений 
в использовании методов начисления амортиза-
ции для объектов основных средств. Сумма 
начисленной амортизации основных средств в 

бухгалтерском учете в большинстве случаев не 
будет совпадать с налоговой амортизацией, да-
же при применении норм и методов начисления 
амортизации, предусмотренных налоговым за-
конодательством. 

Приведем некоторые отличия в суммах 
начисленной амортизации в налоговом и бух-
галтерском учете: 
- в налоговом учете на безвозмездно получен-

ные основные средства амортизация не 
начисляется, а в бухгалтерском – начисляет-
ся; 

- в бухгалтерском учете начисляется аморти-
зация на все основные средства, в налоговом 
учете – на непроизводственные основные 
фонды не начисляется; 

- в налоговом учете при капитальном ремонте, 
реконструкции, модернизации, консервации 
амортизация основных средств группы 2 и 3 
продолжает начисляться, а в бухгалтерском – 
начисление амортизации приостанавливается; 

- в бухгалтерском учете на ликвидированные 
основные средства амортизация не начисля-
ется, в отличие от налогового учета, и др. 

В случае, когда предприятие применяло в 
бухгалтерском учете налоговый метод начисле-
ния амортизации до принятия Налогового ко-
декса Украины, и продолжает его применять, то 
это не расценивается как изменение метода 
амортизации, а, следовательно, в приказ об 
учетной политике изменения не вносятся. В 
данном случае целесообразно принять налого-
вый метод начисления амортизации для целей 
составления финансовой отчетности и принять 
его как налоговый метод начисления амортиза-
ции объектов основных средств в бухгалтер-
ском учете. 

При признании объекта основным сред-
ством должна учитываться его первоначальная 
стоимость, а амортизировать необходимо оста-
точную стоимость. Согласно такому подходу 
объект и дальше будет амортизироваться с по-
степенным отнесением сумм амортизации на 
расходы до достижения его стоимости нулевого 
значения. 

Критерием отнесения предметов не к ос-
новным средствам, а к малоценным необорот-
ным материальным активам является стоимост-
ная граница, которую предприятие устанавлива-
ет самостоятельно в приказе об учетной поли-
тике. В соответствии с п.п. 8.2.1 Закона о налоге 
на прибыль [6] в налоговом учете материальный 
актив, срок службы которого превышает 365 
дней, а стоимость выше стоимостной границы, 
следует классифицировать как запасы. Расходы 
на приобретение малоценных необоротных ма-
териальных активов в общем порядке относи-
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лись в состав валовых расходов и учитывались в 
целях применения п. 5.9 этого Закона. 

По аналогии с бухгалтерским учетом амор-
тизация малоценных необоротных материаль-
ных активов и библиотечных фондов в налого-
вом учете может начисляться по решению пла-
тельщика налога в первом месяце использова-
ния объекта в размере 50% его амортизируемой 
стоимости и остальные 50% амортизируемой 
стоимости в месяце их списания с баланса 
вследствие несоответствия критериям призна-
ния активом (метод – «50% на 50%») или в пер-
вом месяце использования объекта в размере 
100% его стоимости (метод – «100%»). 

Очевидно, что при использовании метода 
«50% на 50%» на конец отчетного периода бу-
дет списана только половина стоимости актива, 
которая включается в валовые расходы. Поэто-
му самым оптимальным в данном случае счита-
ется вариант, при котором в бухгалтерском уче-
те списывались все 100% стоимости малоцен-
ных необоротных материальных активов сразу в 
момент передачи его в эксплуатацию. 
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по правилам п.п. 145.1.6 Налогового кодекса 
Украины. Если же предприятие списало все 
100% стоимости малоценных необоротных ма-
териальных активов, то валовые расходы также 
увеличиваются на полную сумму. Значит, такие 
малоценные необоротные материальные активы 
проходят не инвентаризируются. 

Метод амортизации может быть пересмот-
рен при изменении ожидаемого способа полу-
чения экономических выгод от использования 
объекта основных средств. В таком случае 
начисление амортизации по новому методу 
начинается с месяца, следующего за месяцем 
принятия решения об изменении метода амор-
тизации. При этом смена метода амортизации 
объекта основных средств должна найти отра-
жение в учетной политике предприятия. 

Изменение метода амортизации считается 
изменением учетной оценки. А это означает, что 
осуществлять пересчет суммы амортизации с 
момента ввода объекта основных средств в экс-
плуатацию, корректировать сальдо нераспреде-
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ленной прибыли (непокрытого убытка) на нача-
ло отчетного года и подавать сравнительную 
информацию за предыдущие отчетные периоды 
нет необходимости. 

Мнения специалистов относительно того, 
чем принято считать изменение метода аморти-
зации или сроков ее начисления – пересмотром 
или изменением учетной оценки, неоднозначны. 
И международные, и отечественные стандарты 
бухгалтерского учета предусматривают, что ес-
ли невозможно отличить изменение учетной по-
литики от изменения учетных оценок, считается, 
что происходит изменение учетных оценок. 

Независимо от того, будет предприятие 
продолжать применять в бухгалтерском учете 
налоговый метод начисления амортизации ос-
новных средств или будет использовать другой, 
это не потребует корректировки сальдо нерас-
пределенной прибыли на начало отчетного года. 
Но воспользоваться налоговым методом амор-
тизации смогут только плательщики налога на 
прибыль и только в отношении производствен-
ных основных средств [6]. 

Вывод. Учетную политику предприятия 
можно рассматривать в качестве одного из ин-
струментов управления организацией. Поэтому 
при выборе порядка и методов начисления амор-
тизации необоротных активов в налоговом и фи-
нансовом учете необходимо стремиться, прежде 
всего, к разработке новых способов ведения 
бухгалтерского учета с целью минимизации 
налоговых отчислений и предотвращению от-
рицательных результатов хозяйственной дея-
тельности предприятия и выявлению внутрихо-
зяйственных резервов его финансовой устойчи-
вости. 
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Постановка проблемы. В условиях усиле-
ния межбанковской конкуренции для банков 
возникает необходимость постоянного улучше-
ния предлагаемых клиентам продуктов и услуг. 
При этом важную роль в обеспечении конку-
рентоспособности банка играет совершенство 
его бизнес-процессов, а ниши на рынке банков-
ских услуг всегда перераспределяются в пользу 
наиболее прогрессивных с точки зрения техно-
логий управления и сбыта банков. В таких 
условиях банковский рынок можно разделить на 
лидеров и аутсайдеров. Последние стремятся 
улучшить свое положение, а чем им может по-
мочь бенчмаркинг, позволяющий перенимать 
лучший опыт, достигая более высоких результа-
тов деятельности. 

Анализ литературных источников позво-
ляет выделить ряд работ, связанных с раскрыти-
ем теоретико-методической основы бенчмар-
кинга [1–10]; исследования, в которых показана 
связь бенчмаркинга и реинжиниринга бизнес-
процессов [11; 12]; работы, указывающие на 
возможности применения бенчмаркинга банка-
ми [13; 14]; работы, посвященные бенчмаркингу 

бизнес-процессов банковских сетей [15], рабо-
ты, в которых систематизированы исследования 
проблематики управленческого учета [17; 18]. 

Несмотря на научную и практическую зна-
чимость указанных работ, в них не рассматри-
вается возможность применения моделей внеш-
него конкурентного бенчмаркинга в управлен-
ческом учете банка. 

Цель работы – исследовать теоретико-
методологические основы бенчмаркинга и раз-
работать научно-методический подход по при-
менению внешнего конкурентного бенчмаркин-
га в управленческом учете банка. 

Изложение основного материала. Дарел 
К. Ригби [1, с. 16] отмечает, что бенчмаркинг 
направлен на то, чтобы найти примеры наилуч-
шего осуществления деятельности и понять 
процессы и практики, которые к ним ведут. 

Отметим, что, несмотря на общее представ-
ление о бенчмаркинге как о процессе заимство-
вания чужих идей для внедрения на своем пред-
приятии, среди авторов нет единого подхода к 
определению сущности (табл. 1), видов (типов) 
и основных этапов проведения бенчмаркинга. 

 

Таблица 1. 
Некоторые определения понятия «Бенчмаркинг».* 

 

№ 
п/п Определение Источник 

1 Бенчмаркинг – поиск лучших практик, ведущих к наилучшему функционированию Роберт Кэмп [5, 
с. 34] 

2 
Бенчмаркинг – это непрерывный процесс, открывающий, изучающий и оценивающий 
все лучшее в других организациях с целью использования полученных знаний в работе 
своей организации 

Х. Дж. Харинг-
тон [2, с. 35] 

3 
Бенчмаркинг позволят предприятиям совершенствоваться, взаимодействуя с другими 
игроками рынка, выявляя инструменты превосходства, целенаправленно внедряя их в 
свою деятельность и лучше используя потенциал роста 

Г. В. Клейменова 
и З. Г. Сипливая 
[3, с. 68] 

4 Бенчмаркинговый подход дает возможность позаимствовать лучший опыт других ком-
паний, избегая «изобретения колеса» 

О. В. Дубовик [4, 
с. 205] 

5 

Бенчмаркинг как мощный инструмент, с помощью которого организация может прово-
дить сравнительный анализ продуктов, оборудования, персонала и процессов. Он поз-
воляет организации осознать необходимость отрыва от старого образа действия и дает 
возможность понять, что только путем постоянных изменений к лучшему компания 
способна выжить 

В. В. Стариков 
[5, с. 12], 

6 Бенчмаркинг следует рассматривать в качестве подхода к исследованию действующей 
практики стратегического маркетингового управления 

Л. В. Балабанова 
[6, с. 49] 

7 

Бенчмаркинг – сравнительный анализ эффективности предприятий на основе взаимо-
связанных показателей, в качестве эталонных образцов (или точек отсчета) выступает 
соотношение затрат и выгод, учитываются также характерные особенности предприя-
тий конкретной отрасли или средние показатели по отрасли 

Д. А. Волошин 
[7, с. 74–78] 

8 
Бенчмаркинг – деятельность по долгосрочному обдумыванию стратегии предпринима-
тельства, основывающейся на лучшем опыте партнеров и конкурентов на различных 
уровнях 

Т. А. Бурцева [8, 
с. 26] 

9 Бенчмаркинг – это один из приемов внутреннего аудита компании 
П. В. Стрельни-
ков [9, с. 134–
135] 

10 Бенчмаркинг – это первоначальный этап, предпринимаемый фирмами, вовлеченными в 
реинжиниринг бизнес-процессов. 

Т. Шринивас [12, 
с. 291] 

 

*Составлено автором. 
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По нашему мнению, подход Х. Дж. Хар-
рингтона [2, с. 35] к определению сущности 
бенчмаркинга наиболее точен. Автор [2, с. 51–
55] выделяет пять типов процесса бенчмаркин-
га: внутренний бенчмаркинг; внешний конку-
рентный бенчмаркинг; внешний внутриотрасле-
вой бенчмаркинг; внешний межотраслевой 
бенчмаркинг; комбинированный межотраслевой 
и внешний бенчмаркинг. Причем объекты 
бенчмаркинга принадлежат к одной из четырех 
категорий: бизнес-процессы, оборудование, 
производственные процессы, продукты и услуги 
[2, с. 112]. 

Роберт С. Кэмп [5, с. 14] предложил и обос-
новал десять шагов процесса проведения 
бенчмаркинга: выявление объектов; подбор 
партнеров по проведению бенчмаркинга; опре-
деление наиболее подходящего метода сбора 
информации и сбор данных; установление име-
ющихся отставаний компании от партнеров по 
выбранным показателям эффективности; уста-
новление желаемых уровней эффективности ра-
боты компании; доведение результатов 
бенчмаркинга до всех заинтересованных сторон 
и получение помощи в их применении на прак-
тике; установление конкретных целей и задач в 
области повышения эффективности функцио-
нирования компании; разработка планов меро-
приятий по их достижению и решению; прове-
дение запланированных мероприятий и отсле-
живание их результатов; пересмотр ранее вы-
бранных ориентиров для бенчмаркинга. 

Близкую позицию занимает В. В. Ефимов 
[10, с. 50], выделяя девять этапов проведения 
типового проекта бенчмаркинга. 

Возможности использования бенчмаркинга 
банками хорошо представлены в работе З. Псе-

уш [13, с. 39]: «бенчмаркинг помогает относи-
тельно быстро и с меньшими затратами совер-
шенствовать бизнес-процессы, позволяет понять 
как работают лидеры рынка, и добиваться тех 
же или более высоких значений». 

Вопросам банковского бенчмаркинга по-
священа работа Т. Л. Пономаревой [14], которая 
рассмотрела вариант организации внутренней 
бенчмаркинговой системы для многофилиаль-
ных банков, поскольку они могут получить бла-
годаря своей структуре и специфике оказывае-
мых ими услуг наиболее полную и разнообраз-
ную информацию для последующего анализа и 
выявления наилучшего опыта и его применения. 

Следует отметить, что Б. Фишер [11, с. 46–
51] в своей работе показал, что бенчмаркинг 
наряду с оценкой деятельности выступают клю-
чевыми элементами, которые существенны для 
реинжиниринга. При этом бенчмаркинговые 
техники идентифицируют эффективные бизнес-
процессы, которые могут быть использованы 
как цель для улучшения неэффективных про-
цессов, после чего фирмы приступают к реин-
жинирингу бизнес-процессов. 

По нашему мнению, банковский бенчмар-
кинг – это с одной стороны, неотъемлемый эле-
мент реинжиниринга бизнес-процессов в бан-
ках, поскольку он позволяет обозначить гори-
зонты и направления для перепроектирования 
процессов; с другой стороны, самостоятельный 
процесс непрерывного улучшения деятельности 
банка на основе изучения и перенятия лучшего 
внутрибанковского и внебанковского бизнес-
опыта, выступающий базой для разработки кон-
курентной политики и формирование новой ин-
формационной основы для принятия управлен-
ческих решений (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные направления использования бенчмаркинга в банках (разработано автором). 

 

При этом бенчмаркинговая деятельность, 
однажды начавшись, должна осуществляться 
непрерывно в течение всего периода деятельно-
сти банка. Причем процесс бенчмаркинга в бан-
ках должен состоять из двух стадий: организа-
ционной и операционной. На первой стадии 
топ-менеджмент банка формирует коллектив 
(команду) бенчмаркинга, определяет цель и за-
дачи. Вторая стадия – операционная – это сово-

купность последовательных действий, связан-
ных непосредственно с осуществлением 
бенчмаркинга как метода управления. 

Аспекты использования бенчмаркинга в ре-
инжиниринге бизнес-процессов банка представ-
лены в работе [15]. Бенчмаркинг как инстру-
мент управленческого учета может быть ис-
пользован для решения ряда прикладных задач 
(рис. 2). 

Направления использования бенчмаркинга в банках 

Бенчмаркинг – составная 
часть проектов по реинжини-

рингу бизнес-процессов 

Бенчмаркинг – один из инструментов управленческого учета 

как основа для разработки кон-
курентной политики 

как основа для непрерыв-
ного совершенствования 

бизнес-процессов 
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Рис. 2. Задачи банковского управленческого учета, 

для решения которых может использоваться бенчмаркинг (разработано автором). 
 

Исследование различных теоретико-
методологических подходов к сущности и со-
держанию бенчмаркинга, представленных в ра-

ботах [1–14], позволяет определить общую тех-
нологию бенчмаркинга банковских бизнес-
процессов (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Общая технология бенчмаркинга банковских бизнес-процессов (разработано автором). 

І. Подсистема внутреннего бенчмаркинга: 
- оценка деятельности центров ответственности (филиалов, отделений); 
- коррекция нормативов и оценок, используемых в бюджетном процессе; 
- рационирование капитала; 
- оптимизация используемых финансовых, трудовых, информационных и материально-технических 

ресурсов; 
- ценообразование; 
- другие задачи, решение которых основывается на выявлении, исследовании и использовании 

наилучшего опыта внутри банковской сети. 
 

ІІ. Подсистема внешнего бенчмаркинга: 
- разработка конкурентной политики с позиций 
• стратегий дифференциации: убеждение потребителей в том, что продукт или услуга является уни-

кальным благодаря их высокому качеству, это дает предприятию возможность устанавливать вы-
сокую цену и получать конкурентное преимущество в прибылях без существенного снижения рас-
ходов; 

• лидерства по расходам: возможность получать конкурентные преимущества путем изготовления 
качественной продукции (услуг) со значительно меньшими расходами, лидерство в расходах 
обычно достигают благодаря высокой производительности в процессе производства, низшим ад-
министративным расходам и расходам на сбыт; 

• сосредоточения: концентрация внимания на специфическом сегменте рынка, в частности на опре-
деленной категории потребителей, отдельной географической зоне или специфическом ассорти-
менте услуг (в соответствии с интерпретацией М. Портера [16, с. 83]); 

- другие задачи, решение которых основывается на выявлении, исследовании и использовании 
наилучшего опыта во внешней по отношению к банку среде. 

 

Применение бенчмаркинга для целей управленческого учета в банке 

Начало 

1. Формирование команды бенчмаркинга банка 

2. Определение цели и задач команды по бенчмаркингу банка 

3. Выбор нового объекта бенчмаркинга 

5. Анализ данных 

4. Сбор данных 

6. Формирования перечня необходимых улучшений 

8. Внедрение улучшений в деятельность банка 

9. Оценка изменений в деятельности банка 

Изменения позитивны? 
Да Нет 

7. Разработка плана внедрения улучшений 

І. Органи-
зационная 
стадия 
бенчмар-

 

ІІ. Операци-
онная ста-
дия 
бенчмар-
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Рассмотрим каждый из этапов бенчмаркинга. 
На первом этапе происходит формирование 

команды бенчмаркинга. В состав команды 
должны войти представители таких подразделе-
ний банка: 
- управление стратегическим развитием; 
- служба маркетинга; 
- информационно-аналитическая служба; 
- бухгалтерия; 
- финансовая служба; 
- казначейство; 
- служба безопасности; 
- юридическая служба; 
- внутренний аудит; 
- служба банковских технологий; 
- административно-хозяйственная служба. 

Команда бенчмаркинга создается для функ-
ционирования на постоянной основе. 

На втором этапе определяется цель и задачи 
команды бенчмаркинга. Представляется, что 
главной целью бенчмаркинговой команды явля-
ется непрерывное способствование постоянно-
му улучшению качества и увеличению стоимо-
сти банка. Под качеством, в соответствии с 
ДСТУ ISO 9000-2001 [19, с. 8], понимается сте-
пень, по которой совокупность собственных ха-
рактеристик удовлетворяет требованиям. 

Исходя из указанной цели, можно выделить 
три главные задачи для бенчмаркинговой ко-
манды: непрерывное исследование передового 
опыта как внутри, так и вне банка; разработка 
по результатам исследования планов мероприя-
тий по внедрению передового опыта; анализ ре-
зультатов внедрения и разработка соответству-
ющих рекомендаций. 

Третий этап – выбор нового объекта 
бенчмаркинга предполагает определение мак-
симального полного перечня возможных объек-
тов для бенчмаркинга либо уточнение этого пе-
речня (во всех остальных случаях), при этом в 
качестве объектов должны выступать внешние и 
внутренние бизнес-процессы банка; ранжирова-
ние объектов по степени важности для улучше-
ния качества и повышения стоимости банка; 
максимально полное описание объекта. 

Предлагается такой алгоритм выбора новых 
объектов для бенчмаркинга бизнес-процессов 
(рис. 4). 

Четвертый этап – сбор данных предполагает 
поиск, получение и подготовку для анализа ин-
формации из различных источников: внутрен-
няя информация; внешняя опубликованная ин-
формация; информация бенчмаркинговых баз 
данных; информация, полученная посредством 
опросных методов, наблюдения, эксперимента, 
моделирования; информация, полученная по-
средством конкурентной разведки. 

Следующий этап бенчмаркинга – анализ 
данных, что означает необходимость решения 
двух задач: выявление эталонов по анализируе-
мому объекту и определение причин их успеха 
и неудач в своей деятельности. 

Внешний конкурентный бенчмаркинг тре-
бует идентификации эталонов среди конкурен-
тов-банков. С этой целью можно использовать 
алгоритм, в основе которого лежит оценка эф-
фективности банковской сети. 

I. Идентификация близких по структуре 
сети банков посредством расчета показателя 
NNk: 

і

k
k B

B
NN = , 

где Вk – количество операционных подразделе-
ний банка k, k = 1…n; 
Ві – количество операционных подразделений 
банка-инициатора бенчмаркинга бизнес-
процессов; n – общее количество банков в 
стране. 

II. Определение показателя (ChBPbk), кото-
рый будет выступать характеристикой анализи-
руемого бизнес-процесса в потенциальных бан-
ках – эталонах для всех Lmin≤NNk≤Lmax, (где Lmin 
и Lmax – произвольные параметры, устанавлива-
емые в процессе бенчмаркинга, и показываю-
щие насколько сильно могут отличаться струк-
туры сетей сравниваемых банков): 

kkkk NNMChBPb ××= ЕБС , 
где EБСk – эффективность банковской сети k-
того банка; Mk – поправочный коэффициент на 
масштаб деятельности k-того банка в рамках 
данного бизнес-процесса. При этом: 

k

k
k Дбс

ДчпEБС = , 

где Дчпk – доля чистой прибыли k-того банка в 
чистой прибыли банковской системы; 
Дбсk – удельный вес k-того банка по количеству 
подразделений в общем количестве банковских 
подразделений страны: 
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где 0
kS  – это сальдо по статье баланса k-того бан-

ка, связанной с данным бизнес-процессом на 
начало анализируемого периода; 

1
kS  – это сальдо по статье баланса k-того банка, 

связанной с данным бизнес-процессом на конец 
анализируемого периода; 
k – порядковый номер банка; 
k = 1…n, n – количество анализируемых банков. 
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Рис. 4. Алгоритм выбора новых объектов для бенчмаркинга бизнес-процессов (разработано автором). 
 

III. Расчет показателя ChBPbk для всех ана-
лизируемых банков. Сортировка полученных 
результатов по убыванию и выбор эталонов как 
банков с наибольшим значением показателя 
ChBPbk. 

Результаты апробации описанного выше ал-
горитма идентификации эталонов среди конку-
рентов по бизнес-процессу «кредитование юри-
дических лиц» для 125 отечественных банков 
представлены в табл. 2., из которой видно, что 
из 125 анализируемых банков всего шесть яв-

ляются эталонами по бизнес-процессу «креди-
тование юридических лиц». 

После того как выявлены эталоны, необхо-
димо определить причины их успеха. Для этого 
предлагается банкам осуществлять анализ имею-
щихся источников информации об эталоне для 
выявления существующей технологии сбыта 
банковских продуктов и ее сравнение со своей. 

На шестом этапе результаты анализа обоб-
щаются в форме перечня необходимых улучше-
ний. 

2.1. Формулирование миссии банка и определение критических факторов успеха (СSF) как основ-
ных стратегических целей (задач), которые вытекают из миссии и необходимы для ее реализации 

2.3. Сортировка полученных результатов по убыванию и выбор наиболее критичного процесса 

3. Описание бизнес-процесса 

1. Составление (уточнение) перечня бизнес-процессов и присвоение каждому бизнес-процессу 
номера і, і=1…n, n – общее количество процессов 

2. Ранжирование объектов по уровню критичности 

Метод выбора нового объекта 

Анализ данных 

Экспертные оценки 

Конец 

Начало 

2.2. Определение уровня критичности процессов 
Пусть L – уровень критичности бизнес-процесса: 

222 *)1( EMtypeEHESL −++= , 

где type – тип бизнес-процесса, 




=
процессоввнутреннихдля

процессоввнешнихдля
type

,1
,2 ; 

ES – оценка стратегичности процесса (степень влияния на стратегию); 
EH – оценка здоровья процесса (уровень дисфункциональности процесса); 
EM – оценка значимости процесса (уровень воздействия на клиентов). 

ES = CSFi/CSFT, 
где CSFi – это количество критических факторов успеха банка, на которые влияет і-тый процесс; 
CSFT – это общее количество критических факторов успеха банка; 

iSO

i

EBP
EBP

EH
+∞→

−=
lim

1 , 

где EBPi – эффективность і-того бизнес-процесса; 
SO – сумма операции, задействованная в процессе. 

BB
SBP

EM i= , 

где SBPi – сумма статьи баланса банка, связанной с і-тым бизнес-процессом; 
BB – сальдо баланса банка. 
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Таблица 2. 
Итоги идентификации эталонов среди конкурентов по бизнес-процессу 

«кредитование юридических лиц» для 125 отечественных банков.* 
 

№ 
п/п NKB банка-эталона NKB банков-инициаторов бенчмаркинга 

1 2 

2; 11; 17; 18; 20; 26; 31; 37; 42; 57; 66; 68; 76; 84; 87; 88; 93; 97; 101; 105; 106; 
113; 115; 126; 135; 137; 139; 142; 143; 144; 171; 186; 195; 202; 203; 205; 209; 217; 
228; 232; 238; 242; 248; 251; 258; 262; 270; 272; 273; 274; 277; 280; 284; 287; 289; 
290; 296 (всего 57 банков) 

2 36 153; 225 (всего 2 банка) 
3 46 3; 5; 6; 36; 46; 136 (всего 6 банков) 

4 272 22; 45; 49; 62; 67; 74; 91; 98; 109; 110; 122; 123; 125; 129; 151; 216; 222; 243;278; 
285; 288 (всего 21 банк) 

5 282 13; 30; 35; 47; 48; 53; 59; 72; 75; 107; 124; 133; 146; 167; 183; 191; 198; 206; 215; 
223; 275; 276; 282; 294 (всего 24 банка) 

6 295 29; 159; 169; 201; 227; 234; 237; 240; 241; 255; 260; 283; 286; 295; 297 (всего 15 
банков) 

 

*Составлено автором на основе расчетов с использованием данных НБУ. 
 

Седьмой этап подразумевает разработку 
плана внедрения улучшений с проведением рас-
четов по стоимости планируемых мероприятий 
и их ожидаемой эффективности. 

Восьмой этап – это утверждение плана ме-
роприятий, подготовленного на предыдущем 
этапе, и внедрение его в деятельность банка. 

На девятом этапе производится оценка из-
менений в деятельности банка. Если они пози-
тивны, то команда переходит к выбору нового 
объекта для бенчмаркинга, если изменения 
негативны, то команда возвращается к пятому 
этапу. 

Выводы. На основе исследования теорети-
ко-методологических основ бенчмаркинга раз-
работан научно-методический подход по при-
менению внешнего конкурентного бенчмаркин-
га в управленческом учете банка. Предполагает-
ся, что использование этого подхода позволит, 
во-первых, расширить сферу применения 
бенчмаркинга для решения ряда важнейших за-
дач управленческого учета в банках на основе 
выявления, исследования и использовании 
наилучшего опыта во внешней по отношению к 
банку среде, во-вторых, продвинуться в реше-
нии важной научной проблемы совершенство-
вания инструментария управленческого учета. 
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tion of certain functional areas in the concept of accounting. Specific e-business accounting and information 
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Постановка проблеми. Глобальна, децент-
ралізована інформаційно-комунікаційна мережа 
Інтернет являє ідеальний інструмент ведення 
економічної діяльності з використанням інфор-
маційних технологій. Інтеграція систем елект-
ронної комерції в систему сучасних підприємств 
торгівлі, які працюють в умовах мережевої еко-
номіки, значно відрізняється від традиційного 
ведення торгівлі, оскільки принципово зміню-
ється бізнес-середовище. Тому імплементація 
технологій електронної комерції обумовлює не-
обхідність розробки додаткових, раніше не ви-
користовуваних у традиційному середовищі, 
компонентів інформаційно-аналітичного забез-
печення управління торговельною діяльністю. 

Аналіз літератури. Проблемі облікового 
забезпечення управління торгівлею присвячені 
наукові праці багатьох українських та зарубіж-
них вчених. Так, на думку І. Кримського, впро-
вадження електронних технологій сприяє під-
вищенню ефективності торгівельної діяльності 
за рахунок зниження трансакційних витрат, під-
вищення конкурентоспроможності та прозорос-

ті ведення бізнесу [1, с. 138]. Для виявлення та 
систематизації основних елементів інфраструк-
тури системи електронної комерції, на нашу 
думку, необхідно з’ясувати як перехід до елект-
ронного сегменту ринку впливає на ведення ос-
новних торговельних бізнес-процесів, визна-
чення цілей управління підприємством та фор-
мування обліково-інформаційних ресурсів сис-
теми управління. Управління ефективністю тор-
говельної діяльності за умов використання нові-
тніх технологій електронної комерції вимагає 
наявності низки інформаційних ресурсів, які за-
звичай не збираються та не аналізуються у тра-
диційній торговельній діяльності. 

Дотепер у формуванні обліково-інфор-
маційних ресурсів управління використовувався 
підхід, згідно з яким кожний об’єкт інформа-
ційних ресурсів належав до певного об’єкту об-
ліку, а дані збиралися, систематизувалися й об-
роблялися відповідно до облікових завдань. Тож 
кожен елемент бази даних характеризувався пе-
вним обліковим критерієм. Як зазначила Є. 
Мних, досконалість інформаційних систем об-
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Постановка проблеми. Глобальна, децент-
ралізована інформаційно-комунікаційна мережа 
Інтернет являє ідеальний інструмент ведення 
економічної діяльності з використанням інфор-
маційних технологій. Інтеграція систем елект-
ронної комерції в систему сучасних підприємств 
торгівлі, які працюють в умовах мережевої еко-
номіки, значно відрізняється від традиційного 
ведення торгівлі, оскільки принципово зміню-
ється бізнес-середовище. Тому імплементація 
технологій електронної комерції обумовлює не-
обхідність розробки додаткових, раніше не ви-
користовуваних у традиційному середовищі, 
компонентів інформаційно-аналітичного забез-
печення управління торговельною діяльністю. 

Аналіз літератури. Проблемі облікового 
забезпечення управління торгівлею присвячені 
наукові праці багатьох українських та зарубіж-
них вчених. Так, на думку І. Кримського, впро-
вадження електронних технологій сприяє під-
вищенню ефективності торгівельної діяльності 
за рахунок зниження трансакційних витрат, під-
вищення конкурентоспроможності та прозорос-

ті ведення бізнесу [1, с. 138]. Для виявлення та 
систематизації основних елементів інфраструк-
тури системи електронної комерції, на нашу 
думку, необхідно з’ясувати як перехід до елект-
ронного сегменту ринку впливає на ведення ос-
новних торговельних бізнес-процесів, визна-
чення цілей управління підприємством та фор-
мування обліково-інформаційних ресурсів сис-
теми управління. Управління ефективністю тор-
говельної діяльності за умов використання нові-
тніх технологій електронної комерції вимагає 
наявності низки інформаційних ресурсів, які за-
звичай не збираються та не аналізуються у тра-
диційній торговельній діяльності. 

Дотепер у формуванні обліково-інфор-
маційних ресурсів управління використовувався 
підхід, згідно з яким кожний об’єкт інформа-
ційних ресурсів належав до певного об’єкту об-
ліку, а дані збиралися, систематизувалися й об-
роблялися відповідно до облікових завдань. Тож 
кожен елемент бази даних характеризувався пе-
вним обліковим критерієм. Як зазначила Є. 
Мних, досконалість інформаційних систем об-
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ліку слід розглядати лише в контексті інтегро-
ваної бази даних, здатної задовольняти запити 
всіх учасників ринку алгоритмами диференціа-
ції чи інтеграції інформаційних потоків [2, с. 
105]. На думку В. Царьова, підхід за одним кри-
терієм може бути виправданим тільки в разі, ко-
ли прийнятий за критерій показник є абсолютно 
домінуючим, а неточність використовуваних у 
розрахунках вхідних даних є досить малою [3, с. 
146]. Між іншим, у реальних ринкових умовах, 
загострених специфікою Інтернет-економіки, 
таких абсолютних критеріїв не існує. Тому під-
хід за одним критерієм не відповідає вимогам 
управління суб’єктами здійснення електронної 
торгівлі, оскільки він базується на спрощеному, 
однобічному, відірваному від реальності уяв-
ленню про сутність оптимізаційних завдань, що 
вирішуються в електронній торгівлі. Наслідком 

такого спрощення є зниження економічної ефе-
ктивності електронної торгівлі. 

Метою статі є розробка теоретичних поло-
жень, методологічних підходів та методів фор-
мування обліково-інформаційного забезпечення 
управління діяльністю підприємств електронної 
торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. Під час ви-
рішення експериментальних оптимізаційних за-
вдань у системах електронної торгівлі доцільно 
реалізовувати багатоцільовий підхід, згідно з 
яким в інтегрованій інформаційній системі уп-
равління електронною торгівлею формуються 
всі інформаційні ресурси, необхідні для ефекти-
вного управління такою діяльністю. Відповідно 
до багатоцільового підходу родова структура 
інформаційної системи електронної торгівлі має 
наступний вигляд (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Родова структура електронної комерції. 
 

Підприємства електронної торгівлі діють у 
певному зовнішньому соціокультурному, рин-
ковому, фінансовому та правовому полі, на базі 
існуючих інтернет-протоколів та технічних ста-
ндартів. Досліджуючи внутрішню структуру 
електронної торгівлі увагу слід звернути на 
елементи її технологічної інфраструктури та 
склад обліково-інформаційного забезпечення 
управління. 

Основними елементами інфраструктури си-
стем електронної торгівлі зазвичай вважають 
спеціальне програмне забезпечення; систему 
управління базами даних; телекомунікації та 
зв'язок; систему безпеки актів купівлі-продажу; 
юридичне забезпечення; віртуальну банківську 
систему; електронні платежі; автоматизоване 
складське господарство; систему доставки това-

рів та надання послуг; систему оподаткування 
та митних тарифів; службу маркетингу, яка 
включає банерну рекламу, відділ продажу, від-
діл дизайну інтернет-сторінок та сайтів та відділ 
ціноутворення [4, с. 54–55]. Деякі автори окрім 
означених до інфраструктури систем електрон-
ної торгівлі включають і апаратне забезпечення, 
яке умовно ділять на клієнтське та серверне [5, 
с. 69]. Проте, електронна торгівля не зажди ви-
магає створення специфічного апаратного за-
безпечення. Тому до інфраструктури систем 
електронної торгівлі слід відносити тільки апа-
ратні засоби у частині спеціалізованого облад-
нання – засобів для інтерактивної ідентифікації 
клієнтів та перевірки їх повноважень, обробки 
замовлень та платежів, контролю замовлень та 
їх статусу, а також обслуговування клієнтів. 
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Формуванням обліково-інформаційного за-
безпечення прийняття рішень у режимі реально-
го часу займаються менеджери підприємств, 
об’єднань і корпорацій, органи державного уп-
равління всіх рівнів, власники, тобто суб’єкти 
на всіх рівнях управління економікою [6, с. 10]. 
Унаслідок цього інформаційні потоки стали по-
тужнішими, але проблема забезпечення ефекти-
вності самої інформації та її отримання й досі 
залишається актуальною [7, с. 39]. 

З метою формування інформації, корисної 
для підтримки управлінських рішень, необхідно 
створити на підприємстві адекватну систему 
обліково-інформаційного сервісу – сукупності 
елементів інфраструктури підприємства, проце-
сів інформаційних технологій та вхідних елеме-
нтів зовнішнього інформаційного простору, що 
знаходяться в нерозривній взаємодії з форму-
ванням попиту на інформаційну послугу й задо-
волення цього попиту [8, с. 49]. 

Будь-яка система, у тому числі система об-
ліково-інформаційного забезпечення, є стійкою 
лише за умов її різноманітності. Те, що сьогодні 
здається користувачеві через його нерозуміння 
або незнання майбутнього випадковим та поми-
лковим, у подальшому може виявитися вельми 
перспективним і прогресивним [9, с. 23]. 

Метою створення системи обліково-інфор-
маційного забезпечення електронної торгівлі є 
надання інформаційної підтримки прийняття 
управлінських рішень. Отже, обліково-інформа-
ційне забезпечення має відповідати функціям 
процесу управління суб’єктом електронної тор-
гівлі. Тому під обліково-інформаційним забез-
печенням слід розуміти процес задоволення по-
треб конкретних користувачів в інформації, за-
снований на застосуванні спеціальних методів і 
засобів отримання та поповнення інформацій-

них ресурсів, компенсації інформації, якої бра-
кує, генерування інформаційних даних, оброб-
ки, накопичення та видачі в зручному для вико-
ристання вигляді, характеристики та оцінки 
стану й тенденцій розвитку суб’єкта господарю-
вання. 

Бухгалтерський облік при цьому має 
сприйматися в ролі інтегрованої системи облі-
ково-інформаційного забезпечення управління 
підприємством, який складається з двох основ-
них етапів – раціонального проектування інфо-
рмаційної системи й ефективного управління 
інформаційними потоками. 

Функціонування електронної торгівлі в 
умовах невизначеності створює проблему недо-
статності інформаційних ресурсів прогнозного 
характеру, проблема формування яких не зна-
ходить свого вирішення в рамках сучасної кон-
цепції бухгалтерського обліку. Тому виникає 
необхідність розширення та поглиблення розу-
міння функцій проектування й управління інфо-
рмаційними ресурсами, до яких слід віднести не 
тільки систематизоване накопичення, зберіган-
ня, архівацію різних груп даних, пошук і вибір-
ку необхідної інформації за різними ознаками та 
критеріями, періодичну реорганізацію інформа-
ційних масивів інформації, а оцінку ризиків, 
пошук можливостей зниження впливу негатив-
них чинників, елімінування невизначеності, ге-
нерування відсутніх інформаційних ресурсів, 
створення єдиної бази знань та експертних сис-
тем для вирішення управлінських завдань. 

З метою виконання вказаних функцій доці-
льно виділяти 4 окремих функціональних на-
прямки в концепції бухгалтерського обліку, що 
сприяють ефективному виконанню всього кола 
завдань з управління електронною економічною 
діяльністю (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема обліково-інформаційного середовища електронної торгівлі. 
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Для структуризації внутрішнього інформа-
ційного поля електронної торгівлі специфічні 
для електронної діяльності обліково-інформа-

ційні ресурси згруповано у 12 груп, відповідно 
до виконуваних управлінських функцій та про-
цедур облікового відображення (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Структура обліково-інформаційного забезпечення управління електронною торгівлею. 

 

Елементи 
ОІЗ Функції системи електронної комерції 

 
Облікові процедури 

Елементи 
ОІЗ 

№ Шифр Шифр № 
Група 1. Замовлення 

1 F11
 Кошик споживача  

Розрахунок вартості 
замовлення 

 
 

Розрахунок вартості замо-
влення з урахуванням по-

датків 

P11
 1 

2 F12
 Оформлення замовлення 

3 F13
 Вибір доступних засобів оплати 

4 F14
 Вибір валюти розрахунку 

5 F15
 Підтвердження замовлення покупцем 

6 F16
 Підтвердження замовлення адміністратором 

P12
 2 7 F17

 Архів замовлень 
8 F18

 Коригування замовлень покупцем 
9 F19

 Коригування замовлень адміністратором 
Група 2. Доставка 

1 F21
 Формування списків доставки  Розрахунок вартості доста-

вки залежно від суми за-
мовлення 

P21
 1 2 F22

 Вибір способу доставки 
3 F23

 Введення адреси доставки 
4 F24

 Форма доставки кур’єром  

5 F25
 Форма доставки поштою 

Розрахунок вартості доста-
вки залежно від відстані 

доставки 
P22

 2 

6 F26
 Форма доставки спеціальними службами 

Розрахунок вартості доста-
вки залежно від ваги замо-

влення 
P23

 3 

Група 3. Цінова та дисконтна політика 
1 F31

 Ведення прейскурантів  Персоналізація надання 
знижок P31

 1 2 F32
 Довідник валют 

3 F33
 Мультивалютне ціноутворення Визначення сумового поро-

гу знижок P32
 2 

4 F34
 Система знижок Призначення дисконтів за 

певними асортиментними 
позиціями 

P33
  5 F35

 Умови отримання інших видів заохочення 
(подарунків, бонусів) 

Група 4. Оплата 
1 F41

 Підтримка форми оплати готівкою кур’єру   

Облік реалізації P41
 3 

2 F42
 Підтримка форми оплати банківським пе-

реказом 
3 F43

 Підтримка форми оплати кредитними картами 

4 F44
 Підтримка форми оплати електронними 

грошима 
Група 5. Покупці 

1 F51
 Довідник покупців  

Контроль заборгованості 
покупців P51

 1 
2 F52

 Редагування картки покупця адміністратором 
3 F53

 Редагування своєї картки покупцем 
4 F54

 Авторизація покупця 
5 F55

 Визначення статусу покупця 
Група 6. Постачальники 

1 F61
 Довідник постачальників  

Контроль заборгованості 
перед постачальниками P61

 1 

2 F62
 Форма замовлення 

3 F63
 Контроль терміну постачання 

4 F64
 Редагування картки адміністратором 

5 F65
 Редагування своєї картки постачальником 

6 F66
 Авторизація постачальника 

Група 7. Облік нематеріальних товарів 
1 F71

 Каталог нематеріальних товарів  Формування залишкової вартості P71
 1 

2 F72
 Довідник володарів авторських прав Облік авторської винагороди P72

 2 
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Група 8. Складський облік 
1 F81

 Каталог матеріальних товарів  
Облік залишку товарних запасів P81

 1 2 F82
 Блокування замовлення товарів 

3 F83
 Попередження про відсутність товару 

4 F84
 Контроль терміну доставки товарів Списання собівартості реалізова-

них товарних запасів P82
 2 

5 F85
 Інтеграція з програмами складського 

обліку  Інвентаризація товарних запасів P83
 3 

6 F86
 Інтеграція з системами підтримки по-

купців 
Група 9. Маркетинг і реклама 

1 F91
 Управління контентом на основі ана-

лізу маркетингової ефективності  
 

Формування витрат P91
 1 

2 F92
 Пропозиція альтернативних товарів 

3 F93
 Пропозиція супутніх товарів 

4 F94
 Реклама майбутніх пропозицій 

5 F95
 Анкетування покупців і відвідувачів 

6 F96
 Спеціальні пропозиції 

7 F97
 Розпродажі 

8 F98
 Персоналізація ціноутворення 

9 F99
 Конкурси 

10 F910
 Рекламні оголошення 

11 F911
 Партнерські програми 

12 F912
 Банерний маркетинг 

13 F913
 Дошка оголошень 

Група 10. Імпорт/експорт даних 
1 F101

 Імпорт/експорт каталогу товарів  

Формування облікових 
номенклатур P101

 1 

2 F102
 Імпорт/експорт довідників 

3 F103
 Імпорт/експорт замовлень 

4 F104
 Імпорт/експорт даних в платіжні системи 

5 F105
 Імпорт/експорт даних у системи пос-

тачальників 
6 F106

 Експорт звітних форм 
7 F107

 Експорт каталогів у пошукові системи 
Група 11. Статистика та звітність 

1 F111
 Статистика пошукових запитів  Формування звітів 

про замовлення P111
 1 2 F112

 Статистика відвідувань сайту 

3 F113
 Історія просування відвідувача сай-

том 
Формування звітів 

про залишок товарів P112
 2 

4 F114
 Формування довільних звітів Формування звітів 

про дебіторську та кредиторську 
заборгованість 

P113
 3 5 F115

 Статистика рекламних кампаній  
6 F116

 Статистика користувачів 
Група 12. Адміністрування сайта 

1 F121
 Майстер зміни дизайну  

Формування витрат P121
 1 

2 F122
 Графічні додатки 

3 F123
 Створення шаблонів 

4 F124
 Попередній перегляд сайта 

5 F125
 Створення та редагування розділів інформації 

6 F126
 Створення та редагування html-сторінок 

7 F127
 Створення та редагування html-документів 

8 F128
 Пошук документів 

9 F129
 Архів документів 

10 F1210
 Засоби оптимізації сайта для пошукових систем 

11 F1211
 Перевірка контенту 

 

Усі специфічні функції управління елект-
ронною торгівлею згідно запропонованої схеми 
впливають на формування інформаційних ресу-
рсів системи управління. Одночасно реалізація 
даних функцій створює вхідні потоки обліково-

го відображення фактів господарської діяльнос-
ті та формування бухгалтерської, статистичної 
та податкової звітності суб’єктів електронної 
комерційної діяльності. Важливість 
комп’ютеризації елементів методу бухгалтер-
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ського обліку підвищується внаслідок вдоско-
налення організаційних і методологічних основ 
обліку [10, с. 71]. Запропонований підхід до ро-
зуміння сутності обліково-інформаційного за-
безпечення електронної торгівлі поєднує в собі 
формування інформаційних ресурсів різних ла-
нок управління суб’єктом здійснення електрон-
ної торгівлі. Щодо ведення обліку в наведеній 
системі, то тут необхідно підкреслити, що йде-
ться про облік у широкому сенсі (управлінсь-
кий, фінансовий, статистичний і податковий). За 
такого підходу «бухгалтерська служба виступає 
в ролі перетворювача стимулів на інформаційні 
ресурси, що слугують вихідною інформацією 
для моніторингу ситуацій і прийняття оптима-
льних управлінських рішень» [6, с. 10]. 

Стан інформаційної системи управління ха-
рактеризується окремими об’єктами структуро-
ваних множин. У нашому випадку завдання по-
єднання в єдиній системі вхідних і вихідних по-
токів інформаційного забезпечення аналітич-
них, контрольних та суто облікових процедур 
реалізується через взаємозв’язок функціональ-
ної та процедурної складових. Уявлення про ен-
тропію об’єктів обліково-інформаційного забез-
печення виникає як результат формального опи-
су сутнісних характеристик електронного сег-
менту економічної діяльності. Тому процес по-
будови моделі електронного сегмента реальної 
господарської діяльності починається з вибору 
математичної структури, що вдало експлікува-
тиме специфічні властивості досліджуваного 
об’єкту. Математична залежність між облікови-
ми процедурами та функціями електронної тор-
гівлі може бути сформульованою за наступними 
параметрами Pi[Fi;N], де N – кількість чинників, 
що беруть участь у формуванні облікової про-
цедури (наприклад, P11[F12;F14;F22;F34]). 

Висновки. Обрана математична структура, 
вбудована в цілісну модель інформаційної сис-
теми управління, дозволяє характеризувати дія-
льність суб’єкта господарювання в її екзістенці-
ональному прояві, а відповідно має бути покла-
деною в основу параметризації обліково-інфор-
маційного забезпечення взагалі та, зокрема, сис-

теми бухгалтерського обліку як виробника ва-
гомої частки інформаційних ресурсів управлін-
ня. Режим параметризації облікової системи є 
найважливішою умовою її ефективного функці-
онування, оскільки зміна функціональних пара-
метрів електронної торгівлі має здійснюватися 
без зміни параметрів облікового процесу й на-
впаки. Отже ці дві підсистеми мають функціо-
нувати паралельно з метою мінімізації кількості 
даних, що не перетворюються в інформацію. 
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В статье рассмотрены особенности учета пособий по временной утрате трудоспособности в 
связи с изменениями в законодательстве Украины. 

Ключевые слова: больничный лист, средняя заработная плата, страховой стаж, пособие по 
временной утрате трудоспособности, единый социальный взнос, налог с дохода. 

The paper considers the features of accounting benefits for temporary incapacity for work due to 
changes in the legislation of Ukraine. 

Key words: sick leave, the average salary of insurance benefit, temporary disability, the unified social 
contribution tax on income. 
 

Постановка проблемы. Законодательство 
Украины по социальному страхованию предпо-
лагает защиту прав работника при возникнове-
нии подобной ситуации и выплату ему матери-
ального возмещения при временной трудоспо-
собности. Однако, на сегодняшний день, после 
нововведений в законодательно-нормативной 
базе Украины возникают такие перипетии, ко-
торые не всегда позитивно отражаются на мо-
ральной и материальном состоянии работника 
вышедшего из больничного необходимо прове-
сти исследование нормативно-правового регу-
лирования порядка возмещения средств по вре-
менной нетрудоспособности и ознакомиться с 
правилами получения и оплаты больничного 
листа. 

Анализ литературы. Данная тема исследо-
вана такими известными авторами, как Н. Н. 
Грабовой, В. П. Завгородний, Н. М. Ткаченко, 
но в силу произошедших изменений в законода-
тельстве Украины данная тема не освещена ни 
одним из авторов, поэтому в статье использова-
ны такие источники, как Порядок № 1266 «По-
рядок исчисления средней заработной платы 
(дохода, денежного обеспечения) для расчета 
выплат по общеобязательному государственно-
му страхованию», Налоговый кодекс Украины, 
а также Закон о Едином Социальном Взносе. 

Целью статьи является рассмотрение осо-
бенностей учета пособий по временной утрате 
трудоспособности в связи с изменениями в за-
конодательстве Украины. 

Изложение основного материала. В 2011 
году изменился порядок оплаты больничных 
листков. В соответствии с Законом Украины 
«2464 Про збір та облік єдиного внеску на зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня» с 1 января 2011 года работодатель должен 
открыть специальный расчетный счет, исклю-
чительно для перечислений средств для оплаты 
больничных листков из Фонда социального 
страхования. Для того чтобы соцстрах перечис-
лил на этот счет деньги для оплаты больничного 
листка, предприятие обязано подать в фонд со-
ответствующую заявку. И только после получе-
ния средств от Фонда социального страхования 
работодатель оплачивает больничный листок. 

Порядок исчисления средней заработной 
платы для расчета таких выплат утвержден По-
становлением Кабинета Министров Украины от 
26.09.2001 г. № 1266. Для расчета суммы боль-
ничных необходимо определить среднедневную 
(среднечасовую) заработную плату; размер 
страхового стажа; дни (часы) нетрудоспособно-
сти, подлежащие оплате [1]. 

Сумма, выплачиваемая по больничному 
листку, зависит от страхового стажа работника 
и его официального заработка за последние 
полгода. В зависимости от размера страхового 
стажа работнику производятся следующие вы-
платы: 
- страховой стаж менее 5 лет – по больнично-

му выплачиваются 60% официального сред-
него заработка за последние полгода; 

- страховой стаж 6–8 лет – 80% официального 
среднего заработка за последние полгода; 

- страховой стаж более 8 лет – 100% офици-
ального среднего заработка за последние 
полгода. 

100% официального среднего заработка за 
последние полгода выплачиваются по больнич-
ному листку чернобыльцам независимо от ста-
жа, ветеранам ВОВ, донорам и родителям по 
уходу за больным ребенком до 14 лет. 

Среднедневная (среднечасовая) заработная 
плата рассчитывается по следующей формуле: 
Ср.днев.зпл. = сумма заработка : число факти-
чески отработанных рабочих дней. 

Согласно п. 7 Постановления № 1266, в 
расчет средней заработной платы застрахован-
ного лица включаются виды дохода (заработка), 
которые включаются в фонд оплаты труда со-
гласно Инструкции по статистике заработной 
платы; с которых удерживается налог с доходов 
физических лиц [1]. 

Помните, что при определении средней 
зарплаты в расчет включается доход в пределах 
максимальной величины (предельной суммы) 
заработной платы, с которой уплачиваются 
страховые взносы в Фонд. Не включаются в 
расчет периоды, когда вы не работали, но за ко-
торые уплачены страховые взносы в Фонд, а 
именно при оплате отпуска, больничного, про-
стоя. «Командировочные» дни в расчет вклю-
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чаются, поскольку такое время работника отне-
сено к фактически отработанному времени. 
Сумма, которую заплатят по больничному ли-
сту, зависит от среднедневной зарплаты, рас-
считанной за 6 предшествующих болезни меся-
цев и страхового стажа. 

Формула расчета выплат по больничному 
листу: сумма больничных = среднедневной за-
работок × число рабочих дней, пропущенных по 
болезни × процент оплаты больничного листа. 

Пример. Проболев 5 дней в декабре при 
среднемесячной зарплате в 1 тыс. грн. можно 
рассчитать сумму выплат следующим образом: 
1 тыс. грн. × 6 месяцев = 6 тыс. грн. 

Число отработанных дней за период июнь-
ноябрь: 21 + 22 + 23 + 20 + 23 + 22 = 131. 

Среднедневной заработок: 6 000 грн. : 131 
день = 45,80 грн. 

Сумма за 5 пропущенных по болезни дней: 
45,80 грн. × 5 = 229 грн. 

Теперь, если ваш стаж меньше 5 лет, от 
данной суммы вы получите 60%. Если он 5–8 
лет – 80%. Если более 8 лет – то 100%. 

Допустим, ваш стаж 7 лет, тогда к выплате 
причитается: 229 грн. × 80% = 183,20 грн. 

Для получения выплат по больничному ли-
сту необходимо следующее. 

В день появления симптомов вызвать 
участкового (районного) терапевта. Задним чис-
лом больничные листы не оформляются! 
Помните, вы имеете право на врачебную по-
мощь и получение больничного листа, даже ес-
ли не зарегистрированы по месту жительства. 
Предоставить заверенный медучреждением ли-
сток нетрудоспособности в отдел кадров вашего 
предприятия. В отделе кадров проследить, что-
бы документ заполнили данными о вашем стра-
ховом стаже и передали листок в комиссию или 
уполномоченному по социальному страхова-
нию. Если же у вас маленькая компания, то 
функции такого уполномоченного может вы-
полнять главный бухгалтер. Отправить боль-
ничный лист в бухгалтерию, где рассчитают 
сумму выплат [2]. Больничный лист не имеют 
права выдавать следующие врачи. 

Станций (отделений) скорой медицинской 
помощи, станций переливания крови, заведений 
судебно-медицинской экспертизы, грязелечеб-
ных, косметологических и физиотерапевтиче-
ских больниц и курортных поликлиник, домов 
отдыха, туристических баз, зубопротезных по-
ликлиник (отделений), санитарно-профилак-
тических заведений. Частных заведений здраво-
охранения и частнопрактикующие врачи (явля-
ющиеся физическими лицами – субъектами 
предпринимательской деятельности). Лечебно-
профилактических заведений всех форм соб-

ственности при косметологических вмешатель-
ствах без медицинских показаний [3]. 

Больничный лист не выдадут при умыш-
ленном нанесении вреда своему здоровью либо 
симуляции болезни; во время нахождения под 
арестом и проведения судебно-медицинской 
экспертизы, а также за время принудительного 
лечения, назначенного по постановлению суда; 
если нетрудоспособность наступила в результа-
те алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения или действий, связанных с таким 
опьянением; если застрахованный находится в 
отпуске без сохранения заработной платы, 
творческом отпуске, дополнительном отпуске в 
связи с обучением; при нарушении режима, 
установленного врачом. 

Размещение на больничном листе диагноза 
пациента и кода заболевания незаконно. Такое 
решение принял Печерский суд Киева, несмотря 
на то, что начисления за временную потерю 
трудоспособности в определенной мере зависят 
от вида заболевания. Раньше в бланке больнич-
ного листа, кроме диагноза, писали причину не-
трудоспособности, вследствие чего человек бо-
лел: профессиональное заболевание, несчаст-
ный случай, непроизводственная травма, бере-
менность и роды, алкогольное опьянение. 

Оплачиваются больничные листы, связан-
ные с трудовым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием работника, следующим обра-
зом. 

Социальную защиту людей, получивших 
производственную травму, осуществляет Фонд 
социального страхования от несчастных случаев 
на производстве. Согласно статье 34 Закона 
Украины «Об общеобязательном государствен-
ном социальном страховании от несчастного 
случая на производстве», пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается в размере 
100% среднего заработка. При этом первые пять 
дней временной нетрудоспособности оплачива-
ется собственником предприятия за счет 
средств предприятия, остальные дни оплачива-
ются за счет средств Фонда. 

Основанием для выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности, связанной с 
несчастным случаем на производстве или 
профзаболеванием, является наличие акта рас-
следования несчастного случая (форма № Н-5) и 
акта о несчастном случае на производстве 
(форма № Н-1) или акта расследования профза-
болевания (форма № П-4) и листка нетрудоспо-
собности, в котором обязательно должна быть 
отметка о производственной травме или 
профзаболевании. 

Прежде чем выплачивать декретные, как, 
кстати, и другое материальное обеспечение за 
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счет средств Фонда, комиссия по социальному 
страхованию обязательно оформляет протокол 
об их назначении. Так что после табельщика и 
отдела кадров больничный лист вместе с прика-
зом о предоставлении отпуска попадает в ко-
миссию, которая сделает в нем необходимые 
отметки, и лишь потом бухгалтер возьмется 
начислять декретные. Продолжительность де-
кретного отпуска составляет 70 календарных 
дней до родов и 56 после – всего 126 календар-
ных дней. При осложненных родах и при рож-
дении двух и более детей послеродовой период 
продлевают до 70 дней, то есть общий срок от-
пуска уже 140 дней. В таком случае женщине 
выдается второй больничный лист по беремен-
ности и родам сроком на 14 календарных дней. 

Механизм расчета декретных выглядит так. 
1) Находим заработную плату за шесть ме-

сяцев, предшествующих месяцу выхода в де-
крет. При исчислении декретных нужно брать 
заработную плату, с которой уплачен единый 
взнос, т. е. сюда попадают и все выплаты за 
неотработанное время (отпускные за все виды 
отпусков, оплата простоя не по вине работника). 

2) Подытоживаем количество календарных 
дней за месяцы расчетного периода. Подсчиты-
вая эти дни, не учитывают календарные дни, не 
отработанные по уважительной причине: вре-
менная нетрудоспособность, отпуск по бере-
менности и родам, отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им трехлетнего возраста и ше-
стилетнего возраста по медицинскому заключе-
нию. Из расчета не исключаем праздничные и 
нерабочие дни, которые приходились на расчет-
ный период, а также время отпусков без сохра-
нения заработной платы. 

3) Делим заработную плату на количество 
календарных дней и получаем среднедневную 
заработную плату. 

4) Умножаем среднедневной заработок на 
количество календарных дней декретного от-
пуска. Таким образом, декретные, в отличии от 
больничных, всегда равны 100% среднего зара-
ботка. 

Когда речь идет о продлении срока декрет-
ного отпуска на 14 календарных дней, то снова 
считать средний заработок не придется. Такой 
листок нетрудоспособности будет продолжени-
ем первичного, а, следовательно, расчетный пе-
риод будет тот же, по которому ранее опреде-
лили декретные. Если перед отпуском по бере-
менности и родам работница отработала менее 
месяца, сумму заработка необходимо ограни-
чить. В таком случае декретные исчисляются из 
начисленной заработной платы, с которой 
удерживается единый взнос, но не выше разме-
ра средней зарплаты по всем видам экономиче-

ской деятельности в месяце, предшествующему 
месяцу наступления страхового случая, соответ-
ственно, в АР Крым, областях, гг. Киеве и Сева-
стополе и не ниже размера минимальной зара-
ботной платы установленного законом в месяце 
наступления страхового случая. Если работница 
идет в отпуск по беременности и родам сразу 
после отпуска по уходу за другим ребенком без 
выхода на работу, декретные рассчитываются из 
должностного оклада (тарифной ставки), уста-
новленного штатным расписанием на момент 
наступления страхового случая. К тому же для 
исчисления среднедневного заработка необхо-
димо разделить тарифную ставку-оклад на 
среднемесячное количество календарных дней – 
30,44. Если работница идет в декрет позже, чем 
открыт ее больничный, то пособие за дни рабо-
ты не начисляется. При начислении таких де-
кретных необходимо правильно определить 
расчетный период. Но в большинстве ситуаций 
работать и получать зарплату вместо декретных 
не выгодно. При начислении больничных, бух-
галтеру, естественно, нужно их обложить нало-
гами и отразить на счетах бухгалтерского учета. 

Сумма пособия по временной утрате трудо-
способности, которую выплачивают за счет 
предприятия и Фонда является базой для начис-
ления единого взноса. Начислять единый соци-
альный взнос на них нужно по ставке 33,2%, а 
удерживать по ставке – 2% (пп.1 п.1 ст.7, п.6 и 
п.12 ст.8 Закона о ЕСВ) [2]. 

Уплачивают единый взнос при выплате 
больничных листов. С целью налогообложения 
больничные признаются зарплатной выплатой. 
Это означает, что при удержании налога с дохо-
да, во-первых, в базу налогообложения вклю-
чают сумму больничных листов, уменьшенную 
на сумму удержанного из них единого взноса; 
налоговую социальную льготу (п.164.6 НКУ), 
во-вторых, облагают больничные листы по 
ставке 15% (17%) [4]. 

Сумму оплаты первых пяти дней нетрудо-
способности работодатель имеет право отнести 
к налоговым расходам. Начисленную же сумму 
больничных листов за счет Фонда страхования 
от нетрудоспособности в налоговом учете не 
отражают. В бухгалтерском учете начисление и 
выплату больничных предприятия (кроме пред-
приятий использующих упрощенный План сче-
тов) ведут на субсчете 663 «Расчеты по прочим 
выплатам». Расчеты же с Фондом страхования 
нетрудоспособности относительно начисления и 
оплаты больничных листов фиксируются на 
субсчете 378 «Расчеты с государственными це-
левыми фондами». В табл. 1 приведены основ-
ные проводки по начислению и выплате боль-
ничных листов, при применении обычного, 
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упрощенного и бюджетного Плана счетов. 
Таблица 1. 

Корреспонденция счетов по начислению и выплате больничных листов. 
 

№ Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция  
По обычному 
Плану счетов 

По упрощенному 
Плану счетов 

По бюджетному 
Плану счетов 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 

Начислены работнику  
- оплата за первые пять дней вре-

менной нетрудоспособности 
23,91, 
92,93 663 23,91, 

96 66 801,802, 
811–813 661 

- пособие по временной нетрудоспо-
собности 378 663 37 66 652 661 

2 Начислен ЕСВ на сумму больничных 23,91, 
92,93 651 23,91, 

96 64/ЕСВ 801,802, 
811-813 651 

3 
Удержаны из больничных  
- единый взнос 663 651 66 64/ЕСВ 661 651 
- НДФЛ 663 641 66 64/НДФЛ 661 641 

4 Получены средства от Фонда на 
спецсчет 

311/ 
спецсчет 378 31/ 

спецсчет 37 328 652 

5 
Получены в кассу средства на оплату 
первых пяти дней нетрудоспособно-
сти и больничных 

301 311/ 
спецсчет 30 31/ 

спецсчет 301 328 

6 

Уплачены  
- единый взнос, удержанный из 

оплаты первых пяти дней нетрудо-
способности 

651 311 64/ЕСВ 31 651 321, 323 

- единый взнос, удержанный из 
больничных листов за счет Фонда 651 311/ 

спецсчет 64/ЕСВ 31/ 
спецсчет 651 328 

- единый взнос, начисленный на 
больничные листы 651 311 64/ЕСВ 31 651 321, 323 

- НДФЛ с оплаты первых пяти дней 
нетрудоспособности  641 311 64/НДФЛ 31/ 

спецсчет 641 321, 323 

- НДФЛ с пособия по временной не-
трудоспособности за счет Фонда 641 311/ 

спецсчет 64/НДФЛ 31 
спецсчет 641 328 

7 Выплачены работнику больничные 
листы 663 301, 311 66 30,31 661 301 

 

С больничных листов по беременности и 
родам не удерживается налог с доходов и не 
уплачивается с них единый социальный взнос, 
ведь такое пособие не считается базой для его 
начисления и удержаний (ст. 7 Закона о ЕСВ). В 
налоговом учете начисленную сумму декретных 

не отражают. В табл. 2 приведены основные 
проводки по начислению и выплате больничных 
листов по беременности и родам при примене-
нии обычного, упрощенного и бюджетного 
Плана счетов. 

Таблица 2. 
Корреспонденция счетов по начислению и выплате больничных листов по беременности и родам. 

 

№ Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 
По обычному 
Плану счетов 

По упрощенному 
Плану счетов 

По бюджетному 
Плану счетов 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
1 Начислены работнице декретные 378 663 37 66 652 661 

2 Получены денежные средства на 
спецсчет 

311/ 
спецсчет 378 31/ 

спецсчет 37 328 652 

3 Получены денежные средства в кассу 
для выплаты декретных 301 311/ 

спецсчет 30 31/ 
спецсчет 301 328 

4 Выплачены декретные работнице 663 301, 311/ 
спецсчет 66 301, 311/ 

спецсчет 661 301, 
328 

 
Выводы. Законодательство Украины за-

щищает права работников при возникновении 
временной нетрудоспособности. Однако новов-

ведения, связанные с принятием нового Налого-
вого кодекса, привели к проблемам регулирова-
ния возмещения средств по временной нетрудо-
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способности. В результате проведенного иссле-
дования предлагаем выделить следующие пра-
вила получения и оплаты больничных листов. 

Для расчета суммы больничных листов 
необходимо определить среднедневную 
(среднечасовую) заработную плату; размер 
страхового стажа; дни (часы) нетрудоспособно-
сти, подлежащие оплате. Размещение на боль-
ничном листе диагноза пациента и кода заболе-
вания незаконно. Социальную защиту людей, 
получивших производственную травму, осу-
ществляет Фонд социального страхования от 
несчастных случаев на производстве. Согласно 
статье 34 Закона Украины «Об общеобязатель-
ном государственном социальном страховании 
от несчастного случая на производстве», посо-
бие по временной нетрудоспособности выпла-
чивается в размере 100% среднего заработка. 

Основанием для выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности, связанной с 
несчастным случаем на производстве или 
профзаболеванием, является наличие акта рас-
следования несчастного случая (форма № Н-5) и 
акта о несчастном случае на производстве 
(форма № Н-1) или акта расследования профза-
болевания (форма № П-4) и листка нетрудоспо-
собности, в котором обязательно должна быть 
отметка о производственной травме или 
профзаболевании. 

Прежде чем выплачивать декретные, как, 
кстати, и другое материальное обеспечение за 
счет средств Фонда, комиссия по социальному 
страхованию обязательно оформляет протокол 
об их назначении. Продолжительность декрет-
ного отпуска составляет 70 календарных дней 
до родов и 56 после – всего 126 календарных 
дней. При осложненных родах и при рождении 
двух и более детей послеродовой период про-
длевают до 70 дней, то есть общий срок отпуска 
уже 140 дней. В таком случае женщине выдает-
ся второй больничный лист по беременности и 
родам сроком на 14 календарных дней. 

При начислении больничных бухгалтеру, 
естественно, нужно обложить их налогами и от-
разить на счетах бухгалтерского учета. Сумма 

пособия по временной утрате трудоспособно-
сти, которую выплачивают за счет предприятия 
и Фонда, является базой для начисления едино-
го взноса. Начислять единый социальный взнос 
на них нужно по ставке 33,2%, а удерживать по 
ставке 2% (пп.1 п.1 ст.7, п.6 и п.12 ст.8 Закона о 
ЕСВ). Также необходимо удержать налог с до-
ходов физических лиц. В бухгалтерском учете 
начисление и выплату больничных предприятия 
(кроме предприятий, использующих упрощен-
ный План счетов) ведут на субсчете 663 «Расче-
ты по прочим выплатам». Расчеты же с Фондом 
страхования нетрудоспособности относительно 
начисления и оплаты больничных листов фик-
сируются на субсчете 378 «Расчеты с государ-
ственными целевыми фондами». 
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торговли. Предложены практические рекомендации к выбору информационных технологий. 
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to the choice of information technology. 
Key words: retail, information technology, accounting Software products. 

 
Постановка проблеми. Рівень розвитку і 

фінансова стійкість національної економіки, мі-
сце України в світовій економічній системі зна-
чною мірою залежить від розвитку торговельної 
галузі, формування її якісних переваг і підви-
щення прибутковості. В даний час у сфері тор-
гівлі відбуваються значні зміни, пов’язані з роз-
витком торговельних мереж, створенням розпо-
дільчих і транспортно-логістичних центрів, ви-
никненням й активним просуванням на ринок 
нових торговельних форматів, які використову-
ють прогресивні технології продажу, ефектив-
ний менеджмент й надають покупцям широкий 
спектр супутніх послуг. Зазначені зміни на спо-
живчому ринку призводять до необхідності 
впровадження спеціальних інформаційних тех-
нологій для підвищення оперативності і своєча-
сності отримання обліково-аналітичної інфор-
мації, що дозволить покращити якість інформа-
ційного забезпечення управління підприємства-
ми роздрібної торгівлі, мінімізувати витрати і 
отримувати реальний прибуток. Інформаційні 
системи і технології дають можливість оптимі-
зувати i раціоналізувати управлінські функції за 
рахунок застосування сучасних засобів отри-
мання, опрацювання, розподілу та зберігання 
інформації. 

Аналіз літератури. Динаміка проникнення 
інформаційних технологій в сферу роздрібної 
торгівлі впродовж декількох років знаходиться 
на відносно високому рівні – темпи зростання 
перевищують 20% [1]. 

В той же час впровадження інформаційних 
технологій в діяльність підприємств потребує 
поглибленого аналізу при визначенні їх еконо-
мічної доцільності та забезпеченні можливостей 
їх реалізації. Потрібно зазначити, що навіть у 
США лише 30% впроваджень інформаційних 
технологій на підприємствах проходить успіш-
но. За даними компанії Standish Group, яка про-
аналізувала роботу 364 корпорацій, виявлено, 
що з понад 23 тис. проектів, якими передбача-
лося впровадження інформаційних технологій, 
тільки 16,2% виконані вчасно і успішно, 52,7% 
проектів були виконані з запізненням (для цих 
проектів реальні витрати перевищили заплано-
вані на 89%; доходи не покрили витрат; терміни 
виконання замовлень на інформаційні техноло-
гії перевищили планові на 22%; заплановані фу-
нкції не були реалізовані у повному обсязі), 

31,1% проектів були анульовані до завершення 
[2]. Таким чином, підприємства роздрібної тор-
гівлі ризикують зазнати відчутних збитків, якщо 
відповідні впроваджувані інформаційні техно-
логії виявляються недостатньо економічно ефе-
ктивними. 

Метою дослідження є розробка науково-
методичних пропозицій та практичних рекоме-
ндацій щодо вибору та впровадження інформа-
ційних технологій в діяльність підприємств роз-
дрібної торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. Для оптима-
льного вибору інформаційних технологій, які 
найбільше задовольняють потреби управління 
торговельною діяльністю було проведено анке-
тування облікового персоналу підприємств роз-
дрібної торгівлі, в результаті чого було виявле-
но основні вимоги, що висуваються до програ-
много забезпечення: підтримка імпорту інфор-
мації з баз даних різного формату й експорту в 
текстові процесори і електронні таблиці; авто-
матизація бухгалтерського та податкового облі-
ку; підготовка та подання звітності в електрон-
ному вигляді із використанням електронного 
цифрового підпису; проведення комплексного 
фінансового аналізу; забезпечення ведення еле-
ктронного документообігу; автоматизація внут-
рішнього аудиту. Аналіз можливостей програм-
ного забезпечення на вітчизняному ринку до-
зволив дійти висновку, що жоден з програмних 
продуктів не забезпечує комплексного виконан-
ня всіх перелічених новітніх вимог. 

При виборі програмних засобів для автома-
тизації вищезазначених облікових потреб також 
варто оцінювати наступні чинники: 
- функціональність – за допомогою програм-

ного забезпечення необхідно виконувати ряд 
функцій і заходів (наприклад, проводити уп-
равління асортиментною лінією, ціноутво-
ренням, запасами, замовленнями, відносина-
ми з партнерами і клієнтами, а також здійс-
нювати загальну організацію роботи підпри-
ємства роздрібної торгівлі); 

- продуктивність роботи – при введенні систе-
ми автоматизації торгівлі формується вели-
чезна кількість баз даних, тому необхідна та-
ка система, яка могла б швидко обробляти 
великі обсяги інформації; 

- зручність у використанні – при виборі про-
грамного забезпечення для автоматизації то-
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ргівлі особливу увагу слід приділити просто-
ті користування і адміністрування системи; 

- доступність технічної підтримки – при вибо-
рі програмного забезпечення, необхідно орі-
єнтуватися на ті варіанти, в яких існує мож-
ливість самостійного адміністрування; 

- підтримка можливості мережної структури 
торгівлі – подібна опція необхідна підприєм-
ствам, що мають декілька магазинів; 

- вартість проекту – системи програмної авто-
матизації роздрібної торгівлі бувають абсо-
лютно різними за вартістю; авторські проек-
ти, з урахуванням індивідуальних особливос-
тей, можуть коштувати десятки і сотні тисяч 

доларів; для невеликих магазинів або лока-
льних торгових мереж цілком підійдуть ти-
пові програми; 

- наявність успішного досвіду – обирати варто 
такі програми, якість роботи і надійність 
яких вже перевірена іншими підприємствами; 

- розмежування прав доступу до інформації. 
Дослідження інформаційних систем і тех-

нологій, що використовуються на підприємст-
вах роздрібної торгівлі Харківського регіону до-
зволило виділити окремі пакети прикладних 
програм, що призначені для вирішення спеціалі-
зованих завдань на різних рівнях управління 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Програмні продукти комплексної автоматизації підприємств роздрібної торгівлі. 

 

Серед підприємств роздрібної торгівлі на 
яких бухгалтерський облік автоматизовано, пе-
реважна більшість використовує програмні про-
дукти фірми 1С (рис. 2), які дозволяють автома-
тизувати облік надходження, переміщення, про-
дажу товарів на підприємстві, облік доходів від 
їх реалізації відповідно до вимог національних 
стандартів бухгалтерського обліку. Паралельно 
ведеться і податковий облік товарних операцій. 

Не зважаючи на те, що програмні продукти 
фірми «1С» є лідерами серед розробників про-
грамного забезпечення в галузі обліку й управ-
ління підприємствами, слід відзначити, що їм 
притаманні певні недоліки. 

По-перше, політика фірми «1С» побудована 

на тому, що вартість самої програми повинна 
складати лише 14% від вартості робіт з її впро-
вадження і супроводження [3, с. 27–30]. Вар-
тість програмного продукту «1С:Бухгалтерія 8 
для України» комплект на 5 користувачів – 4620 
грн., відповідно, обслуговування і впроваджен-
ня програми сягне близько 28000 грн. По-друге, 
при переході на «1С:Бухгалтерію» з іншої бух-
галтерської програми можуть виникнути серйо-
зні ускладнення при перенесенні інформації з 
однієї бази даних в іншу (значну частину інфо-
рмації нерідко доводиться переносити вручну). 
По-третє, у «1С:Бухгалтерії» ускладнений по-
шук помилок, зроблених під час обробки доку-
ментів, та й сама програма достатньо складна в 
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освоєнні і вимагає спеціального навчання кори- стувачів. 
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Рис. 2. Бухгалтерські програмні продукти, які використовуються на підприємствах 

роздрібної торгівлі досліджуваної сукупності. 
 

На підприємствах роздрібної торгівлі су-
часних форматів все більшої популярності на-
буває бухгалтерська система «Расіоlі», розроб-
ником якої є фірма ТОВ «Сенс Консалтинг», м. 
Харків. Бухгалтерська система «Расіоlі» має мо-
дульну структуру та забезпечує комплексний 
підхід до автоматизації обліку товарів від опри-
буткування на складі до подання фінансової зві-
тності. Гнучка технологія автоматизованого об-
ліку дозволяє поєднувати в одну систему спеці-
алізований програмний продукт, комп’ютерну 
мережу, касові апарати, сканери штрих-кодів та 
інше торговельне обладнання. Бухгалтерська 
система «Расіоlі» дозволяє автоматизувати об-
лік на рівні фронт-офісу, контролює рух матері-
альних та фінансових ресурсів на рівні бек-
офісу, передає інформацію до центральної бази 
даних. Ще однією перевагою цього програмного 
продукту є співвідношення ціна-якість: вартість 
системи на 10 користувачів та її впровадження 
складає 5000 грн. Тому для малих та середніх 
супермаркетів, магазинів по сусідству, дискаун-
терів ця програма є оптимальним рішенням для 
автоматизації обліку. 

Підготовка та подання звітності в електрон-
ному вигляді з використанням електронного 
цифрового підпису згідно з п. 49.4 ст. 49 Подат-
кового кодексу України [4] стала обов’язковою 
вимогою для платників податків, що належать 
до великих та середніх підприємств. В час інфо-
рмаційних технологій та електронних засобів 
зв’язку електронна подача звітності є не лише 
засобом забезпечення прозорості відносин між 
податковими органами та платниками податків, 
а і престижем підприємства, яке демонструє 
цим громадськості свою позицію сумлінного 
платника податків [5, с. 118–121]. В сучасних 

умовах для підготовки та подання податкової 
звітності більш ніж сто тисяч платників подат-
ків України використовують програмний ком-
плекс «БЕСТ-ЗВІТ», серед яких «МЕТРО Кеш 
енд Кері», компанія «Кока-Кола Україна». 

Основою діяльності інформаційної системи 
бухгалтерського обліку підприємств роздрібної 
торгівлі є масиви інформаційних ресурсів про 
рух товарів, що можуть бути одержаними лише 
за умов ефективно організованої системи доку-
ментування товарних операцій. Нові інформа-
ційні технології обліку потребують впрова-
дження на підприємствах роздрібної торгівлі 
систем електронного документообігу. В резуль-
таті дослідження було виявлено основні вимоги, 
які висуваються керівництвом торговельних 
підприємств до систем електронного докумен-
тообігу: по-перше, це поєднання характеристик 
ціна/якість, по-друге, це інтеграція з програм-
ним забезпеченням, яке вже функціонує на під-
приємстві, по-третє, для підприємств роздрібної 
торгівлі дуже важливо забезпечити документоо-
біг не лише всередині магазину, а і з територіа-
льно віддаленими постачальниками, а якщо це 
торговельна мережа в підпорядкуванні якої де-
кілька магазинів, то і між магазинами мережі. 
Найбільш доцільно обирати комплексні системи 
автоматизації, складовими яких вже є системи 
електронного документообігу. 

Дослідження систем електронного докуме-
нтообігу показало, що лише деякі системи, зок-
рема: Бос-Референт, DІRЕСTUM, ДІЛО (розро-
бники російські фірми) забезпечують роботу з 
документами в територіально розподіленому 
корпоративному середовищі. В торговельних 
мережах, які розташовані в одному місті, часто 
виникають ситуації, коли необхідно перемісти-
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ти товар з одного магазину (в якому спостеріга-
ється надлишок товарних запасів певної позиції) 
до іншого (в якому товар закінчився). В таких 
умовах особливого значення набуває оператив-
ність отримання інформації, з одночасним зме-
ншенням витрат на основних етапах товароруху 
(телефонні переговори, оплата праці кур’єрів), 
що можливо лише при використанні систем 
електронного документообігу, які забезпечують 
передачу електронних документів за межі підп-
риємства. 

Дослідження програмних продуктів, які за-
безпечують комплексну автоматизацію торгове-
льного процесу, показало, що найбільш поши-
реною на українському ринку є програмна сис-
тема «Спрут». Дана система дозволяє вести 
централізоване управління каталогом товарів, 
умовами замовлення і закупівлі; ціноутворен-
ням; маркетинговими акціями; підтримує побу-
дову складної господарської і географічно роз-
поділеної структури торгової мережі; автомати-
зацію замовлення товарів у постачальників; під-
тримує контроль дотримання умов постачання; 
управління взаєморозрахунками з контрагента-
ми; забезпечує автоматизовані інвентаризації; 
автоматизацію обробки і виробництва товарів 
під власними торговими марками; управління 
торговельним устаткуванням і вагами; управ-
ління розміщенням товарів на полицях; побудо-
ву дисконтних і бонусних систем, систем лоя-
льності; інтеграцію з банківськими і платіжни-
ми системами, з широким спектром касового 
устаткування, з системами відео спостереження. 
Система «Спрут» має гнучку аналітичну плат-
форму (оперативна, консолідована, аналітика 
товарного руху, закупівель, запасів, торгівлі (аж 
до чека), клієнтів, постачальників, АВС-аналіз) 
тощо. А також має модуль територіально-
розподіленого електронного документообігу. 
Застосування програмної системи «Спрут» за-
безпечить значне скорочення витрат пов’язаних 
з документуванням товарних операцій, які ста-
новлять значну частку витрат підприємств розд-
рібної торгівлі. 

Зростання і укрупнення підприємств та 
створення складних організаційних структур 
роздрібної торгівлі підвищує вимоги до управ-
лінської інформації. Тому необхідно сформува-
ти механізми отримання своєчасної і повної ін-
формації, які дозволять відображати зміни зов-
нішніх умов, якість виконання поставлених ке-
рівництвом завдань, своєчасно виявляти відхи-
лення від планів і служити джерелом для фор-
мування прозорої системи внутрішнього конт-
ролю. Один з таких механізмів – ефективно ор-
ганізований відділ внутрішнього аудиту, який є 
незалежним структурним підрозділом інформа-

ційної системи управління та заснований на 
специфіці діяльності торговельних підприємств. 
Сучасні умови комплексної автоматизації всіх 
рівнів управління підприємства роздрібної тор-
гівлі, впровадження систем електронного доку-
ментування, інформаційних систем бухгалтер-
ського обліку вимагають використання спеціа-
льного програмного забезпечення для прове-
дення внутрішнього аудиту. 

Упровадження сучасних інформаційних те-
хнологій в аудит на вітчизняному ринку значно 
гірший. Для порівняння у Російській Федерації 
сьогодні представлено близько десятка різнови-
дів програмних комплексів та їх версій, серед 
основних такі продукти, як АudіtХР «Комплекс 
Аудит» компанії «Гольдберг-Софт», 
«ЭкспрессАудит: ПРОФ» консалтингової групи 
«Терміка», «ІТ Аудит: Аудитор» компанія «Ма-
стер-Софт», «АudіtNЕT Рrоfеssіоnаl» компанія 
«АudіtNЕT», «АudіtMоdеrn» аудиторсько-
консалтингової групи «Інтегрований Бізнес 
Сервіс». 

В Україні представлено всього три програ-
мних продукти для автоматизації аудиторських 
послуг, а саме: адаптований російський програ-
мний комплекс «ІТ Аудит: Аудитор» та вітчиз-
няні програми «Івахненков & Катеньов Аудит» і 
«Турбо Аудит». Найбільш пристосованим до 
перевірок товарних операцій на торговельному 
підприємстві є програмний комплекс «ІТ Аудит: 
Аудитор», який забезпечує перевірку товарних 
операцій за наступними напрямами: перевірка 
застосування задекларованих в обліковій полі-
тиці способів ведення бухгалтерського і подат-
кового обліку товарних операцій; перевірка 
правильності організації обліку товарних опе-
рацій; перевірка правильності проведення і об-
ліку результатів інвентаризації товарів; перевір-
ка операцій з надходження товарів; перевірка 
операцій з вибуття товарів. Програмний ком-
плекс «ІT Аudіt: Аудитор» побудований у ви-
гляді окремих модулів, що дозволяє доповнюва-
ти його функціональні можливості, шляхом ро-
зробки власних методик внутрішнього аудиту, 
адаптованих до об’єкта перевірки. 

Програмний комплекс дозволяє переносити 
(імпортувати) дані з найбільш поширеного в 
Україні обліково-фінансового програмного за-
безпечення (зокрема, з систем бухгалтерського 
обліку «1С: Бухгалтерія», «Парус», «Галакти-
ка») та найбільш поширених форматів зберіган-
ня даних (dbf, хml, хls, tхt). Ще однією перева-
гою програми є її вартість: ліцензія на 1 робоче 
місце, в залежності від кількості модулів, коли-
вається в межах від 2900 грн. до 3500 грн. Крім 
підвищення якості проведення аудиту і знижен-
ня його трудомісткості, впровадження програми 
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«ІT Аudіt: Аудитор» дозволяє підвищити ефек-
тивність планування внутрішнього аудиту, по-
ліпшити контроль за ходом його проведення, 
повніше систематизувати методичну роботу. 
Для максимальної зручності, в системі зберіга-
ється методична і нормативно-довідкова база, 
яка щомісячно оновлюється, що дозволяє ауди-
торам значно скоротити час на виявлення по-
рушень і полегшити сам процес проведення пе-
ревірки, а також розробити внутрішньофірмові 
стандарти на проведення перевірок відділом 
внутрішнього аудиту. 

Висновки. В процесі діяльності підпри-
ємств роздрібної торгівлі виникає необхідність 
в розробці та застосуванні комплексу різних ін-
формаційних технологій, які будуть направлені 
на вироблення єдиної корпоративної політики 
розвитку торговельного підприємства. Викорис-
тання сучасних інформаційних технологій на 
підприємствах роздрібної торгівлі допомагає на-
лагодити інформаційні потоки усередині торго-
вельного підприємства та поза ним та дозволяє: 
- підвищити і підтримувати конкурентні пере-

ваги; 
- визначити стратегію розвитку торговельного 

підприємства; 
- збільшити на 20–25% продуктивність праці 

облікового персоналу; 
- зосередити функції управління в центрах ух-

валення рішень і за рахунок цього досягати 
узгодженості дій в обліку, контролі, регулю-
ванні і економічному аналізі на всіх рівнях 

управління; 
- підвищити цілісність та достовірність інфор-

мації, завдяки встановленню відповідних по-
вноважень на роботу в інформаційній систе-
мі для кожного працівника, відповідно до йо-
го кваліфікації та посади; 

- трансформувати дані в інформацію, яка до-
зволить менеджерам виконувати планові, ви-
конавчі й контрольні функції. 
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більністю, важливого значення набуває оцінка 
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ційного потенціалу). Актуальність дослідження 
зумовлена тим, що для вирішення аналітичних 
завдань існує достатньо велика кількість мето-
дів оцінки інноваційної діяльності підприємст-
ва. Найбільш поширені з них – графічні методи, 
регресійно-кореляційні методи, аналіз динаміч-
них рядів, метод розпізнавання образів, моде-
лювання, метод експертних оцінок. Кожному з 
цих методів властиві як переваги, так і недоліки, 
які необхідно враховувати особливо при аналізі 
тенденцій розвитку об’єкту дослідження. Інно-
ваційна діяльність визначається великою кількі-
стю неоднорідних чинників, що є серйозною пе-
решкодою для отримання узагальненої оцінки. 

Аналіз публікацій. Дослідженнями іннова-
ційних процесів та шляхом їх розвитку займа-
лися такі відомі вчені-економісти, як В. А. Вер-
ба, А. В. Гриньов, І. В. Новікова. 

Метою даної статті є дослідження та ви-
значення основних підходів та методик оцінки 
інноваційної діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Для оцінки 
інноваційної діяльності підприємства існує до-
статньо велика кількість підходів: так, деякі 
економісти та науковці пропонують для оцінки 
використовувати проблемно-орієнтований під-
хід, згідно з яким забезпечується вибір критері-
їв, показників та процедур оцінки інноваційної 
діяльності відповідно до заздалегідь визначено-
го кінцевого або проміжного результату іннова-
ційного розвитку підприємства, інші наголо-
шують на тому, що оцінку інноваційної діяль-
ності слід здійснювати з урахуванням впливу 
зовнішнього середовища та наявних стратегіч-
них можливостей підприємства. Причому доці-
льно здійснювати аналіз як внутрішнього стану, 
так і зовнішніх чинників з урахуванням наявно-
го потенціалу конкурентів [1]. 

У літературі описана велика кількість мето-
дів та прийомів: статистичний, елімінування, 
бальний метод, метод відстаней, метод моделю-
вання рядів, графоаналітичний метод, метод 
експертних оцінок. 

Аналіз перелічених існуючих методик вка-
зує на їх деяку обмеженість. Кожному з цих ме-
тодів властиві як переваги, так і недоліки, які 
необхідно враховувати особливо при аналізі те-
нденцій розвитку об’єкту дослідження. Іннова-
ційна діяльність визначається великою кількіс-
тю неоднорідних чинників, що є серйозною пе-
решкодою для отримання узагальненої оцінки. 

Оскільки визначення стану інноваційної ді-
яльності не піддається повній математичній фо-
рмалізації, найбільш прийнятним, є метод екс-
пертних оцінок (в т. ч. метод бальної оцінки, а 
найбільш раціональним в процесі аналізу – ме-
тод відносних показників-індексів і метод сере-

дніх величин). Вибір даного підходу обумовле-
ний тим, що середня величина є узагальнюваль-
ним показником, виразом суті ряду параметрів в 
одному числі. Найбільшого поширення набула 
середня арифметична величина, оскільки вона 
достатньо об'єктивно визначається, середня за-
гального зведеного статистичного ряду легко 
виводиться з середніх елементарних рядів, що 
створюють зведений ряд, вона в дуже невели-
кому ступені схильна до коливань при застосу-
ванні вибіркових даних і, що важливо, її розра-
хунок достатньо простий і швидко здійснюва-
ний. Використання індексів обумовлене тим, що 
вони одночасно характеризують і порядок вели-
чин членів ряду, і динаміку змін [4]. 

Якщо розглядати зміни індивідуальних ін-
дексів, що характеризують різні складові інно-
ваційної діяльності, очевидно, що тенденції бу-
дуть різні, можливі достатньо великі розбіжнос-
ті. При цьому необхідно пам’ятати, що різні 
чинники неоднаково впливають на інноваційну 
діяльність. Але завдання полягає не в дослі-
дженні динаміки окремих чинників, що впли-
вають на інноваційну діяльність, а у визначенні 
загальних тенденцій зміни інноваційної діяль-
ності, які можуть бути охарактеризовані через 
зведений індекс. 

Запропонована методика оцінки інновацій-
ної діяльності підприємства буде складатися з 
наступних етапів. 

1) Створення експертної групи з 6–10 осіб, 
досить компетентних спеціалістів-професіона-
лів щодо діяльності підприємства. 

До складу групи можуть входити як праців-
ники даного підприємства, так і зовнішні експе-
рти, що є фахівцями в області впровадження 
інновацій, розробки інноваційних проектів, фі-
нансування інноваційної діяльності. Рівень ком-
петентності експертів повинен враховуватися на 
етапі формування групи, а всіх експертів необ-
хідно вважати однаково компетентними. 

Точний критерій вибору числа необхідних 
експертів в даний час відсутній, тому вважаємо, 
що у кожному конкретному випадку повинна 
враховуватися специфіка експертизи, що прово-
диться. Очевидно, що зменшення числа експер-
тів веде до зниження точності оцінки, оскільки 
на групову оцінку зайвий вплив робить оцінка 
кожного з експертів. Разом з тим при дуже ве-
ликому числі експертів стає складніше виявити 
їх узгоджену думку через зменшення ролі тих 
думок, які хоча і відрізняються від думки біль-
шості, проте далеко не завжди виявляються по-
милковими. 

Групою експертів здійснюється відбір і ана-
ліз показників, здебільшого з тих, що впливають 
на інноваційну діяльність оцінюваного підпри-
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ємства. Перелік основних показників представ- лений в табл. 1. 
Таблиця 1. 

Показники оцінки інноваційної діяльності підприємства. 
 

Показники інноваційного потенціалу 

Виробничий потенціал Фінансовий потенціал Кадровий потенціал Науково-технічний 
потенціал 

1. Якість товару 
2. Технологія 
3. Матеріально-технічна 
забезпеченість 
4. Мобільність виробни-
цтва 
5. Рівень виробничих ви-
трат 
6. Рівень прогресивності 
технологічного облад-
нання 

1. Наявність капіталу 
2. Загальні витрати 
3. Прибутковість 
4. Рентабельність 
5. Фінансова стабіль-
ність 
6. Отримані кредити 
7. Інвестиційні кошти 
8. Фінансування держави 

1. Рівень професійної 
підготовки 
2. Досвід практичної дія-
льності 
3. Кваліфікація персона-
лу 
4. Забезпеченість підп-
риємства кадрами най-
вищої кваліфікації 
5. Стимулювання виник-
нення ідей 
6. Перепідготовка кадрів 

1. Кількість нових роз-
робок 
2. Рівень забезпечення 
інноваційної діяльності 
науково-дослідним об-
ладнанням 
3. Витрати на НДДКР 
4. Кількість впровадже-
них розробок (власних, 
зовнішніх) 
5. Кількість дослідних 
зразків, розроблених 
власними силами підп-
риємства (іншими підп-
риємствами на замов-
лення даного підприємс-
тва), або математичних 
моделей 

 

Починаючи з 2003 р. в Україні введено нову 
статистичну звітність, що характеризує резуль-
тати обстеження технологічних інновацій про-
мислових підприємств та їхню інноваційну ак-
тивність. При відборі показників та підрахунках 
можна використовувати деякі дані статистичної 
звітності для підрахунку показників. 

Показники оцінки групуються залежно від 
того, до якої складової вони відносяться – до 
ресурсної, чи до процедурної. Кожний показник 
та група показників мають коефіцієнти вагомості: 
- показники повинні відбивати сутність інно-

ваційної діяльності підприємства і надавати 
їй точну кількісну і якісну оцінку; 

- вони повинні бути комплексними і багатоас-
пектними, такими, що дозволяють отримати 
широку і різносторонню характеристику ста-
ну інноваційної діяльності підприємства; 

- показники повинні забезпечувати достовір-
ність, повноту і своєчасність отримання по-
чаткової інформації для їх обчислення; 

- показники повинні враховувати можливі змі-
ни умов і завдань інноваційної діяльності 
підприємства; показники повинні бути 
пов’язані з системою статистичної звітності, 
що діє. 

Для ефективної роботи експертів до табл. 2 
внесені тільки основні фактори, які впливають 
на кожний з показників інноваційного потенціа-
лу, але при потребі з допомогою пакетів прик-
ладних програм на МF Excel можна зробити ро-
зрахунок для матриць любого розміру. 

Група експертів в кількості 6 осіб оцінила у 
10-бальній шкалі фактори, які впливають на ви-

робничий потенціал. 

Матриця , 

де Vij – бали, якими оцінений i-й фактор j-м екс-
пертом 1.6=i , 1.6=j . 

Визначивши власні числа матриці, одержи-

мо власний вектор , який дає змогу ви-

значити, які із факторів 1–6 найбільш важливі 
для поліпшення виробничого потенціалу: 
V1 – оцінка якості товару; 
V2 – оцінка рівня технології підприємства; 
V3 – оцінка матеріально-технічного забезпечення; 
V4 – оцінка рівня мобільності виробництва (при 
дискретних виробництвах; 
V5 – оцінка рівня виробничих витрат; 
V6 – оцінка рівня прогресивності технологічного 
обладнання. 

Вектор V  може бути визначений при дові-
льній кількості факторів та експертів, причому 
якщо матриця виявиться прямокутною, то з до-
помогою принципу домінування її можна при-
вести до квадратної. 

Для факторів, які об’єднані в групу «Фінан-
совий потенціал», аналогічно складаємо матри-
цю експертних оцінок 

 
Визначаємо власні числа та власний вектор 
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, де 1.6=i ; компоненти якого дають 
оцінку: 
f1 – наявність капіталу; 
f2 – загальним витратам; 
f3 – рентабельності; 
f4 – ролі одержаних кредитів; 
f5 – інвестиційним вкладам; 
f6 – фінансування держави. 

Аналогічно за вектором , де 1.6=i
 визначимо вагомі показники кадрового потенці-

алу. 
Оцінки експертів науково-технічного поте-

нціалу складають матрицю 

 
власний вектор якої , 1.5=i  дають 
оцінку 
w1 – кількості нових розробок; 
w2 – рівню забезпечення інноваційної діяльності 
науково-дослідним обладнанням; 
w3 – витратам на НДДКР; 
w4 – кількість впроваджених розробок (власних, 
зовнішніх); 
w5 – кількості дослідних зразків (або математи-
чних моделей). 

Нами був проведений аналіз, який із мето-
дів оцінки факторів дає точніший результат: 
традиційний, коли визначається середнє зна-
чення оцінки експертів по кожному фактору 

 

 

 

 
де 1.6=i , 1.6=j , 
чи запропонований нами метод системного ана-
лізу – визначення власних чисел та власного ве-
ктора кожної матриці. 

Компоненти вектора , (ми розгля-

дали 1.6=n ), який містить оцінки виробничого 
потенціалу, дають можливість із точністю до 
0,05 оцінити значимість кожного фактора і такі 
результати більш надійні для прийняття рішень 
як по виробництву так і для інвесторів. 

За статистичними даними 10 підприємств 
Черкаської області за 1 рік, застосувавши регре-
сійний аналіз, ми перевірили, чи існує відхи-
лення середньої оцінки експертів від очікуваної. 
Дисперсії оцінок виявилися значними, а оцінки 
отримані запропонованим методом мали неве-

лику дисперсію (відхилення). Отримані резуль-
тати по кожному із підприємств, ми використа-
ли для дослідження впливу на прибутковість 
інноваційного потенціалу: виробничого, фінан-
сового, кадрового та науково-технічного. За 4 
попередніх роки зроблена виборка прибутку – 
Y, для кожного року визначений відповідний 
вектор та його абсолютне значення: Х необхідно 
було визначити оцінки моделі: Y = АХ + U, або 

Ŷ = α0 + α1 X1 + α2 X2 + α3 X3 + α4 X4, 
де X1 – абсолютне значення вектора виробничо-

го потенціалу, ∑
=

=
6

1

2
1

i
iVX , 1.6=i  (1) 

X2 = абсолютне значення вектора фінансового 

потенціалу: ∑
=

=
6

1

2
2

i
ifX ; 

X3 = абсолютне значення вектора кадрового по-

тенціалу: ∑
=

=
6

1

2
3

i
ikX ; 

X4 = абсолютне значення вектора науково-
технічного потенціалу: 25

14 ii WX ∑ ==  
Ŷ – очікувані прибутки; 
âj – очікувані параметри моделі, де 0.4=j . 

Всі ці значення обчислені для кожного із 
досліджуваних років. 

Враховуючи, що модель містить лагові 
змінні і об’єм виборки малий, необхідно засто-
сувати відповідний оператор регресійного ана-
лізу для обчислення параметрів А = (α0, α1, α2, 
α3, α4). 

Після обчислення параметрів є можливість 
змінюючи певний фактор, наприклад, фінансо-
вий, дати прогноз одержання прибутку, що є 
важливим показником для інвесторів. 

Наприклад, замінивши X2 на X0 і не зміню-
ючи інші X1, X3, X4 ми можемо обчислити інтер-
вальний прогноз прибутку 

Ŷ0 – tασ(i) ≤ Ŷ0 ≤ Ŷ0 + tασ(i), (2) 
де σпр(i) = σu

2(1 + x1
0(x1 x)–1 x0), 

t – табличне значення t-критерію при n-m ступе-
нях свободи, де n – об’єм вибірки, m – кількість 
незалежних змінних моделі; 
Ŷ0 = X0Â є точкова оцінка прогнозу. 

Отже, інтервальний прогноз окремого зна-
чення визначається так: 
Ŷ0=tασu 0

111
0 )(1 xxxX −+ ≤Ŷ0≤Ŷ0+tασu 0

111
0 )(1 xxxX −+ (3) 

σu = 
2

σ u , де u – залишки моделі. 
Комплексний аналіз інноваційної діяльності 

дозволить дати об’єктивну оцінку її результа-
там. Аналізу повинні підлягати наступні види 
діяльності: 
- науково-технічна діяльність підприємства, 
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щодо виконання встановлених програм і роз-
робок, направлених на створення нової тех-
ніки; 

- виробничо-господарська діяльність, що 
включає виготовлення, наладку і випробу-
вання дослідних і експериментальних зраз-
ків, а також роботи з впровадження НДР ДКР 
у виробництво; 

- рівень технічного оснащення процесів ство-
рення і освоєння нової техніки, характеру 
наукової обґрунтованості технології науко-
вих досліджень і розробок; 

- діяльність, направлена на забезпечення осно-
вних процесів всіма видами ресурсів (матері-
альними, трудовими і фінансовими) і на 
створення раціональної системи організації, 
планування і управління НДР і ДКР; 

- діяльність, направлена на вирішення завдань 
соціального характеру при здійсненні інно-
ваційної діяльності. 

Проведення комплексного аналізу іннова-
ційної діяльності є основою стратегічного та ді-
євого економічного управління підприємством з 
метою досягнення конкурентних переваг, спри-

ятиме обґрунтуванню найбільш ефективних на-
прямків інноваційної діяльності. 

Тому рішення, направлені на поліпшення 
інноваційної діяльності, орієнтовані на майбут-
нє і служать основою для оперативних дій, 
освоєння інноваційних програм та проектів. 

У інноваційній діяльності промислового 
підприємства найбільш важливими, на наш пог-
ляд, є три основні напрями: 
- впровадження ресурсозберігаючих техноло-

гій (процес-інновації); 
- диференціація продукції на основі пропозиції 

нової продукції (поліпшуючі і модернізуючи 
продукт-інновації); 

- створення нових ринків на основі пропозиції 
радикально нової продукції (радикальні про-
дукт- і процес-інновації). 

Відповідно до запропонованої методики 
аналізу стану інноваційної діяльності можливі 
різні варіанти шляхів поліпшення, в залежності 
від отриманих характеристик складових іннова-
ційної діяльності. Можливі стани результатів 
аналізу і найбільш відповідні до них рішення 
представлені в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Типологія підприємств за рівнем розвитку інноваційної діяльності. 

 

Стан показників 
інноваційної діяльності 

Тактичні рішення 
та рекомендації Тип підприємства 

Нормальний рівень 
(високий рівень показників); 
високі інноваційні можливості 

Підтримка діючого рівня показ-
ників. 

Лідер у застосуванні нових техно-
логій. 

Допустимий рівень 
(недостатньо високий рівень пока-
зників); 
середні інноваційні можливості 

1. Тимчасове залучення сторонніх 
спеціалістів. 
2. Придбання науково-технічних 
розробок. 
3. Участь у спільних інноваційних 
проектах. 
4. Модернізація та вдосконалення 
виробничої бази. 

Послідовник у застосуванні нових 
технологій. Лідер у застосуванні 
покращуючих технологій. 

Передкризовий рівень 
(низький рівень показників); 
низькі інноваційні можливості 

1. Вдосконалення організації 
інноваційної діяльності. 
2. Оновлення виробничої бази. 
3. Виділення наукових підрозділів 
в окремий бізнес. 
4. Придбання ліцензій. 
5. Залучення сторонніх високок-
валіфікованих спеціалістів. 

Послідовник у застосуванні пок-
ращуючих технологій. 

Кризовий рівень 
(дуже низький рівень показників); 
низькі інноваційні можливості 

Реструктуризація підприємства. Послідовник у застосуванні пок-
ращуючих технологій. 

Критичний рівень 
(критичний рівень показників); 
нульові інноваційні можливості 

Заходи з фінансового оздоровлен-
ня підприємства. Підприємство не має розвитку. 

 

Проаналізувавши динаміку інноваційної ді-
яльності підприємства відповідно до пропоно-
ваної методики, маємо зробити наступні висно-
вки. 

Якщо виставлені бали були високі і стан 

інноваційної діяльності підприємства характе-
ризується як «нормальний рівень», це означає, 
що підприємство може сміливо розпочати стра-
тегічне планування діяльності; має достатній 
(щодо конкурентів) рівень всіх її складових для 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 180 

реалізації будь-якого з напрямків досягнення 
конкурентних переваг. Залежно від специфіки 
галузі, товару і ринку керівництво підприємства 
вирішує, який з напрямів дійсно буде істотною 
конкурентною перевагою. 

Якщо оцінювані показники вказують на 
«допустимий рівень» інноваційної діяльності 
внаслідок, наприклад, низького рівня кадрових 
показників, то найбільш вірогідною можливістю 
поліпшення ситуації буде залучення фахівців 
високої кваліфікації. 

Недостатній рівень виробничих показників 
при «допустимому рівні» інноваційної діяльно-
сті характеризує значне фізичне і моральне ста-
ріння виробничої бази підприємства, оновлення 
якої пов’язане з необхідністю залучення знач-
них фінансових коштів. При цьому, якщо відс-
тавання виробничих показників незначне, то 
дану проблему частково можна вирішити за до-
помогою проведення модернізації і вдоскона-
лення виробничого устаткування. 

Визначення стану інноваційної діяльності 
як «передкризовий рівень» характерно у тому 
випадку, коли має місце відставання більше по-
ловини показників інноваційної діяльності, що 
відносяться до різних груп. Для усунення такого 
відставання можуть бути використані наступні 
шляхи поліпшення стану інноваційної діяльнос-
ті, такі як вдосконалення організації інновацій-
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ного управління і організації інноваційних про-
цесів, а також, через непотрібність на ринку но-
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вою, оскільки допомагає підприємству визначи-
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Постановка проблемы. Создание конку-
рентоспособной национальной экономической 
системы, способной обеспечить стабильный 
экономический рост и инвестиционную актив-
ность, является составной частью современной 
парадигмы долгосрочного развития украинской 
экономики. Можно выделить следующие ос-
новные факторы экономического роста: 
- экономическая ситуация в мире; 
- экономическая ситуация внутри националь-

ной экономической системы; 
- использование научно-технического потен-

циала государства; 
- внедрение новых технологий производства и 

управления; 
- охват национальной экономической системы 

процессами глобализации. 
Экономическая ситуация в стране напря-

мую зависит от способности соответствующих 
государственных органов обеспечить как эко-
номическую безопасность самой национальной 
экономической системы в целом, так и ее хозяй-
ствующих субъектов, в частности. В то же вре-
мя субъекты хозяйствования, регионы страны, 
предприятия различных отраслей экономики 
должны прилагать собственные усилия для обес-
печения своей экономической безопасности. 

Экономическая безопасность – одна из со-
ставляющих общего понятия «безопасность». 
Любой ущерб рано или поздно может получить 
свою денежную оценку, то есть может быть вы-
делена экономическая составляющая ущерба. 
Следовательно, можно отметить, что экономи-
ческая безопасность, это наиболее универсаль-
ная и часто взаимодействующая с другими со-

ставляющая понятия «безопасность». 
Анализ литературы. Развитие теорий эко-

номической и национальной безопасности раз-
работаны в трудах таких ученых, как Л. И. 
Абалкин, Ю. И. Аболенцев, С. Ю. Глазьев, В. К. 
Сенчагов, В. Ф. Солтаганов. Проблемам управ-
ления экономической безопасностью предприя-
тий посвящены работы В. В. Гребенникова, A. 
A. Звягина, C. Л. Меламедова. Различные во-
просы обеспечения экономической безопасно-
сти предприятий затрагивали в своих работах 
М. Н. Власенко, B. C. Гусев, Н. В. Матвеев, 
П. В. Миляев, Т. В. Момот, Т. В. Журко, И. Г. 
Чалый и др. 

Целью данной работы является исследова-
ние проблемы обеспечения экономической без-
опасности предприятия через построение си-
стемы бухгалтерского учета, которая направле-
на на предоставление достоверной и полной 
информации, как для внешних, так и внутрен-
них пользователей. 

Изложение основного материала. Для 
определения места экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта в системе националь-
ной безопасности необходимо уточнить состав-
ные элементы национальной безопасности. Как 
отмечает Л. И. Абалкин, в основе национальной 
безопасности лежит экономическая безопас-
ность, так как экономика играет базисную роль 
в развитии общества. При этом: «… экономиче-
ская безопасность – это совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и 
устойчивость к постоянному обновлению и са-
мосовершенствованию» [1, с. 13]. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 181 

Шовкун // Проблеми науки. – 2002. – № 8. – С. 112–115. 
УДК 330.131.7:657.1 

Сейдаметова Л. Д., Абдуллаев Р. А. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В роботі розглянуті основні складові економічної безпеки як на макро-, так і на мікрорівнях. 
Проведено порівняльний аналіз підходів у забезпеченні економічної безпеки компанії. Розглянуто си-
стему бухгалтерського обліку як ключового елемента в забезпеченні економічної безпеки підприєм-
ства. 

Ключові слова: економічна безпека, компанія, система бухгалтерського обліку. 
В работе рассмотрены основные составляющие экономической безопасности, как на макро-, 

так и на микроуровнях. Проведен сравнительный анализ подходов в обеспечении экономической без-
опасности компании. Рассмотрена система бухгалтерского учета как ключевого элемента в обес-
печении экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, компания, система бухгалтерского учета. 
This paper describes the main components of the economic security of both the macro and micro levels. 

A comparative analysis of approaches to ensure the economic security of the company. A system of account-
ing as a key element in ensuring the economic security of the enterprise. 

Key words: economic security, the company’s accounting system. 
 

Постановка проблемы. Создание конку-
рентоспособной национальной экономической 
системы, способной обеспечить стабильный 
экономический рост и инвестиционную актив-
ность, является составной частью современной 
парадигмы долгосрочного развития украинской 
экономики. Можно выделить следующие ос-
новные факторы экономического роста: 
- экономическая ситуация в мире; 
- экономическая ситуация внутри националь-

ной экономической системы; 
- использование научно-технического потен-

циала государства; 
- внедрение новых технологий производства и 

управления; 
- охват национальной экономической системы 

процессами глобализации. 
Экономическая ситуация в стране напря-

мую зависит от способности соответствующих 
государственных органов обеспечить как эко-
номическую безопасность самой национальной 
экономической системы в целом, так и ее хозяй-
ствующих субъектов, в частности. В то же вре-
мя субъекты хозяйствования, регионы страны, 
предприятия различных отраслей экономики 
должны прилагать собственные усилия для обес-
печения своей экономической безопасности. 

Экономическая безопасность – одна из со-
ставляющих общего понятия «безопасность». 
Любой ущерб рано или поздно может получить 
свою денежную оценку, то есть может быть вы-
делена экономическая составляющая ущерба. 
Следовательно, можно отметить, что экономи-
ческая безопасность, это наиболее универсаль-
ная и часто взаимодействующая с другими со-

ставляющая понятия «безопасность». 
Анализ литературы. Развитие теорий эко-

номической и национальной безопасности раз-
работаны в трудах таких ученых, как Л. И. 
Абалкин, Ю. И. Аболенцев, С. Ю. Глазьев, В. К. 
Сенчагов, В. Ф. Солтаганов. Проблемам управ-
ления экономической безопасностью предприя-
тий посвящены работы В. В. Гребенникова, A. 
A. Звягина, C. Л. Меламедова. Различные во-
просы обеспечения экономической безопасно-
сти предприятий затрагивали в своих работах 
М. Н. Власенко, B. C. Гусев, Н. В. Матвеев, 
П. В. Миляев, Т. В. Момот, Т. В. Журко, И. Г. 
Чалый и др. 

Целью данной работы является исследова-
ние проблемы обеспечения экономической без-
опасности предприятия через построение си-
стемы бухгалтерского учета, которая направле-
на на предоставление достоверной и полной 
информации, как для внешних, так и внутрен-
них пользователей. 

Изложение основного материала. Для 
определения места экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта в системе националь-
ной безопасности необходимо уточнить состав-
ные элементы национальной безопасности. Как 
отмечает Л. И. Абалкин, в основе национальной 
безопасности лежит экономическая безопас-
ность, так как экономика играет базисную роль 
в развитии общества. При этом: «… экономиче-
ская безопасность – это совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и 
устойчивость к постоянному обновлению и са-
мосовершенствованию» [1, с. 13]. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 182 

Как известно, любой учет обусловлен подо-
плекой хозяйствующих субъектов. Экономика 
государства основана и оперирует категориями, 
которые воплощены в простейшую учетную си-
стему «плюс/минус». Данный алгоритм являет-
ся основой не только в учетной системе субъек-
тов предпринимательской деятельности на мик-
роуровне, он же фактический является основой 
государственной макроэкономической полити-
ки. Как отмечает И. Чалый «… даже в сфере 
фискального регулирования экономическая 
обоснованность является одним из принципов 
построения национальной системы налогооб-
ложения» [2, с. 13]. 

В концепции экономической безопасности 
отдельную роль отводят финансовой безопасно-
сти, которая рассматривается с точки зрения 
обеспечения защиты финансовых интересов 
субъектов хозяйственной деятельности на всех 
уровнях финансовых отношений граждан и 
компаний как внутри, так и вне национальной 
экономической системы, а также их защиты от 
негативных макроэкономических и политиче-
ских факторов [3, с. 2]. 

Таким образом, критериями для обеспече-
ния уровня финансовой безопасности, а, следо-
вательно, и экономической безопасности можно 
считать: стабильность, сбалансированность раз-
вития финансовой, денежно-кредитной, валют-
ной, бюджетной, налоговой, расчетной, инве-
стиционной и фондовой системы государства. 

На микроуровне в отношении каждого хо-
зяйствующего субъекта статьей 4 Закона Укра-
ины «О бухгалтерском учете и финансовой от-
четности» представлен один из важнейших по-
стулатов – принцип превалирования сущности 
над формой [4], который обязывает рассматри-
вать бизнес-процесс с точки зрения экономиче-
ской сути, и поэтому совершенствование систе-
мы экономической безопасности обусловлено 
следующими причинами: 
- принятие новой стратегии компании и появ-

ление новых рисков; 
- системные изменения, происходящие в ком-

пании; 
- осуществление в рамках разработанной новой 

стратегии крупных корпоративных проектов; 
- информационное обеспечение бизнес-

процессов компании; 
- внедрение новых корпоративных систем 

управления и систем электронных финансо-
вых расчетов. 

Таким образом, одним из ключевых эле-
ментов при совершенствовании экономической 
безопасности компании является учет вероятно-
сти риска бизнес-процесса. 

Риск – это одна из квинтэссенций бизнес-

процесса. Безопасность любого бизнес-процесса 
зависит от уровня риска, который необходимо 
прогнозировать и закладывать заранее. Основ-
ные уровни рисков специалисты объединяют в 
следующие сегменты: ценовые риски; организа-
ционные риски; естественные риски; юридиче-
ские риски; регуляторные риски [2, с. 18]. 

Поэтому правильная идентификация эко-
номической природы функционирования пред-
приятия, обоснование уровней рисков бизнес-
процессов – залог построения эффективной си-
стемы бухгалтерского учета и отчетности, а 
также принятия правильных управленческих 
решений. При принятии правильных управлен-
ческих решений, как отмечают Т. В. Журко и М. 
Н. Власенко, необходимо проводить экономиче-
скую оценку эффекта от создания системы эко-
номической безопасности и рассматривать раз-
личные подходы при ее внедрении. При этом 
авторы выделяют следующие подходы: 
- стоимостной; 
- затратный; 
- комбинированный [5, с. 3]. 

Целесообразность применения того или 
иного подхода обусловлена занимаемым местом 
на рынке данной корпорации и его миссией. 

В табл. 1 представлен сравнительный ана-
лиз подходов к созданию системы экономиче-
ской безопасности компании. 

Таким образом, система мер экономической 
безопасности предприятия должна быть постро-
ена на основании следующих принципов: 
- комплексность – согласованность средств, 

форм и методов при построении целостной 
системы экономической безопасности, кото-
рая затрагивает все области функционирова-
ния хозяйствующего субъекта; 

- научность – определение перечня, содержа-
ния, последовательности, величины мер за-
щиты, направленного на обеспечение задан-
ного уровня безопасности; 

- экономическая целесообразность – принцип 
реализации мер безопасности, при котором 
их стоимость не превышает совокупный 
убыток хозяйствующего субъекта; 

- эшелонированность – создание последова-
тельных рубежей защиты (зон защиты), при 
этом более важная из зон должна находиться 
внутри другой, менее важной зоне; 

- достаточность – созданный уровень безопас-
ности равен или превышает пороговые зна-
чения показателей, определяющих уровень 
функционирования компании как безопас-
ный, но не стремящийся к созданию уровня 
«абсолютной» защиты; 

- превентивность – осуществление мер без-
опасности, которые действуют на предупре-
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ждение возможных угроз (прогнозирование 
риска); 

- реализуемость – осуществление мер безопас-
ности к конкретному объекту в конкретных 
условиях; 

- адаптивность – способы и формы поведения, 

позволяющие приспособится к новой, риско-
вой или угрожающей ситуации; 

- непрерывность и системность – постоянный 
и системный анализ функционирования хо-
зяйствующего субъекта и мониторинг его 
экономической безопасности. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ подходов к созданию системы экономической безопасности компании. 

 

Подход Цель 
применения 

Порядок 
применения 

Положительные 
аспекты 

Отрицательные 
аспекты 

С
то

им
ос

тн
ы

й 

Применяется когда 
компания имеет 
хорошие финансо-
вые возможности 
(обладает доста-
точным количе-
ством ликвидных 
финансов) и сво-
дится к определе-
нию стоимости си-
стемы экономиче-
ской безопасности 
и обоснованию 
экономической це-
лесообразности ее 
внедрения. 

Типовые решения 
(стоимость кото-
рых известна) по 
аналогии с подоб-
ными объектами и 
оценивается до-
стигнутый уровень 
безопасности по 
ключевым показа-
телям. Проводится 
расчет показателей 
безопасности 
функционирования 
объекта и опреде-
ляется перечень 
мероприятий для 
достижения по-
ставленной цели. 

Проект превентивно ори-
ентированный, нацелен 
на предотвращение по-
тенциального ущерба. 
Проект нацелен на реше-
ние комплексной задачи. 
Возможность планирова-
ния затрат и источников 
финансирования. Варьи-
рование базовыми пока-
зателями. Достаточная 
система защиты. Плани-
рование и привлечение 
новых финансовых ресур-
сов. Качественное орга-
низационно-экономиче-
ское управление. 

Большой расход финансо-
вых потоков на обеспече-
ние экономической без-
опасности. Сложность рас-
четов значений базовых 
показателей экономиче-
ской безопасности. Отсут-
ствие корреляции между 
некоторыми базовыми по-
казателями. Сложность 
прогнозирования наступ-
ления негативных послед-
ствий и затрат на их реше-
ние. Потребность в высо-
коквалифицированных 
кадрах. 

За
тр

ат
ны

й 

Применяется при 
строгой ограни-
ченности бюджета 
для создания эко-
номической без-
опасности. 

Необходимо опре-
делить угрозу эко-
номической без-
опасности. 

Самые низкие расходы на 
безопасность. 

Создание минимально 
возможных условий для 
экономической безопасно-
сти. Проект нацелен на 
решение отдельных вопро-
сов безопасности, а не 
комплекса проблем. 
Сложность варьирования 
базовыми показателями. 
Ограниченность финанси-
рования и его нестабиль-
ность. Организационно-
технико-экономическое 
обеспечение проекта стро-
го ограничено. 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й Применяется на 
этапе становления 
бизнес-процесса 
(при расширении 
бизнеса или же при 
смене сферы дея-
тельности). 

Минимизация 
наиболее вероят-
ных угроз.  

Меньшие расходы на 
обеспечение экономи-
ческой безопасности по 
сравнению со стоимост-
ным подходом. Более вы-
сокий уровень безопас-
ности по сравнению с за-
тратным методом. Воз-
можность перераспреде-
ления бюджета при со-
здании системы эконо-
мической безопасности. 

Наличие большого коли-
чества слабых мест. 
Сложность прогнозиро-
вания во времени. 
Высокая вероятность по-
терь. Наличие резерва 
для компенсирования 
возможного ущерба. 
Сложность управления 
системой безопасности. 

 

Обобщено авторами на основе работ [1; 5]. 
 

Как отмечено в работе Т. В. Журко и М. Н. 
Власенко [5], обеспечение комплексной без-
опасности предприятий достигается системой 
мер, направленных на предупреждение, выявле-

ние, обнаружение, локализацию и ликвидацию 
угроз независимо от источника их происхожде-
ния. На рис. 1 представлена система мер обес-
печения экономической безопасности хозяй-
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ствующего субъекта через призму построения системы бухгалтерского учета. 

 
 

Рис. 1. Система мер обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
 

Прогнозирование угроз и их выявление 
возможны при проведении мониторинга финан-
сово-хозяйственной деятельности компании, а 
оценка предполагает расчет возможных потерь 
в случаях наступления форс-мажорных обстоя-
тельств и непринятия мер необходимой защиты, 
то есть она предполагает прогнозирование воз-
можных угроз и конкретных действий по их 
ликвидации. 

Оценка возможна только при проведении 
анализа финансовой отчетности предприятия, 
которая должна быть составлена на основе до-
стоверных данных бухгалтерского учета пред-
приятия. 

Система бухгалтерского учета в Украине 
представлена тремя видами бухгалтерского уче-
та: финансовым, налоговым и управленческим 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Система бухгалтерского учета предприятия. 

 

Таким образом, обеспечение экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов осно-
вывается на целях бухгалтерского учета, изло-
женных в Законе Украины «О бухгалтерском 

учета и финансовой отчетности», где обозначе-
но, что целью ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности является 
предоставление пользователям для принятия 

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Управленческий учет Финансовый учет Налоговый учет 

Основывается на нормативной базе Украины 

Основывается на внутренних 
регламентах субъектов пред-
принимательской деятельности 

Предоставляется информацию 
внутренним пользователям 

Предоставляется информацию внешним поль-
зователям 

Отчеты четко регламентированы Разрабатываются менеджерами 

Являются основой для разра-
ботки стратегии предприятия 

Являются основой для разработки стратегии 
государства 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Система мер обеспечения экономической безопасности 

Прогнозирование угроз и их 
выявление 

Оценка ущерба 

Обнаружение угроз и их лока-
лизация 

Ликвидация угрозы 

Эффективная система бухгалтерского учета 
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решений полной, достоверной и непредвзятой 
информации о финансовом состоянии, резуль-
татах деятельности и движении денежных 
средств предприятия. 

Кроме того, немаловажную роль играет та-
кой постулат как полнота освещения, то есть 
финансовая отчетность должна содержать всю 
информацию о фактических и потенциальных 
последствиях хозяйственных операций и собы-
тий, способных повлиять на решения, принима-
емые на ее основе [2]. 

Кроме финансового и налогового учета на 
предприятии система бухгалтерского учета 
представлена еще и управленческим учетом, ко-
торый основывается на профессионализме ме-
неджеров: «… субъективное суждение основы-
вается на грамотном анализе – это профессио-
нальное суждение» [6, с. 41], и, как следствие, 
построение управленческого учета на предприя-
тии – это большая половина успеха бизнес-
процесса компании. 

В 2000 г. Украина начала переход бухгал-
терского учета на международные стандарты 
МСБУ-МСФО (ISA-IFRS). Согласно Закону 
Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», национальные стандарты бухгал-
терского учета не должны противоречить меж-
дународным, однако, международные стандар-
ты были приняты лишь за основу, вследствие 
чего украинская система бухгалтерского учета 
не может считаться соответствующей междуна-
родным стандартам, поскольку финансовая от-
четность может считаться соответствующей 
МСБУ-МСФО (ISA-IFRS) только в тех случаях, 
когда она будет соответствовать всем требова-
ниям международных стандартов без каких бы 
то ни было ограничений. 

Однако, на сегодняшний день, после приня-
тия Налогового Кодекса Украины сложилась 
ситуация, когда с одной стороны произошло 
приближение бухгалтерского и налогового уче-
тов, а с другой – национальные стандарты бух-
галтерского учета пересматриваются в угоду 
положениям Налогового Кодекса Украины, что 
полностью противоречит статье 3 п. 2 Закона 
Украины «О бухгалтерском учета и финансовой 
отчетности», который гласит, что бухгалтерский 
учет является обязательным видом учета, кото-
рый ведется предприятием. 

Финансовая, налоговая, статистическая и 
другие виды отчетности, использующие денеж-
ный измеритель, основываются на данных бух-
галтерского учета [4], что в свою очередь при-
вело к тому, что сегодняшние изменения, про-
веденные в национальных стандартах бухгал-
терского учета, привели к тому, что они еще бо-
лее стали отличаться от международных, а это 

привело к тому, что они не понятны иностран-
ным инвесторам, которые хотели бы инвестиро-
вать средства в экономику Украины, но они не 
уверены в том, что информация, изложенная в 
отчетности, которая будет составлена в соответ-
ствии с действующими национальными стан-
дартами будет достоверной и полной. 

И. Чалый отмечает: «… к сожалению, учет-
ная политика компании иногда становится объ-
ектом сознательных спекуляций менеджмента. 
Субъективные воззрения руководителей компа-
ний, умноженные на учетные вариации главбу-
хов, могут дать самые неожиданные результаты 
в отчетности….» [2, с. 20]. Поэтому очень часто 
финансовая отчетность субъекта хозяйствова-
ния – это продукт прямолинейного управленче-
ского таргетирования, нежели результат стрем-
ления обеспечить пользователей достоверной и 
полной информацией о финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, а это в свою оче-
редь приводит не только к разрушению эконо-
мической безопасности субъекта хозяйствова-
ния в частности, но и к разрушению экономиче-
ской безопасности всей национальной экономи-
ческой системы в целом, поскольку невозможно 
спрогнозировать поведение макроэкономиче-
ских показателей и выработать стратегию раз-
вития государства на ближайшую перспективу. 

Высказанное нами мнение не противоречит 
мнению П. Миллера, профессора бухгалтерско-
го учета в университете Колорадо Спрингс: «Я 
точно не знаю, но думаю, что украинские ком-
пании сталкиваются с очень высокой ценой на 
капитал на глобальном рынке, поскольку их ме-
неджеры не ощущают, что значит быть заслу-
живающими доверия…, в результате которых 
инвесторы считают слишком рискованными ин-
вестиции в украинские компании…» [7, с. 55]. 

Исходя из вышеизложенного, можно выде-
лить основные составляющие экономической 
безопасности компании и угрозы хозяйственной 
деятельности (табл. 2). 

Выводы. 
1. Экономическая безопасность нацио-

нальной экономической системы напрямую за-
висит от всех ее составляющих, как на макро, 
так и на микро уровнях, а также она зависит и 
от степени защиты ее элементов и оптимального 
соотношений действий государства, общества и 
экономики. 

2. Экономическая безопасность предприя-
тия зависит от таких составляющих, как уровень 
постановки управленческого учета предприя-
тия; уровень открытости предприятия внешним 
пользователям через предоставленную ими фи-
нансовую и налоговую отчетность; фискальная 
политика государства; кадровый потенциал 
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предприятия; уровень охвата процессом глоба- лизации; риски бизнес-процесса. 
Таблица 2. 

Составляющие экономической безопасности компании и угрозы хозяйственной деятельности.* 
 

Составляющие экономиче-
ской безопасности компании Угрозы хозяйственной деятельности 

Финансовая безопасность 

Неэффективное планирование и управление активами компании. 
Неэффективное построение системы бухгалтерского учета компании. 
Несоответствие рыночной конъюнктуре финансовая, маркетинговая и 
налоговые стратегии. 
Не оптимальная организационная структура компании, ценовая и кадровая 
политика. 
Не до конца учтенный финансовый риск. 
Плохо организованный контроль над денежными потоками компании. 
Просроченная дебиторская задолженность. 
Обстоятельства не преодолимой силы. 

Технико-технологическая без-
опасность 

Внедрение конкурентами новых технологий и техники производства. 
Ошибки при определении технико-технологической политики компании. 
Отсутствие оперативного анализа новой техники и технологий. 
Ущерб от позднего введения инноваций в производственный процесс. 

Правовая безопасность 
Не эффективное нормативно-правовое регулирование. 
Низкая квалификация персонала. 
Плохая организация юридического сопровождения деятельности компании. 

Информационная безопас-
ность 

Отсутствие полной и достоверной информации о деятельности компаний 
соответствующей отрасли (продукции и инновациях, вводимых компани-
ям, а также о системе стимулирования работников и т. п.) 
Подрыв репутации компании путем распространения негативной инфор-
мации о хозяйствующем субъекте. 
Промышленный шпионаж. 
Хакерская атака на компьютеры компании. 

Организационная безопас-
ность 

Нечистоплотная игра конкурентов, с целью нанесения ущерба имуществу 
и финансово-экономическому состоянию хозяйствующего субъекта, а так-
же рейдерскому захвату компании. 
Утрата конкурентных преимуществ на рынке. 
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This article characterizes the nature of web-sites for recognition and validation during their determina-

tion as an accountability object. The article shows principal basis of web-sites definition as an accountabil-
ity object and methods of reflecting in accounting of charges for its creation and installation. 

Key words: web-site, domen, hosting, programmatic means, Internet. 
 

Постановка проблеми. На сьогодні стало 
абсолютно очевидним, що організацію обліко-
вих процесів на підприємстві здійснює нова ге-
нерація працівників облікових служб, у яких 
формування знань і вмінь відбувається не стіль-
ки за загальноприйнятими законами вищої осві-
ти, скільки вимогами гіпердинамічного зовніш-
нього середовища. Тому основним завданням 
вишів є навчити фахівця отримавши інформа-
цію її оцінити, проаналізувати та обґрунтувати з 
метою правильного  визнання об’єктів бухгал-
терського обліку. 

Оскільки різновиди процесів, які відбува-
ються у вітчизняній економіці, останнім часом 
випереджають розробку мінфіном методики їх 
обліку, перед науковцями постає безліч пробле-
мних питань, що актуалізують процедури їх ви-
рішення. Зокрема, досить новим та дискусійним 
для бухгалтерів на сьогодні є визнання об’єктом 
обліку веб-сайтів, які обслуговують підприємс-
тво. Адже сама категорія є новою для економіки 
підприємств, та відповідно для облікової служ-
би. 

Проте, Інтернет забезпечує можливості і 
переваги для бізнесу, відповідно власники інве-
стують у забезпечення таких можливостей, а в 
обліковій політиці виникає об’єкт, який спожи-
ває такі інвестиції. Тому розробка рекомендацій 
щодо організації основних облікових процедур 
за такими об’єктами є вкрай нагальною, як для 
науки так і для практики. 

Аналіз літератури. На сьогодні, питаннями 
створення веб-сайтів та проблемам їх бухгал-
терського і податкового обліку займається не 
багато вчених, проте в літературі приділено пе-
вної уваги даним обліковим аспектам, зокрема: 
І. Хмелевським, С. Ф. Легенчук, Н. М. Королюк 
та іншими. Однак, в цих роботах в неповній мірі 
висвітленні питання пов’язанні з проблемати-
кою визнання витрат під час створення і розмі-
щення веб-сайтів та відображення даних облі-
кових процедур. 

Мета статті полягає у висвітленні питань 
визнання та обліку витрат на створення і розмі-
щення веб-сайтів. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки ви-
знання в обліку даного виду активу передбачає 
його вивчення з трьох основних сторін: техніч-
ної, правової та економічної, розглянемо споча-
тку природу веб-сайтів за цими складовими. 

З технічної сторони веб-сайт визначається 
як сукупність програмних та апаратних засобів з 
унікальною адресою в мережі Інтернет разом з 
інформаційними ресурсами, що перебувають у 
розпорядженні певного суб’єкта й забезпечують 
доступ юридичних і фізичних осіб до цих інфо-
рмаційних ресурсів через мережу Інтернет. Від-
повідно, постає перед бухгалтером питання чи є 
веб-сайт цілісною системою, як об’єкту обліку, 
чи варто розділити його на декілька складових. 

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 433 ЦК та ст. 
8 Закону про авторське право, веб-сайт нале-
жить до об’єктів права інтелектуальної власнос-
ті (авторського права) як графічні, аудіовізуаль-
ні твори та комп’ютерні програми з базою да-
них до них. 

З економічної сторони, сайт безперечно є 
активом, що забезпечує отримання в майбут-
ньому економічної вигоди, оскільки забезпечує 
розробку ефективної концепції розвитку бізне-
су, через його становлення із застосуванням Ін-
тернет технологій для широкого подання  про-
дукції і послуг компанії. Розробка веб-сайту не 
просто є візитною карткою, а й важливим інфо-
рмаційним ресурсом, дієвим маркетинговим ін-
струментом, засобом інтерактивного зв’язку з 
клієнтами та партнерами. 

Перш ніж визначати принципи організації 
обліку, варто звернутися до існуючих видів сай-
тів, веб-сайти різняться за своїм призначенням: 
- комерційні, призначені для здійснення тор-

говельних операцій, оформлення замовлень, 
забезпечення прямого зв’язку зі споживачем 
та інших комерційних операцій (наприклад, 
Amazon.com, eBay.com); 

- інформативні сайти, надають різну інформа-
цію користувачам Інтернету і навіть поста-
чають їм деякі цифрові продукти, наприклад, 
послуги з розсилки і передплати, заванта-
ження деяких програм з сайту тощо; 

- комунікативні сайти сприяють розвитку мар-
кетингу і підвищення іміджу підприємства. 
Наприклад, сайти, призначені для набору но-
вих співробітників і спілкування з працівни-
ками, що перебувають у штаті підприємства, 
на комунікативні сайти може бути винесено 
річну звітність підприємства, і акціонери 
можуть голосувати на них у режимі он-лайн 
з різних питань. 

Оскільки в Україні на сьогодні відсутні чіт-
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кі стандарти в сфері веб-сайтів, це призводить 
до диференціації цін на створення та оформлен-
ня різних видів сайтів. Вартість послуг щодо 
створення сайту в м. Харкові в середньому ко-
ливається від 1000 грн. до 15000 грн. Остаточна 
ціна залежить від категорії сайту, терміну на йо-
го створення, веб-дизайну, об’єму його напов-
нення, отримання виключного права тощо. Від-
повідно, зазначені суми повинні знайти еконо-
мічно обґрунтоване відображення в системі бу-
хгалтерського обліку. 

Створення сайту починається з розробки 
дизайну, його структури, принципу роботи, роз-
ташуванню інформації, підбору необхідного 
програмного забезпечення. Після створення ди-
зайну, створюється і реєструється доменне ім’я, 
після чого відбувається розміщення в Інтернеті, 
забезпечення доступу користувача до серверу 
на якому розташовано сайт. 

Створення веб-сайта здійснюється за двома 
основними варіантами: із залученням розробни-
ків зі сторони та власними силами. Також мож-
на придбати вже готовий проект, скориставшись 
пропозиціями магазину готових сайтів чи взяти 
його в оренду. Виходячи із використаного мето-
ду, визначається формування облікової політики 
щодо веб-сайту та визнання його об’єктом облі-
ку. 

Облік витрат на створення web-сайта зале-
жить від того, чи отримує організація права на 
ці об’єкти інтелектуальної власності (програму) 
чи ні. Згідно зі ст. 16 Закону України «Про ав-
торське право та суміжні права», веб-сайт нале-
жить до об’єктів права інтелектуальної власнос-
ті, тому в більшості випадків виключне майнове 
право на нього належить роботодавцю при 
створенні веб-сайту власними силами. 

Будь-який сайт це сукупність апаратних і 
програмних засобів разом з інформаційними ре-
сурсами, тобто певний симбіоз комп’ютерної 
програми, технічних пристроїв (серверів), за 
допомогою яких виконується ця програма та 
зберігаються інформаційні ресурси, власне ін-
формаційних ресурсів (відомостей, даних, гра-
фічних матеріалів, аудіовізуальних творів тощо) 
і художнього оформлення (дизайну). Тобто у 
самому веб-сайті право інтелектуальної власно-
сті для підприємства може бути закладено тіль-
ки у вигляді авторського права на макет сайта і 
авторського права на програмний код веб-
сторінки (ст. 8 Закону № 3792, згідно з якими 
об’єктом авторського права є графічні твори 
(макет сайта) і комп’ютерні програми (програм-
ний код)). 

Згідно зі ст. 430 ЦКУ особисті немайнові 
права інтелектуальної власності на об’єкт, ство-
рений за замовленням, належать творцеві цього 

об’єкта, а майнові права (використання, розпов-
сюдження) належать творцеві і замовнику спі-
льно, якщо інше не встановлено договором. Те 
ж саме ЦКУ встановлює і щодо проектування 
веб-сайта працівниками самого підприємства у 
зв’язку з виконанням ними трудового договору – 
майнові права інтелектуальної власності на ви-
користання такого об’єкта належать працівни-
кам спільно з роботодавцем, якщо знову ж таки 
інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 429). 

Відповідно до ст. 428 ЦКУ веб-сайт, майно-
ві права інтелектуальної власності на який пе-
ребувають у спільній власності декількох осіб, 
має використовуватися ними за погодженням 
один з одним. Інакше, якщо сайт використову-
ватиметься без такого погодження, насамперед з 
автором (розробником), останній може висуну-
ти проти підприємства позов про порушення 
майнових прав і відшкодування шкоди [10]. 
Отже, при укладенні договору зі сторонньою 
організацією створення веб-сайта, необхідно 
простежити за включенням пункту, який перед-
бачає передачу підприємству-замовнику виклю-
чних майнових прав на використання цього сай-
та. При цьому, набувач авторських прав для за-
свідчення авторства повинен зареєструвати своє 
авторське право у відповідних державних ре-
єстрах та отримати реєстраційне свідоцтво. 

На даний момент практично відсутні праці 
та нормативні акти, які б цілісно представляли 
систему організації бухгалтерського обліку що-
до операцій виключно з веб-сайтом, тому доре-
чно звернутися до змісту міжнародних стандар-
тів. Зарубіжна практика використовує положен-
ня SIC-32 «Нематеріальні активи – витрати на 
веб-сайт», які інтерпретовано постійним коміте-
том щодо роз’яснень Загалом SIC-32 включає 
наступні етапи, досвід застосування яких має 
бути корисним для впровадження у вітчизняну 
систему обліку: 

1) погодження та планування технічного за-
вдання; 

2) розробка веб-сайта, яка включає в себе ро-
зробку дизайну, графіки, додатків, інфраструк-
тури; 

3) установка системи управління; 
4) реєстрація доменного імені веб-сайта; 
5) підключення хостингу; 
6) створення та наповнення розділів; 
7) розміщення веб-сайта в мережі Інтернет. 

Відповідно до SIC 32, веб-сайт, розробле-
ний підприємством, повинен відображатися як 
нематеріальний актив тільки тоді, коли підпри-
ємство може довести те як його веб-сайт ство-
рюватиме вірогідні майбутні економічні вигоди 
відповідно до МСФЗ (IAS) 38 п.57(d) коли, на-
приклад, веб-сайт може приносити виручку, 
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включаючи безпосередньо виручку від розмі-
щення замовлень через веб-сайт. 

Підприємству досить складно продемон-
струвати те, як веб-сайт, розроблений виключно 
для просування і реклами його продукції, ство-
рюватиме вірогідні майбутні економічні вигоди, 
тому усі витрати на розробку такого веб-сайту 
повинні визнаватися як витрату при їх виник-
ненні. 

Стадія розробки програмного забезпечення 
і інфраструктури, стадія розробки графічного 
дизайну, і стадія розробки змісту, за умови, що 
зміст розробляється не з метою реклами проду-
кції, аналогічні за своїм характером стадії роз-
робки в МСФО (IAS) 38. 

Витрати, понесені на цих етапах, повинні 
включатися до собівартості веб-сайту, що ви-
знається як нематеріальний актив, коли витрати 
можуть бути безпосередньо віднесені і потрібні 
при створенні, випуску або підготовці веб-
сайту, для того, щоб він міг функціонувати так, 
як заплановано керівництвом. Наприклад, ви-
трати на купівлю або створення змісту, безпосе-
редньо призначеного для веб-сайту, або витра-
ти, пов’язані з отриманням права на викорис-
тання змісту на веб-сайті (наприклад, плата за 
придбання ліцензії) повинні включатися до со-
бівартості розробки у випадках, коли викону-
ється ця умова. 

Первинними основними документами, що 
підтверджують здійснення щодо розміщення 
веб-сайта в глобальній мережі, є під час прид-
бання комп’ютерного обладнання – договір ку-
півлі-продажу, накладна, акт приймання-
передачі основних засобів; під час оренди дис-
кового простору – договір, акт виконаних пос-
луг. 

Оскільки веб-сайт може визначатись або як 
об’єкт нематеріальних активів, або як об’єкт ви-
трат, ми і розглянули створення веб-сайту в цих 
двох площинах. 

Методологічну основу обліку веб-сайту в 
Україні визначає ПСБО 8 «Нематеріальні акти-
ви». У випадку, коли підприємство створило 
веб-сайт для отримання доходу, у бухгалтерсь-
кому обліку всі витрати на створення веб-сайту 
повинні бути відображені на рахунку 154 «При-
дбання (створення) нематеріальних активів». 
Після введення в експлуатацію нематеріального 
активу ці витрати капіталізуються на рахунку 
125 «Авторське право та суміжні з ним права» 
та визнаються нематеріальним активом. Також 
рекомендується застосувати рахунок 127 «Веб-
сайт підприємства». Такий підхід буде виправ-
даним у тому випадку, якщо замовник веб-сайта 
одержує від розробника виключні майнові права 
на його використання [10]. 

Додавання додаткових функцій або можли-
востей веб-сайта в майбутньому, які розгляда-
ються як поліпшення, також відноситься на збі-
льшення первісної вартості (Дт 154) активу. Ка-
піталізація зазначених витрат має здійснювати-
ся в тих випадках, якщо веб-сайт цілеспрямова-
но використовується для отримання доходу (на-
приклад, за допомогою Інтернет-магазину, ор-
ганізованого на сайті підприємства). Проте, як-
що створений сайт за змістом має рекламний 
характер для підвищення ділової репутації під-
приємства і термін його корисного використан-
ня не перевищує одного року, то витрати на ро-
зробку сайту доцільно відносити до витрат звіт-
ного періоду, тобто відображати за дебетом ра-
хунку 93 «Витрати на збут». 

Адже згідно SIC 32 витрати, понесені на 
етапі розробки змісту, тією мірою, якою цей 
зміст розробляється для реклами і просування 
власних продуктів та послуг суб’єкта господа-
рювання (наприклад, цифрові фотознімки про-
дукції), слід визнавати як витрати, коли вони 
були понесені, відповідно до МСБО 38.69 c). 
Так, облік витрат на оплату професійних послуг 
для підготовки цифрових знімків власних про-
дуктів суб’єкта господарювання та підсилення 
їх зображення, ці видатки слід визнавати як ви-
трати протягом процесу отримання професійних 
послуг, а не тоді, коли цифрові знімки відобра-
жаються на сторінці в Інтернеті. 

Вводити в експлуатацію веб-сайт як нема-
теріальний актив слід із застосуванням форми 
№ НА-1 «Акт введення в господарський оборот 
об’єкта права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів» на підставі рішення 
спеціально створеної комісії підприємства. Тер-
мін корисного використання веб-сайта підпри-
ємство визначає самостійно, проте варто при 
цьому звернути увагу на швидкий розвиток ін-
формаційних технологій. 

Відповідно до п. 2 Порядку підключення до 
глобальних мереж передачі даних доменне ім’я – 
це буквено-цифровий вираз, що ідентифікує 
будь-який комп’ютер абонента у мережі Інтер-
нет. Окрім витрат на створення сайту, підпри-
ємство також додатково несе витрати на реєст-
рацію доменного імені, яке забезпечує можли-
вість розмістити сайт в мережі Інтернет. При 
створенні сайту спеціалізованою фірмою, вона 
самостійно реєструє доменне ім’я. Отримуючи 
доменне ім’я, реєстрант отримує його у тимча-
сове користування: воно залишається за реєст-
рантом тільки на той період, коли він платить 
реєстраційні внески і не порушує умов користу-
вання доменним ім’ям. 

Якщо сайт створено сторонньою організаці-
єю, то, як правило, відповідним договором на 
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неї покладається і реєстрація доменного імені, а 
вартість реєстрації може не виділятися окремою 
сумою. Тоді підприємство, яке отримує право 
інтелектуальної власності (авторське право) на 
веб-сайт, згідно норм П(С)БО 8, включає вар-
тість реєстрації доменного імені до первісної 
вартості веб-сайта. Якщо перехід права інтелек-
туальної власності (авторського права) за дого-
вором не відбувається, за таких умов, витрати 
на реєстрацію доменного імені буде списано на 
витрати періоду, в якому вони понесені. 

Якщо процедуру реєстрації виконує підпри-
ємство самостійно, виходити слід із того, що ре-
єстрація має на меті забезпечити нормальне та 
безперебійне функціонування сайту, тому доці-
льно витрати на реєстрацію доменного імені у 
бухгалтерському обліку відносити до витрат 
майбутніх періодів на рахунку 39 «Витрати 
майбутніх періодів», оскільки доменне ім’я ре-
єструється на один (або більше) рік, а рахунок 
сплачується одразу за весь період реєстрації. 
Потім, поступово списуються на витрати на 
збут або адміністративні витрати залежно від 
цілей сайту. 

Окрім реєстрації та отримання доменного 
імені веб-сайт необхідно розмістити на сервері. 
Це можна зробити двома способами: закупити 
власне комп’ютерне обладнання або розмістити 
веб-сайт на обладнанні, орендованого у провай-
дера. 

У першому випадку організація бухгалтер-
ського обліку здійснюється в порядку, встанов-
леному для обліку основних засобів. У другому, 
необхідно забезпечити оренду дискового прос-
тору у сторонньої організації – хостинг. Цінова 
політика хостингу в м. Харкові в середньому 
коливається від 60 до 150 грн./місяць. 

Західні фахівці звернули увагу на той факт, 
що клієнти часто беруть у провайдера в корис-
тування програмне забезпечення на тих умовах, 
що провайдер зберігає, модернізує і покращує 
таке програмне забезпечення впродовж терміну 
договору. В цьому випадку платіж клієнта скла-
дається з двох елементів: 
1) плата за право користування програмним за-

безпеченням; 
2) плата за зберігання програмного забезпечен-

ня на чужому жорсткому диску. 
Оскільки другий елемент відноситься до 

хостингу, то виходить що загалом операція роз-
глядається як користування програмним забез-
печенням за ліцензійною угодою з елементами 
послуги. Після довгих суперечок бухгалтери 
США досягли консенсусу, який утілився у 
EITF2 «Договори користування, що включають 
право, програмним забезпеченням, що зберіга-
ється на жорсткому диску іншого підприємст-

ва», додатку до SOP3 97-2. 
Цей документ констатує, що якщо в опера-

ції хостингу присутній елемент користування 
програмним забезпеченням провайдера, то хо-
стинг вважається послугою. Але тільки у тому 
випадку, якщо в договорі відсутня умова згідно 
з якою клієнт має право впродовж договору хо-
стингу придбати програмне забезпечення без 
значних перешкод. Якщо така умова є присут-
ньою то дохід хостинг-провайдера має бути ро-
збитий на складові (придбання програмного за-
безпечення і послуги хостингу) в оцінці їх спра-
ведливої вартості. За таких умов дохід визнаєть-
ся 
1) по програмному забезпеченню – на дату пос-

тачання програмного забезпечення; 
2) по послугах хостингу – на дату надання пос-

луг. 
Подібне трактування цілком застосовне і в 

українському бухгалтерському обліку. Користу-
вання комп’ютерною програмою на відстані, 
коли програма зберігається на чужому жорст-
кому диску, вважається послугою хостингу 
(якщо провайдер обслуговує модернізує і пок-
ращує цю програму). Але якщо клієнт має право 
отримати таку програму у власність впродовж 
терміну дії договору, то у бухгалтерському об-
ліку визнання доходу відображається у момент 
передачі покупцю ризиків і вигод пов’язаних з 
правом власності на комп’ютерну програму (ст. 
8 П(С)БО 15). 

Отже, дохід провайдера, який продав про-
граму, відображається у бухгалтерському обліку 
у той момент, коли право власності на 
комп’ютерну програму перейде до покупця, при 
цьому дохід відображається за справедливою 
вартістю комп’ютерної програми (ст. 21 П(С)БО 
15). А послуги зі зберігання програми і її обслу-
говування відносяться до послуг хостингу і ві-
дображаються відповідно до статей 10 і 21 
П(С)БО 15. 

У бухгалтерському обліку витрати на хо-
стинг, зазвичай, списуються на витрати поточ-
ного періоду (адміністративні). Якщо строк ко-
рисного використання інтернет-сайта передба-
чається терміном не більше одного року, то ви-
трати на розробку визнаються витратами періо-
ду, в якому вони понесені. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, 
слід зазначити, що веб-сайт є невід’ємною скла-
довою існування підприємства. Проте, аналіз лі-
тературних джерел дає підставу зробити висно-
вки, що на сьогодні існують лічені праці, які ча-
стково розкривають окремі проблеми організа-
ції обліку веб-сайт. 

Невирішеним питанням залишається нор-
мативно-правова та методологічна база обліку 
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веб-сайту. Така ситуація зумовлює необхідність 
переосмислення і введення в практику бухгал-
терського обліку такої категорії і об’єкту, як 
веб-сайт. 
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Постановка проблеми. Ринкова економіка 
обумовлена можливістю розвитку ринків згідно 
зі світовими вимогами та тенденціями. Динамі-
ка розвитку багатьох підприємств вимагає своє-
часно адаптуватись до проблем неефективного 
управління ризиками, що спричинило збої у ро-
боті підприємств і наслідком цього може бути 

погіршення окремих параметрів діяльності під-
приємства та фінансова криза. 

Аналіз літератури щодо питань проблеми 
банкрутства підприємств в Україні особливо за-
гострюється у зв’язку з кризовими явищами в 
економіці країни як в цілому, так і на рівні кож-
ного окремого підприємства. Серед вітчизняних 

http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_%20biznesom/putevoditeli/veb_sayt_predstavitelstvo
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веб-сайту. Така ситуація зумовлює необхідність 
переосмислення і введення в практику бухгал-
терського обліку такої категорії і об’єкту, як 
веб-сайт. 
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науковців, що висвітлювали в останні роки дану 
проблематику, можна виділити таких, як І. О. 
Бланк, О. В. Подольська, О. О. Терещенко, А. М. 
Штангрет та ін. Також слід відмітити сучасних 
науковців, предметом дослідження яких є про-
блема банкрутства, це О. Б. Андрушко, О. В. Гук, 
Н. І. Коломієць, А. В. Матвійчук, О. О. Шапу-
рова та багато інших. 

Активізація наукових досліджень щодо ба-
нкрутства підприємства підтверджує актуаль-
ність теми та наявність невирішених проблем-
них питань, що потребують подальшого дослі-
дження. Необхідно відмітити, що недостатньо 
уваги приділяється визначенню основних про-
блем з банкрутства підприємства на макроеко-
номічному рівні, тобто на рівні держави. 

Метою дослідження є аналіз підприємств 
машинобудування Черкаської області за допо-
могою емпіричних моделей Ліса, Таффлера, 
Чессера і Спрінгейта для оцінки рівня ризику 
ймовірності банкрутства. 

Виклад основного матеріалу. Для успіш-
ного господарювання на ринкових засадах важ-
ливою є можливість оцінки ймовірності банк-
рутства суб’єкта підприємницької діяльності. 
Діагностика банкрутства передбачає викорис-
тання сукупності методів аналізу для своєчасно-
го розпізнання симптомів фінансової кризи на 
підприємстві та оперативного реагування на по-
чаткових стадіях з метою зниження ймовірності 
повної фінансової неплатоспроможності 
суб’єкта господарювання [1, с. 34]. 

Згідно з чинним законодавством банкрутст-
во визнана господарським судом неспромож-
ність боржника відновити свою платоспромож-
ність та задовольнити визнані судом вимоги 
кредиторів не інакше як через застосування лік-
відаційної процедури, а банкрут – неплатоспро-
можний боржник [1, с. 21]. 

Наслідком високої ймовірності банкрутства 
підприємства може бути втрата клієнтів і поку-
пців готової продукції, зменшення кількості за-
мовлень і контракт з продажу продукції, нерит-

мічність виробництва, неповне завантаження 
потужностей, зростання собівартості та різке 
зниження продуктивності праці, збільшення ро-
зміру неліквідних оборотних засобів і наявність 
понаднормових запасів, виникнення внутріш-
ньовиробничих конфліктів і збільшення плин-
ності кадрів, зростання тиску на ціну, суттєве 
зменшення обсягів реалізації та, як наслідок, 
недоодержання виручки від реалізації продукції. 
Тому в умовах економічної кризи в Україні ця 
тема є особливо актуальною. 

На основі дослідження економічної літера-
тури для діагностики вірогідності банкрутства 
можна виділити декілька підходів і методів ви-
користання емпіричних коефіцієнтів, які в на-
шому випадку ґрунтуються на застосуванні: 
1) коефіцієнта Таффлера; 
2) модель Ліса; 
3) модель Чессера; 
4) модель Спрінгейта. 

Так, моделлю оцінки ймовірності банкрутс-
тва підприємства є чотирифакторна модель, ро-
зроблена вченим Таффлером. 

Інтегральний показник цієї моделі розрахо-
вується за формулою: 

Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4, (1) 
де Z – інтегральний показник рівня загрози бан-
крутства; 
x1 – співвідношення прибутку від операційної 
діяльності та поточних зобов’язань; 
x2 – коефіцієнт загальної ліквідності; 
x3 – співвідношення активів та поточних зо-
бов’язань; 
x4 – співвідношення виручки від реалізації акти-
вів. 

Якщо величина показника Z є вищою за 0,3, 
то у підприємства гарні довгострокові перспек-
тиви розвитку, тобто низька ймовірність банк-
рутства. Якщо величина показника Z коливаєть-
ся від 0,2 до 0,3, то підприємство перебуває в 
зоні невизначеності. Значення ж показника, ни-
жче за 0,2, свідчить про дуже високу ймовір-
ність банкрутства [1, с. 38] (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області 

за допомогою моделі Таффлера.* 
 

№ 
п/п Підприємства Період 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 4,43 7,3 6,83 4,21 4,01 
2 ПАТ «Сміламаш» 3,07 4,43 15,07 10,03 2,04 

3 ПАТ Катеринопільський ремонтно-механічний 
завод» 0,17 0,17 0,20 0,07 0,23 

4 ПАТ «Уманьферммаш» 4,21 3,48 0,25 1,82 0,37 
5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 4,87 2,23 4,03 2,28 2,01 
6 ПАТ «Техномаш» 1,25 1,07 2,21 0,67 0,81 
7 ТОВ «Залізобетонстрой» 0,67 0,31 0,24 0,87 0,71 
8 ПАТ НВП «СЕМЗ» 1,54 1,63 0,88 0,97 0,35 
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9 ПАТ «Черкассталь» 2,21 0,97 2,25 0,98 0,31 
 

*Складено автором. 
Далі дискримінантна модель, розроблена 

Лисса, має наступний вигляд: 

Z = 0,063х1, + 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4, (2) 

де х1 – оборотний капітал / сума активів; 
х2 – прибуток від реалізації / сума активів; 

х3 – нерозподілений прибуток / сума активів; 
х4 – власний капітал / позиковий капітал. 

Тут гранична величина Z-рахунку дорівнює 
0,037. Якщо Z ≥ 0,037 для підприємства немає 
загрози банкрутства, якщо Z < 0,037 – ризик ба-
нкрутства дуже великий (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області 

за допомогою моделі Ліса.* 
 

№ 
п/п Підприємства Період 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 0,09 0,12 1,03 0,09 0,09 
2 ПАТ «Сміламаш» 0,01 0,01 0.03 0,06 0,01 

3 ПАТ «Катеринопільський ремонтно-механічний 
завод» 0,06 0,03 0,04 0,01 0,03 

4 ПАТ «Уманьферммаш» 0,01 0,02 0,02 0,11 –0,01 
5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 0,08 –0,1 0,01 0,02 0,02 
6 ПАТ «Техномаш» 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 
7 ТОВ «Залізобетонстрой» –0,01 0,31 –0,09 –0,05 –0,11 
8 ПАТ НВП «СЕМЗ» –0,01 0,13 0,31 0,05 –0,11 
9 ПАТ «Черкассталь» 0,07 0,03 0,01 –0,1 –0,11 

 

*Складено автором. 
 

Наступна модель Чессера і його показник 
має такий вигляд: 

Z = –0,20434 – 5,24х1 + 0,053х2 – 
– 6,6507х3 + 4,40х4 – 0,079х5 – 0,10х6, (3) 

де х1 – частка готівки та короткострокових фі-
нансових вкладень у сукупних активах; 
х2 – відношення нетто-продажів до найбільш лі-
квідних активів; 
х3 – відношення брутто-доходів до сукупних ак-
тивів; 

х4 – відношення сукупної заборгованості до су-
купних активів; 
х5 – відношення основного капіталу до чистих 
активів; 
х6 – відношення оборотного капіталу до нетто-
продажів. 

Порогові значення показника дорівнює 0,50. 
При показнику, вищому за порогові, ймовір-
ність банкрутства є високою (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області 

за допомогою моделі Чессера.* 
 

№ 
п/п Підприємства Період 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 2,78 –1,23 3,25 2,83 –0,97 
2 ПАТ «Сміламаш» –0,85 –0,33 0,53 0,01 0,31 

3 ПАТ «Катеринопільський ремонтно-механічний 
завод» –0,581 –1,31 0,35 0,13 0,18 

4 ПАТ «Уманьферммаш» –0,377 0,11 4,03 –1,11 –0,32 
5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 1,25 –1,03 1,03 –1,25 –1,03 
6 ПАТ «Техномаш» 0,25 –0,33 –1,21 –1,07 1,01 
7 ТОВ «Залізобетонстрой» –3,01 –2,25 –11,03 –1,03 –1,26 
8 ПАТ НВП «СЕМЗ» –3,31 –1,53 –2,16 –0,39 –1,68 
9 ПАТ «Черкассталь» 1,78 1,03 –2,76 0,39 –0,25 

 

*Складено автором. 
 

І остання модель Спрінгейта має наступний 
вигляд: 

Z=1,03х1 + 3,07х2 + 0,66х3 + 0,4х4,  (4) 
де х1 – відношення робочого капіталу до загаль-
ної вартості активів; 
х2 – відношення оподатковуваного прибутку і 

відсотків до загальної вартості активів; 
х3 – відношення оподатковуваного прибутку до 
короткотермінової заборгованості; 
х4 – відношення об’єму продаж до загальної ва-
ртості активів. 

Вважається, що точність прогнозування ба-
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нкрутства за цією моделлю складає 92%, однак з 
часом цей показник зменшується. Якщо Z < 
0,862, то підприємство вважається потенційним 

банкрутом, при показнику Спрінгейта більше за 
0,862 підприємство можна вважати таким, що 
функціонує нормально (табл. 4). 

Таблиця 4. 
Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області 

за допомогою моделі Спрінгейта. 
 

№ 
п/п Підприємства Період 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 4,381 7,251 7,025 3,067 3,051 
2 ПАТ «Сміламаш» 2,837 4,251 2,051 1,031 0,987 

3 ПАТ «Катеринопільський ремонтно-механічний 
завод» –2,495 –0,27 4,05 0,27 0,15 

4 ПАТ «Уманьферммаш» 2,871 1,831 0,831 3,241 0,991 
5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 3,251 4,025 1,091 1,007 1,321 
6 ПАТ «Техномаш» 0,987 1,37 1,001 3,251 0,832 
7 ТОВ «Залізобетонстрой» 2,217 –1,371 3,031 –1,251 1,251 
8 ПАТ НВП «СЕМЗ» 3,251 4,813 3,051 0,971 0,832 
9 ПАТ «Черкассталь» 1,07 1,981 3,313 4,27 0,798 

 

Складено автором. 
 

Тим часом проведене дослідження точності 
прогнозування банкрутства підприємств маши-
нобудівної галузі в Черкаській області за 2006–
2010 рр. використанням ряду зазначених моде-
лей виявило надто низьку їх здатність до оцінки 
реального фінансового стану національних ком-
паній та прогнозування їх банкрутства. 

Усе це зумовлює необхідність розробити 
таку модель оцінки фінансового стану підпри-
ємства та діагностики його банкрутства, яка б 
враховувала специфіку сучасної української 
економіки. 

Побудова багатофакторних моделей для ук-
раїнської економіки досі залишається проблем-
ною, по-перше, через необ’єктивні дані стосов-
но статистики банкрутств; по-друге, через від-
сутність урахування багатьох факторів, що 
впливають на фінансову стійкість підприємств; 
по-третє, через нестабільність і недосконалість 
нормативно-законодавчої бази банкрутства ук-
раїнських підприємств. 

Крім того, поряд із професіоналізмом та ін-
туїцією аналітика, який досліджує підприємст-
во, значну роль відіграє також якість фінансово-
звітної документації та ступінь інформативності 
статистичних даних і коефіцієнтів, на які спи-
раються моделі. Крім того, оскільки дані моделі 
будуються на основі дискримінантного методу 

за статистичними даними підприємств даної 
країни, то використання моделей обмежене ра-
мками цієї країни (або країн, схожих за систе-
мою бухгалтерського обліку, податків, розраху-
нку коефіцієнтів). Дані моделі можуть бути ви-
користані як підхід до побудови системи оцінки 
ймовірності банкрутства, однак необхідно вра-
ховувати особливості національної економіки. 

Висновок. Враховуючи різносторонній під-
хід до вирішення питання на основі наведених 
моделей, слід відзначити їх головний недолік в 
тому, що виведення формули базується на осно-
ві комплексу даних великої кількості підпри-
ємств шляхом їх узагальнення (усереднення), 
причому цей комплекс даних розглядається як 
класична статистика. А тому досконалий аналіз 
фінансового стану підприємства та оцінка без-
перервності його діяльності є можливими лише 
на основі індивідуального дослідження діяльно-
сті підприємства з врахуванням технологічних, 
організаційних, політичних, соціальних та ін-
ших особливостей, що можуть впливати на ре-
зультати підприємницької діяльності. 
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Раздел 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 
 
 
УДК 338.24–338.48(477:75) 

Абдулхаиров А. З. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 
КРЫМСКИМ ТУРИЗМОМ 

В статті проаналізовано використання перспективних планів стратегічного розвитку турист-
сько-рекреаційної галузі Криму у минулому та на сучасному етапі, а також сформульовані рекоме-
ндації щодо підвищення ефективності планування в управлінні кримським туризмом. 

Ключові слова: менеджмент, туризм, стратегічне планування, програма розвитку, Крим. 
В статье проанализировано использование перспективных планов стратегического развития 

туристско-рекреационной отрасли Крыма в прошлом и настоящем, а также даны рекомендации по 
повышению эффективности планирования в управлении крымским туризмом. 

Ключевые слова: менеджмент, туризм, стратегическое планирование, программа развития, 
Крым. 

In the article the author analyses the use of perspective plans of strategic development of tourism and 
recreation industry of the Crimea in the past and nowadays and also makes some recommendations how to 
increase the efficiency of planning in the management of the Crimean tourism. 

Key words: management, tourism, strategic planning, program of development, the Crimea. 
 
Постановка проблемы. В связи с развити-

ем международного и событийного туризма в 
Украине и АР Крым, когда на рынке туристских 
услуг идет жесткая конкуренция среди туропе-
раторов и турагентов, стоит вопрос об эффек-
тивном стратегическом планировании и управ-
лении. Развитие сферы туризма оказывает су-
щественное влияние на экономику принимаю-
щей страны или региона. Прежде всего речь 
идет о стратегии экономического и социального 
развития автономной республики Крым за счет 
принятых программ: в процессе создания ту-
ристского продукта генерируются дополнитель-
ные доходы, происходит увеличение ВВП и за-
нятости, за счет налоговых поступлений попол-
няется государственный бюджет и т.д. 

Анализ литературы. Вопросы стратегиче-
ского управления туристической отраслью 
нашли свое отражение в трудах украинских и 
российских исследователей М. А. Жуковой [1], 
В. А. Квартальнова [2], Б. В. Шупика [3], А. Л. 
Юрьева [4]. В работах этих авторов управленче-
ская функция в туризме характеризуется как 
проведение анализа складывающихся направле-
ний развития, выявление закономерностей и 
тенденцией становления рынка туристических 
услуг, определение объективных и субъектив-
ных факторов, сдерживающих рост данной сфе-
ры общественного производства. 

Крымский полуостров является одним из 
важнейших туристско-рекреационных регионов 
Украины. В «Государственной программе соци-
ально-экономического развития Автономной 
Республики Крым (АРК) на период до 2017 го-

да» подчеркивается, что дальнейшее развитие 
туристической и курортной отрасли является 
одним из важнейших приоритетов регионально-
го развития [5]. 

В связи с этим вопросы стратегического 
планирования крымского туризма приобретают 
большую актуальность и практическое значе-
ние. Они уже рассматривались в трудах таких 
крымских исследователей, как А. В. Ефремов 
[6], А. М. Клейменов [7], В. И. Крамаренко [8], 
А. С. Слепокуров [9]. 

Однако для дальнейшего развития отрасли 
требуется объективная характеристика ситуа-
ции, сложившейся в 2009–2010 гг., а также об-
ращение к опыту предшествующих поколений 
управленцев, участвовавших в планировании 
развития крымского туризма. 

Цель статьи – проанализировать использо-
вание метода стратегического планирования для 
развития туристско-рекреационной отрасли 
Крыма в прошлом и настоящем. 

Изложение основного материала. До ре-
волюции 1917 г. и в первые годы советской вла-
сти курорты Крыма создавались и развивались 
стихийно, без какого-либо плана. Только в се-
редине 1930-х гг. авторским коллективом под 
руководством московского профессора М. Я. 
Гинзбурга создается первая в стране схема рай-
онной планировки (СРП) курортного района, 
представлявшая собой научное видение специа-
листами будущего Южного берега Крыма 
(ЮБК). В этом плане территория от Алушты до 
Ласпи представлялась как «замкнутый» ком-
плекс, где выделялись зоны концентрации сана-
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торно-курортных и туристских учреждений ем-
костью от 1,5 до 4 тыс. мест, а также зоны рас-
селения обслуживающего персонала и располо-
жения сельскохозяйственных предприятий. 
Предельной емкостью курортных учреждений 
ЮБК М. Я. Гинзбург считал 50 тыс. мест. Впро-
чем, эта максимальная с его точки зрения цифра 
была превышена на рубеже 1960–1970-х гг., од-
нако рост коечной сети активно продолжался и 
в дальнейшем. 

Говоря о послевоенном периоде, следует 
отметить, что проектировщики и архитекторы 
так и не пришли к единому мнению о будущем 
крымских курортов. Так, к 1973 г. был согласо-
ван новый вариант схемы районной планировки 
ЮБК, а годом раньше были завершены работы 
над СРП всей Крымской области, по которой 
здесь проектировалось 33 курорта общей емко-
стью 655 тыс. мест. При этом предполагалось 
90% емкости рекреационных предприятий раз-
местить в прибрежной полосе, на расстоянии не 
более чем 3 км от моря. Здесь же должно было 
быть расселено 90% персонала, задействованно-
го в обслуживании рекреантов. Впрочем, в ре-
альной жизни емкость туристско-рекреационно-
го комплекса Крыма возрастала значительно 
меньшими темпами – к моменту распада СССР 
она составляла всего около 200 тыс. мест [10, с. 
45]. 

Альтернативой схеме районной планировки 
Крымской области начала 1970-х гг. стал разра-
батываемый в последующие годы проект Крым-
ской объединенной рекреационной системы 
(КОРС). Его подготовкой занимались специали-
сты института «КрымНИИпроект» под руковод-
ством Я. К. Трушиньша. Главным отличием 
этого проекта было сосредоточение 45% емко-
сти рекреационных предприятий за пределами 
прибрежной зоны Крыма. В «глубинных» райо-
нах, на расстоянии 25–50 км от моря, предпола-
галось разместить и большую часть обслужива-
ющего персонала здравниц и общекурортных 
учреждений. Одновременно с этим должна была 
быть кардинальным образом модернизирована 
транспортная система полуострова, чтобы обес-
печить ежедневную «маятниковую миграцию» 
сотен тысяч людей [11]. 

С начала 1980-х гг. в Крымской области 
начинает реализовываться Целевая комплексная 
программа «Курорт», руководителем которой 
стал секретарь обкома Коммунистической пар-
тии Украины Н. В. Багров. Ее основными зада-
чами назывались максимально возможное удо-
влетворение потребностей трудящихся в сана-
торно-курортном лечении, отдыхе и туризме в 
Крыму; сохранение экологического равновесия 
в районах массового отдыха; расширение форм 

санаторно-курортного лечения, отдыха и туриз-
ма с учетом природно-климатических особен-
ностей различных районов области. Программа 
была подкреплена целевым финансированием, 
например на XI пятилетку (1981–1985 гг.) его 
объемы составили 321,6 млн. рублей. Из них 
319,3 млн. рублей предназначались для капи-
тальных вложений и лишь 2,3 млн. рублей (ме-
нее 1%) предполагалось потратить на научные 
исследования [12, с. 10–12]. 

В теории стратегического менеджмента 
планирование принято делить на краткосрочное 
(охватывает период 1–2 года), среднесрочное 
(охватывает период 3–5 лет) и долгосрочное (на 
период свыше 5 лет) [1, с. 67]. Для современно-
го крымского туризма характерно преобладание 
краткосрочных планов и программ, которые к 
тому же недостаточно эффективно реализуются 
на практике. 

Так, примером документа по краткосрочно-
му планированию является «Программа эконо-
мического и социального развития АРК на 2010 
год». Подобные программы принимаются еже-
годно и определяют цели, приоритеты, прогноз-
ные показатели социально-экономического раз-
вития автономии, а также комплекс основных 
мероприятий по их реализации. В программе на 
2010 г. были определены основные приоритеты 
для развития санаторно-курортной и туристиче-
ской сферы региона: 
- формирование позитивного имиджа Авто-

номной Республики Крым как курортного и 
туристского региона; 

- создание привлекательного инвестиционного 
климата; 

- повышение эффективности использования, 
воспроизводства и охраны имеющихся в ре-
гионе рекреационных и природных лечебных 
ресурсов; 

- содействие развитию инфраструктуры Кры-
ма как курортно-туристического центра [13]. 

Говоря о среднесрочных программах разви-
тия отрасли, прежде всего нужно охарактеризо-
вать ситуацию с принятием и реализацией 
«Программы развития АРК в сфере курортов и 
туризма на 2009–2011 годы» [14]. Несмотря на 
то, что на данный момент прошло время ее реа-
лизации, эта программа так и не была утвер-
ждена, хотя сам ее проект был одобрен Советом 
Министров автономии летом 2009 г. и осенью 
того же года принят в первом чтении Верховной 
Радой Автономной Республики Крым. Однако, 
поскольку принятие проекта в целом так и не 
произошло, документ не считается вступившим 
в силу, хотя на его реализацию в 2010 г. пред-
полагалось потратить 4,15 млн. грн. Следует 
отметить, что, даже если программа была бы 
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утверждена и бюджетные деньги были бы вы-
делены в полном объеме, это едва ли смогло бы 
стать катализатором развития туристско-рекреа-
ционной отрасли. 

Чтобы составить представление о содержа-
нии «Программы развития Автономной Респуб-
лики Крым в сфере курортов и туризма на 2009–
2011 годы» обратимся к материалам табл. 1. 

 

Таблица 1. 
Планировавшиеся показатели реализации Программы развития 

Автономной Республики Крым в сфере курортов и туризма на 2009–2011 годы.* 
 

Показатели  Ед. 
изм. 

В том числе по годам 
2008  2009  2010  2011  
факт. план 

Количество санаторно-курортных учреждений и 
туристических предприятий, имеющих собствен-
ную базу размещения 

ед. 
655 657 657 657 

Количество субъектов туристической деятельно-
сти, имеющих право на осуществление туропера-
торской и турагентской деятельности 

ед. 
491 540 570 590 

Количество отдыхающих всего, 
в том числе: 

млн. 
чел. 5,64 5,6 5,7 5,9 

Количество организованных отдыхающих на пред-
приятиях рекреационного комплекса 

млн. 
чел. 1,28 1,2 1,25 1,3 

Количество неорганизованных отдыхающих млн. 
чел. 4,36 4,4 4,45 4,6 

Объем реализации предприятиями санаторно-
курортного и туристского комплексов всех видов 
услуг 

млн. 
грн. 3586,6 3700,0 4000,0 4500,0 

Поступление платежей в бюджет от предприятий 
санаторно-курортного и туристского комплексов 

млн. 
грн. 286,2 266,2 285,0 315,0 

 

*Таблица составлена автором на основании Программы развития АРК [14]. 
 

Таким образом, анализ табл. 1 показал, что 
в общей сложности на реализацию трехлетней 
программы, по расчетам ее авторов, планирова-
лось изыскать 1516,9 млн. грн., из которых 10,4 
млн. грн. (0,7%) должны были составить сред-
ства бюджета АРК, 3,6 млн. грн. (0,2%) – сред-
ства местных бюджетов и 1502,0 млн. грн. 
(99,1%) – прочие источники финансирования 
(внутренние и иностранные инвестиции). 

Содержание данной программы позволяет 
говорить, что бюджетные средства, учитывая их 
чрезвычайно ограниченное количество (менее 
1% от общей суммы), предполагалось потратить 
в первую очередь на проведение традиционных, 
проходящих уже на протяжении многих лет ме-
роприятий. Речь идет о ежегодной международ-
ной специализированной ярмарке «Крым. Ку-
рорты. Туризм», а также региональных тури-
стических ярмарок, ежегодном Республикан-
ском конкурсе предприятий санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса «Крымская жем-
чужина», ежегодном Республиканском конгрес-
се курортологов и физиотерапевтов «Актуаль-
ные вопросы курортологии и физиотерапии». 

Определенные бюджетные средства в рам-
ках программы предполагалось выделить на ре-
кламно-информационную деятельность по про-
движению крымского турпродукта. В связи с 
этим планировалось осуществление мероприя-

тий по рекламе рекреационных возможностей 
Крыма (проведение рекламных туров, изготов-
ление и размещение видеороликов и т. д.), изго-
товление и приобретение полиграфической ре-
кламно-информационной и сувенирной продук-
ции, обеспечение установки рекламных щитов 
на пути следования автотуристов с размещени-
ем на них картосхем курортных регионов. Од-
нако предполагаемые к выделению суммы для 
ведения рекламно-информационной компании 
едва ли можно назвать адекватными задачам, 
стоящим перед программой. Например, на 3 го-
да (2009–2011 гг.) на установку рекламных щи-
тов (так называемых биг-бордов) и картосхем 
предполагается выделить всего 75 тыс. грн. [14]. 

Очень небольшую часть планируемых к 
финансированию мероприятий можно косвенно 
считать инвестициями в «человеческий капи-
тал». Это организация и проведение семинаров, 
конференций по повышению квалификации 
специалистов курортно-туристической отрасли 
(229 тыс. грн.) и организация обмена опытом в 
сфере курортов и туризма с органами по туриз-
му других украинских и зарубежных городов 
(40 тыс. грн.). 

Реальным фактом можно назвать включе-
ние в программу затрат на разработку норма-
тивно-правовой документации, необходимой 
для эффективного развития отрасли. Имеется в 
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виду разработка территориальных строитель-
ных норм градостроительства «Планировка и 
застройка прибрежных территорий АРК» (2,4 
млн. грн.), разработка стандартов лечебно-
оздоровительных SPA-программ (300 тыс. грн.), 
проведение инвентаризации земель с целью 
определения курортных территорий государ-
ственного и местного значения (300 тыс. грн.), 
создание и ведение государственного кадастра 
природных территорий курортов Автономной 
Республики Крым (150 тыс. грн.). 

Очень небольшое количество бюджетных 
средств предполагалось потратить на реализа-
цию инфраструктурных проектов. В этом кон-
тексте Программа предусматривает лишь про-
ведение работ по реконструкции 2-ой очереди 
туристического маршрута «Малый Иерусалим» 
в Евпатории (1,2 млн. грн.), реконструкцию си-
стемы водоснабжения с. Штормовое Сакского 
района (750 тыс. грн.), строительство бюветов 
минеральной воды в Ялте (737 тыс. грн.). Какие-
либо инвестиции в научные разработки и инно-
вационные проекты технологического характера 
за счет прямого бюджетного финансирования 
данной программой не предусмотрены. 

Основная же часть общего бюджета Про-
граммы (свыше 99% или около 1,5 млрд. грн. в 
абсолютных цифрах) – это средства, которые 
должны выделить частные инвесторы на соору-
жение объектов материально-технической базы. 
Среди них наиболее масштабные – это создание 
парка аттракционов «Диноленд» в Бахчисарай-
ском районе (1,2 млрд. грн.), строительство ак-
вапарка с объектами обслуживания и гостини-
цей в п. Николаевка (30 млн. грн.), строитель-
ство горнолыжного центра на северном склоне 
горы Ай-Петри, включающего туристическую 
гостиницу и подвесную канатную дорогу (12 
млн. грн.), создание и ввод в эксплуатацию эко-
логического парка в районе Судака (2,6 млн. 
грн.) [14]. 

Еще одним примером среднесрочной про-
граммы является «Программа развития сельско-
го и зеленого туризма в АРК на 2007–2010 го-
ды». Она должна была обеспечить создание в 
Крыму конкурентоспособного, соответствую-
щего международным стандартам агротуристи-
ческого продукта, что позволило бы максималь-
но эффективно использовать рекреационный 
потенциал сельской местности как фактора, 
влияющего на стабилизацию экономического 
развития сельских регионов автономии [15]. 
Однако очевидно, что, несмотря на некоторые 
успехи по реализации отдельных положений 
данной программы, многие проблемы развития 
сельского и зеленого туризма в Крыму все ещё 
далеки от своего эффективного разрешения. 

Новая стратегия экономического и соци-
ального развития Автономной Республики 
Крым на 2011–2020 годы разработана во испол-
нение поручения Президента Украины В. Ф. 
Януковича от 12 августа 2010 года [16]. Вслед-
ствие реализации Стратегии к 2020 году ожида-
ется увеличение валового регионального про-
дукта республики в 1,8 раза по сравнению с 
2010 годом, производительности труда – в 1,8 
раза, заработной платы наемных работников – в 
2,4 раза, инвестиций в основной капитал – в 3,8 
раза. 

Принятие Стратегии позволит достичь су-
щественного улучшения инвестиционного кли-
мата в регионе, повышения эффективности гос-
ударственной политики регионального разви-
тия, действенной координации усилий отрасле-
вых министерств и ведомств, местного само-
управления территорий республики.  

После утверждения Верховной Радой Авто-
номной Республики Крым Стратегия должна 
быть конкретизирована в виде плана ее реали-
зации, в ежегодных программах экономическо-
го и социального развития Автономной Респуб-
лики Крым, целевых и отраслевых программах 
и проектах развития региона. Принятие Страте-
гии станет фундаментом для заключения согла-
шения о региональном развитии Автономной 
Республики Крым между Верховной Радой Ав-
тономной Республики Крым и Кабинетом Ми-
нистров Украины, финансирование в рамках ко-
торого будет способствовать решению актуаль-
ных проблем развития Крыма [16, с. 2]. 

Чтобы наполнить реальным содержанием 
достаточно общие задачи, которые уже неодно-
кратно декларировались в документах преды-
дущих лет, «Программа стратегии экономиче-
ского и социального развития АРК на 2011–
2020 гг.» определяет этапы реализации этой 
Стратегии. 

Этапность реализации Стратегии определя-
ется прогнозируемой реакцией экономики АРК 
на меры государственной политики посткризис-
ного периода, а также меры в сфере региональ-
ного развития, предпринимаемые исполнитель-
ной властью АРК в соответствии с данной 
Стратегией. Предложенные этапы базируются 
на прогнозных расчетах, проведенных Нацио-
нальным институтом стратегических исследо-
ваний. 

Необходимость первого этапа предопреде-
лена последствиями глубокого социально-эконо-
мического кризиса и необходимостью их пре-
одоления. Особенностями первого этапа будут: 
- преобладание восстановительного типа эко-

номического роста с приоритетом повыше-
ния загрузки имеющихся производственных 
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мощностей, выход на докризисный уровень 
загрузки к концу этапа; 

- постепенное ускорение темпов прироста 
ВРП до 6–7% в год; 

- постепенное синхронное увеличение инве-
стирования в основной капитал и уровня ре-
альной заработной платы. 

Реализация Стратегии должна концентри-
роваться на следующих задачах: 
- создании благоприятных условий для вос-

становления экономической динамики путем 
приоритетного развития рынков, информа-
ционной и правовой поддержки деятельности 
предприятий АРК на региональном и внеш-
них рынках; 

- реализации системы мер по разрешению 
наиболее острых противоречий, накопив-
шихся в социально-экономической сфере 
республики; 

- формировании предпосылок структурных 
сдвигов в экономике АРК путем создания 
соответствующей нормативно-правовой базы 
и институциональных основ ее функциони-
рования; 

- внедрении технологических и организацион-
ных инноваций, призванных сформировать 
необходимые тренды структурной модерни-
зации отраслей АРК; 

- концентрации ограниченных инвестицион-
ных ресурсов на инвестировании в развитие 
транспорта и транспортно-коммуникацион-
ной инфраструктуры, которые, согласно мо-
дельным расчетам, наиболее эффективны для 
повышения динамики и качества экономиче-
ского роста. 

Предполагаемая продолжительность перво-
го этапа – 2011–2013 годы. Индикативные пока-
затели (в целом за период): 
- реальный прирост ВРП – 18,4% (105,8% по 

состоянию на конец 2013 года по отношению 
к уровню 2008 года); 

- увеличение инвестиций в основной капитал 
на 53,8%; 

- увеличение производительности труда на 
12,9%; 

- увеличение реальной заработной платы 
наемных работников на 33,1% по сравнению 
с уровнем 2010 года. 

Второй этап будет характеризоваться за-
вершением периода действия инерции посткри-
зисного восстановления и концентрацией эко-
номики на осуществлении позитивных струк-
турных сдвигов. Особенностями второго этапа 
будут: 
- стабилизация показателей прироста ВРП на 

достигнутых относительно высоких уровнях 
(около 6% в год); 

- ускорение прироста инвестирования в ос-
новной капитал при замедлении динамики 
реальных доходов населения; 

- переход от экстенсивного (опережающий рост 
загрузки основного капитала) к интенсивно-
му (опережающий рост инвестиций в основ-
ной капитал) типу экономического роста. 

Задачи второго этапа реализации Страте-
гии: 
- на массовом внедрении пилотных техноло-

гических и организационных инноваций, 
сформированных в ходе первого этапа; 

- на регулировании внутренних и иностранных 
инвестиций в основной капитал с целью их 
концентрации на приоритетных направлени-
ях структурной модернизации; 

- на практической реализации сформирован-
ного в ходе первого этапа нормативно-
правового и институционального потенциала 
организационной модернизации социально-
экономической сферы АРК. 

Предполагаемая продолжительность этапа – 
2014–2016 годы. Индикативные показатели (в 
целом за период): 
- реальный прирост ВРП – 17,8% (124,6% по 

состоянию на конец 2016 года по отношению 
к уровню 2008 года); 

- увеличение инвестиций в основной капитал 
на 55,4%; 

- увеличение производительности труда на 
19,3%; 

- увеличение реальной заработной платы 
наемных работников на 33,1% по сравнению 
с уровнем 2013 года. 

Третий этап будет характеризоваться по-
лучением практической отдачи от проведенной 
структурной модернизации для повышения кон-
курентоспособности экономики региона, соци-
ального эффекта ее роста. Особенностями тре-
тьего этапа будут: 
- возобновление ускорения темпов прироста 

ВРП на почве внедрения новых технологий и 
факторов конкурентоспособности; 

- возобновление ускорения темпов роста до-
ходов населения на основе устойчивого ро-
ста производительности труда; 

- замедление динамики инвестирования в ос-
новной капитал; 

- постепенное приближение структурных и 
макроэкономических параметров экономики 
АРК и Украины в целом к аналогичным по-
казателям экономически развитых стран. 

На третьем этапе реализация Стратегии 
должна концентрироваться на таких задачах: 
- на обеспечении эффективного функциониро-

вания модернизированной структуры эконо-
мики региона; 
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- на системной реализации крупных инфра-
структурных проектов, направленных на раз-
витие процессов структурной модернизации 
экономики региона. 

Предполагаемая продолжительность третье-
го этапа – 2017–2020 годы. Индикативные пока-
затели (в целом за период): 
- реальный прирост ВРП – 29,2% (161,1% по 

состоянию на конец 2020 года по отношению 
к уровню 2008 года);  

- увеличение инвестиций в основной капитал 
на 57,4%; 

- увеличение производительности труда на 
30,8%; 

- увеличение реальной заработной платы 
наемных работников на 44,4% по сравнению 
с уровнем 2016 года [16, c. 58–59]. 

В направлении формирования позитивного 
имиджа АРК как курортного и туристского ре-
гиона планируется осуществление рекламы ре-
креационного потенциала автономии; повыше-
ние конкурентоспособности крымского тури-
стического продукта; совершенствование си-
стемы подготовки и повышения квалификации 
специалистов отрасли, повышение качества 
предоставляемых услуг. 

В направлении создания привлекательного 
инвестиционного климата, содействия развитию 
инфраструктуры Крыма как курортно-туристи-
ческого центра также предусматривается ком-
плекс мероприятий – реализация инвестицион-
ных и инновационных проектов в сфере курор-
тов и туризма; модернизация материально-тех-
нической базы предприятий санаторно-курорт-
ного и туристского комплексов; развитие ин-
фраструктуры курортов. 

В направлении повышения эффективности 
использования, воспроизводства и охраны име-
ющихся в регионе рекреационных и природных 
лечебных ресурсов основными задачами назы-
ваются обеспечение сохранности и рациональ-
ного использования природных лечебных ре-
сурсов и обеспечение эффективного управления 
прибрежными территориями. 

На данный момент характерными для Ав-
тономной Республики Крым остаются значи-
тельные территориальные диспропорции уровня 
и качества жизни населения между городами и 
сельской местностью, между курортными тер-
риториями Южного берега Крыма и проблем-
ными районами Присивашья. Дисбалансы рын-
ков труда республики усиливаются сезонным 
характером занятости, прежде всего на пред-
приятиях СКТК, распространением теневой и 
непродуктивной занятости (в сфере строитель-
ства, транспортного сообщения, СКТК, торгов-
ли, отдельных подотраслей пищевой промыш-

ленности). Сложность задач репатриации и ре-
интеграции депортированных народов (которые 
составляют около 13% общей численности 
населения Крыма) выходит за пределы возмож-
ностей и компетенции властей АРК и нуждается 
в активной государственной поддержке. Услож-
няется экологическая ситуация, усиливается 
техногенная нагрузка на окружающую природ-
ную среду промышленных зон Крыма: нераци-
онально используется существующий природ-
но-ресурсный потенциал АРК – рекреационный, 
биоклиматический, минерально-сырьевой, энер-
гетический, прежде всего в сфере применения 
нетрадиционных источников возобновляемой 
энергии (ветровой, солнечной, геотермальной и 
др.); отсутствуют системные природоохранные 
меры по сохранению уникальной флоры и фау-
ны Крыма, природных ландшафтов. Обостряет-
ся проблема эрозии земель, угрожающий харак-
тер приобретают оползневые и абразионные 
процессы, разрушающие береговую линию, в 
особенности в прибрежной рекреационной зоне, 
повышается уровень загрязнения поверхност-
ных и подземных вод, в результате чего под 
угрозой оказываются многочисленные санатор-
ные комплексы, жилые дома, инженерно-
транспортные коммуникации и сооружения. 
Обостряется проблема утилизации бытовых от-
ходов. Не являются системными меры по 
очистке прибрежных территорий и акватории 
моря от боеприпасов и созданию условий для 
безопасного освоения данных территорий и ак-
ватории. Неблагоприятные природные процес-
сы, усиленные воздействием антропогенного 
фактора, осложняют экологическую обстановку, 
делают невозможным комплексное и рацио-
нальное использование природных ресурсов с 
точки зрения перспектив рационального, устой-
чивого хозяйствования, могут вызвать сокраще-
ние продолжительности курортного сезона и 
рекреационного потока [16, c. 8]. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что органам государственной 
власти автономии, при координирующей роли 
Министерства курортов и туризма АРК, в сфере 
стратегического планирования развития турист-
ско-рекреационной отрасли необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия: 
- сконцентрировать внимание на создании 

принципиально новой по своему содержа-
нию краткосрочной программы развития от-
расли на 2012 г., которая бы использовала 
проведение в Украине Чемпионата по футбо-
лу Евро-2012 для популяризации среди ино-
странных туристов Крымского полуострова 
как важнейшего туристского региона нашей 
страны; 
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- своевременно вносить на утверждение Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым 
и безотлагательно принимать как средне-
срочные, так и долгосрочные программы 
развития различных видов туризма и курорт-
ного дела, четко контролируя их выполне-
ние; 

- приступить к выполнению Стратегии долго-
срочной программы развития туристско-
рекреационного комплекса Крыма на период 
до 2020 г., приняв во внимание исторический 
опыт стратегического планирования в реги-
оне советского периода; 

- предусмотреть для долгосрочной, комплекс-
ной программы развития туризма и курорт-
ного дела в Крыму до 2020 г. диверсифици-
рованные источники финансирования с уче-
том рисков продолжения глобального фи-
нансового кризиса. 
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Постановка проблемы. Гостиничный биз-

нес как неотъемлемая часть рынка туризма за-
нимает важное место в экономике многих стран. 
Туризм, став социальным и политическим явле-
нием, в настоящее время вносит существенный 
вклад как в экономическое развитие отдельной 
страны, так и в повышение качества жизни че-
ловека. Развитие отечественного туристского 
рынка также характеризуется как количествен-
ным, так и качественным ростом, однако, надо 
отметить, значимость этого сегмента для нашей 
экономики в целом пока существенно ниже, чем 
это имеет место в развитых странах. Создание 
современной индустрии туризма невозможно без 
предприятий гостиничного бизнеса, которые за-
нимают важное место в этой сфере деятельности. 

Анализ последних публикаций. Пробле-
мам развития гостинично-туристического ком-
плекса посвящены работы известных ученых и 
специалистов, в частности О. Э. Агафоновой, Л. 
Г. Агафоновой [1], И. Ансоффа, С. И. Байлик 
[2], О. С. Виханского, А. С. Каплиной [3], Ф. 
Котлера, Л. И. Нечаюк [4] и др. Однако в них 
недостаточно полно представлен анализ разви-
тия гостиничного комплекса АРК и не разрабо-
таны стратегические направления их развития. 

Целью работы является определение ос-
новных тенденций развития гостиниц, располо-
женных в Автономной Республике Крым. 

Основные результаты исследования. Со-
временное состояние экономики как никогда 
требует поиска путей пополнения бюджета раз-
ного уровня и повышения занятости населения. 
Условия конкуренции на внешнем рынке позво-
ляют относительно безболезненно развиваться 
только уникальным для рынка видам деятельно-

сти. Для Крыма к таким видам можно отнести 
туризм. В Крыму есть практически все условия 
дальнейшего развития туризма и превращения 
его в развитую индустрию. Результаты стати-
стических исследований показали, что с учетом 
сопутствующих отраслей треть общего объема 
валовой добавленной стоимости автономии по-
лучена за счет функционирования курортно-
рекреационного комплекса. 

Гостиничное хозяйство является наиболее 
динамичной и значимой составляющей тури-
стической индустрии АР Крым. Доля доходов 
крымских гостиниц в Украине значительна и 
ежегодно увеличивается. Если в 2000 г. на их 
долю (в части доходов от основного вида дея-
тельности) приходилось 10%, то в 2010 г. – 13%. 
За последние десять лет денежный оборот 
крымских гостиниц возрос в 13 раз [5]. 

На начало 2011 г. в автономии насчитыва-
лось 104 предприятия (юридических лица), 
предоставляющих набор гостиничных услуг, что 
составляет 6% от общего количества предприя-
тий Украины. За последние десять лет их коли-
чество увеличилось на 17%, или 15 единиц. 
Большинство гостиниц за эти годы прошли ре-
конструкцию и повысили классность. Если в 
2000 г. с двумя звездами и выше были сертифи-
цированы 4 гостиницы, или одна из двадцати 
двух, то в 2010 г. – такой статус имели 20 гости-
ниц, или каждое пятое гостиничное хозяйство 
[5]. В их числе преобладали трехзвездочные 
гостиницы, практически все они расположены в 
республиканском центре или курортных горо-
дах. Рост количества предприятий гостиничного 
типа по отдельным регионам за период 2000–
2010 годы представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Количество предприятий гостиничного типа по отдельным регионам за 2000–2010 годы*. 
*Составлено автором по материалам [5]. 

АР Крым занимает третье место в Украине 
по показателю номерного фонда и пятое – по 
показателю емкости предприятий гостиничного 
типа после Херсонской, Николаевской, Днепро-
петровской областей и г. Киева. В сравнении с 
2000 г. номерной фонд гостиничных предприя-
тий автономии вырос на 35%, а его емкость на 
40%. Средняя вместимость одного предприятия 
за этот же период возросла со 128 до 152 мест. 
Только в течение 2010 г. общая вместимость 

гостиничных предприятий увеличилась на 3,4% 
и к концу года составила 15,8 тыс. мест. 

Гостиничный фонд предприятий по вме-
стимости распределился следующим образом: 
вместимость гостиниц составляла 8244 места, 
кемпингов – 433 места, молодежных турбаз и 
горных приютов – 2072 места, других различ-
ных мест для временного проживания – 5090 
мест. Структура гостиничного фонда АРК за 
2000 и 2010 годы представлена на рис. 2. 

 

 2000 г. 2010 г. 

  
 

Рис. 2. Структура гостиничного фонда АРК за 2000 и 2010 годы, единиц*. 
*Составлено автором по материалам [5]. 

 

Эффективность использования гостиниц за-
висит от многих факторов: от комфортности и 
технической оснащенности номеров, качества 
обслуживания, наличия при гостиницах сферы 
дополнительного сервиса. За последние десять 
лет загрузка гостиничных предприятий АР 
Крым колебалась в пределах 21–35%. В 2010 г. 
этот показатель составил 23%, с уменьшением 
на 5% по сравнению с 2000 г. Невзирая на вы-
раженный сезонный спрос на крымские гости-
ницы, по уровню заполнения автономия занима-
ет шестое место по Украине. 

В 2010 г. гостиничные предприятия автоно-
мии располагали 7523 номерами (с годовым 
увеличением на 139 номеров). За десять лет их 
количество возросло на 1953 номера (в 2000 г. – 
5570 номеров). Вместе с тем увеличивается и 
емкость номеров – средняя площадь одного но-
мера составила 21,1 м2 по сравнению с 17,8 м2 в 
2000 г. (в 2009 г. – 20,7 м2). В целом жилая пло-
щадь гостиничных предприятий по сравнению с 
2000 г. увеличилась на 60%, или 59,6 тыс. м2, и 
составила 158 тыс. м2. Увеличение номерного 
фонда обеспечено прежде всего увеличением 
гостиничных предприятий в курортных регио-
нах. 

Средняя вместимость номера по автономии 

в 2010 г. равнялась 2,1 места; наибольшая вели-
чина этого показателя по регионам отклонялась 
незначительно: в городах Алуште – 2,2 места, 
Евпатории, Симферополе и Феодосии – по 2,1 
места, Судаке и Ялте – по 2 места. 

Для совершенствования классности гости-
ничные предприятия осуществляли мероприя-
тия относительно увеличения количества номе-
ров класса люкс и полулюкс. Их количество по 
сравнению с 2000 г. возросло с 486 до 1097 ед. 
(по сравнению с 2009 г. – на 51 номер, или на 
5%) (рис. 3), а удельный вес составил 15%, или 
каждый седьмой номер. Значительное увеличе-
ние количества номеров класса люкс и полу-
люкс отмечено прежде всего по гостиничным 
предприятиям городов Ялты (на 315 ед., или в 
2,4 раза), Симферополя (на 82 ед., в 2,3 раза), 
Феодосии (на 71 ед., в 2,2 раза), Алушты (на 47 
ед., в 3,9 раза), Евпатории (на 36 ед., в 2 раза).  

Особенностью гостиничного продукта явля-
ется то, что он представляет собой комплекс 
услуг, связанных не только с размещением гос-
тей в гостинице, но и предоставлением услуг 
сервиса, развлечений, продажей товаров и суве-
ниров и т. д. За десять последних лет наблюда-
лось явное улучшение гостиничного сервиса. 
Практически все предприятия имеют бар, кафе 
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или ресторан. Два из трех гостиничных хозяйств 
располагают автостоянкой, каждое второе – сау-

ной или бассейном, каждое третье – собствен-
ной прачечной. 

 
 

Рис. 3. Количество высококлассных номеров в гостиницах АРК, единиц*. 
*Составлено автором по материалам [5]. 

 

В 2010 г. наибольшее количество приезжих 
обслужено гостиничными предприятиями 6 ре-
гионов АРК: городов Ялты – 149 тыс. лиц, 
Симферополя – 65 тыс. лиц, Феодосии – 24 тыс. 

лиц, Алушты – 21 тыс. лиц, Евпатории – 13 тыс. 
лиц и Бахчисарайского района – 11 тыс. лиц. 

На рис. 4 представлено использование но-
мерного фонда АРК за 2000 и 2010 годы. 
 

2000 г. 2010 г. 

  

 

Рис. 4. Использование номерного фонда АРК за 2000 и 2010 гг., %*. 
*Составлено автором по материалам [5]. 
 

Крымский полуостров сегодня традиционно 
вызывает интерес у иностранных граждан: в 
2010 г. каждый десятый иностранец, который 
посетил Украину, останавливался в гостиницах, 
расположенных на территории республики. Все-
го за 2010 г. было обслужено предприятиями 
гостиничного хозяйства 90,6 тыс. иностранцев, 
что на 53,1 тыс. лиц (или в 2,4 раза) больше, чем 
в 2000 году. 

Расширяется география стран, граждане ко-
торых находились в гостиницах автономии. Ес-
ли десять лет тому назад таких стран насчиты-
валось 75, то в 2010 г. – уже 119. Чаще всего 
АРК посещают туристы из Российской Федера-
ции – 58,9 тыс. лиц, Германии – 5,8 тыс. лиц, 

Турции – 4,8 тыс. лиц, Беларуси – 2,9 тыс. лиц 
[5]. 

Общая сумма доходов предприятий гости-
ничного хозяйства в 2010 г. превысила уровень 
2000 г. в двенадцать раз и составила 1,2 млрд. 
грн. В сравнении с 2009 г. этот показатель уве-
личился в 2 раза (на 620,6 млн. грн.). 

Поступления инвестиций в предприятия 
гостиничного хозяйства осуществляются неста-
бильно: динамика объемов освоения капитало-
вложений за последние десять лет свидетель-
ствует о существенном росте величины этого 
показателя в 2007–2008 гг., значительном 
уменьшении в 2009 г. и позитивном сдвиге в 
2010 г. (с годовым приростом на 51%). В отчет-
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ном году было направлено 183,5 млн. грн. инве-
стиций в основной капитал, который представ-
ляет 25% общего объема инвестиций в АРК и 
24,6% инвестиций в деятельность гостиниц и 
ресторанов. В сопоставимых ценах объем инве-
стиций, использованных предприятиями, увели-
чился по сравнению с предыдущим годом на 
33,3%. Основным источником инвестиций в ос-
новной капитал гостиничных предприятий 
остаются собственные средства. 

Иностранными инвесторами в гостиничное 
хозяйство АРК по состоянию на 01.01.2011 г. 
вложены 12,8 млн. долл. США прямых инвести-
ций, что представляет 2% общего объема ино-
странных инвестиций в АРК, и 19% инвестиций 
в деятельность гостиниц и ресторанов. 

Основные объемы капиталовложений в гос-
тиничное хозяйство сконцентрированы в горо-
дах Симферополе – 6,7 млн. долл., Феодосии – 
2,6 млн. долл., Алуште – 1,3 млн. долл. 

Наибольшие объемы инвестиций получены 
от инвесторов Кипра – 7,0 млн. долл. (55% об-
щего объема иностранных инвестиций АРК в 
деятельность гостиничного хозяйства), Россий-
ской Федерации – 3,4 млн. долл. (27%), Виргин-
ских островов (Брит.) – 2,3 млн. долл. (18%). 

Безусловно, главной тенденцией развития 
рынка услуг предприятий проживания, несмот-
ря на незначительный приток туристов, являет-
ся обострение конкурентной борьбы на рынке. 
Данное обстоятельство обязывает руководите-
лей предприятий проживания уделять все боль-
ше внимания изучению уровня удовлетворенно-
сти постояльцев и факторов, на них влияющих. 
В ближайшем будущем следует ожидать роста 
профессиональных качеств работников пред-
приятий проживания и их ориентированности 
на более узкие сегменты. 

Выводы. Учитывая результаты анализа 
тенденций развития гостинично-туристической 
сферы на уровне региона, проведенного автора-
ми, и данных, полученных другими исследова-

телями, можно предложить следующие реко-
мендации: 
- разработать и внедрить программу обучения 

персонала; 
- разработать и сформулировать стратегию 

усиления позиции (позиционирование, 
укрепление бренда); 

- реализовать стратегию усиления позиции; 
- внедрить в практику инструменты синхро-

маркетинга; 
- повысить уровень удовлетворенности гостей 

отеля, тем самым формируя круг постоянных 
клиентов (особенно актуально в отношении 
сегмента деловых людей); 

- провести детальную сегментацию потреби-
телей и выбрать наиболее перспективные; 

- разработать в отношении отобранных сег-
ментов результативные маркетинговые ком-
муникации; 

- использовать предлагаемые маркетинговые 
коммуникации в деятельности отеля; 

- разработать инструменты действенного кон-
троля и их использование. 
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ном году было направлено 183,5 млн. грн. инве-
стиций в основной капитал, который представ-
ляет 25% общего объема инвестиций в АРК и 
24,6% инвестиций в деятельность гостиниц и 
ресторанов. В сопоставимых ценах объем инве-
стиций, использованных предприятиями, увели-
чился по сравнению с предыдущим годом на 
33,3%. Основным источником инвестиций в ос-
новной капитал гостиничных предприятий 
остаются собственные средства. 

Иностранными инвесторами в гостиничное 
хозяйство АРК по состоянию на 01.01.2011 г. 
вложены 12,8 млн. долл. США прямых инвести-
ций, что представляет 2% общего объема ино-
странных инвестиций в АРК, и 19% инвестиций 
в деятельность гостиниц и ресторанов. 

Основные объемы капиталовложений в гос-
тиничное хозяйство сконцентрированы в горо-
дах Симферополе – 6,7 млн. долл., Феодосии – 
2,6 млн. долл., Алуште – 1,3 млн. долл. 

Наибольшие объемы инвестиций получены 
от инвесторов Кипра – 7,0 млн. долл. (55% об-
щего объема иностранных инвестиций АРК в 
деятельность гостиничного хозяйства), Россий-
ской Федерации – 3,4 млн. долл. (27%), Виргин-
ских островов (Брит.) – 2,3 млн. долл. (18%). 

Безусловно, главной тенденцией развития 
рынка услуг предприятий проживания, несмот-
ря на незначительный приток туристов, являет-
ся обострение конкурентной борьбы на рынке. 
Данное обстоятельство обязывает руководите-
лей предприятий проживания уделять все боль-
ше внимания изучению уровня удовлетворенно-
сти постояльцев и факторов, на них влияющих. 
В ближайшем будущем следует ожидать роста 
профессиональных качеств работников пред-
приятий проживания и их ориентированности 
на более узкие сегменты. 

Выводы. Учитывая результаты анализа 
тенденций развития гостинично-туристической 
сферы на уровне региона, проведенного автора-
ми, и данных, полученных другими исследова-

телями, можно предложить следующие реко-
мендации: 
- разработать и внедрить программу обучения 

персонала; 
- разработать и сформулировать стратегию 

усиления позиции (позиционирование, 
укрепление бренда); 

- реализовать стратегию усиления позиции; 
- внедрить в практику инструменты синхро-

маркетинга; 
- повысить уровень удовлетворенности гостей 

отеля, тем самым формируя круг постоянных 
клиентов (особенно актуально в отношении 
сегмента деловых людей); 

- провести детальную сегментацию потреби-
телей и выбрать наиболее перспективные; 

- разработать в отношении отобранных сег-
ментов результативные маркетинговые ком-
муникации; 

- использовать предлагаемые маркетинговые 
коммуникации в деятельности отеля; 

- разработать инструменты действенного кон-
троля и их использование. 
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ 

У статті розглядаються підходи до маркетингового менеджменту підприємств України. Дан 
стислий аналіз компонентів маркетингових дій, методів просування продукту, PR стратегій, про-
цесу брендування в сучасних умовах. 

Ключові слова: маркетинг, маркетинговий менеджмент, ринкове середовище, просування про-
дукту, брендування, PR, маркетингові дії. 

В статье рассматриваются подходы к маркетинговому менеджменту предприятий Украины. 
Дан краткий анализ компонентов маркетинговых действий, методов продвижения продукта, PR 
стратегий, процесса брендирования в современных условиях. 
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дукта, брендирование, PR, маркетинговые действия. 

In the article examines approaches to marketing management companies Ukraine. There are brief 
analysis of the components of the marketing activities, methods, product promotion, PR strategies, the pro-
cess of branding in today's conditions. 

Key words: marketing, marketing management, market environment, product promotion, branding, PR, 
marketing activities. 

 
Постановка проблемы. Одна из основных 

задач системы управления маркетингом – обес-
печение производства товаров, привлекатель-
ных с точки зрения осваиваемых сегментов 
рынка. Успех фирмы зависит от деятельности ее 
подразделений, от действий посредников, кон-
курентов и различных контактных аудиторий, 
правильно избранной стратегии и тактики. В 
условиях современной украинской экономиче-
ской ситуации создание и развитие бизнес-
проектов предполагают тщательный подход к 
изучению состояния рынков и структурирова-
ние работы предприятия в соответствии с 
конъюнктурой, ожиданиями и потребностями 
клиентов. Основой будущих успехов компании 
при этом является маркетинговый подход к ме-
неджменту. 

Цель статьи – обобщить научный опыт по 
теме работы и определить комплекс эффектив-
ных маркетинговых методов управления в со-
временных экономических условиях Украины. 

Изложение основного материала. В 
настоящее время Украина, как и большинство 
молодых государств, вставших на путь рыноч-
ного развития экономики, испытывает вполне 
объективные трудности, связанные с глобаль-
ными изменениями взаимоотношений в сферах 
политики, производства и услуг. 

Интенсивная перестройка общества, и биз-
неса в частности, коренным образом меняет 
сложившиеся методы руководства предприяти-
ем в целом, управления персоналом и подразде-
лениями, стратегии развития и влияния на рын-
ки сбыта продукции и услуг. Значительный ин-
терес к маркетингу как базисному рыночному 
инструменту объясняется тем, что впервые за 
долгие годы хозяйствующие субъекты получили 
возможность приобретения реальной коммерче-
ской самостоятельности и получения не только 
морального, но и материального удовлетворения 
от результатов своей деятельности [1, c. 14]. 

Общие правила менеджмента досконально 
отработаны длительной работой ученых и прак-
тиков управления. Однако в разных условиях и 
традициях реалии таковы, что управленцам и 
бизнесменам жизненно необходимо учитывать 
политическую, законодательную и ментально-
психологическую составляющие для успешной 

эволюции бизнес-проектов [2]. 
Менеджмент перспективных предприятий 

выстраивается исключительно исходя из ры-
ночных условий. В то же время маркетинг фир-
мы должен управляться как можно оперативнее 
и гибче [3, с. 56]. Слепое копирование опыта за-
рубежных компаний во многих случаях неэф-
фективно и имеет негативные последствия, неся 
угрозы развитию и самому существованию 
предприятия. Даже фирмы с мировым именем 
вносят коррективы в структуру маркетингового 
менеджмента, развивая свой бизнес на террито-
рии стран СНГ. McDonald’s Corporation на 
большинстве вновь осваиваемых рынков вносит 
существенные коррективы в тактические схемы 
или вовсе отказывается от традиционного фран-
чайзинга, самостоятельно воплощая разрабо-
танную бизнес-модель [4, с. 51]. Автомобиль-
ные гиганты VW, Chevrolet, Hyundai, Renault со-
здают специфические модели автомобилей (VW 
Polo Sedan, Chevrolet Aveo, Hyundai Ac-
cent/Solaris, Renault Logan/Logan MCV, Renault 
Symbol), ориентированные на конкретный ры-
нок, соответствующие запросам и финансовым 
возможностям основной массы потребителей 
стран СНГ. 

Интенсивность изменения маркетинговой 
среды в Украине не позволяет отказаться от по-
глощения и покупки компаний, по примеру 
японских корпораций, у которых подобные 
сделки считаются недопустимыми. В условиях 
бурного развития переуступка и поглощение то-
варных знаков, торговых сетей и производств 
является одним из объективных факторов про-
гресса бизнеса. Вбирая лучшее из мирового 
опыта, украинским руководителям волей-
неволей приходится изыскивать новые пути и 
нестандартные решения. В результате анализа 
рынка относительно перспективности бизнеса в 
конкретной области менеджерам компании 
необходимо разработать стратегию и конкрети-
зировать решения через составляющие марке-
тинга. Эффективный маркетинг можно опреде-
лить как успех в завоевании и удержании пред-
почтений потребителей [5]. 

Одной из основных тенденций эволюции 
экономики является создание системы марке-
тинга партнерских связей, включающей много-
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стороннее развитие эффективных взаимовыгод-
ных форм сотрудничества, направленных на 
привлечение и использование одновременно 
всех ресурсов (трудовых, финансовых и матери-
альных) для удовлетворения запросов и потреб-
ностей предпринимательских структур. Чтобы 
добиться этой цели необходимо постоянно ко-
ординировать применяемые маркетинговые ин-
струменты с меняющимися запросами потреби-
телей [6]. Украинские компании пока еще недо-
статочное внимание уделяют этому вопросу. 

Основными компонентами маркетинговых 
действий являются товар, бренд, цена, место 
продаж, распределение, реклама и продвижение 
[7, с. 211]. Стратегическим направлением рабо-
ты менеджеров становится разработка програм-
мы, отражающей задачи бизнеса, а также кон-
кретные действия по их выполнению, с учетом 
необходимых для этого ресурсов. В современ-
ных условиях Украины управленческие реше-
ния определяются конкурентной ситуацией и 
постоянно меняющимися политической и эко-
номической средами. 

Для вновь создаваемых или кардинально 
изменяющихся украинских компаний важней-
шим пунктом маркетингового менеджмента яв-
ляется выбор продукта, который будет пред-
ставлен на рынке. Необходимо четко опреде-
лить сегмент его продвижения, возможные рис-
ки и степень конкуренции. Наибольшую при-
быль, как и убытки, имеют шанс получить «пи-
онеры», предлагающие совершенно новый про-
дукт, не имеющий аналогов на конкретном 
рынке. Отсутствие прямых конкурентов подра-
зумевает монополию, предоставляя достаточ-
ную свободу ценообразования и, как следствие, 
закладываемой прибыли [8, с. 76]. Однако в та-
кой ситуации есть и негативная составляющая: 
все затраты на создание, технологии, промоушн, 
распределение и организацию сбыта ложатся на 
производителя уникального продукта, что отри-
цательно сказывается на условно-постоянных 
затратах и себестоимости товаров и услуг. 
Именно поэтому в Автономной Республике 
Крым туристам предлагаются сувениры в ос-
новном иностранного происхождения. Соб-
ственное масштабное производство пока нала-
дить не удается из-за отсутствия интереса пред-
принимателей. 

Распространение продукта, имеющего ана-
логи, связано с обострением конкурентной 
борьбы и подразумевает определенный риск не-
достаточно высокого спроса, при условии 
насыщения данного рыночного сегмента. Сле-
довательно, наиболее удачным представляется 
предложение уже известного продукта, в соче-
тании с некой новизной потребительских харак-

теристик, качества, технологий, внешних отли-
чий, имиджа и т. д. 

Предпринимателю необходимо точно обо-
значить места сбыта и типы товаров или услуг, 
которые он хочет и имеет возможность предло-
жить целевой группе потребителей [9]. Товар-
ный ассортимент определяется стратегией раз-
вития компании, практикой конкурентов, про-
гнозируемым спросом и технологическими воз-
можностями, основанными на финансовом ба-
зисе. Вполне логично выглядит производство и 
сбыт товаров, предназначенных для отдыха и 
туризма в рекреационных зонах наподобие 
Крыма. Сравнительно невысокие материальные 
затраты на генерацию, в сочетании с недорогой 
рабочей силой, при значительном сокращении 
транспортных расходов, с большой долей веро-
ятности гарантируют стабильно высокую при-
быль и быструю окупаемость проекта в целом. 

В посткризисный период весьма серьезные 
дивиденды может принести вывод на рынок то-
варов, удовлетворяющих так называемый отло-
женный спрос. Подтверждением тому является 
значительный рост продаж товаров длительного 
пользования (автомобили, бытовая техника, 
электроника, средства мобильной связи) в 2010–
2011 годах. Глобальный экономический кризис, 
приведший к стремительному сокращению как 
доходов граждан, так и банковского кредитова-
ния, обрушил продажи автотранспорта на укра-
инском авторынке в 2009 году на 74%. В 2011 
году, по данным Всеукраинской Ассоциации 
Автоимпортеров и Дилеров (ВААиД), в Укра-
ине было продано 220619 новых автомобилей, 
что на 35,7% превышает результат 2010 года 
[10]. 

В условиях среднестатистической невысо-
кой платежеспособности населения Украины 
наблюдается падение спроса. В такой ситуации 
решающую роль играет привлекательная цена 
товаров и услуг, предлагаемых потенциальному 
покупателю. Определение цены обуславливает 
объем денежных поступлений и является глав-
ным элементом для расчета точки безубыточно-
сти бизнеса, рентабельности, финансового пла-
на проекта и планирования сбыта. Снижение 
производственных, транспортных и иных из-
держек положительно сказывается на себестои-
мости. Однако большинство украинцев привык-
ло сопоставлять параметр цена/качество и не 
готово поступаться основными потребитель-
скими характеристиками ради низкой стоимо-
сти. Баланс приемлемости цены и способности 
продукта удовлетворить насущные потребности 
в большинстве случаев является залогом 
успешных продаж и, в конечном счете, извлече-
ния максимальной прибыли. 
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В то же время существует часть потребите-
лей, обладающих высоким покупательным по-
тенциалом. На эту фокус-группу ориентируются 
товары и услуги премиум-класса, для которых 
фактор материально-финансовых затрат не 
столь важен. Высокое качество и эксклюзив-
ность таких рыночных продуктов превалируют 
над ценой и являются решающими при их вы-
боре, подчеркивают статус и создают опреде-
ленный имидж владельца. 

Важным, и зачастую недооцененным, ас-
пектом маркетингового менеджмента является 
психология взаимоотношений поставщика услуг 
и потребителя [11, с. 61]. Существуют некото-
рые психологические установки потенциально-
го потребителя, удачно эксплуатируемые 
успешными менеджерами: опыт негативного 
прошлого, ощущение позитивного прошлого, 
склонность к негативному прогнозированию, 
предчувствие радужного будущего, опасение 
внешнего контроля, поиск иллюзорной взаимо-
связи, нигилизм (ощущение «пустоты жизни»), 
консервативность (синдром «навешивания яр-
лыков»), идеализм, комплекс вины и чувство 
долга. 

Во многих случаях весьма продуктивно ис-
пользуются логические ловушки автоматиче-
ской последовательности и завышенной цели 
[12, с. 19]. Однако не следует злоупотреблять 
агрессивной стимуляцией спроса. Потребитель 
не должен чувствовать себя ущемленным и тем 
более обманутым. В нынешних условиях ему 
уготована почетная роль партнера по сделке. 
Менеджер, планирующий долго и успешно ра-
ботать с клиентом, во главу угла ставит уваже-
ние к партнеру, нередко поступаясь частью до-
хода. Временные убытки или недополучение 
прибыли, как правило, оборачиваются инвести-
циями в долгосрочное сотрудничество [13, с. 
41]. 

В предкризисный период многие менедже-
ры банковской сферы стран СНГ спровоцирова-
ли существенное падение доверия клиентов, 
применяя не вполне прозрачные схемы креди-
тования и депозитного обслуживания, что нега-
тивно сказалось на их устойчивости к кризис-
ным явлениям на фоне оттока вкладов населе-
ния и снижения кредитной активности. Удер-
жание существующих потребителей является 
целью маркетинга взаимоотношений (МВ). Его 
истоки лежат в сфере промышленного марке-
тинга, где МВ рассматривался как альтернатив-
ный подход к маркетингу, поскольку специфика 
взаимодействия организаций требовала появле-
ния парадигмы, отличной от доминировавшей 
ранее на потребительском рынке [14]. 

Важным условием привлечения потребите-

ля и поднятия уровня продаж является разра-
ботка «лица» товара и фирмы в целом. Удачный 
бренд как одно из основных условий стопро-
центной узнаваемости выделяет продукт из об-
щей массы аналогичных. В этой сфере суще-
ствует несколько различных подходов. Кон-
струирование абсолютно оригинального «име-
ни» было успешно применено, например, авто-
гигантом Renault, выпустившим в свет модель 
многоцелевого фургона «Kangoo» (Рено Кангу) 
[15]. 

Использование формы логотипа, звучания и 
цветов, аналогичных уже зарекомендовавшим 
себя товарам, характерно для небольших произ-
водителей товаров бытового назначения и про-
дуктов питания, эксплуатирующих ассоциации 
с известным или классическим товаром. Подоб-
ный ход маркетологов вполне оправдал себя на 
примере широкого ассортимента консервиро-
ванного сгущенного молока (бело-голубые цве-
та с характерной ромбовидной геометрией ри-
сунка, принятые в свое время в СССР): торго-
вые марки «555», «Беликский молочно-консерв-
ный комбинат», «Первомайский МКК», ООО 
«Технопром», «Рогачевский МКК» и многие 
другие украинские, белорусские и российские 
производители использовали уже существую-
щий популярный бренд. Однако применение та-
кого метода фирмой, производящей высокотех-
нологичные недешевые товары или услуги, мо-
жет негативно сказаться на ее имидже. 

Аналогия с низкокачественными азиатски-
ми подделками нередко отпугивает покупателя. 
Разочарование от пользования товарами брен-
дов «Addibaass», «Nokkla», «Nikkeii» и им по-
добных вызывает ассоциативное отторжение у 
клиента. Негативный опыт экстраполируется на 
любые изделия, произведенные в Китае, невзи-
рая на реальные потребительские качества, если 
они официально не подкреплены надежным 
брендом. Уровень доверия к отечественным то-
варам, как правило, значительно выше, что обу-
славливает неплохие перспективы формирова-
ния и прогресса бизнеса. 

Наиболее удачным является сочетание вы-
шеописанных подходов к брендированию. Мар-
кетологи крупной украинской кондитерской 
фирмы сконструировали бренд, опустив не-
сколько букв в фамилии топ-менеджера. Они 
создали ассоциацию с неким французским 
наименованием, представив ныне весьма попу-
лярную торговую марку «Рошен». Производи-
тель ЗАЗ в 2010 г. выпустил на рынок новую 
модель автомобиля с агрессивно-амбициозным 
названием «Форца» (сила, итал.). В сочетании с 
современным итальянским дизайном, доступной 
ценой и высокой технологичностью это оказало 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 209 

существенное положительное влияние на объем 
реализации. Продажи данной модели за 2011 
год превысили 3000 единиц [10]. 

В идеале, бренд должен быть ярким, не 
слишком длинным и легко запоминающимся, 
ассоциироваться с надежностью и позитивом, 
нести в себе информацию о предлагаемом про-
дукте и не иметь явного сходства с уже суще-
ствующими в данной сфере бизнеса. Примене-
ние методов нейро-лингвистического програм-
мирования в условиях жесткого соперничества 
обеспечивает конкурентные преимущества, ак-
центируя внимание потребителя на неординар-
ной атрибутике продукта [16]. 

В дополнение к торговой марке зачастую 
используется более расширенный, но компакт-
ный слоган, отражающий характерные особен-
ности товара или несущий информацию о кор-
поративных традициях, исповедуемых ценно-
стях, социальной ориентации и глобальной фи-
лософии производителя. 

Всем известны такие девизы, как «Impossi-
ble is nothing» (невозможное возможно) от 
Adidas, «Think Different» (думай иначе) от 
Apple, «Breakfast of Champions» (завтрак чемпи-
онов) от Wheaties, «Good to the Last Drop» (хо-
рош до последней капли) от Maxwell House, 
«Have a break… Have a Kit Kat» (Есть перерыв… 
Есть Kit Kat), «We keep your promises» (Мы ис-
полняем ваши обещания) от DHL и другие. Все 
это можно назвать позиционирующими слога-
нами. Разрабатывающие их копирайтеры расхо-
дуют весомую часть рекламных бюджетов на 
то, чтобы найти незанятые позиции в сознании 
потребителей или пробелы на рынке [17, с. 13]. 

Определив тип предлагаемого продукта, его 
себестоимость, возможности и целесообраз-
ность производства, «лицо» товара, ожидаемую 
прибыль и конечную продажную цену для 
успешного старта и поддержания высокого 
уровня сбыта, производителю необходимо до-
нести до потенциального потребителя инфор-
мацию о существовании, свойствах и преиму-
ществах товара или услуги. 

Реклама является основным способом про-
движения на рынке. Промоутерская стратегия 
на стадии появления нового товара становится 
решающим фактором будущего успеха или по-
ражения. Правильное прогнозирование ожида-
ний потребителя и сбалансированность пара-
метра цена/качество не принесут ожидаемых 
дивидендов без грамотно организованной PR-
кампании. В этой сфере маркетинговому ме-
неджменту необходимо решать и взаимоувязы-
вать множество равноценно важных задач: 
определение и формирование целевой аудито-
рии, заблаговременное донесение информации о 

продукте и его преимуществах, создание поло-
жительного имиджа конкретного товара и ком-
пании в целом, разработка акций, направленных 
на стимулирование продаж и широкое освеще-
ние их в СМИ, формирование благоприятного 
общественного мнения и т. д. 

Международные корпорации направляют 
до четверти своих бюджетов на PR-проекты. По 
утверждению Дж. Траута, среднестатистические 
расходы компаний США на связи с обществен-
ностью (PR) составляют 16% и на рекламу – 
около 10% [17, с. 69]. Например, рекламный 
бюджет украинского подразделения Coca-Cola в 
2010 году только по медиа-каналам эксперты 
рынка, опрошенные AIN.UA, оценивают мини-
мум в 40 млн. грн., из которых около 1,5 млн. 
грн. занимает интернет-реклама [18]. 

Агрессивное анонсирование товарного зна-
ка, логотипа, девиза и корпоративных цветов в 
сочетании с активным формированием положи-
тельного образа компании обеспечивает попу-
лярность марки и стимулирует востребован-
ность. Эмоциональное восприятие компании 
как дружественного партнера по планируемой 
сделке позволяет удовлетворить ожидание ин-
дивидуального выбора [19]. 

На привлечение новых потребителей и 
удержание существующей клиентуры направ-
лены также всевозможные программы лояльно-
сти. Они включают в себя различные накопи-
тельные бонусные и скидочные акции, допол-
нительные индивидуальные услуги, безвозмезд-
ные опционные предложения и нематериальное 
стимулирование, тем самым повышая мотива-
цию к пользованию продуктом именно данной 
фирмы. Наибольшее распространение, благода-
ря высокой эффективности, программы лояль-
ности получили в украинских розничных торго-
вых сетях и сфере обслуживания. 

Комплексный подход к маркетинговому 
менеджменту подразумевает использование 
прогрессивных путей завоевания рынков сбыта. 
Зарубежные и молодые компании СНГ, как пра-
вило, довольно успешно внедряют в свой арсе-
нал интернет-маркетинг. Динамику украинского 
рынка онлайн-рекламы Всеукраинская Реклам-
ная Коалиция оценила таким образом: 2009 г. – 
145 млн. грн., 2010 г. – 280 млн. грн., 2011 г. – 
440 млн. грн. [20]. Эта тенденция наглядно ха-
рактеризует понимание важности и рост заинте-
ресованности отечественного бизнеса. 

Применяются различные методы продаж и 
продвижения товаров и услуг: от уже привыч-
ных универсальных и тематических интернет-
каталогов и собственных сайтов до нестандарт-
ных решений в виде «вирусной» рекламы. По-
следний метод набирает все большую популяр-
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ность в PR-кампаниях товаров «высоких» тех-
нологий, бытовой техники и электроники, услуг 
связи и других рыночных продуктов, ориенти-
рованных на сравнительно молодую часть по-
тенциальных потребителей, являющихся актив-
ными пользователями интернета. «Вирусная» 
реклама представляет собой короткометражные 
видео- или аудио-ролики, как правило, юмори-
стического содержания, несущие фоновую ин-
формацию о том или ином бренде или конкрет-
ном товаре, рассчитанные на интерес аудитории 
и распространение самими пользователями се-
ти. Этот маркетинговый ход успешно исполь-
зуют такие серьезные компании, как VW, LG, 
Citroen, Apple и многие другие. При мизерных 
затратах на первичное распространение зри-
тельская аудитория может достигать нескольких 
миллионов в кратчайший период. 

К сожалению, многие из уже существую-
щих украинских компаний пренебрегают ин-
тернет-маркетингом, недополучая существен-
ную долю прибыли. На развивающихся рынках 
стран СНГ в зачаточном состоянии находится 
этот ресурс и в сфере услуг, регионального биз-
неса и товаров кратковременного пользования. 

Достаточно непросто правильно спрогнози-
ровать трансформацию всех сегментов рынка и 
своевременно предложить наиболее востребо-
ванные фабрикаты и услуги. Существенные вы-
годы действий, направленных на эксплуатацию 
отложенного спроса, создания уникального 
продукта, с высокой вероятностью могут ниве-
лироваться повышенной степенью риска. В по-
добной ситуации решения должны приниматься 
максимально взвешенно, с тщательнейшей про-
работкой деталей и скрупулезным предвари-
тельным анализом конъюнктуры. 

Выводы. Создание системы мониторинга и 
регулирования экономической деятельности в 
Украине в соответствии с принятыми в разви-
тых странах принципами и механизмами, а так-
же одновременного решения проблемы сотруд-
ничества как неотъемлемой части инфраструк-
туры всей экономики приводят к ряду сложных 
теоретических и прикладных задач. Возникает 
объективная необходимость искать и научно 
обосновывать стратегию и тактику маркетинга 
как важнейшего фактора, обеспечивающего эф-
фективное развитие сферы предприниматель-
ской деятельности с учетом особенностей сег-
ментов украинского рынка. 

Серьезным управленческим инструментом 
служит маркетинг партнерских связей, являю-
щий собой многостороннее развитие эффектив-
ных взаимовыгодных форм сотрудничества, 
направленных на привлечение и использование 
одновременно всех ресурсов (трудовых, финан-

совых и материальных) для удовлетворения за-
просов взаимодействующих бизнес-структур и 
конечного потребителя. Этот подход пока не 
получил широкого распространения на пред-
приятиях Украины. 

Методичный контроль и исследование 
внешней и внутренней среды положительно 
влияют на оперативность принятия управленче-
ских решений. Постоянная работа над позицио-
нированием компании и продвижением кон-
кретных товаров, создание позитивного имиджа 
фирмы в целом, как и отдельных продуктов, по-
средством различных PR-методик, брендирова-
ния, внедрение программ клиентской лояльно-
сти позволяют получить существенные префе-
ренции перед конкурентами на осваиваемом 
сегменте рынка. Положительный опыт ино-
странных фирм в этом вопросе следует активно 
использовать украинским предприятиям. 
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Ганиева А. К., Шаран Е. А. 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В СЕРВИСНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ УКРАИНЫ 

У статті розглянуті актуальні проблеми сучасно управління персоналом сервісних організацій. 
Проаналізовані основні задачі підвищення якості сервісного обслуговування в Україні. 

Ключові слова: сервісна організація, послуги, персонал, мотивація, індустрія гостинності. 
В статье рассмотрены актуальные проблемы современно управления персоналом сервисных ор-

ганизаций. Проанализированы основные задачи повышения качества сервисного обслуживания в 
Украине. 

Ключевые слова: сервисная организация, услуги, персонал, мотивация, индустрия гостеприим-
ства. 

In the article the issue of the day is considered modernly managements by the personnel of service or-
ganizations. The basic tasks of upgrading service in Ukraine are analysed. 

Key words: service organization, services, personnel, motivation, industry of hospitality. 
 
Постановка проблемы. На современном 

этапе становления новой экономики знаний в 
ХХІ в. значительно возрастает роль сферы услуг 
в обеспечении занятости населения, а это дик-
тует необходимость разработки принципов ор-
ганизации и мотивации труда ее работников, со-
ставляющих основу оптимизации использова-
ния трудовых ресурсов, отражающих как общие 
характеристики, так и особенности различных 
видов сервисной деятельности. 

Актуальность данной проблематики прояв-
ляется в том, что готовность и желание человека 
работать являются одними из ключевых факто-
ров успеха функционирования сервисной орга-
низации. Путь к эффективному управлению 
персоналом в организации, к активизации его 
деятельности и повышению ее эффективности 
лежит через понимание мотивации людей. Если 
хорошо понимать, что движет человеком, по-
буждает его к действиям, к чему он стремиться, 
выполняя определенную работу, можно, в отли-
чие от принуждения, требующего постоянного 
контроля, таким образом построить управление 
персоналом, что люди будут сами активно 

стремиться выполнить свою работу наилучшим 
образом и наиболее результативно с точки зре-
ния достижения организацией своих целей. 

Анализ публикаций. Отдельным аспектам 
трудовой деятельности в сфере услуг посвяще-
ны работы украинских и зарубежных ученых Э. 
Василевского, В. Марковой, К. Хаксевера, Р. 
Рендера, Р. Рассела, Р. Мердика и др. Однако 
особенности организации и мотивации труда 
работников, представляющих сферу услуг, не 
получили еще системного теоретического обос-
нования и требуют более глубокого изучения 
вследствие актуализации исследований в обла-
сти мотивационного менеджмента. 

Цель статьи заключается в исследовании 
особенностей организации труда в сфере услуг 
и выработке эффективного механизма управле-
ния трудовыми ресурсами в сервисных органи-
зациях. 

Изложение основного материала. Опреде-
лим: персонал – это коллектив работников с 
определенной структурой, соответствующей 
научно-техническому уровню производства, 
условиям обеспечения производства рабочей 
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силой и установленным нормативно-правовым 
требованиям. Так, человеческие ресурсы явля-
ются главным ресурсом каждого предприятия, 
от качества и эффективности использования ко-
торого во многом зависят результаты деятель-
ности предприятия и его конкурентоспособ-
ность [2, c. 123]. 

Анализируя публикации в сфере менедж-
мента, выделим множество определений поня-
тия «управление персоналом». В частности, это 
и «менеджмент персонала», и «маркетинг пер-
сонала», и «кадровый менеджмент», и «ме-
неджмент человеческих ресурсов», и «социаль-
ный менеджмент». Изучая определения различ-
ных авторов [1–4], приходим к выводу, что ка-
кое бы определение мы ни выбрали, суть оста-
нется неизменной – в основе лежит деятель-
ность организации, направленная на человека, 
на целевое изменение его мотивации, чтобы по-
лучить от него максимальную отдачу, а следо-
вательно, достижение высоких конечных ре-
зультатов всей деятельности организации. Та-
ким образом, управление персоналом – это со-
вокупность множества элементов [1, c. 423]. 

Существенное отличие трудовых процессов 
в сфере услуг заключается в неосязаемости, ин-
дивидуализации и персонификации процесса и 
результата труда; зависимости результативно-
сти труда не только от профессиональных, но и 
от личных качеств работника; существенная 
роль потребителя услуг в достижении результа-
та обслуживания; сложности стандартизации 
трудовых процессов [4, с. 14]. 

Организация неосязаемых процессов об-
служивания обладает специфическими характе-
ристиками, основу которых составляет ее наце-
ленность на оптимальную реализацию профес-
сионального и личностного потенциала работ-
ника, выступающего главным фактором эффек-
тивности и конкурентоспособности бизнеса в 
сфере услуг. Нематериальность процесса об-
служивания, их неотделимость от источника 
обуславливают решающую роль профессиона-
лизма работника, его репутации, культуры, обу-
чаемости и креативности в достижении целей 
сервисной деятельности. Поэтому К. Хаксвер 
утверждает: «…сотрудники, оказывающие про-
фессиональные услуги, составляют саму компа-
нию, и, таким образом, сохранение хороших со-
трудников жизненно важно для компании» [3, с. 
315]. 

Основными принципами управления тру-
дом на предприятиях сферы услуг должны быть 
индивидуализация, свобода, репутация и куль-
тура, эффективные коммуникации, самостоя-
тельность и самоконтроль, обучение, участие 
работников в управлении. Указанные принципы 

составляют основу всех составляющих системы 
организации труда, в частности подбора работ-
ников, их оценки, контрактного регулирования 
трудовых отношений. 

В этой связи рассмотрим ситуацию в Укра-
ине в области сервисной деятельности в контек-
сте подготовки к главному международному со-
бытию 2012 г. – чемпионату по футболу «Евро-
2012». Для Украины как молодого независимого 
государства это возможность заявить о себе как 
о стране, способной удовлетворять потребности 
населения в сфере предоставления услуг, в том 
числе туристических. Предполагается, что за 
время проведения чемпионата Украину посетит 
несколько миллионов зарубежных туристов. 
Для реализации этого мероприятия украинским 
предприятиям сферы услуг необходимо суще-
ственно повысить уровень профессиональных 
возможностей обслуживающего персонала. 

В настоящее время практически во всех 
сервисных организациях Украины испытывает-
ся острый дефицит специалистов, владеющих 
требованиями мировых стандартов. Не имея до-
статочно времени для полного устранения этой 
проблемы, менеджерам сервисных предприятий 
приходится вести поиск нестандартных путей 
решения этого вопроса. 

Существование такой проблемы подтвер-
ждают эксперты и специалисты сервиса. «Если 
быть достаточно честными, наш обслуживаю-
щий персонал в сфере туризма не конкуренто-
способен… Срабатывает наш менталитет: высо-
кая стоимость и низкий уровень качества услуг, 
причем это справедливо во всех сферах сервиса – 
транспорт, общественное питание...», – отмеча-
ет директор турагентства А. Пархоменко [5]. 

Подготовить профессиональные кадры для 
гостиничной индустрии Украины быстро и ка-
чественно невозможно. Особенно это зависит от 
того, о каком гостиничном персонале идет речь: 
обслуживающем или управляющем. Квалифи-
цированного специалиста по всем направлениям 
необходимо обучать пять лет, причем он дол-
жен получить не только теоретические занятия, 
но и технологические. Студенты работают как 
горничные, официанты в отелях Турции, Кры-
ма, получая практические навыки, все это тре-
бует существенных инвестиций. 

В целом, эксперты в области туристическо-
го сервиса выражают сомнения по поводу того, 
что к началу проведения Евро-2012 все гости-
ницы Украины успеют подготовить квалифици-
рованный персонал. Достаточно острой пробле-
мой в Украине остается возможность языкового 
понимания. Во всех предприятиях сферы услуг 
не хватает персонала со знанием иностранных 
языков. 
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Все вышеизложенное говорит о том, что 
для сервисных организаций именно обучение 
персонала выступает основным источником со-
здания высококачественных услуг. Оценка ра-
ботников, предоставляющих услуги, как состав-
ляющая системы организации их труда обладает 
рядом особенностей, обусловленных специфи-
кой сервисной деятельности. При ее осуществ-
лении необходимо использовать не только про-
фессиональные, но и личностные критерии, что 
вызвано неотъемлемостью услуги от источника, 
неразрывностью ее производства и потребле-
ния, персонификацией процесса обслуживания. 

Общими критериями оценки работника мо-
гут быть: образование, квалификация, стаж ра-
боты, возраст и др. Так же их необходимо до-
полнить специфическими критериями: репута-
ция и личностные качества работника, его спо-
собность построить продуктивные отношения с 
потребителями услуг. Причем важно подчерк-
нуть, если профессиональные оценки возможно 
повысить в процессе обучения работника, то его 
личностные качества принимаются фирмой как 
данность. Поэтому в сфере услуг личностные 
критерии не дополняют профессиональные, а 
выступают самостоятельными критериями под-
бора и оценки работников. 

Выводы. Управление персоналом призна-
ется одной из наиболее важных сфер жизни 
предприятия, способного многократно повысить 
ее эффективность, а само понятие «управление 
персоналом» рассматривается в достаточно ши-
роком диапазоне: от экономико-статистического 
до философско-психологического. 

Система управления персоналом обеспечи-

вает непрерывное совершенствование методов 
работы с кадрами и использованием достиже-
ний отечественной и зарубежной науки и 
наилучшего производственного опыта. 

Сущность управления персоналом, включая 
наемных работников и работодателей заключа-
ется в установлении организационно-экономи-
ческих, социально-психологических и правовых 
отношений субъекта и объекта управления. 

Управление персоналом занимает ведущее 
место в системе менеджмента предприятия. Од-
нако, как показывают исследования, в Украине, 
на современном этапе, система управлении и 
подготовки кадров в сфере сервисного обслу-
живания требует глубоких изменений, что поз-
волит нашей стране конкурировать на мировом 
рынке сервисного обслуживания. 
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НОВІТНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ТУРИЗМІ 
У статті розглядаються потенційні можливості інформаційних технологій в управлінні реалі-

зації туристичного продукту, визначення переваг використання інтернет-ресурсів як для туристи-
чних фірм, так і для їх клієнтів. 
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В статье рассматриваются потенциальные возможности информационных технологий в 
управлении реализацией туристического продукта, определены преимущества использования ин-
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In this paper we have examined potential possibilities of information technologies in the tourist product 
realization management, defined advantages of the Internet-resources use both for travel firms and for their 
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Все вышеизложенное говорит о том, что 
для сервисных организаций именно обучение 
персонала выступает основным источником со-
здания высококачественных услуг. Оценка ра-
ботников, предоставляющих услуги, как состав-
ляющая системы организации их труда обладает 
рядом особенностей, обусловленных специфи-
кой сервисной деятельности. При ее осуществ-
лении необходимо использовать не только про-
фессиональные, но и личностные критерии, что 
вызвано неотъемлемостью услуги от источника, 
неразрывностью ее производства и потребле-
ния, персонификацией процесса обслуживания. 

Общими критериями оценки работника мо-
гут быть: образование, квалификация, стаж ра-
боты, возраст и др. Так же их необходимо до-
полнить специфическими критериями: репута-
ция и личностные качества работника, его спо-
собность построить продуктивные отношения с 
потребителями услуг. Причем важно подчерк-
нуть, если профессиональные оценки возможно 
повысить в процессе обучения работника, то его 
личностные качества принимаются фирмой как 
данность. Поэтому в сфере услуг личностные 
критерии не дополняют профессиональные, а 
выступают самостоятельными критериями под-
бора и оценки работников. 

Выводы. Управление персоналом призна-
ется одной из наиболее важных сфер жизни 
предприятия, способного многократно повысить 
ее эффективность, а само понятие «управление 
персоналом» рассматривается в достаточно ши-
роком диапазоне: от экономико-статистического 
до философско-психологического. 

Система управления персоналом обеспечи-

вает непрерывное совершенствование методов 
работы с кадрами и использованием достиже-
ний отечественной и зарубежной науки и 
наилучшего производственного опыта. 

Сущность управления персоналом, включая 
наемных работников и работодателей заключа-
ется в установлении организационно-экономи-
ческих, социально-психологических и правовых 
отношений субъекта и объекта управления. 

Управление персоналом занимает ведущее 
место в системе менеджмента предприятия. Од-
нако, как показывают исследования, в Украине, 
на современном этапе, система управлении и 
подготовки кадров в сфере сервисного обслу-
живания требует глубоких изменений, что поз-
волит нашей стране конкурировать на мировом 
рынке сервисного обслуживания. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
для підприємств індустрії туризму глобальна 
мережа Інтернет стає одним з найефективніших 
засобів комунікації і реклами. У зв’язку з цим 
з’являється завдання виявлення перспективних 
напрямів використання мережі Інтернет у прак-
тичній діяльності підприємств цієї галузі. Згідно 
статистичним даним, кількість абонентів широ-
космугового доступу в Інтернет на початок 2011 
року перевищило відмітку в 3,93 млн. Аналіти-
ки оцінюють обсяг аудиторії онлайн-користува-
чів у 13,9 млн. З них 89,7% використовують до-
машнє і/або робоче підключення. Тому можли-
вості інтернет-технологій стають привабливими 
для все більшої кількості компаній. Це створює 
прекрасні перспективи для подальшого розвит-
ку українського сегменту мережі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Слід за-
значити, що формуванню дослідженню новітніх 
інформаційних систем у туристичному бізнесі 
приділяється велика увага у наукових дослі-
дженнях та публікаціях. Провідними вченими 
даної області є О. В. Виноградова, М. М. Шахо-
валов, О. М. Ветітнев, І. О. Михайлова, М. М. 
Скопень, С. В. Мельниченко, М. М. Михайлюта 
та ін. [1–5]. 

Але розглядаючи питання, пов’язані з особ-
ливостями використання мережевих технологій, 

необхідно визначити значну кількість недостат-
ньо висвітлених напрямів. Тому актуальною є 
потреба у в комплексному дослідженні застосу-
вання інтернет-технологій в управлінні суб'єк-
тами туристичної діяльності, реалізації механіз-
мів активізації їх розвитку в умовах переходу до 
інформаційного суспільства. 

Метою дослідження є аналіз розвитку ін-
тернет-технології для ведення туристичної дія-
льності, визначення переваг використання інфо-
рмаційних інтернет-ресурсів як для туристич-
них фірм, так і для їх клієнтів. 

Виклад основного матеріалу. Багато ком-
паній і підприємств впроваджують нові перспе-
ктивні технології, програмні продукти і апарат-
не забезпечення. Це дозволяє різко підвищити 
ефективність бізнесу, витрачати менше, зароб-
ляти більше і отримувати кошти для подальшо-
го інтенсивного розвитку. У багатьох турфірмах 
використовуються інтернет-технології (e-mail, 
IP-телефонія, форуми, блоги тощо), сучасні гло-
бальні комп’ютерні мережі Amadeus, Galileo, 
Worldspan, Appolo, Sabre, що використовуються 
для бронювати авіаквитків, місць в готелях, 
орендування автомобілів. 

Вплив інформаційних технологій на туризм 
здійснюється на різних стадіях створення та 
просунення туристичного продукту (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні напрями застосування інформаційних технологій у туризмі. 

 

Найбільший вплив сучасні комп'ютерні те-
хнології роблять на реалізацією туристського 
продукту (розповсюдження і продажі). Перш за 
все це стосується можливості формування но-
вих маркетингових каналів просування і збуту 
туристського продукту. 

За рівнем представлення у мережі туристи-
чні ресурси класифікують таким образом: 
- сайти загального призначення з туристични-

ми розділами; 
- спеціалізовані туристичні портали та сайти; 
- глобальні системи бронювання; 
- сайти фірм-туроператорів; 
- сайти туристичних агентств; 
- сайти готелів; 
- особисті сторінки подорожуючих. 

У сучасних умовах туристичні фірми мо-
жуть використовувати Інтернет такими спосо-
бами: створити веб-сторінку, на якій розмістити 
інформацію про фірму і її послуги; розмістити 
на сайтах рекламу; приймати участь в групах з 
обміну новинами; спілкуватися за допомогою 
електронної пошти, ICQ, IP-телефонії; створити 
віртуальний тур. 

Прикладом туроператорів, що активно впро-
ваджують інформаційні технології, є TURTESS. 
Компанія відкрила власний сервер в Інтернет 
(www2.turtess-online.com.ua), який щоденно 
оновлюється та через який клієнт отримує мож-
ливість не тільки передивитися цікаву для нього 
інформацію, але і одразу відправити замовлення 
на бронювання турпродукту. Замовлення одразу 
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потрапляє відповідальному менеджеру з прода-
жів. 

Фірма «Фантазія-Світ» добивається мініма-
льних термінів оформлення поїздок завдяки 
власній системі бронювання авіаквитків 
SVIT.AERO. 

Туристам доступні такі сервіси Інтернет: 
пошук інформації про компанію, тури тощо; 
пошук і онлайн бронювання турів, готелів, авіа, 
з/д і автобусних квитків; оплата послуг з вико-
ристання електронних платіжних систем; он-
лайн страхування туристів; участь у тематичних 
групах в соціальних мережах; створення віртуа-
льних туристичних агентств. 

Пошук необхідної інформації при величез-
ній кількості інтернет-ресурсів здійснюється за 
допомогою різних пошукових систем. Найчас-
тіше туристичні розділи зустрічаються в катало-
гах тих пошукачів, що представляють система-
тизовані збірки посилань. На основі каталогів 
пошукових систем, таких як Яндекс («Відпочи-
нок – Туризм») і BIGMIR (Туризм), можна ви-
явити найпопулярніші туристичні сайти, приз-
начені для потенційних клієнтів. Тут також 
представлені новини туризму, тематичні статті, 
відгуки відпочиваючих, запропоновані різнома-
нітні послуги (авіаквитки, паспорти, візи, стра-
хування). 

З метою сприяння продажів туристичних 
операторів та агентств розробляються туристи-
чні портали – це великі веб-сайти, що є посере-
дниками між фірмами та потенційними турис-
тами. Вони надають можливість туристичним 
операторам заявити про себе та про свої послу-
ги, а звичайний користувач за допомогою роз-
порошеної пошукової системи може вибрати 
необхідний тур та відправити замовлення, запо-
внивши спеціальну форму. Джерелом доходів 
порталів є банерна реклама, платне розміщення 
інформації про туристичні послуги, комисійні, 
отримання від турфірми за факт замовлення з 
серверу. 

Туристичні портали поєднують у собі різ-
номанітні функції: вони надають відвідувачам 
даних сайтів повну інформацію про тури, готелі, 
аеропорти, візи і паспорти, розклад авіарейсів і 
потягів, посилання на інші туристичні ресурси. 
Вони містять додаткову інформацію про курси 
валют, погоду і вакансії. Один з найцікавіших 
розділів будь-якого порталу – відгуки туристів 
про відвідані ними країни, готелях, думки про 
роботу тієї або іншої турфірми. 

Перешкодою до розвитку систем он-
лайнових продажів у нашій країні сьогодні слу-
жить нерозвиненість застосування електронних 
платіжних систем та кредитних карток для оп-
лати туристичних послуг. Незважаючи на те, що 

інструменти безготівкової оплати для приватних 
осіб активно розвиваються, туристичні інтер-
нет-компанії не поспішають впроваджувати 
платіжні технології, тому що існує певна частка 
ризику понести великі витрати. Крім того, укра-
їнські туристи звикли купувати путівки в офісі 
фірми, воліючи заплатити власне менеджерові 
та переконатися у надійності переказу коштів. 

На основі даних «Рамблер ТОП100» [6] 
встановлено, що джерелом туристичної інфор-
мації для 64% користувачів є Інтернет, 53% ін-
тернет-користувачів цікавлять готові тури, 47% – 
самостійні поїздки. Найбільш цікавою інформа-
цією є відгуки і рейтинги курортів і готелів (49%) 
та ціни на тури (39%). Доля продажів туристич-
них послуг через Інтернет складає 13%, перева-
жна частина перепадає на оплату авіаквитків. 

Унікальні властивості Інтернет дозволяють 
використовувати його як ефективний засіб для 
проведення рекламних кампаній. Дослідження 
показують, що реклама в Інтернет може вплива-
ти на користувачів туристичних продуктів на-
віть більш ефективно, ніж теле- або радіорекла-
ма. Згідно оцінкам спеціалістів, у 2010 році до-
хід від реклами в Інтернет збільшився на 15% і 
склав $26 млрд. [7]. Така ж тенденція властива і 
українському ринку. 

Іншою проблемою для фірм індустрії тури-
зму є пошук сайтів і інформації, що представляє 
маркетинговий інтерес для конкретної туристи-
чної фірми [8]. До основних ресурсів необхідної 
інформації відносяться розділи туристського 
профілю на сайтах загального призначення, ту-
ристичні портали України, сайти туристичних 
операторів та агентств тощо. Якщо сайт фірми 
достатньо добре відвідується, то можна провес-
ти анкетування відвідувачів. Але оскільки запо-
внення анкети потребує деяких зусиль, необхід-
на достатня мотивація для того, щоб змусити 
відвідувача сайту витратити декілька хвилин на 
її заповнення. Такою мотивацією може стати 
об’ява про розіграш путівки серед тих, хто за-
повнив анкету. 

Іншим важливим напрямом використання 
Інтернет у туризмі є розвиток у останній час так 
званого віртуального туризму. Це може бути 
подорож по музеях (Києво-Печерська Лавра – 
www.lavra.ua; Національний музей історії Києва – 
www.nmiu.org.ua та ін.) або іншим видатним мі-
сцям, не покидаючи власний будинок з викори-
станням комп’ютера. Такі подорожі здійснюють 
подвійний вплив на «віртуальних туристів» – 
вони не тільки піднімають їх інтелектуальний 
рівень, але і спонукають побачити в реальному 
світі те, що вони зустріли у мережі. Інтернет та-
кож надає можливість побувати у різних части-
нах земної кулі, де встановлені численні веб-
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камери, наприклад, постежити за життям вулиць 
міста Донецьк – webcam.guru.ua/city/Doneck). 
Транслюючи зображення в Інтернет, туристичні 
фірми можуть заохочувати відвідувачів Інтер-

нет відвідати певні готелі або курорти. 
Схема реалізації туристичних послуг з ви-

користанням інтернет-технологій зображена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема реалізації туристичних послуг з використанням інтернет-технологій. 

 

Системи резервування і бронювання пред-
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(Сирена, е-Квіток, UHBS тощо); 
- корпоративні системи бронювання (готелів, 

ресторанів, розважальних центрів тощо); 
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до корпоративних систем бронювання В2В-
системи (Busines-to-biisines), розроблені для 
взаємодії туроператорів з турагентами. 

Інтернет-системи бронювання представля-
ють собою web-сайти з бронювання готелів 
«Вooking.com» (www.booking.com), «ukr-
hotels.com» (http://www.ukr-hotels.com/), 
«ukrainehotel.ru» і «hrs.com». 

Висновки. 
1. Виявлені загальні закономірності та су-

часні тенденції розвитку ринку інформаційних 
технологій у туристичній індустрії як однієї з 
найбільш інформаційно-насиченої галузі на ос-
нові аналізу зарубіжного та вітчизняного досві-
ду. 

2. Встановлено, що можливості глобальної 
мережі Інтернет дозволяють використовувати її 
як ефективний засіб у діяльності туристичних 
фірм, переді всім, в маркетингу. Використання 
онлайнових операцій дозволяє туристській фір-
мі придбати нову аудиторію й охопити послу-
гами значно більші території, відкрити нові фо-
рми роботи з клієнтами, забезпечити можли-
вість постійної взаємодії з партнерами, а також 
отримати доступ до різних інформаційних дже-
рел. 

3. Проведений аналіз технологій інформа-
ційного забезпечення у туристичній галузі та 
запропоновані положення щодо їх використання 
як інструмента ефективного просунення націо-
нального та зарубіжного туристичного продук-
ту. 

Перспективами подальшого дослідження є 
розробка методики розрахунку ефективності 
використання інформаційних технологій на під-
приємствах туризму. 
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ду людей і актуальної інформації, а ключем до 
управління знаннями є доставка потрібних 
знань, потрібним людям і в потрібний час. 

Аналіз літератури. Проблеми створення, 
використання і розповсюдження організаційних 
знань досліджували Б. Мильнер, І. Нонака, Х. 
Такеучі, Р. Грант, П. Друкер, М. Зак, Л. Арго-
тей, К. Гаравеллі, Т. Девенпорт. 

Метою статті є визначення бізнес-моделі 
як основи структуризації організаційних знань 
та виконання наукового узагальнення техноло-
гій управління знаннями, а також формулюван-
ня вимог до культури спільного використання 
знань. 

Виклад основного матеріалу. Побудова 
повної бізнес-моделі підприємства, яка склада-
ється з ключових видів діяльності, партнерів, 
ресурсів, взаємовідносин з клієнтами, сегментів 
споживачів, ціннісних пропозицій, каналів збу-
ту, потоків надходження доходів та структури 
витрат, є основою структуризації бази знань про 
цілі підприємства, його структуру, ресурси, 
процеси і інші об'єкти управління [1]. 

Перш за все, бізнес-модель – це корпорати-
вна пам’ять підприємства, джерело відомостей 
про те, як організований і як повинен працюва-
ти бізнес і звідки підприємство отримує дохід. 

Для традиційної парадигми менеджменту 
детальна інформація про організацію процесів і 
діяльності в цілому не була такою вже значи-
мою. Але за останні 10 років сталися серйозні 
зміни, як в самій економіці, так і в житті кожно-
го окремого підприємства. Корисність викорис-
тання принципів сучасного менеджменту знань 
доведено самим життям – успішністю компаній, 
що реально впроваджують технології управлін-
ня знаннями. 

Навіть добре структуроване знання, яке не є 
доступним його потенційним споживачам, мало 
кого цікавить. Цінність одиниці знань із слаб-
кою доступністю надзвичайно мала. Розрізне-
ність, незв’язаність знань, відсутність уявлення 
про їх поточний стан стає істотною перешкодою 
для їх застосування в інтересах організації [2]. 

Основні завдання менеджменту знань – це 
створення працюючої технології пошуку, витя-
гання, генерації або формування, структуриза-
ції, зберігання і представлення такої інформації. 

У багатьох випадках в центрі уваги опиня-
ється завдання «пошуку». Причому при цьому 
якось змішуються проблеми просто пошуку по-
трібної інформації за запитами, пошуку знань, 
як прихованих закономірностей, що містяться в 
усьому масиві корпоративної інформації, і реа-
лізацію запитів до бази знань підприємства, в 
яку поміщена вже добре структурована інфор-
мація. Вважатимемо, що зусилля із первинного 

пошуку і витягання знань завершуються їх впо-
рядковуванням і структуризацією в певних фо-
рматах. 

Для структуризації інформації велике зна-
чення мають «онтології», розроблені при побу-
дові бізнес-моделі. Онтології визначають слов-
ник, спільно використовуваний в системі мене-
джменту знань для спрощення комунікації, спі-
лкування, запам'ятовування і представлення 
знань [3]. 

Але не усі дані піддаються такого роду про-
стій структуризації – як відомо, в базі знань су-
часних компаній може зберігатися і різноманіт-
на повнотекстова, аудіо- і відеоінформація. Для 
забезпечення умов для ефективного пошуку та-
кої інформації застосовуються різні мови її роз-
мітки – від усім відомих мов гіпертекстової об-
робки, до мов представлення знань, що спеціа-
льно розробляються. Наприклад, відкритий про-
ект по мові знань KML (Knowledge Markup 
Language) для створення глобальної Відкритої 
Бази Знань в Інтернет. KML повинен забезпечи-
ти високий рівень структуризації і зв’язаності 
знань представлених в мережі. Подібні мови ро-
змітки можуть бути з успіхом використані і для 
роботи з корпоративним знанням. 

Складніше питання із зберіганням і пошу-
ком (наданням зацікавленому споживачеві усе-
редині підприємства) процедурних знань. Ці 
знання є не пасивними, а активними. Їх можна 
розглядати як різновид даних тільки поза кон-
текстом і особливостями їх використання. Тому 
не можна, як пропонується багатьма, усе звести 
виключно до проблеми побудови системи збері-
гання документів-регламентів, тобто «системи 
управління електронним архівом» – типу EDM 
(Electronic Document Management). 

Правильне рішення носить характер «аси-
метричної відповіді» і полягає в зміщенні акце-
нтів від кінцевих документів до внутрішнього 
представлення процедурного знання [4]. Мене-
джментом компанії представлені знання з орга-
нізації діяльності компанії у вигляді її бізнес-
моделі. Тобто сучасним рішенням в області до-
кументування діяльності є підтримка не системи 
взаємопов’язаних документів, а системи взає-
мопов’язаних інформаційних моделей підпри-
ємства, які і породжуватимуть необхідні доку-
менти. І, головне, завдяки такій технології ство-
рення документів з єдиної моделі вони не супе-
речитимуть один одному. 

Зберігання процедурного знання у виді біз-
нес-моделі дає ще декілька корисних можливос-
тей. 

По-перше, в таку модель набагато простіше 
вносити зміни, чим в традиційні паперові рег-
ламенти або моделі, побудовані за допомогою 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 

 219 

чисто графічних систем моделювання (типу 
ARIS Toolset або BPWin). Це прискорює рішен-
ня завдань по зміні політики і перебудови дія-
льності у відповідь на нові умови бізнесу. 

По-друге, знання, представлені в моделі як 
сукупність класифікаторів предметних областей 
і зв’язків-стосунків між ними, можуть бути ос-
новою бази знань продукційних експертних си-
стем, вживаних для підтримки ухвалення рі-
шень. 

І, нарешті, стає можливим безпосередній 
доступ до внутрішнього представлення інфор-
мації. Це дозволяє робити ситуативні запити до 
моделі, отримуючи будь-яку інформацію. Тоб-
то, окрім стандартних управлінських докумен-
тів (від документованих процедур виконання 
процесів до посадових інструкцій співробітни-
ків) можна оперативно виводити відповіді, на-
приклад, на такі питання: «В яких процесах за-
діяний документ», «На підставі яких даних фо-
рмується звіт», «Хто реалізує цю операці», «Іс-
торія функцій, що виконуються вибраним під-
розділом» тощо [5; 6]. Причому тут дуже важ-
лива можливість представлення цієї інформації 
через відповідну візуалізацію. 

Взагалі, знаходження вдалої візуалізації для 
представлення знань виключно продуктивно. 
Візуалізація знань дозволяє значно скоротити 
час їх засвоєння. Оскільки інформація в цьому 
випадку сприймається відразу і цілком, як об-
раз. А сучасні дослідження психологів дово-
дять, що людині властиво мислити (і за-
пам’ятовувати) образами, графічною інформаці-
єю, ніж числовою і текстовою. Крім того, наоч-
ність дозволяє виявити нові закономірності – а 
це і є нове знання. 

Наприклад, система Knowledge Map (Карта 
знань) позиціонує себе як засіб активного візуа-
льного представлення бізнесу. Аналітичні мож-
ливості Knowledge Map дозволяють підтримува-
ти так звану «видимість» клієнта. Хороша ви-
димість покращує оперативні і стратегічні рі-
шення відносно клієнтів за рахунок здатності 
організації ефективно об'єднувати, аналізувати і 
надавати інформацію [1; 3]. 

Зокрема видимість дає такі можливості: 
- наявність ясної картини цільового ринку і 

його можливостей, ризиків і тиску конкурен-
тів і чітка стратегія, що формується завдяки 
такій ясності; 

- можливість розвитку нових товарів, каналів 
обслуговування, маркетингових ініціатив за-
вдяки глибокому розумінню пріоритетних 
потреб клієнтських сегментів; 

- здатність контролювати зміни у клієнтській 
базі, щоб ідентифікувати і враховувати успі-
хи і невдачі з метою оптимізації маркетингу, 

продажів і сервісу клієнтів, в розрізі продук-
тів і їх функціональних властивостей; 

- надання співробітникам, що здійснюють без-
посередні контакти з клієнтом потужні засо-
би аналізу і прогнозу, які максимізували цін-
ність кожного контакту; 

- отримання шляхом натиснення однієї клаві-
ші повного образу клієнта всякий раз, коли 
він входить в контакт, що допомагає вести 
ефективний і вільний від конфліктів діалог. 

Підприємства повинні мати інфраструктуру 
для поширення і спільного використання явних 
(і неявних) знань, користуватися сховищами ін-
формації, що містять колективні знання. Персо-
нал повинен мати доступ до усіх видів корпора-
тивної інформації зі свого робочого місця [3]. 

Свого часу система Lotus Notes стала одним 
з перших засобів зберігання якісної і докумен-
тальної інформації. Проте сьогодні, у зв'язку з 
бурхливим розвитком Internet, системи менедж-
менту знань в корпоративних рішеннях все час-
тіше використовують Web-технології. 

Web-середовище ламає сталі ієрархічні сто-
сунки в організаціях, полегшуючи доступ до ін-
формації, дозволяють командно-орієнтованим 
підприємствам спілкуватися і обмінюватися до-
свідом. Організації переходять до командної або 
проектної моделі роботи. Нові рішення 
з’являються в процесі спільної роботи фахівців 
в різних областях. 

Суть інформаційної системи, заснованої на 
Web-технологіях, в її технологічній єдності як 
для зовнішнього споживача, так і для внутріш-
нього користувача. Залишаючись в одному і то-
му ж операційному середовищі, використовую-
чи один і той же інтерфейс, він дістає доступ як 
до інформаційних ресурсів компанії, так і до ін-
формаційних ресурсів усього Internet. 

У сучасних організаціях до відповідних се-
гментів Інтернет мають доступ як керівники 
компанії, так і співробітники різних її підрозді-
лів. Класичними прикладами розвинених мереж 
такого роду, що містять зовнішні і внутрішні 
знання, використовувані дійсно в планетарному 
масштабі, є корпоративні мережі міжнародних 
консалтингових компаній великої п'ятірки, тра-
нснаціональных концернів (Shell, Motorola, 
General Motors), гігантів ІТ-індустрії (IBM, 
Compaq, Dell, Oracle, SAP). 

Систематизовані знання з великих сховищ 
корисного досвіду доступні співробітникам цих 
фірм з будь-якої точки світу, і їх менеджери і 
фахівці мають можливість в потрібний момент 
«підглянути» успішний досвід своїх колег з різ-
них галузей і підрозділів і при необхідності зв'я-
затися з визнаними експертами з конкретної 
предметної області. Портал забезпечує доступ 
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до усієї необхідної корпоративної інформації і 
використовуваних застосувань для усіх автори-
зованих користувачів через єдиний web-
інтерфейс [3; 4; 6]. 

Універсальне рішення, що забезпечує дос-
туп до інформації у рамках системи менеджме-
нту знань – це корпоративні портали знань. Під 
корпоративним порталом знань зазвичай розу-
міють єдиний засіб доступу до корпоративної 
інформації, що дозволяє співробітникам взає-
модіяти один з одним, зв’язувати інформацію з 
колективним розумінням, системою цінностей і 
досвідом. 

Корпоративний портал знань має наступні 
переваги [1; 5]: 
- за допомогою порталу інформація доступна в 

будь-який день 24 години в добу; 
- дозволяє чітко систематизувати контент 

(тобто ці самі знання) і надати ефективні за-
соби навігації для користувачів; 

- дозволяє надати засоби управління контен-
том для різних груп співробітників – джерел 
знань; 

- може надавати ефективні можливості пошу-
ку, причому більшість сучасних методів по-
шуку включають засоби інтелектуального 
пошуку і візуальні моделі; 

- дозволяє легко доносити до усіх працівників 
необхідну інформацію за допомогою персо-
нальних сторінок, каналів новин або дошки 
оголошень; 

- заохочує внутрішньокорпоративний обмін 
інформацією за рахунок наявності різних 
конференцій і форумів, а також дозволяє без 
великих витрат надати інші web-сервіси для 
роботи як усередині, так і поза компанією (з 
клієнтами і партнерами); 

- має усі властивості звичайного порталу, на-
приклад: персоналізація для кінцевих корис-
тувачів, організацію клієнтського місця, роз-
поділ ресурсів, відстежування виконання ро-
біт, активний доступ до інформації з безлічі 
гетерогенних джерел; 

- до порталу можуть входити база об’єктів 
порталу, база документів, web-клієнт, підси-
стема інтеграції із зовнішніми середовищем; 

- включення web-клієнтів до складу порталу 
пояснюється активною роллю, яку грають 
користувачі, що управляють сервісами і кон-
тентом порталу. 

У зв’язку з тим, що система менеджменту 
знань може розглядатися як система, орієнтова-
на на виявлення, створення і використання 
знань, що підтримують стратегічні напрями ро-
звитку компанії і поточну операційну діяль-
ність, то найбільш важлива інформація, яка має 
бути доведена до кожного співробітника, – це 

«цілі і показники», які задають «стратегічний 
вектор» компанії і корпоративні стандарти – ре-
гламенти діяльності персоналу. 

Функції рішення по обміну знаннями даре-
мні без зацікавлених учасників. Для того, щоб 
база знань була значущою, вона повинна засто-
совуватися в усій організації, інакше картина 
ресурсів компанії залишиться незавершеною. 

І це питання не лише побудови ефективної 
системи, але і створення корпоративної культу-
ри. 

У корпоративній культурі обміну знаннями 
перше і основне – це необхідність побудови 
співтовариств. Без них будь-які спроби поши-
рювати знання марні. Визначено, що хоча сти-
мулювання і виступає показником спільного ви-
користання знань, спочатку необхідно зрозуміти 
важливість формування усередині підприємства 
таких груп, які допомагали б людям знаходити в 
цьому процесу свої особисті передумови. 

Дуже важливо зуміти подивитися за рамки 
традиційних організаційних конструкцій, таких 
як робочі групи і географічні підрозділи, знайти 
області природного об'єднання співробітників в 
коаліції. 

Тому при постановці системи менеджменту 
знань дуже важлива її правильна організаційно-
функціональна підтримка. При цьому головне 
управлінське завдання при впровадженні «ме-
неджменту знань» або «менеджменту, заснова-
ного на знаннях» – знайти баланс 
- між формалізацією управління і спілкування 

(регламентованими структурами і процеса-
ми) і неформальною організацією корпора-
тивної життєдіяльності; 

- між інтересами усіх зацікавлених сторін; 
- між шаблонними і нестандартними мислен-

ням і поведінкою. 
Рішення цих завдань може бути передане 

спочатку у функціональну відповідальність ме-
неджерів з персоналу, а потім розподілятися 
між персоналом компанії. HR-менеджери по-
винні забезпечити формування культури роботи 
зі знаннями і стимулювання персоналу в проце-
сах управління знаннями. 

Висновки. 
1. Бізнес-модель відображає основні аспек-

ти знань про підприємство і дозволяє отримати 
правильні відповіді на питання, які мають сут-
тєве значення стосовно ключових видів діяль-
ності, партнерів, ресурсів, взаємовідносин з клі-
єнтами, сегментів споживачів, ціннісних пропо-
зицій, каналів збуту, потоків надходження до-
ходів та структури витрат. Представлення знан-
ня про організацію діяльності підприємства у 
вигляді його бізнес-моделі створює технологію 
підтримки системи взаємопов’язаних інформа-
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ційних процесів підприємства, які і породжують 
необхідні документи. 

2. Для ефективного пошуку та зберігання 
інформації застосовуються мови гіпертекстової 
обробки, розробляються мови представлення 
знань KML (Knowledge Markup Language), ви-
користовуються системи зберігання якісної до-
кументальної інформації (Lotus Notes) та систе-
ми управління електронним архівом типу EDM 
(Electronic Document Management). 

3. Універсальне рішення, яке забезпечує до-
ступ до інформації у рамках системи менедж-
менту знань – це корпоративні портали знань, 
засоби доступу до корпоративної інформації, що 
дозволяють співробітникам взаємодіяти один з 
одним, зв’язувати інформацію з колективним 
розумінням, системою цінностей і досвідом. 

4. Функції рішення з обміну знаннями да-
ремні без зацікавлених учасників. Для того щоб 
база знань була значущою, вона повинна засто-
совуватися в усій організації. Культура спільно-
го використання знань при оцінці менеджерів 
повинна забезпечувати врахування не лише ре-
зультати їх рішень, але також і знання, викорис-
тані в процесі ухвалення рішень. 

Напрямом подальших досліджень розгляну-
тих проблем є застосування запропонованих 
підходів і технологій управління знаннями у 
конкретній предметній сфері. 
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Постановка проблемы. Исследования по-

ведения в экономике в настоящее время опира-
ются в большей части на математические моде-
ли, разработанные в рамках теории игр, которая 
предполагает значительную схематизацию в 
представлении поведения в форме игры. Оче-
видно, что не всякое реальное экономическое 
поведение, даже в простых ситуациях, можно 
представить как игру в условиях конкретного 
окружения, конкретной обстановки. Из моделей 
теории игр, например, невозможно вывести це-
лостное целевое поведение, когда в реальной 
ситуации выбирается не оптимальная стратегия, 
которая следует из решения для некоторой иг-
ры. 

Анализ литературы. Единого определения 
модели Homo economicus и, соответственно, вы-
текающей из нее модели экономического пове-
дения в современной науке не существует. В 
фундаментальной работе В. С. Автономова [1] 
проведен комплексный анализ всех существо-
вавших на конец прошлого века моделей Homo 
economicus, а также представлений экономиче-
ского поведения в рамках этих моделей. 

В работе [2] проанализированы основные 
недостатки моделей экономического поведения, 
основанных на предпосылках о рациональности 
и максимизации, вытекающих из идей утилита-
ризма и рационализма. Выделение в поведении 
«рациональности» и «зашумлений» (институты, 
ошибки и т. д.) не согласуется с положениями 
современной нейробиологии, психологии, со-
циологии и биологии [2–6]. Экспериментальные 
данные об экономическом поведении явно про-
тиворечат прогнозам неоклассической модели 
человека, однако эти данные описываются, в 
основном, в статусе частных «эффектов», кото-
рым недостает системности [2; 3]. Вместо выде-
ления «эффектов» была предложена улучшен-
ная модель человека экономического, с обнов-
ленными ее предпосылки на основе современ-
ных данных и концепций смежных наук [2]. 

Для улучшенной модели экономического 
поведения была выбрана математическая мо-
дель теории игр [2; 7]. Собственно, этот выбор 
сузил возможности предложенной улучшенной 
модели поведения. Выбор теории игр вполне 
понятен, поскольку основное значение теории 
игр состоит в том, что она дает ориентацию то-
гда, когда применение другого математического 
аппарата неясно или невозможно из-за отсут-
ствия необходимой информации других эффек-
тивных способах описания моделей, допускаю-
щие иные математические теории. 

Цель статьи состоит в предложении моде-
ли целевого экономического поведения, осно-

ванной на последних данных и моделях нейро-
биологии, поведенческой экономики, нейроэко-
номики и математических методах анализа, мо-
делирования разработки сложных информаци-
онных систем сопровождения экономических 
процессов в регионе, корпорациях, предприяти-
ях, отдельных хозяйствах и производителях. 

Изложение основного материала. Иссле-
дования психологов, нейробиологов и, особен-
но, этологов создали совершенно определенное 
представление о поведении, стратегиях поведе-
ния как результате выполнения программы (ал-
горитма) либо унаследованной в результате 
эволюции, либо возникшей в результате обуче-
ния. Следует отметить, что эти представления 
не только не противоречат, напротив, полно-
стью соответствуют представлениям Г. С. Бек-
кера об экономическом подходе к поведению, в 
том числе и поведению человека [8]. 

Теория игр и математический формализм 
дифференциальных уравнений позволяют стро-
ить модели с очень большими ограничениями 
[7; 9]. Приближение этих моделей к реальным 
условиям, введение более мягких ограничений 
приводят к очень сложным и зачастую неразре-
шимым формальным выражениям для анализа 
поведения. В то же время использование мето-
дов логического и объектно-ориентированного 
программирования в полной мере соответству-
ют системным описаниям поведения как ре-
зультата работы как отдельных алгоритмов, так 
и коллективов алгоритмов [10]. 

Исследованиями адаптивного поведения, 
механизмов его формирования с помощью спе-
циально разработанного информационного ана-
лиза было установлено, что первоначально при 
попадании в незнакомую экспериментальную 
среду, независимо от ее сложности, в течение 
достаточно короткого времени устанавливаются 
конечный объем паттернов или алфавита пове-
дения, а также устанавливаются правила обра-
зования из «букв» этого алфавита «слов» и 
«предложений» [10–12]. Решение поставленной 
в экспериментальной среде задачи, сложное по-
ведение, адаптированное к данным условиям, 
означает правильно построенное в соответствии 
с наработанными правилами «предложение». 

После отбора алфавита из паттернов пове-
дения за счет процесса перекомбинаций проис-
ходит формирование всех возможных способов 
поведения в среде, из которых может быть ото-
бран один из вариантов в качестве оптимально-
го и единственного способа поведения. Приня-
тый членами группы, популяции, вида опти-
мальный сценарий в такой среде может закре-
питься генетически и стать эволюционно ста-
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бильной стратегией. Таким образом, эволюци-
онно стабильная стратегия представляет собой 
устойчиво сложившийся комплекс паттернов 
поведения адаптивного поведения в определен-
ных условиях. 

Методология объектно-ориентированного 
программирования и разработки интегрирован-
ных программных комплексов поддержки при-
нятия решений и сопровождения бизнес-
процессов предприятий, корпораций, сопровож-
дения экономических процессов региона в пол-
ной мере отвечает требованиям гибкого подхода 
к компоновке моделей поведения отдельных 
людей, хозяйств, экономических структур, ком-
плексов [10; 13; 14]. Суть методологии состоит 
в проектировании, разработке модели от дан-
ных. Разработка сводится к поиску абстракций 
данных, наиболее подходящих для конкретной 
задачи, проблемы. Каждая абстракция реализу-
ется в виде класса, который и становится еди-
ницей описания, построения модели поведения 
[10]. В нашем случае проектирование от данных 
означает отбор паттернов поведения как эле-
ментов некоторого алфавита, распределения их 
по классам и установления правил объединения 
их в целостные программы поведения, направ-
ленного на решение стоящей задачи. 

Объектно-ориентированный анализ исполь-
зуется для проектирования сложных программ-
ных комплексов [13; 14]. Когда анализ применя-
ется к непрограммной системе или не связан с 
разработкой программного обеспечения, то он 
используется для достижения следующих целей: 
- выделения частей системы и составления их 

описания; 
- определения роли и взаимодействия каждой 

из частей системы. 
Основной концепцией объектно-ориентиро-

ванного программирования являются понятия 
класса и объекта. Класс описывает на некото-
ром языке сущности или объекты, возникающие 
в процессе исполнения программы. Если рас-
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Объекты могут взаимодействовать между 
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В разработке программ моделирования це-
левого экономического поведения большую 
роль сыграет опыт разработки и эксплуатации 
информационных систем поддержки принятия 
решений, информационного сопровождения 
бизнес-процессов как малых, так и крупных 
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У статті дається авторське бачення проблеми і пропонується вдосконалене поняття «тури-
стсько-рекреаційний потенціал території». Запропонована трирівнева систематизація основних 
структурних її компонент, а також побудована модель створення рекреаційного продукту ТРК 
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In the article author vision of problem is given and the improved concept «tourist and recreational of 
territory». Three-level systematization of basic structural its component is offered, and also the model of 
creation of recreational product TRC (cluster) is built in accordance with his possibilities and demand. 

Key words: tourist and recreational potential of territory, concept, systematization, tourist and recrea-
tional рекреационный product. 

 
Постановка проблемы. Развитие турист-

ско-рекреационной сферы в Крыму в значи-
тельной мере зависит от воздействия целого ря-
да факторов ресурсного, экологического, соци-
ально-экономического, этнического, политиче-
ского и историко-культурного характера, кото-
рые обладают присущими только данной терри-
тории особенностями. Немаловажное значение 
имеют также затянувшийся мировой экономи-
ческий кризис и продолжающийся процесс ре-
формирования экономических отношений в 
Украине, которые не могу не оказать суще-
ственного влияния на проблему реализации 
имеющегося туристско-рекреационного потен-

циала Крыма и экономику его природопользо-
вания. Тем не менее, необходимость развития 
туристско-рекреационной деятельности в Кры-
му диктуется принятой «Стратегией развития» 
[1], которая актуализирует раскрытие турист-
ско-рекреаци-онного потенциала территории 
как обобщающей системной характеристики со-
вокупности имеющихся рекреационных ресур-
сов, определяющих возможности и ограничения 
кластерной интеграции предприятий по созда-
нию целостного туристско-рекреационного 
комплекса (ТРК). 

Анализ исследований и публикаций пока-
зывает, что большой вклад в изучение турист-
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ско-рекреационного потенциала территорий 
(ТРПТ) в разное время внесли российские ис-
следователи В. І. Азар [2], А. М. Ветинев [3], 
И. В. Зорин и В. А. Квартальнов [4], А. С. Кус-
ков [5], Т. В. Николаенко[6], а также такие оте-
чественные ученые, как О. Ф. Балацкий [7], 
А. А. Бейдик [8], А. П. Голиков [9], В. Ф. Кифяк 
[10], О. А. Любицева [11], В. П. Руденко [12] и 
др. Однако проблема характеристики и оценки 
влияния ТРПТ на развитие туристско-рекреаци-
онной сферы до сих пор находится в сфере 
научных интересов исследователей. Это осо-
бенно заметно в последние годы, когда требует-
ся четкая и конкретная трактовка понятия «ту-
ристско-рекреационный потенциал» для созда-
ния у специалистов по туризму однозначных 
представлений о данном термине. Конкретного 
сущностного определения и общепринятых 
профессиональных трактовок выражения «ту-
ристско-рекреационный потенциал», к сожале-
нию, пока не существует. В настоящее время, к 
примеру, возникает необходимость анализа 
возможности формирования ТРПТ Крыма как 
основы создания конкурентоспособного в миро-
вом аспекте ТРК на основе кластерной интегра-
ции предприятий. 

Многоплановость, сложность, а также недо-
статочность разработки задач формирования ре-
сурсного потенциала развития рекреации и ту-
ризма указывает на наличие ряда нерешенных и 
дискуссионных вопросов, требующих их ком-
плексного изучения и научного осмысления. 
Нерешенные аспекты затронутой проблемы 
позволяют сформулировать цель данной рабо-
ты, которая заключается в установлении эконо-
мической природы и уточнении составляющих 
туристско-рекреационного потенциала террито-
рии как обобщающей системной характеристи-
ки совокупности имеющихся рекреационных 
ресурсов территории, определяющих возможно-
сти и ограничения предприятий соответствую-
щего кластера по созданию рекреационного 
продукта с определенными количественными и 
качественными параметрами. 

Изложение основного материала. Под 
термином «потенциал» [лат. potentia – возмож-
ность, мощность] понимаются источники, воз-
можности, средства, запасы, которые могут 
быть использованы для достижения обуслов-
ленной цели или возможности индивида, обще-
ства, государства в определенной области [13, с. 
652]. 

В то же время понятие «ресурс» в словаре 
С. И. Ожегова [14, с. 677] трактуется как «запа-
сы, источники чего-нибудь» и приводятся при-
меры: «природные ресурсы», «трудовые ресур-
сы» и т. п. 

Термин «потенциал» весьма близок к поня-
тию «ресурс», однако отличается, с нашей точки 
зрения, тем, что подразумевает под собой не 
только совокупность источников, возможностей 
или средств с их характеристиками, но и доста-
точно четкую связь с обусловленной целью, для 
достижения которой он определяется. Понятие 
«ресурс», хотя и характеризуется своим назна-
чением, но не связан с конкретным пользовате-
лем. Так, например, финансовые ресурсы могут 
быть использованы любым субъектом хозяй-
ственной деятельности, любым индивидуумом. 
Рекреационные территории в общем случае ис-
пользуются и местными жителями, и туристами, 
и любой сферой экономики. Если же мы гово-
рим о туристско-рекреационном потенциале 
территории, то, естественно, подразумеваем ха-
рактеристики, присущие туристским пользова-
телям. 

Существует множество точек зрения по 
определению понятия ТРПТ. Различные иссле-
дователи рассматривают его под разными угла-
ми зрения в зависимости от направления иссле-
дований и отдают предпочтение «своим» импе-
ративам. Развитие рекреационно-туристической 
индустрии зависит от ресурсных, географиче-
ских, экологических, экономических, политиче-
ских и ряда других факторов. Однако преобла-
дающим, доминирующим является ресурсный 
подход, поскольку именно он в совокупности 
определяет возможность и эффективность орга-
низации туристско-рекреационной деятельности 
на конкретной территории за счет ее природных 
и антропогенных ресурсов. Рассмотрим имею-
щиеся понятия и определения тех авторов, ко-
торые, на наш взгляд, представлены наиболее 
полно. 

Известный исследователь (географ) Т. В. 
Николаенко под рекреационным потенциалом 
территорий понимает «всю совокупность при-
родных, культурно-исторических и социально-
экономических предпосылок для организации 
рекреационной деятельности на определенной 
местности» [6]. Он считает, что в сущность ре-
креационного потенциала входит понятие 
«условия и факторы развития рекреационной 
деятельности», что, на наш взгляд, является 
весьма важным. 

И. В. Зорин и В. А. Квартальнов трактуют 
рекреационный потенциал более прагматично – 
как «отношение между фактической и предель-
но возможной численностью (потоков) тури-
стов, определяемой исходя из наличия рекреа-
ционных ресурсов» [4]. Этот подход, по нашему 
мнению, в большей степени несет в себе орга-
низационно-экономический оттенок, необходи-
мый для формирования ТРК, что весьма важно в 
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свете реализации упомянутой ранее «Страте-
гии». В то же время указанные авторы [4] упо-
требляют и такие понятия, как «потенциал при-
родно-ресурсный» – совокупность природных 
ресурсов туристского региона, которые исполь-
зуются или могут быть использованы в инду-
стрии туризма с учетом тенденций их развития; 
«рекреационно-ресурсный потенциал террито-
рии» – совокупность природных возможностей 
конкретного региона с учетом сложившихся в 
нем культурно-исторических и социально-
экономических предпосылок для организации 
разнообразной рекреационной деятельности. 

Последнее определение нам импонирует 
тем, что, во-первых, рекреационно-ресурсный 
потенциал территории представлен как «сово-
купность», т. е. элементы изучаемого явления 
рассматриваются не отдельно, а именно в сово-
купности – в сочетании, единении и во взаимо-
действии между собой [14, с. 742]; во-вторых, в 
этом определении говорится не только о пред-
посылках, но и возможностях рассматриваемой 
территории к рекреационной деятельности, что, 
собственно, отвечает сути определения «потен-
циала». 

Таким образом, ТРПТ в нашем понимании 
является, по существу, рекреационно-ресурсным 
потенциалом территории, поскольку именно он 
определяет возможность и эффективность орга-
низации туристско-рекреационной деятельности 
путем активизации ее антропогенных и природ-
ных ресурсов. То есть в данном случае идет 
речь о том, что любой потенциал, в том числе и 

туристско-рекреационный, хотя и является ба-
зой развития соответствующей деятельности, по 
своей сути является достаточно инертной кате-
горией. Его необходимо заставить работать, ак-
тивизировать, тогда он в состоянии давать нуж-
ный социальный и экономический эффект. 

Исходя из этих позиций, возникает необхо-
димость уточнения качественно-количественно-
го ТРПТ на основе установления его ресурсных 
составляющих и экономической природы как 
обобщающей системной характеристики сово-
купности имеющихся рекреационных ресурсов 
территории. 

На основе компаративного анализа трудов 
ранее приведенных специалистов [3–7; 11; 12] 
можно заключить, что природные ресурсы яв-
ляются ведущим фактором, определяющим ре-
креационное использование территории, и вме-
сте с культурно-историческими (антропогенны-
ми) рекреационными ресурсами становятся ба-
зисом, определяющим аттрактивность (привле-
кательность) территории и формы рекреацион-
ной деятельности той или иной дестинации. Тем 
не менее, для полноты определения потенциала 
и его активизации в перспективе, на наш взгляд, 
этого недостаточно. Его базовые составляющие 
необходимо содержательно дополнить такими 
компонентами, как инфраструктура территории, 
обеспечивающая возможность ее эксплуатации 
для нужд рекреантов, регламентирующие ком-
поненты, социально-экономическая и экологи-
ческая составляющие, другими элементами ин-
ституционального характера (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основные компоненты туристско-рекреационного потенциала территории. 
 

Как видно из приведенной иллюстрации, 
ТРПТ представляет собой трехуровневую си-
стему компонентов: базисные, дополнительные 
и вспомогательные составляющие аттрактивно-
го (первый уровень), ограничительного и обес-
печивающего характера (2-й и 3-й уровни), ко-
торые в совокупности и при их активизации 

способны обеспечить процесс реального функ-
ционирования туристско-рекреационного ком-
плекса (кластера) по производству соответ-
ствующего продукта. 

Приведенная систематизация ТРПТ (см. 
рис. 1) не претендует на некое совершенство и 
объективность. Некоторые элементы представ-
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ленных компонент не совсем однозначны. Их 
сложно отнести к той или иной составляющей 
рассматриваемого потенциала, что заметно при 
более детальном их рассмотрении (табл. 1). Тем 

не менее, любая систематизация позволяет 
глубже понять онтологическую сущность рас-
сматриваемой категории и стать своеобразным 
фундаментом для дальнейших исследований. 

Таблица 1. 
Детализация компонент туристско-рекреационного потенциала территории. 

 

Наименование Содержание 
БАЗИСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Природные ресурсы 
(естественные условия) 

рекреационные ресурсы: 
природные комплексы; леса и горы; аквальные ресурсы и комплексы; 
лечебные и климатические местности; минеральные воды; грязи, озоке-
рит 
рекреационные условия (свойства среды): 
климат; биологическая и геологическая привлекательность; эстетич-
ность; пейзажное разнообразие ландшафтов; количество солнечных дней 
в году; продолжительность активного сезона и залегания снега в горах 

Культурно-исторические ресурсы 
(антропогенные условия) 

памятники и памятные места; храмы, музеи; археологические досто-
примечательности; архитектурные ансамбли; парковые и лесопарковые 
зоны; культурно-исторические события; этнографические и религиоз-
ные объекты показа; спортивные уникальные объекты  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
Инфраструктурные средства размещения и обслуживания туристов: 

гостиницы; туристские базы; санатории; пансионаты; профилактории; 
курортные больницы; кемпинги, мотели, ботели, флотели и т.п.; част-
ный жилой сектор 
специализированные туристские организации: 
туроператоры и турагенты; экскурсионное бюро и бюро гидов; реклам-
но-информационные туристские учреждения; ассоциации и государ-
ственные органы по регулированию развития туризма; комитеты и де-
партаменты туризма; общественные туристские организации и объеди-
нения 
инфраструктура общетерриториального назначения: 
транспортные коммуникации и базы производственной инфраструкту-
ры; предприятия торговли, ЖКХ, службы МВД и чрезвычайных ситуа-
ций; медслужба; финансовые учреждения; связь; места культурного и 
спортивного отдыха, развлечения и т.п. 

Регламентирующие (ограничения) международные нормы и обязательства, законы, постановления, указы, 
нормы и нормативы всех уровней страны, целевые и комплексные про-
граммы развития макро- и мезоуровня, уставы предприятий 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
Социально-экономические социальные: 

социально-демографические характеристики; уровни безработицы и 
инфляции; безопасность территорий и уровень преступности; роль 
профсоюзов; уровни взаимосвязей с общественными организациями; 
уровень социального и образовательного уровня населения; культурные 
ценности населения и его ментальность 
экономические: 
социально-экономическая ситуация территории; уровень государствен-
ного вмешательства; взаимоотношения с местными органами власти; 
ассортимент услуг и их диверсификация, качество услуг и их аттрак-
тивность: финансовые технологические, материальные и трудовые ре-
сурсы; эффективность инновационной деятельности; развитие квали-
фикации персонала и его профессионального мастерства; организаци-
онные формы туристско-рекреационных предприятий и тенденции их 
развития; уровень менеджмента: информационная система территорий; 
маркетинг территорий; инвестиционная привлекательность, конкурен-
тоспособность и международное сотрудничество; научное сотрудниче-
ство; уровень коррупции;  

Институциональные внешние институты: 
международные институты и институты макроуровня (например, соб-
ственности, государства и рынка), регулирующие процессы на всем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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национальном экономическом пространстве; мезо- и микроинституцио-
нальные среды определяющие правила на уровне региональных систем 
и организаций, регулируют их деятельность и взаимодействие (рынок, 
конкуренция, трансакционные издержки и т.п.) 
внутренние институты (наноинституциональные): 
неформальные ограничения и традиции; 
формальные правила; 
механизмы принуждения, обеспечивающие выполнение правил (дея-
тельность человека и его контракты, правовые, моральные, религиоз-
ные нормы, правила и принципы, культурные образцы, привычки, типы 
мышления и модели поведения; менеджмент, система принятия реше-
ний и достижение запланированных результатов) 

Экологические экологическая безопасность территории; минимизация влияния про-
мышленных предприятий на экосистему; строительство (реконструк-
ция) систем водоснабжения и водоотвода; создание мест для хранения 
бытовых отходов и их утилизации; внедрения безотходных технологий; 
сохранение и развитие объектов природных ресурсов; сохранение сель-
скохозяйственных земель; противооползневые и берегоукрепительные 
мероприятия; сохранение и улучшение аквального и пляжного фонда; 
гармоничное совмещение охраны природы с экономическим использо-
ванием природных ресурсов заповедных объектов и территорий 

 

Проведенный компаративный анализ и 
обобщение широко известных [3–6] и других, 
менее известных, трактовок понятия «турист-
ско-рекреационный потенциал территорий» 
позволили обосновать и предложить уточняю-
щее качественное определение ТРПТ с учетом 
его целевой направленности. 

ТРПТ представляет собой совокупность ис-
пользуемых и неиспользуемых природных, 
культурно-исторических ресурсов, а также со-
циально-экономических, инфраструктурных и 
экологических предпосылок с учетом институ-
циональных и нормативно-правовых ограниче-
ний и тенденций развития рекреационной тер-

ритории, направленных на создание и реализа-
цию аттрактивного туристско-рекреационного 
продукта. 

Туристско-рекреационный продукт, его по-
лезность базируется на ресурсном потенциале 
территории и заключается в удовлетворении 
конкретных потребностей людей в восстановле-
нии их работоспособности и оздоровлении, в 
чем состоит основная миссия ТРК. Составляю-
щие туристско-рекреационного продукта могут 
существовать только в совокупности и реально 
отражают все элементы комплекса услуг, кото-
рые может предложить ТРК рекреантам в ту-
ристской дестинации (рис. 2). 
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Рис. 2. Формирование туристского продукта ТРПТ на примере АРК. 
Приведенная иллюстрация (см. рис. 2) де-

монстрирует туристско-рекреационный потен-
циал территории как базу производимого про-
дукта, состоящего из благ в материальном виде 
(различные курортные товары) и в невеще-
ственной форме (оздоровительные услуги, впе-
чатления). Рекреант удовлетворяет свои потреб-
ности в отдыхе и восстановлении здоровья 
только в комплексе и при определенных усло-
виях. 

Однако степень полезности туристско-
рекреационного продукта – категория для каж-
дого отдыхающего относительна и субъективна. 
Одни рекреанты в своем выборе руководству-
ются релаксацией здоровья, другие следуют мо-
де, третьи отправляются в путешествия из сооб-
ражений престижности какого-либо региона или 
самой поездки как таковой, иные не придержи-
ваются никакой точки зрения и едут отдыхать 
по настроению. 

Тем не менее, цена поездки и экономиче-
ские суждения по выбору того или иного ту-
ристско-рекреационного продукта для основной 
массы отдыхающих чаще всего являются реша-
ющими. Поэтому экономической доступности 
рекреационных территорий и их привлекатель-
ности для туристов необходимо уделять особое 
внимание, что особенно важно в условиях 
обострения конкуренции во всех отраслях эко-
номики. 

Выводы. Необходимость углубленного ис-
следования структуры туристско-рекреационно-
го потенциала территорий диктуется его значи-
мостью в общей системе рекреации. На основе 
ТРПТ формируются и реализовываются различ-
ные процессы по удовлетворению туристских и 
рекреационных потребностей населения путем 
представления необходимых услуг в условиях 
конкретных социо-эколого-экономических от-
ношений. 

Учитывая многофункциональную структу-
ру ТРПТ, представляется целесообразным трех-
уровневая систематизация основных содержа-
тельных компонент туристско-рекреационного 
потенциала территории, включающая природ-
ные, культурно-исторические, социально-эконо-
мические, регламентирующие, институциональ-
ные и другие составляющие. Это позволило 
уточнить понятие ТРПТ и конкретизировать его 
структурную детализацию, что, в свою очередь 
дало возможность построить графическую мо-
дель создания рекреационного продукта ТРК 
(кластера) в соответствии с его возможностями 
и спросом. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА ВЗАЄМОВІДНОСИН 
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УПРАВЛІННІ 

ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ 
В статті визначено ролі постачальників, що залежать від їхнього позиціонування та вагомості 

на ринку, а також їх вплив на процес управління асортиментом. Виявлено залежність ролей поста-
чальників від ролей товарних категорій. На основі цього визначено рівень взаємовідносин рітейлерів 
з постачальниками та основні вимоги до інформаційно-комунікаційної системи, побудова якої ґрун-
тується на новітніх технологіях електронного обміну. 

Ключеві слова: торговельна мережа, управління асортиментом, товарні категорії, постачаль-
ники, категорійний менеджмент, інформаційно-комунікаційна система. 

В статье определены роли поставщиков, которые зависят от их позиционирования и весомо-
сти на рынке, а также их влияние, на процесс управления ассортиментом. Обнаружена зависи-
мость роли поставщиков от ролей товарных категорий. На основе этого определен уровень взаи-
моотношений ритейлеров с поставщиками и основные требования к информационно-коммуникаци-
онной системы, построение которой основывается на новейших технологиях электронного обмена. 

Ключевые слова: торговая сеть, управление ассортиментом, товарная категория, поставщи-
ки, категорийный менеджмент, информационно-коммуникационная система. 

In this paper we havedefined the roles of suppliers, which depend on their positioning and weighton the 
market, and on their influence on the assortment management process. The dependence of suppliers roles on 
commodity categories roles are find out. Also we have difined the relations level between suppliers and re-
tailers and basic requirements to information and communication system, which are have based on the new-
est technologies of electronic exchange. 

Key words: trade network, assortment management, commodity category, supplier, category manage-
ment, information and communication system. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні ринковий 

успіх є головним критерієм оцінки діяльності 
вітчизняних підприємств, а їх можливості зумо-
влюються правильно розробленою і послідовно 
здійснюваною товарною політикою. Саме на 
основі вивчення ринку і перспектив його розви-
тку підприємство отримує вихідну інформацію 
для вирішення питань, пов’язаних з формування 
асортименту, його управлінням і вдосконален-
ням. 

Крім того вимогою сьогодення стає необ-
хідність переходу до більш складних інформа-
ційно-комунікаційних систем, до створення та-
ких систем комунікацій, в яких і підприємство 
торгівлі, і споживач, і постачальник стають ре-
гулярними суб’єктами процесу обміну інформа-
цією. При цьому сам цей комунікаційний про-
цес повинен розглядатися та забезпечуватися як 
постійний, зі своєрідно циклічним характером. 

Аналіз наукової літератури. Слід зазначи-
ти, що проблемам управління асортиментом то-
рговельних підприємств приділяється велика 
увага у наукових дослідженнях та публікаціях. 
Цій тематиці присвячені роботи вітчизняних та 
іноземних авторів К. О. Бузукової, Г. В. Гейле-
ра, В. І. Іванової, В. Я. Кардаш, Г. П. Костиної, 

Ж.-Ж. Ламбена, Д. Леманна, В. Снегірьової, С. 
В. Сисоєвої, А. П. Симонової та інших [1–8]. 
Однак одним з недостатньо освітленим напря-
мом є визначення ролі постачальників в управ-
лінні асортиментом торговельних мереж. 

Метою даної роботи є розкриття ролі пос-
тачальника в управлінні товарним асортимен-
том і визначення комунікаційних зв’язків між 
постачальником і торговельною мережею. 

Виклад основного матеріалу. Ключовим 
призначенням роздрібного оператора є надання 
покупцеві вибір, а головною задачею постача-
льника є просунути свій товар. В рамках цих 
взаємовідносин виникає конфлікт інтересів. Ос-
новною проблемою у цих стосунках є те, що по-
стачальники відірвані від покупців, тому управ-
ляє асортиментом зі своєї точки зори, і досить 
часто його інтереси не враховують запитів по-
купців. Надійність постачальника є важливою 
компонентою успіху і стійкості роботи торгове-
льного підприємства. 

Потреби і запити кінцевих споживачів то-
вару обумовлюють зміни традиційних взаємин 
між постачальником і торговельною мережею. 
Перехід від конфронтації до кооперації, 
об’єднання зусиль у процесі спільного управ-
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ління товарними категоріями на основі орієнта-
ції на діалог є інновацією у стосунках. Одним із 
засобів забезпечення ефективності таких відно-
син є категорійний менеджмент. 

Досить часто при виборі постачальників рі-
тейлери керуються принципами, що ґрунтують-
ся лише на максимальній вигоді для самого під-
приємства. Не звертається увага на відповідаль-
ність постачальників, їхню дисципліну, поряд-
ність, побажання покупців, і підприємство ра-
зом з тим товаром, який замовляється, отримує 
товар, який йому «нав’язує» постачальник. Крім 
того, в управлінні взаєминами з постачальника-
ми важливим моментом є унеможливлення зло-
вживань з боку персоналу відділу постачання, 
коли вигідні для компанії пропозиції постачаль-
ника не розглядаються лише тому, що дана про-
позиція не вигідна конкретному менеджеру із 
закупівель [9]. Категорійний менеджер повинен 
регулювати процес вибору клієнтів, процес за-
купки, а також своєчасність постачань саме того 
товару, який потрібен цьому магазину і його по-
купцям. 

На етапі реалізації впровадження категорій-
ного менеджменту формується команда фахів-
ців, що складається з менеджерів категорії тор-
говельної мережі і з представників постачаль-
ників, визначаються ключові показники резуль-
тативності, відбувається регламентація бізнес-
процесів і комунікацій тощо. 

Для комплексної поставки закупівля товару 
однієї і тієї ж торгової марки може проводитися 
у різних постачальників, що забезпечують різні 
маркетингові, логістичні, економічні і навіть 
споживацькі характеристики товару. Оскільки 
категорійний менеджер несе відповідальність за 
асортимент і товарні запаси, він повинен мати 
широкі повноваження по вибудовуванню відно-
син з постачальниками. 

Методика роботи категорійного менеджера 
з постачальниками базується на формуванні 
стандартів вимог до постачальників; розробці, 

реалізації і контролі плану роботи по досягнен-
ню встановлених стандартів. 

Для визначення власної стратегії відносно 
постачальників необхідно виконати декілька 
етапів робіт: 
1 етап – визначення ролей товарних категорій; 
2 етап – визначення ролей постачальників; 
3 етап – визначення співвідношення ролей пос-
тачальників до ролей товарних категорій. 

В теорії категорійного менеджменту виді-
ляються п’ять видів ролей тих, що відводяться 
товарним категоріям [7]: унікальні категорії, ос-
новною задачею яких є створення іміджу мага-
зину, забезпечити залучення нових покупців та 
утримання старих; пріоритетні категорії, основ-
ною задачею є забезпечення прибутковості, є 
найважливішими в асортименті; базові категорії 
забезпечують високу оборотність та залучення 
потоку покупців та складають основу асортиме-
нту магазину; періодичні категорії забезпечують 
оновлення асортименту і утримання покупців, 
до них відносяться товари, що продаються не 
регулярно (періодично, сезонно); зручні катего-
рії – це товари, що є допоміжними, або супутні-
ми, основною задачею яких є забезпечення пос-
тійного потоку покупців, зручність для покупців. 

Розрізняють три можливих ролі постачаль-
ників, які залежать від їхнього позиціонування 
та вагомості на ринку: лідери – принцип взає-
модії передбачає повне управління окремою то-
варною категорією при повноцінному обміні 
інформацією і статистикою продажів; партнери – 
принцип взаємодії передбачає, що перед поста-
чальником ставляться задачі, які є пріоритетни-
ми для мережі на даний момент, обмін даними 
обмежений; виконавці – принцип взаємодії пе-
редбачає, що торговельна мережа обмежує дос-
туп до інформації, не надаючи можливість про-
ведення аналізу ефективності асортименту кате-
горії, умови постачання диктує мережа. Основні 
завдання різних постачальників в управлінні то-
варними категоріями наведено на рис. 1. 

http://www.management.com.ua/marketing/mark019.html?print
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Рис. 1. Основні завдання постачальників в управлінні товарними категоріями. 

 

На останньому етапі побудуємо графік співвідношення ролей постачальників до ролей товарних 
категорій (рис. 2). 

 
Рис. 2. Співвідношення ролей постачальників до ролей товарних категорій 

в управлінні товарним асортиментом. 
 

Виходячи з цього побудова взаємовідносин 
з постачальниками визначає основні вимоги до 
інформаційно-комунікаційної системи, в архіте-
ктурі якої принципово розрізняються два підхо-
ди: використання розподілених баз даних (деце-
нтралізована система управління) і централізо-
ваної бази даних (централізована система управ-
ління). Вибір залежить від особливостей мережі, 
від мети, яку вона поставила перед собою. 

Перевага централізації в значному зниженні 
витрат на персонал. Єдині бухгалтерія, відділ 
закупівель, інформаційний відділ розташовані в 
центральному офісі і обслуговують відразу всю 
мережу. При управлінні товарними асортимен-
том на засадах категорійного менеджменту ви-
користовується саме централізований метод уп-
равління. Сутністю даного методу є те, що асор-
тиментом всіх або групи магазинів управляє 
єдиний центр, при цьому магазин ніяк не може 
вплинути на свій асортимент і складські запаси. 

Залежно від обсягу товарної категорії деякі фу-
нкції можуть бути розділений між декількома 
співробітниками. Залежно від розмірів роздріб-
ної мережі категорійний менеджер може управ-
ляти асортиментом всієї мережі або окремим 
регіоном, філіалом. 

Менеджер категорії безпосередньо контак-
тує з постачальниками, знає про ситуації, що 
пов’язані з можливими перебоями в постачан-
нях, дефіцитах, змінах закупівельних цін. Крім 
того, він отримує консолідовану інформацію 
про продажі і складські запаси в цілому по ме-
режі, що дозволяє йому більш ефективно управ-
ляти товарним ресурсом шляхом перерозподілу 
залишків між магазинами [10]. 

При всій важливості маркетингових і логіс-
тичних вимог до постачальника, ціна, період і 
ліміт кредитування залишаються найважливі-
шими умовами, навкруги яких йде переговор-
ний процес. Успіх цього процесу багато в чому 
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залежить від інформованості категорійного ме-
неджера про існуючі на ринку умови. Тому мо-
ніторинг контрактно-цінових умов є найважли-
вішим елементом інформаційного забезпечення 
роботи з постачальником. 

Насущною проблемою українських крупних 
роздрібних мереж є управління взаєморозраху-
нками з постачальниками. Дана проблема виті-
кає з необхідності щоденного здійснення вели-
кої кількості платежів з постачань. Для забезпе-
чення правильних взаєморозрахунків з постача-
льниками інформаційна система управління по-
винна зберігати інформацію по кожній окремій 
партії товару для кожного постачальника. Взає-
морозрахунки з постачальниками мають бути 
прив'язані до партій товару з тим, аби оплата 
вироблялася не за першу поставлену партію, а 
саме за продану партію (яка могла бути постав-
лена пізніше, але бути розпроданою раніше) [9]. 

На жаль, об’єктивний критерій успішності 
роботи категорійного менеджера зі своїми пос-
тачальниками відносно ціни сформулювати 
складно унаслідок закритості достовірної інфо-
рмації і впливу на ціну сторонніх чинників. 

Для крупних торговельних мереж існує дві 
категорії постачальників: сторонні і внутрішні. 
До внутрішніх постачальників відносяться роз-
подільчий центр і виробничий центр. Сторонні 
постачальники поділяються на: постачальників, 
що здійснюють постачання товару в розподіль-
чий центр; постачальників, що здійснюють пос-
тачання товару безпосередньо в магазини; пос-
тачальників, що здійснюють постачання до ви-
робничого центру. 

Рішення про роботу з новим постачальни-
ком приймається департаментом закупок, вихо-
дячи з асортименту даного постачальника і до-
говірних умов. Основним документом, що рег-
ламентує співпрацю підприємства і стороннього 
постачальника, є договір. Після укладення дого-
вору інформація подається до бази даних підп-
риємства. Департамент закупок надає інформа-
цію, необхідну для роботи до відділу товарору-
ху, яка містить такі дані: 
- рекомендоване перше замовлення, яке ви-

кладається на внутрішньому порталі, в прос-
торі «Журнал замовлень»; 

- графік замовлень-постачань товару в магази-
ни/розподільчий центр; 

- контакти постачальника (контактна особа № 
телефону, е-mail для відправки замовлень); 

- інформацію про роботу з бракованим това-
ром/товаром з закінченим терміном придат-
ності (дана інформація надалі викладається 
на внутрішньому порталі в просторі «Журнал 
замовлень»). 

Одна з найбільш дієвих технологій взаємо-

відносин постачальників з торговельною мере-
жею – це система управління запасами швидко-
го реагування, метою якої є скорочення часу че-
кання доставки партії товарів в магазин. Дана 
система є вертикальною інтеграцією роздрібних 
торговців і постачальників і передбачає надання 
доступу окремій категорії постачальників (най-
більш лояльним і надійним постачальникам) до 
даних про об’єми і структуру продажів в мага-
зинах мережі. Постачальники самостійно аналі-
зують коливання попиту на свої товари, оборот-
ність товарів, і, з врахуванням термінів поста-
чання, організовують безперебійне постачання 
магазинів власними товарами. Для реалізації си-
стеми управління запасами швидкого реагуван-
ня необхідна взаємна згода постачальника і 
продавця на спільне використання інформації і 
наявність системи електронного обміну даними 
[9]. 

Існує і практика замовлення деяких товарів 
безпосередньо в магазинах. У будь-якому випа-
дку процедура поставки товару в магазин по-
винна підтримуватися комунікаціями між пос-
тачальниками, керівництвом, управляючими 
магазинів, менеджерами категорій і бути регла-
ментованою. Дуже важливо, щоб відповідаль-
ний за цей бізнес-процес менеджер заздалегідь 
погоджував з постачальником точний час при-
буття машини з товаром в магазин, оскільки це 
дозволить оптимізувати роботу в зоні прий-
мання товару в магазині. 

Для успішного ведення бізнесу всі процеси, 
від замовлення товару до його реалізації, по-
винні бути стандартизовані. Стандартизація біз-
нес-процесів дає можливість підприємству роз-
дрібної торгівлі ефективніше управляти асорти-
ментом, менше часу витрачати на навчання пер-
соналу, об’єктивно здійснювати контроль за 
встановленими критеріями за роботою тих спів-
робітників, які мають безпосереднє відношення 
до присутності конкретних асортиментних по-
зицій в потрібному місці торговельного зала. 

В роботу магазину має бути впроваджено 
використання контрольної заявки, в якій відо-
бражається інформація: про відсутність товару у 
затвердженій асортиментній матриці магазину; 
про товар, який потрібно повернути постачаль-
нику; про відсутній товар, що має стійкий по-
пит. 

Даний документ в електронному вигляді в 
мережі повинен бути у всіх співробітників, що 
відповідають за наявність асортиментних пози-
цій в магазині (у категорійного менеджера, 
управляючого магазину, директора департамен-
ту закупок). 

В цілому, слід визначити основні переваги 
від переходу до категорійного менеджменту як 
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для підприємства торгівлі, так і для постачаль-
ника. Для торговельної мережі ці результатами 
таких взаємовідносин є: 
- зниження витрат за рахунок залучення парт-

нерів; 
- збільшення показників товарообігу і прибутку; 
- оптимізація асортименту; 
- додаткові експертизи в категорії. 

З боку постачальника визначаються такі пе-
реваги: 
- приріст в категорії в цілому і товарів поста-

чальника у тому числі; 
- оптимізація асортименту в категорії; 
- обмін даними між крупними партнерами; 
- оптимізація взаємодії з торговельним парт-

нером; 
- додаткова практика в управлінні категорією. 

Складність взаємовідносин між торговель-
ним підприємством та постачальниками зумов-
лює побудову складної інформаційно-комуніка-
ційної системи. Високотехнологічний і прогре-
сивний підхід до суттєвого підвищення ефекти-
вності роботи торговельного підприємства мо-
жливий тільки на основі застосування системи 
електронного документообігу. 

Зовнішній документообіг на підприємствах 
роздрібної торгівлі підтримується на основі ви-
користання технології EDI (англ. Electronic Data 
Interchange – електронний обмін даними), що 
означає взаємодію на підприємствах між 
комп’ютерами у вигляді стандартизованих біз-
нес-операцій стандартного формату. Для забез-
печення подібної чітко організованої системи 
обміну інформацією створюються високошвид-
кісні засоби передачі даних EDI є передовою 
технологією для такої комунікації. 

Обмін комерційною інформацією (замов-
лення, доставки, рахунки, грошові перекази то-
що) на паперових носіях передбачає в основно-
му ручне введення інформації в комп’ютерну 
систему підприємства. Використання стандартів 
електронного документообігу дозволяє уникну-
ти цього – всі дії виконуються автоматично, без 
затримок та неточностей (на відміну від ручного 
введення). 

Застосування автоматичних процедур під-
вищує швидкість і точність збору даних і надає 
підприємствам можливість концентруватися на 
ключових моментах продажів. 

В Україні зовнішній документообіг забез-
печує компанія Exite, яка з 2006 р. є специфіко-
ваним провайдером електронного документоо-
бігу та забезпечує гарантовану безпечну пере-
дачу документів між підприємствами роздрібної 
торгівлі, їх постачальниками, дистриб’юторами 
та їх замовниками, логістичними операторами 
та їх клієнтами. Платформа EXITE має комуні-

каційну основу, до якої роздрібне підприємство, 
постачальник, логістична компанія підключа-
ється один раз та отримує безмежні можливості 
спілкування з усіма учасниками EDI, не замис-
люючись про особливості їх облікових систем, 
їх документообіг та кваліфікацію персоналу то-
що. Провайдер EDI стандартизує повідомлення 
учасників документообігу і перетворює у необ-
хідний формат. 

Підключившись до платформи EXITE, під-
приємство отримує такі вигоди: 
- можливість обмінюватися документами з 

провідними роздрібними мережами 11 країн 
центральної та східної Європи; 

- зручне та гнучке програмне забезпечення, 
яке забезпечує інтеграцію з існуючими облі-
ковими системами за допомогою XML-
інтерфейсів; 

- широкий спектр професійного програмного 
забезпечення для роботи з EDI; 

- високий рівень захисту від несанкціоновано-
го доступу; 

- підтримка і спрощення процедури привлас-
нення GTIN/GLN-номерів в асоціації «GS1 
Україна». 

Але на даний момент не всі підприємства-
постачальники і торговельні мережі готові до 
таких відносин, основною причиною є недоста-
тній рівень технічної підтримки, а також недо-
віра керівництва. 

Висновки. Таким чином, визначено що ролі 
постачальників а також їх вплив на процес уп-
равління асортиментом залежать від їхнього по-
зиціонування та вагомості на ринку. І саме ці 
ролі визначають рівень взаємовідносин рітейле-
рів з постачальниками та основні вимоги до ін-
формаційно-комунікаційної системи, побудова 
якої ґрунтується на новітніх технологіях елект-
ронного обміну. 
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