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4. MONEY, FINANCE AND CREDIT 
 

Berzakova V. 
Postgraduate student of Department of Economics 

University of Zilina (Zilina, Slovakia) 
 

ISSUE OF COMPANY VALUATING 
 

Many different situations appear in corporate practice when the company needs to be evaluated or needs to 
measure its performances. Valuation of a company can be characterized as a complicated process consisting of 
organized sequence of steps with the own structure, leading to the company value determination. Even the issue value 
might be understood in different ways, because we know accounting value, economic value, market value, liquidation 
value and so on. Which value we want to calculate depends on the situation, or better – on the purpose of evaluating 
itself. Besides, there are lots of methods used in company valuation; some of them are prescribed by law. Evaluator has 
to choose the method appropriate for the situation and consider using multiple methods. The results are also affected by 
valuator’s subjectivity.  

Key words: value, valuating methods, valuation process, value of a company 
 

Issue of company valuating is not something new, especially for countries with developed 
economy.  Nevertheless, in the Slovak Republic (where the transition to a market economy 
happened at the end of the last century), the concept of business valuation is relatively young. That 
means that the experiences with valuation in SR are significantly at the lower level. The procedure 
of company evaluating obviously needs to be modified according to specific business environment 
conditions, and also under the purpose of assessing, categories of observed values, selected methods 
and availability of data. [2, p.86] On the other hand, there is a great part of evaluating that depends 
on subjective perspective of evaluator, for example because of the important factors of evaluating – 
time factor and the risk – the core items affecting the results. That means that every evaluator 
determines the result value of the company or part thereof in a different way and evaluating itself is 
always demanding. The company creates the value only if it has a competitive strength and it 
dispose with some significant competitive advantage. Evaluating of a company is a tricky thing to 
do and the accounting standards are not exact enough for the company valuation, because it 
abstracts from much influencing information. The starting point of financial management and all the 
related indicators lies in the statements of financial accounting in the form of balance sheet and 
income statement. [1, p.15] A long time ago many managers had realized that monitoring and 
evaluating the company’s performances and the company itself  based on the variables like profit or 
revenues is insufficient. The main problem is that these variables are solely connected to the past 
while the value of the company has to contain also its future potential. It means that the traditional 
attitude has to be changed to the modern one with the new indicators and methods. Value is not 
only related to the numbers and money in the accounting, it should be considered in connection 
with the company’s objectives, plans, strategy and the market.  

Literature recommends use the following steps by the valuating process: Input data 
collection, Data analysis, Financial plan and Evaluating. 

Input data collection – This is the first step where the evaluator can hit a snag. Character of 
the data is conditioned to answer two questions: What’s the purpose of evaluating? What kind of 
value should be determined? [8, p.54] In general, evaluators have to have all the information about 
the company itself, accounting statements and relevant market. They also need to know the 
competitive structure, competitive advantages, marketing activities and they have to consider all the 
stakeholders and relations among them. 

Data analysis – consist of 5 parts: 
a) Strategic analysis – according to experts this phase might be the key to the right valuation. 

This part will determine the return potential of the company that can be expected in the future, 
considering the risks and the probabilities. [6, p.167]  The calculation begins with the information 
about revenues and that follows the time series analysis and the subsequent extrapolation, 
regression analysis and the estimates of future sales trends and market situation. [8, p.56] 
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b) Financial analysis – financial health detection in the company consist of capital and assets 
structure examination, financial statements analysis, financial ratio analysis and also the synthesis 
of the partial results. [5, p.333] Traditional ratio analysis uses the indicators of liquidity, 
profitability, activity and solvency. [3, p.594] Part of the solution and calculation is also their 
pyramidal decomposition for better understanding of their mutual connections. 

c) Distribution of assets on operationally necessary and unnecessary – every company has 
the main focus of the activity, the purpose of its existence, which has to be separated from the other 
– lateral – activities. Operationally necessary assets are usually evaluated using different methods 
than the unnecessary ones, because these are considered to be part of the company’s value. 

d) Analysis and forecast of value generators – under the value generators can be understood 
as the set of a few basic parameters, which, in general, can influence and help to determine the 
value of the company. Generators can be expressed by financial indicators. Among the different 
sub-indicators and the top indicator are the connections that have to identify with utilizing 
pyramidal decomposition.  

e) Approximate valuation based on value generators – the first estimation of company’s 
value comes in this step, based on the Free Cash Flows. 

Financial Plan – Especially for the income methods there has to be created complete 
financial plan to the future. It involves the pro-form of three accounting statements: income 
statement, balance sheet and cash flow statement. Financial plan is derived from the long-term 
concept of the company (the vision and its strategy) while including all the other plans transformed 
to numbers.  

Evaluation – this part consists of another 3 significant steps: 
a) Choice of method  - We also know many methods from the corporate finance theory and 

the most common in practice are those ones based on the assessment of income. Choice of method 
is an important step but all these methods are usually used in the combination which leads to the 
compliance of the company’s value. There are lots of different methods in this field, but they can be 
classified in groups of approaches as follows: 

• Economic Valuation Approach 
• Market Value Approach 
• Asset Value Approach. 

Economic Valuation Approach involves the so-called Income-based business valuation 
methods. This group of methods is based on the consistent use of the knowledge that the value of a 
company is determined by the expected benefits for the owner - in the form of incomes.[9, p.548] 
They work with the incomes using techniques of discounting and capitalization. To this group of 
methods belong for example: 

• Capitalization of earnings 
• Multiple of discretionary earnings 
• Discounted cash flow – it is possible to calculate with FCFF (free cash flow to 

the firm), FCFE (free cash flow to the equity) or DDM (dividend discounted 
model). [7, p.21] 

Market Value Approach is based on the comparison to another companies evaluated in the 
past while considering similar businesses. This approach consists of methods like: 

• Guideline publicly traded company method 
• Comparative transaction method. 

Asset Value Approach methods let you determine the company's worth based on the values 
of its assets and liabilities. The main asset valuation methods are:  

• Excess Earnings Method 
• Asset Accumulation Method 

Legislation valid in the Slovak republic provides just certain limited methods of valuating 
that are basically used by expert witnesses who are governed by the related law and decree (Equity 
methods, Business methods, Combined methods, Liquidation methods and Comparative methods). 
For example, combined methods are worth mentioning, because they seek a compromise between 
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the capital appreciation (assets approach) and the income approach. These methods are often 
considered as corrected income methods and they are generally used to synthesize the results of the 
valuation methods based on income and property (assets). They combine income and equity 
method, which means that according to them the company’s value is created by performances of the 
company, as well as the future income. The advantage of this method is averaging income and 
substance's value, which can eliminate inaccuracies and uncertainties associated with each of these 
methods. The possibilities of using this method are limited, because you can calculate it only if the 
particular results gained from income and asset methods are at the similar lever – they are 
comparable, which is a disadvantage of combined method. [8, p.279] 

b) Evaluation of a company based on selected methods – The thing is that for everyone has 
the object of valuation a different value, which means that it is very unlikely, that two experts 
would determine the same numbers as a result. Especially in this case whole company should be 
evaluated. Uncertainty of the results depends not only on the subjectivity of the appraiser, but also 
on the choice of a method he uses. We know three basic kinds of methods, as mentioned above: 
income, assets and market methods. Each of these is recommended to be used for a company in a 
certain situation. We can take an example: When is the company heading to liquidation, the 
estimator wants to find out the liquidation value by liquidation method. This kind of value might be 
also used in another companies as well, for example it can delimit the lowest level of the value for 
prospering and perspective companies.  

All the numbers from calculations using appropriate methods should be consider being only 
the partial results that became an input data for the synthesis. Valuators have to take into account all 
the influencing factors, so that they would specify the company’s value as exactly as they can. [4, 
p.189] 

c) Summary of evaluation – Evaluation by synergy of used methods is the most difficult part 
of valuating process. It actually means that there are more evaluating methods used at the time, so 
that the explanatory power of the results is improved. Each method must be assigned with a 
function and weight, leading to a single final value. Experience has also proven that an incorrect 
assessment can be for example one of main reasons of an acquisition projects failure. 

Business owners and managers must have some vision of the company in the future and the 
basic assumption for it is to find out how good runs the company now and what is its actual value. 
After achieving specific results comes next important part of management – management of an 
enterprise value – and if it will be done the right way it would lead to substantial improvements in 
their performance. For intuitive valuations and subjective judgments of experts shall stand amount 
of information and knowledge on the issue. Each expert should always accurately describe (in the 
review he writes) all the data he relied on and all the facts, that have had an impact on the resulting 
value. That is the way of making the entire process transparent and auditable. 
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THE MODEL OF MECHANISM OF REGULATION OF MONETARY 
CIRCULATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
In the given scientific article the prospects of development of the mechanism of regulation of monetary 

circulation in the conditions of modern economy have been defined on the basis of study of monetary instruments and 
units. In addition, the results of the development of the payment system are considered as the main directions of 
monetary circulation improvement.  Conclusions and recommendations for creation flexible and effective monetary 
instruments are given in the article. 

Key words: Money turnover, money multiplier, payment instruments, monetary aggregates, interest rate, 
money supply, payment system, deposits, inflation, monetary system. 

 

Reduction of excess reserves with the growth of the money supply means that the economy 
showed unhealthy tendencies, characteristic for the inflationary processes - rise of the «soap 
bubble». Below is a model of the implicit type, showing the effect of changes in exchange rate and 
money supply on inflation: 

                                              Eq1: i = F (k, m)                                                 (1) 
In the course of analysis of statistical data, the authors identified the most indicative of 

indirect instruments of monetary management, such as the money multiplier, the minimum reserve 
requirements of foreign exchange intervention, the refinancing rate, the volume of short-term notes, 
deposits of residents, attraction of deposits from the banks of the second level affecting the 
circulation of money. Taking into account the world and domestic experience the main tools of 
regulation of monetary circulation of direct and indirect actions have been defined. Tools of indirect 
character, in our opinion, should be supplemented by direct instruments for more effective 
regulation of money circulation. 

Constructing a model should be limited to monetary factors that influence the money supply, 
since the money supply is defined by us as the main money measure. Effective econometric 
modeling involves finding the necessary number of balancing variables empirically so that the 
model is correctly specified and at the same time provide reliable results in correlation of the 
studied factors. The basis for the econometric modeling is the generalized method of least-squares. 

Table 1  
Symbol names of  variables of the model 

 

№ Symbol name Variable 
1 kr_not Short-term notes 
2 depozity Attraction of bank deposits. 
3 repo Repo operations 
4 refin Official rate of refinancing 
5 resident Residents’ deposits 
6 m Money supply 
7 i FX rate  
8 k Inflation level 

 

When building predictive models, information technology, known as decision support 
systems (DSS - Decision Support System) were used. Decision support systems have stronger 
analytical capacity than other systems: they are built with a number of models to analyze the data. 
The decision-making process in the DSS includes four stages: recognition or understanding; project 
or premeditation; selection; implementation. 
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The authors carried out the classification of instruments of regulation of monetary 
circulation, as a result of which direct and indirect instruments were allocated. As a result of the 
conducted research the following relationship between the indicators of monetary circulation, like 
money supply, and determining factors (table 1). 

The obtained non-linear regression equation shows that, depending on multitude of factors, 
monetary circulation is subject to change for the better or for the worse. 

Using the regression model we can be described dependence of  money supply on the 
exchange rate: 

 m = c (2) + c (1)*k  (2) 
The main problem in the regression models is in the coefficients of the variables, as they are 

expressed through the function, defined preferences, technology, and state policy. 
In our case the calculated values of coefficients take the values: c (1) = -210, 63 and c 

(2)=29998,44. In view of this specification of the dependence is: 
 m = 29998, 44 - 210, 63*k  (3) 
The elasticity of the money supply at the foreign exchange rate is 210, 63. Consequently, the 

increase in value of the exchange rate by 1 point will cause adequate money compression on 210, 
63 billion. 

This dependence of the exchange rate can be estimated by econometric methods. In the 
empirical analysis we will proceed from the assumption about the feasibility of all the conditions of 
Gauss-Markov. If the conditions of Gauss-Markov are fulfilled, the assessment of least-squares 
(OLS) by usual method are not only  unbiased estimates of the regression coefficients, but also the 
most effective. On the other hand, if the terms of the Gauss-Markov are not met, you can find the 
evaluation, which will be more effective in comparison with the estimations obtained by the usual 
method of least-squares. 

The model was tested on autocorrelation (LS-test) and heteroscedasticity (ML-ARCH test) 
balances. In both tests the criterion by Durbin-Watson is close to one, which positively 
characterizes the quality of the projection model. The given coefficients are significant at the 5 
percent level. 

Let’s check the consequences of the behavior of the repo transactions in the money supply. 
For the proposed type of model 

 m = c (1) + c (2)*repo  (4) 
We define the specifications. As a result, the function takes the form 
 m = 3096, 228 - 4, 934511*repo  (5) 
Excluding the effect of other factors repo operations contribute to curb the growth of the 

money supply - the increase of the volume of repo operations by billion tenge causes a decrease in 
the money supply by 4, 935 billion. Elasticity of supply on repo transactions - 4, 93511. 

The same assessment of the impact of the refinancing rate of the change in money supply. In 
this case we have logarithmic dependence 

 log(m) = c (1) – c (2)*refin (6) 
By defining the coefficients C (1) and (2) finally we obtain the function of the following 

form 
 log(m) = 4, 834420 - 0, 354581*refin (7) 
At the zero rate of refinancing, which is unacceptable in the real world, money will be 4, 

834 billion. 
Judging by the coefficient of elasticity the increase in the refinancing rate by 1% would 

result in a money supply compression on 0, 3545 billion. 
Effects of short-term notes can be represented as follows: 
 m = c (1)*kr_not, (8) 

с (1)=3,185 
The coefficient of correlation for the relation is r = - 0, 708, that is, testifies to the feedback. 

Issue and placement of short-term notes in the volume of 1 billion causes, respectively, decrease in 
the money supply in volume of 3, 185 billion. 
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We estimate the influence of the two factors on the change of the money supply, where in 
addition to the issue of short-term notes the volumes of deposits are reviewed: 

 m = c (1)*depozity + c (2)*kr_not (9) 
Or with respect to the specification 
 m = 0, 55*depozity+2, 37*kr_not (10) 
For two-factor dependence of the correlation the coefficient is also negative r = - 0, 64. The 

degree of influence of the volume of short-term notes issue is 4, 3 times higher than the effect of the 
volume of deposits change in money supply. Thus, the elasticity of the money supply on deposits is 
equal to 0, 55, and on issue short-term notes - 2, 37 respectively. Short-term notes relate to a 
number of the effective tools, which are used by monetary authorities to respond to the situation on 
the money market and the dynamic of its correction. 

At the next step we attach the third factor to the model - repo transactions: 
 m = c (4) - c (1)*depozity – c (2)*kr_not- c (3)*repo (11) 
As a result of the performed calculations for the determination of coefficients, the final 

specification of the three-factor model assumes the following form: 
 m = 2452, 838 - 0, 212974*depozity - 0, 03829*kr_not - 4, 455337*repo  (12) 
The most elastic and significant parameters here are  repo transactions with the coefficient 

of 4,45, which gives the chance to assume, that the increase in the volume of transactions by 1 
billion immediately affects the decrease of the money supply by 4, 45 billion. 

In its turn, the increase of the volume of attracted deposits by 1 billion will cause the money 
supply contraction only 0, 21 billion, and in case of  similar increase of the volume of short-term 
notes the money supply will respond relatively by small compression only 0, 038 billion. 

The standard error for the free member in this dependence is quite high – 416, 5241. The 
value of the correlation coefficient here is r = 0, 56. This correlation is quite explainable by 
inclusion of factors of little importance, which in each separate case are more important and 
influence than in comprehensive consideration of these factors. 

In four-factor model in addition to the considered three instruments of previous models the 
influence and change of the refinancing rate are shown: 

 m = c (1) - c(2)*depozity – c (3)*kr_not - c (4)*repo – c (5)*refin (13) 
With the account of the final specification the model assumes the following form: 

m = - 4307, 793-0, 045497*depozity - 0, 328660*kr_not- 
-1, 753000*repo - 823, 4238*refin (14) 

In the obtained models the main factor restraining money supply growth, as well as in the 
previous model, are the repo transaction. Change of the refinance rate also contributes to the 
reduction of the money supply. In its turn, the evaluation of this factor gives the standard error 
equal to 93, 01397. The relatively large standard errors in case of other equal conditions, as it is 
known, can be a reflection of possible confusion of the regression coefficients. The tendency of 
excess of the degree of influence of the volume of issue of short-term notes on the impact of the 
volume of deposits change in money supply here has been preserved and  is equal to 7, 22. The 
elasticity of the money supply on deposits is 0, 045497, and elasticity of short-term notes is 0, 
328660, which is higher than previous estimates of the corresponding values. The coefficient of 
multiple correlations is equal to 0, 933, it shows that there is a direct connection between the 
indicators. 

Inclusion of an additional variable – resident’ deposits - gives the opportunity to build a 
five-factor model: 
 m = c (1) – c (2)*depozity- c (3)*kr_not-c (4)*repo- c (5)*refin – c (6)*resident  (15) 
Considering the specifics the model in the final version has the following form: 

m = 242, 7151 - 0, 006372*depozity - 0, 015141*kr_not + 0, 163947*repo+ 
                                + 2, 243890*refin - 1, 117897*resident                         (16) 
The elasticity of money supply indicates that: 
- additional attraction of 1 billion of bank deposits will reduce the amount of money by 0, 

006372 billion tenge; 
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- issue of short-term notes in 1 billion will reduce the amount of money by  
0, 015141 billion tenge; 

- reverse repo operations to the amount of 1 billion expand the money supply by 0, 163947 
billion. 

- the increase in residents’ deposits on the same volume (1 billion tenge) will cause money 
supply compression on 1, 117897 billion. 

- increase of the refinancing rate by 1% will entail the growth of money supply in the 
amount equal to 2, 243890 billion. 

Authors in their researches defined the results of statistical estimations of the dependence of 
the money supply from five major factors, where the coefficient of multiple correlation r = 0, 999 
was received, which is practically equal to one, which testifies to the significant impact of the 
instruments of  monetary circulation regulation on the resulting indicator. 

Model i = F (k, m) of  implicit type of impact of the changes of the exchange rate and money 
supply on inflation we bring to the obvious form: 

 i = c (1) + c (2)*log(m) + c (3)*log(k)  (17) 
By defining its final specifications, we obtain the following function: 
 i = - 28356, 34 + 2904, 804*log(m)+1775, 050*log(k) (18) 
The coefficient of correlation of  the logarithmic dependence of the inflation level from such 

monetary factors, as money supply and the exchange rate r = 0, 958 says that these factors have a 
strong influence on the level of inflation. 

Econometric modeling was also carried out on the basis of quarterly data from the 1st 
quarter of 2009. The choice of a given period is based on transition to inflation targeting in the 
Republic of Kazakhstan. 

Combining the last two of the obtained equations into the system of simultaneous equations  

 











log(k)*1775,050log(m)*2904,804-28356,34i
resident*1,117897-refin*2,243890repo*0,163947

kr_not*0,015141-depozity*0,006372-242,7151m

. (19) 

Thus, the authors identified the need to establish an effective mechanism of regulation of 
monetary circulation, adequate to degree of development of the economy and revealed the most 
significant and important tools that form the «core» of the money supply and are the basis of  
building of the proposed model of effective regulation of monetary circulation. As a result of the 
carried research a satellite model of regulation of monetary circulation with the use of economic-
statistical approaches has been developed. 

As a result of carried researches it is possible to make a conclusion on the expediency of the 
use of tools, forming a Central «core» in the regulation of money circulation, because they have the 
greatest potential of impact on the structure of the money supply. Their use for the regulation of 
monetary circulation should be of a permanent nature. 
 As a result of analysis of the structure of payment system the authors determined that the 
most common payment instruments in the territory of Kazakhstan are payment orders, their share in 
the total amount of non-cash payments in 2014 was 60, 3%. The share of claim-orders amounted to 
0.02% in number and 0, 03% in volume of payments. The number of used payment instruments 
increased by 37, 5% due to growth of the volume of operations with the use of payment cards by 
14, 2%. The overwhelming share of transactions on cash withdrawal of money with the use of 
payment cards is through ATMs – 97, 2% from the quantity and made 87, 9% - of the amount. The 
number of card holders made up 97% of the total number of economically active population of the 
country. The major part of cards in circulation is presented by debit cards, their share amounted to 
87, 6 percent of the total number of cards. 
 As a result of the research, main directions of improving and development of payment 
instruments and payment methods are the following: 

- increasing the interest of trade enterprises in the transition to non-cash payments, the desire 
to work in a transparent scheme; 
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- creation of economic incentives for  usage of payment cards by trading companies and 
consumers; 

- application in order to minimize the risks when making payments in real-time two-factor 
authentication of payment documents; 

- usage of logical-informational potential of Internet Protocol (IP), the main advantage of 
which is the ability to immediately focus the Bank on the potential of a fraudulent transaction; 

- increase of the level of computer literacy and attentiveness by the users of electronic 
payment instruments; 

- development of new form-factors, combining several payment instruments and physical 
devices, which is an achievement in innovative financial services. 

 World experience of introduction of innovative payment products shows that they allow to 
create a qualitative and perspective customer base. In conditions of development of electronic 
technologies one of the most promising in the retail financial services is a hybridization of payment 
instruments. Electronic money should be considered as the basis of this kind of innovation. The 
need for the development of the current tendencies in this direction will allow financial institutions 
not just to master of the new segments of the market, but also to integrate successfully into the new 
economy of retail payments. 
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DEFERENCES BETWEEN THE USE OF LOGIT AND PROBIT MODEL 
 

Business failure are considered both unfortunate and costly at least by the owners, creditors, employees, 
suppliers and customers of the failed firms. Even the ardent admirers of the market mechanisms´ ability to increase 
efficiency through its “survival of the fittest” principle find the social and economic consequences of business failures 
rather unpleasant in the short run. Accordingly, for over thirty years, academic researchers and practitioners in the 
fields of accounting, economics and finance have shown a strong and determined interest in developing and testing 
business failure prediction models. Therefore this article is dedicated to comparison of two model which are used for 
predicting of financial health of company.  

Key words: Logit, Probit, prediction, company.  
 

INTRODUCTION 
Over the past 35 years, the topic of “business failure prediction” has developed to a major 

research domain in corporate finance. Many academic studies have been dedicated to the search for 
the best corporate failure prediction, based on publicly available data and statistical techniques. 
Corporate failure can exist in various types and dimensions, and has different effects on 
stakeholders according to magnitude of the failure and its type. The rise of corporate failure in 
different types brought about the use of different definitions and different concepts connoting 
failure. 

DEVELOPMENT OF PREDICTION MODELS 
Beaver (1966) was the first who study bankruptcy prediction but major problem of his 

approach is that the predictions of each 6 variables could conflict with each other. Beaver ´s study 
was followed by Altman (1968) who developed multivariate technique, known as Multivariate 
Discriminant Analysis (MDA). Ohlson (1980) try to solve the problems with MDA by using 
conditional Logit model, which did not have the same assumption as MDA was made popular in the 
financial distress prediction problem. In 1984, Zmijewski ´s (1984) Probit model was first applied 
to the firm failure prediction, however, this type of binary econometric model was less intensely 
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used in this field. Shumway (2001) developed the Hazard model for predicting bankruptcy and 
overcome problems related with logit and MDA models. In recent years many types of heuristic 
algorithms as neural networks and decision trees have also been applied to the bankruptcy 
prediction problem and several improvements in the financial distress prediction were noticed.  

LOGIT MODEL 
Logistic regression is standard mathematical-statistic method for decades. It is applied 

almost in cases that explaining, dependent variable is not is not continuous but binary – 
dichotomous or alternative (if the explaining variable is continuous we use classical linear 
regression), so it means it can take only two values. Variable y that we try to explain using ratio 
(explanatory variables), it takes discrete value. If the company prospers it is the value 1 and if the 
company declared bankrupt it is the value 0. For this reason, we cannot use “classic” regression but 
adjusted regression analysis, called Logit and Probit models (Cisko, Klieštik, 2013). 

Logit analysis is characterized by prediction of probability of  the event that either occur or 
not. Calculated probability is thus equal to either 1 or 0. It is necessary to realize logit 
transformation within the logistic regression to establish this condition. This logit transformation is 
based on “ratio of chances and hopes”. Given transformation allows the ideal relationship between 
dependent variable y and a vector of independent variables x. If values of independent variable are 
very low the probability of the variable y close to zero and if the values of independent are high the 
probability of y close to one. Logistic regression uses categorically explained variable.  

We meet in literature with different types of classification variables. According to one of 
approaches it is distinguished variables, where the main criterion is the type of relationship between 
values (Spuchľáková, Valašková, Adamko, Cúg, 2014, 112): 

- Nominal variable is classified only quantitative. This means that its value either belongs 
or does not belong into certain category and we do not know determine the order of 
these categories. Individual values of nominal variable are expressed by words or 
numerical codes (so it make easier further computer processing). A typical example is 
marital status (single, married, divorced, widowed), place of birth (Bratislava, Rome, 
Wien, and so on), nationality (Slovak, Czech) and so on. A special case of nominal 
variable is dichotomous variable which acquiring only two possible values (gender, 
smoker and non-smoker, etc.).  

- Ordinal variable meet all conditions that are required from nominal variable and in 
addition we can determine the order of its values. It is not possible to determine how 
much do one value higher or lower. We classify here for example the level of education 
(primary, secondary without graduation, secondary with graduation, and so on), the 
degree of customer satisfaction with certain product, etc.  

- Interval variable allows to find out not only the order but also quantifies difference 
between of its two values. It does not allow to determine their ratio because it does not 
have “rational zero” in its scale of values. An example is the monthly income of 
household or level of blood cholesterol. In literature commonly reported example is 
temperature in Celsius (or Fahrenheit), where 0°C does not mean the absence of the 
temperature (temperature 30°C is higher about 15°C than 15°C but not two times 
higher).  

- Ratios variable have defined “rational zero” and therefore it make sense to talk about 
how many times is one value higher (lower) than the other. If we measure the 
temperature on the Kelvin scale, so we can determine not only the fact that the 
temperature 100 degrees is about 50 higher than 50 degrees, but also the fact that the 
temperature is exactly two times higher.  Another example is weight, number of 
household members, age, etc. 

Nominal and ordinal variables are complexly marked as qualitative, interval and ratio 
variables and known as quantitative (cardinal, numerical). Quantitative variables can take form of 
discrete values so it means only integer values, or  continuous values so it means discretionary 
value from certain interval.  
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The aim of logistic regression (it is similar to the linear regression) is expressed dependence 
of magnitude Y on the variable xk. It does not use a linear dependence. Observed data are 
interleaved by logistic curve instead of line and its prescript is (Frajtová Michalíková, Spuchľáková, 
Cúg, 2014): 
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where: 
  - probability of default,  
xk - the value of k-th financial indicator,  

k  - coefficients of individual indicators.  

Variables of this logistic function xk are chosen financial indicators while coefficients k  is 
necessary to estimate – these coefficients are estimated by using of the method maximal likelihood. 
In this case it cannot to stated that these coefficients are weights of individual financial indicators 
and their finally interpretation is then more complicated than the linear models. For determine the 
probability of default it is not necessary to use calibration of model, it is sufficient to calculate 
median of known probabilities of all subjects (observed companies) which are in individual group. 
Logistic function may be increasing and also decreasing but its value is always between zero and 
one.  

PROBIT MODEL 
Probit analysis is alternative of logit method. The main difference is that assume normal 

distribution of random variables (independent variables in model). The difference lies in fact that 
logistic function has harder “fat tails”. There are no significant differences in practise, only in the 
case that sample contains numerous observations with extreme values. Parameters estimates 
obtained by logit and probit models cannot be compared directly because the logarithmic 
distribution has variance equal π2/3, therefore the estimates obtained by logit model have to be 
multiplied by 31/2/π in order to be comparable with estimates obtained in the probit model 
(Bartošová, 2008) (Gregová, 2007). 

CONCLUSION 
Logit and probit models are very similar to each other. Distribution function in the logit 

model on the contrary of probit model has “flatter tails” (distribution has more observations 
appearing at the end of the distribution function). Distribution function of probit model has steeper 
slope so we can see on the figure 1. Both distribution function are almost linear between π = 0,2 and 
π = 0,8 (Klieštik, Lyakin, Valašková, 2014). 

 
Fig. 1. Compare distribution function of Logit and Probit models 
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Parameter estimation in logit and probit models vary significantly. Logarithmic distribution 
has variance equal to π2/3, β estimations comes from logit model have to be multiplied by 31/2/π in 
order to be comparable with estimations acquired from probit model which has variance equal to 
one (Adamko, Klieštik, Birtus, 2014).  

Estimation of probability of default in these models is dependent variable which variance is 
independent variable. Independent variables are expressed by various financial indicators or other 
indicators which representing external variables reflected financial environment.  

Logit model has two practical advantages on the contrary of probit model, despite their 
mutual similarity (Gavláková, Mikáčová, 2013) (Valašková, Gavláková, Dengov, 2014): 

- Simplicity – equation of logistic distribution function is very simply while normal 
cumulative distribution function contains unquantified integral.  

- Interpretability – inverse linear transformation of logit model can be interpreted 
directly as logarithm of chances, while inverse transformation of probit has not direct 
interpretation.  
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ANALYSES OF CREDIT RISK BY KMV MODEL  
 

Investors should not forget to consider the risk of default when making investment decisions, so it is important 
to measure the risk because of the risk management and of the evaluation purposes. There are several ways which can 
be used by investors to monitor credit risk. The main objective of this article is to explain one of the models used to 
measure credit risk – the KMV model and to show its application in practice. 

Key words: credit risk, KMV model, default. 
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Credit risk can be broadly defined as the risk of loss due to unwillingness or inability of 
counterparties to meet their obligations under the conditions set in the contract. Credit risk is the 
most frequently classified as the default risk of the issuer of bonds or as a downgrade of bonds 
rating (decrease of the issuer credibility). The downgrade of the bond rating can decrease the price 
of the bond and thus a loss for bondholders who bought the bond at a higher price [1, p. 15]. 

Credit risk of a particular investment instrument or investment opportunity is not considered 
individually but the portfolio approach is preferred.  It is important to know if the investment 
instrument increase or decrease the overall risk of the existing investment portfolio. On the one 
hand, the investment may seem to be risky but on the other hand its integration into the portfolio 
can reduce the risk thanks to the risk diversification, and vice versa. Total risk diversification, 
considering credit risk, is not theoretically possible, because of the existence of the systematic risk, 
which is more and more difficult to reduce in the expanding globalization, and so there is at least 
one positive correlation between the individual defaults [2, p. 316]. 

Credit risk may be divided to systematic and specific risks. Systematic credit risk is highly 
dependent on economic cycles. In the times of recession it grows and vice versa, decreases during 
the expansion [3, p. 42]. Economic decline has also had a negative direct effect on the banking 
sector health. In that time, banks are trying to move their money out of the economy, which may 
bring several problems to many companies. Systematic risk to which the companies face may not be 
dependent only on the overall macroeconomic conditions, but also on the current conditions of the 
given sector. Specific credit risk describes the direct dependency on the debtor specification, 
especially the size of the company, corporate strategy and factors affecting it, company 
management, etc.  

The main objective of this article is to explain one of the models used to measure credit risk 
– the KMV model and to show its application in practice. There are several methods being used to 
meet the objective- the method of description, analysis, deduction, induction. 

The KMV model was adopted from the Merton model which applied the idea of Black and 
Scholes about the European call options pricing to determine the risk of the company default. KMV 
model was developed by Keaholfer, McQuown and Vašíček on Moody's behalf. The input data 
includes financial and market indicators. But KMV model uses market value of input variables as it 
is assumed that the market information contains not only the information of financial markets, but 
also expectations and predictions of the market [4]. Therefore the KMV model was firstly very 
popular in the commercial field and it has been used until now. The KMV model determines the 
risk of the company by measuring the distance to default or the expected default frequency. The 
methodology of the distance to default is then applied on the American company Kraft Foods and it 
shows that the model is easily applicable in practice and leads to the economically interpretable 
results. 

The main variable to identify the credit risk is the probability of default determined by the 
company indicators. KMV model presents a new variable enabling to measure credit risks which is 
derived from the probability of default and it is expected default frequency (EDF). EDF reflects the 
probability of default of the company during the upcoming year [5]. 
The probability of default is determined by three variables: 

1. market value of assets which is defined as a present value of future cash flows produced by 
the company assets, 

2. uncertainty of the future value of assets- assets volatility measured by the standard 
deviation. It is really important variable, because if there are, for instance, two companies 
with the same market value of assets (44,000 €) and the same amount of the default barrier 
(10,000 €), the company with the higher level of assets volatility (40%) has higher 
probability of default than the company with the assets volatility of 20%. Changes in the 
market value of assets, just of a standard deviation can causes a change in the market value 
of assets, in the first case of 17,600 € and in the other one of  8,800 €.  This uncertainty is 
mainly based on the risk of the industry and the future performance of the company, its size 
and geographic location. 
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3. leverage - expressed as the ratio of the market value of assets to the nominal value of 
liabilities. In the case of default it is required to repay the debts in their nominal value by 
assets which value is given by the market situation. Companies with low volatility of assets 
(e.g. banks) may have higher leverage value and vice versa, companies with high volatility 
of assets (e.g. software) have to have lower value of leverage. 

These three characteristics create together a single variable used to measure credit risk – distance to 
default (DD) which is expressed by the following formula 

.
A

A A

V LDD
V
       (1) 

VA  market value of assets 
L default barrier 
σA  volatility of assets 

It is actually the ratio of the distance to default to the change of the market value of assets of 
one standard deviation. The distance to default can be directly used to calculate the probability of 
default if the probability of the asset value distribution, or the default value to the individual 
distances to default are known. Unlike Merton model, the KMV model does not predict that the 
default barrier equals to the sum of the nominal values of all debts. This model also distinguishes 
various types of liabilities.  According to the KMV model, the default barrier has a lower value than 
the sum of the nominal values of all liabilities and it equals to the sum of all short term liabilities 
and half of the long term liabilities value [6]. It means that the long term debt maturity gives 
companies greater scope to distribute the payments over the time and not to default. The KMV 
model defines that the moment of default occurs when the market value of assets meets the default 
barrier.  Unlike Merton model, the KMV model considers any point of the default barrier 
intersection not only at the time of maturity T [7]. 

The following part of the article is devoted to the practical application of the KMV model to 
calculate the probability of default of the American company Kraft Foods traded on NYSE. The 
algorithm of the calculation consists of three steps - firstly, the estimation of the assets market value 
(VA) and the volatility of the assets market value (∂A). Secondly, the distance to default (DD) is 
calculated and finally the probability of default (EDF) may be determined.  

The first step of the calculation is generally considered to be the most complicated. Based on 
the available market information the actual value of capital VE and its volatility ∂E are determined. 
The current market value (Market CAP) of the company capital is 44,410,000,000 USD [8, p. 45]. 
Using the data of the server www.ycharts.com, the historical series starting in 2006 and ending in 
2014  were used to calculate the volatility of market CAP in the form of the standard deviation, ∂E = 
0.106921. The procedure is depicted in the following table 

Table 1 
Calculation of market value and volatility in Kraft Foods 

Date CAP ↑ or ↓ of CAP Average value Variance 

January 2006 53.94 0.2232177 0.0125727 0.0537919 
September 2007 67.43 -0.2048483  0.038469 
August 2009 54.94 0.115718  0.0154831 
May 2011 50.4 0.0135976  0.0004978 
November 2012 50.48 -0.0712169  0.0039067 
July 2013 48.11 -0.198456  0.0360024 
July 2014 38.77 0.0339789  0.0018226 
   Total 0.388693 
   ∂2E 0.011432 
 

The market value of assets (VA) and the volatility of assets (∂A) are calculated using the algorithms 
(2) and (3). 

http://www.ycharts.com/�
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VE market value of capital 
L default barrier  
r risk free interest rate 
T time horizon 

Considering the risk of default and the methodology of EDF calculation the most often T 
means one year long time horizon.  The d2 parameter is a part of the Black and Scholes formula of 
the option model pricing, which was also used in Merton model as well as in the KMV model. It is 
a proof that this model is based on the above mentioned ones [9, p. 554]. 

The mutual relation between the volatility of the market value of assets and the volatility of 
the market value of capital is given by the formula 

1. ( )A
A

E

V
N d

V
        (3) 

Then we have two equations in the two variables, a solution to this linear system is got by an 
assignment of numbers to the variables such that all the equations are simultaneously satisfied and 
also the parameters VA and ∂A. In the following table are summarized all the data necessary for the 
further calculations.  

Table 2 
Variables to calculate EDF 

Variable VA ∂E d1 N(d1) d2 N(d2) μ (ROA) r L (debt) 
Value 44.47 

mld 
USD 

10.69% 3.2305 0.9994 3.1236 0.0009 0.0536 0.005 
31.826 

mil USD 

 

The KMV model assumes that the probability of default in the time horizion 0→ t (pt) is given by  
2

ln ( ).
2

.

A A

t
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V
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p N
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     (4) 

N cumulative normal distribution 
Xt  value of company liabilities with maturity to the time t 
μ  expected ROA 

Using the financial statement of Kraft Foods from 2014, a total value of short term liabilities 
was 11,491 mil USD, half of the long term liability value (18,024 mil. USD) and the other liabilities 
in the value of 11,323 mil USD. The total debt of the company is 31,826 mil. USD. ROA was found 
on the server finance.yahoo.com and its value is 5.36%. The parameter t equals to one taking the 
EDF methodology into account. It can be assumed that all the short term liabilities, other liabilities 
and half of the long term liabilities are payable up to one year. Thus the probability to default of the 
Kraft Foods in also calculated for the following year. Distance to default is given as a number of 
standard deviations from the default barrier: 

2

ln ( ).
2

.

A A

t

A

V
t

X
DD

t





 
       (5) 

Considering the available data: 
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244.47 0.10692
ln (0.0536 ).1

31.826 2 3.5766
0.10692. 1

DD
 

      (6) 

 
It means that the distance to default is 3.5766 standard deviations. The change of the 

distance to default is influenced by the changes in the capital structure of the company, i.e. increase 
of the liabilities value, decrease of the assets value and increase of the assets value volatility cause 
the decrease of the distance to default and vice versa.  

The parameter N (-d2) was gained using the excel function Norm.dist of the DD value; N (-
3.5766) is 0.09 (9%).  

In the time t=0 the value of assets would have to increase of ln (44.67/31.826), i.e. 33.9 % to 
be below the default barrier. But important is to know the probability of default in a year time. We 
have to focus on the numerator of the DD equation, its value is 38.24 %.  It is assumed that in the 
KMV model the asset value has the log normal distribution. If this number is divided by the value 
of the standard deviation of assets volatility, we get the value of DD (or of the d2 in Black and 
Scholes model) which is 3.5766 standard deviations. The probability of default in a year time is 
really low, only 9%. The probability of default may be also ranked if the boundary of the default 
probability is specified for the individual rating categories. 

KMV model then for each value of DD assigns the value of EDF according to its internally 
developed methodologies that emerged from the empirical observation of historical sector values 
and data.  Moreover, the distance to default takes into account that the default barrier is not really 
predictable and clearly determined [10]. KMV Model converts DD to EDF using the probability 
distribution of companies default as it presents the default much better and precise than the normal 
distribution. This manner of EDF calculation generally increases the probability of default, which is 
caused by the fact, the KMV model does not use the risk free rate but instead it takes the expected 
return on assets which is risk free [11]. 

Conclusion 
In practice, this model is one of the most widely used approaches of credit risk assessing in 

the commercial sphere. This model is easily applicable to publicly traded companies, in which the 
value of assets is determined by share market. The probability of default, which is a function of the 
company capital structure, can be estimated from the data involved in the market price of company 
shares. Critical point of the model may be found in the market value and equity volatility. If the 
market value of the company equity falls the probability of default increases 

Distance to default used in KMV model seems to be an appropriate tool to predict the default. In 
a comparison with models using the historical matrices, Moody´s KMV model takes into 
consideration also the effects of economic cycles. The distance to default decreases in the period of 
recession when the probability of default increases and vice versa the distance to default increases 
in the period of economic boom. 
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COMPARISON OF SELECTED DISCRIMINANT MEASUERES IN CREDIT 
RISK 

 

The article is dedicated to the comparison of selected discriminant measures in credit risk. Credit risk is 
nowadays an important part of company´s everyday activities so measuring and evaluating credit risk is required. 
Credit risk can be calculated through various models and methods, as well as by credit score. So the right score has to 
be assigned to the company and then based on the discriminant measure is the company defined as good or bad (default 
and non – default).  

Key words: credit risk, scoring function, discriminant measures, company.  
 

INTRODUCTION 
Credit risk is an important part of everyday life of each company. It represents the likelihood 

that company´s claims will not be paid so the company may come to the default. So the default 
event of the company is the most significant issue and indicator of credit risk. Credit risk has been 
examined by analytics and companies and has become strategic tool of the company. Modern 
theory of credit risk is based on credit scoring. So companies can construct coring functions and 
then based on the interpretations they can decide about cooperation with partners. Scoring function 
can be divided into three groups: expert, statistic and hybrid [1].  

The article summarizes discriminant measures which enable to separate default companies 
from non – default companies by scoring function [2]. The main idea is to create scoring function 
which directly divide companies into these two categories by the score s0 which is called the cut – 
off point.  

LORENZ´S CURVE 
Lorenz´s curve is the most popular tool used for the interpretation of diversification of credit 

risk. The use of Lorenz´s curve on the scoring model is conditioned by the knowledge of 
distribution function of good and bad companies. 

If there is a scoring function s: X → [0, 1]. The probability that randomly selected company 

will have lower score than defined 0,1     is called distribution function of random value s (X) 

[3].  
For the construction of Lorenz´s curve is than needed to divide data series into two groups 

with conditional distribution function for non – default companies FG and for default companies FB 
so for these two functions can be Lorenz´s curve defined as a set:  

    2
, 0,1 , 0,1B GLC F a F a             (1)  

http://www.moodyskmv.com/products/files/RiskCalc_v3_1_Model.pdf�
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If the scoring function is without any errors then the curve goes from the point [0, 0] to [1, 

0] and then to [1, 1] for each s (X) is    B GF F  . If the curve lays on the diagonal it means 

that the scoring function has no distinctive ability [4, 5].  
In practice FG a FB can be obtained by consistent estimation for distribution function which 

is as following:  
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Where Xb is a set of data about default companies and Xg is a set of data about non – default 
companies, while nb ng are their amount.  

GINI´S COEFFICIENT  
Lorenz´s curve shows graphically the diversification of scoring function but its use is 

conditioned by direct quantification by Gini´s coefficient. So for the distribution functions FG a FB 
is defined as: 

     1

0
2 G B GGC F F dF         (3) 

If the area A between Lorenz´s curve and diagonal and the area B under Lorenz´s curve are 
both known the definition GC can be changed to:  

A
GC

A B


       (4) 

So the equation represents the ratio of the area between Lorenz´s curve and diagonal and 
total area under diagonal. Lorenz´s curve is made in unit square so another equation can be created: 

1
2 1 2

2
A B GC A B          (5) 

From these is clear that Gini´s coefficient shows values between [-1, 1], where 1 means that 
scoring function divides companies into two groups while zero value points to the identity of these 
distribution functions FG a FB so the model lacks distinctive ability [6]. Another possibility for 
calculation of Gini´s coefficient is an estimation of the area under Lorenz´ s curve through 

rectangles. Each rectangle has the width
1

Gn and height
i

B

C

n , where Ci is the amount of default 

companies. This starts from the company i listed from in ascending order by score and it is 
anticipated that each company has different score. So then: 

1

1n
i

i
i G B

C
B Y

n n

        (6) 

Where Yi is the score of the company i and  
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        (7) 

So after substitution and modification of equation 6 there is:  



 24

 

 

 

 

   

1

1

1 1

1 1 1 1

2

1 1 1 1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

2

11
1

2

n

jn
j

i
i G B

n n

i j
i jB G

n n n n

i i j
i j i jB G

n n n n

i i i j
i i i j iB G

n
G

G i G
iB G

n
G G

G i G
iB G

Y

B Y
n n

Y Y
n n

Y YY
n n

n i Y Y YY
n n

n
n n iY n

n n

n n
n n iY n

n n





 

   

    






 

  

  

     

  
       

  
 

    







 

   








   (8) 

So after the substitution the equation is:  
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If companies are not ranked by score then Gini´s coefficient can be calculated through the 
equation 10, while Ri represents rank of companies so Gini´s coefficient is dependent only on their 
score: 

1

2 1n

i i
tB G B

n
GC R Y

n n n


       (10) 

C – STATISTIC  
Another discriminant measure is C – Statistic which represents the probability that non – 

default company has higher score than default company [7, 8]. 
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SG is a set of score of non – default companies while SB is a set of score of default 
companies. C – Statistic is closely related to Gini´s coefficient so with the substitutions can be c(s) 
expressed:  
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KOLMOGOROV – SMIRNOV´S STATISTIC 
Kolmogorov – Smirnov´s statistic shows maximum vertical distance between distribution 

functions of default companies and non – default companies and can be calculated: 

   sup G B
s R

KS F s F s


       (13) 

It divides companies into two groups based on scoring functions and densities [9]. 
RECEIVER OPERATING CHARACTERISTIC CURVE (ROC CURVE) 
One of the most used discriminant measure is ROC curve which similarly as Lorenz´s curve 

shows the relation between distribution functions of default companies and non – default 
companies. ROC curve can be defined by sensitivity and specificity [10].  

 Sensitivity – represents the likelihood that non – default company (good company) 
will be classified as default company (bad company) – Se  

 Specificity – represents the likelihood that default company (bad) will be classified 
as non – default company (good) – Sp  

ROC curve is formed by the set of all possible pairs (Se, 1 – Sp) for various values of s. 
Upper interval (1 – Sp) shows the share of default companies which were marked as good. Perfect 
ROC curve has the layout as a function y=1. If the curve is as a diagonal it means that the model 
has zero distinctive ability. For the comparison of various models for the same score should be 
chosen one with the ROC curve which lays on the top [11].  

More important than ROC curve is AUC (Area under the curve) which is used for the 
quantification of discrimination similarly as is used Gini´s coefficient for Lorenz´s curve [12]. AUC 
shows the likelihood that default company has worse score than non – default company, so it is 
equal to c – statistic. 

The relationship between AUC and Gini´s coefficient is:  
2 1GC AUC        (14) 

CONCLUSION 
Credit score is the basic tool for the management of company´s credit risk. The right 

formulation of scoring function followed by correct classification of the company as good or bad 
(non – default or default) can be made with various discriminant measures which are described in 
the article. Their application is similar, each discriminant measure separates good companies from 
bad one based on the score. Lorenz´s curve and C – statistic are closely related to Gini´s coefficient 
while ROC curve and Kolmogorov – Smirnov´s statistic are based on densities. The main idea of 
these discriminant measures is then isolate good companies from bad one and also find the 
probability that default company will be included in the group of non – default companies.   

ACKNOWLEDGEMENT 
The contribution is an output of the science project VEGA 1/0656/14 - Research of 

Possibilities of Credit Default Models Application in Conditions of the SR as a Tool for Objective 
Quantification of Businesses Credit Risks. 

 

References: 
1. Kollar B., Bartosova V. Comparison of Credit Risk Measures as an Alternative to VaR – 2nd International 

Conference on Social Sciences Research (SSR 2014), Advances in Social and Behavioral Sciences Volume, 
Vol. 5, 2014. – pp. 167–171.  

2. Bluhm Ch., Overbeck L., Wagner Ch. Introduction to Credit Risk Modeling – Boca Raton: Taylor and Francis, 
2010. – 364 p.  



 26

3. Spuchlakova E., Valaskova K., Adamko P., Cug J. Credit risk monitoring – 2nd International Conference on 
Management Innovation and Business Innovation (ICMIBI 2014), Bangkok, Thailand, Lecture Notes in 
Management Science, Vol. 44, 2014. – pp. 110–115. 

4. Hosmer D., Lemeshow S. Applied logistic regression – New York: John Wiley and Sons, 2000. – 383 p.  
5. Frajtova Michalikova K., Spuchlakova E., Cug J. A Comparative Anatomy of Credit Risk Models – 2nd 

International Conference on Economics and Social Science (ICESS 2014), Information Engineering Research 
Institute, Advances in Education Research, Vol. 61, 2014. – pp. 69–74. 

6. Mays E. Hanbook of Credit Scoring – Chicago: Glenlake, 2001. – 369 p. 
7. Buc D., Kliestik T. Aspects of statistics in terms of financial modelling and risk – Proceeding of the 7th 

International Days of Statistics and Economics, Prague, 2013. – pp. 215–224.  
8. Rezac M., Rezac F. How to Measure the Quality of Credit Scoring Models – Czech Journal of Economics and 

Finance, Vol. 61, No. 5, 2011. – pp. 486–507. 
9. Cisko S., Kliestik T. Financny manazment podniku II – Zilina: EDIS Publishers, University of Zilina, 2013. – 

775 p. 
10. Thomas L.C., Edelman D.B., Crook J.N. Credit scoring and its application – Philadelphia: SIAM, 2002.-248 p.  
11. Valaskova K., Gavlakova P., Dengov V. Assessing credit risk by Moody's KMV model – 2nd International 

Conference on Economics and Social Science (ICESS 2014), Information Engineering Research Institute, 
Advances in Education Research, Vol.61, 2014. – pp. 40–44.  

12. Krzanowski W.J., Hand D.J. ROC Curves for Continuous Data – London: Chapman and Hall, 2009. – 232 p.  
 

Nedev T. S. 
doctor in economics, assoc. professor 

University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria 
 

RISK MANAGEMENT BY ANNUAL FINANCIAL FUTURES AND PHELIX 
OPTIONS ON THE EUROPEAN ENERGY EXCHANGE – EEX) –  

A POSSIBLE SOLUTION TO PROBLEMS IN THE ELECTRIC ENERGY 
MARKET OF BULGARIA 

 

This article presents the specific features of trade in electric energy, the problems in the Bulgarian market of 
electric energy and the potential for risk management by annual financial futures Phelix on the European Energy 
Exchange – EEX. 

Кey words: electric energy market, financial futures for electric energy 
 

The increasing bills for consumed electric energy prompt a lot of people from a variety of 
social, political and economic strata to think about the problems of Bulgarian energy sector and 
their potential solutions. The price of electric energy in R of Bulgaria has always been a hot topic 
and a permanent reason for reflection both on the business and the households as end users. 

The objective of the present article is: 
• to show the specific character of trade in electric energy – in principle and in particular the 

peculiarities and disproportions of Bulgarian market; 
• to prove the necessity of an organized and working stock market for electric energy and the 

need of its daily transparent work; 
• to present the main opportunities for time bargains to influence the price of electric energy and 

the possibility to protect (hedging) an occupied position with the help of fixed-term contracts for 
annual financial futures and PHELIX options on electric energy. 

Electric energy is a commodity consumed on a daily basis by every human being in Europe. 
It is subject to commercial transactions as any other commodity, i.e. everyone wants to have it at 
home or on the job, and someone must produce and deliver it to the end consumer. The specific 
point here is that electric energy can not be stored, i.e. as soon as it is generated it must be 
consumed – to reach the end user. There is no way to use the electric energy produced yesterday in 
making the morning coffee today. Electric energy must be consumed at the time of its production. 
This is quite a complex task which, in principle, is assigned to the systems operator of the 
respective country to resolve. 

The legislative framework of the European Union for the electric energy market is 
embedded in Directive 2009/72/EC. (DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN 
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PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 13 June 2009 concerning the common rules for the 
internal market in electric energy). 

The main actions, terms and objectives for implementation by the member states can be 
summarized and presented as follows: 
• Main purpose: to achieve a «…fully open market, which enables all consumers freely to choose 

their suppliers and all suppliers freely to deliver to their customers». 
• The full market opening aims at dividing generation from delivery of electric energy, so that 

conditions could be established of loyal competition and opportunities for market impact on the 
changes in electric energy price; 

• The Directive requires that all producers shall be competitively put on level playing filed in an 
objective, transparent and non-discriminatory manner, as well as third-party access to be 
provided to the transmission and distribution systems in conformity with the requirements for 
full market opening; 

• The market of electric energy, like the market of other primary-energy sources, must be 
transformed from a state monopoly to an efficient market with the help of appropriate 
regulations. «This process is always accompanied also with the establishment of a term market 
for derivatives on contracts for supply of electric energy» [4 p.714]. 

The issues relative to Bulgarian energy sector and the trade in electricity in particular, have 
been a topical and morbid theme for years now. This is a consequence of the disproportions 
superimposed with time and contradictory rights and obligations of players in the Bulgarian electric 
energy market. Most generally they boil down to the following: 
• The development of electric energy generation over the period 2006-2014 is presented in the 

following table: 
Table 1 

Annual production of electricity in R of Bulgaria 
Year  

Indicator 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Gross 
production by 
PP to PTG 
[MWh]  

45 710 000 43 093 000 44 831 000 42573000 46 260 000 50 070 000 47 195 000 43 650 000 45 699 802 

variation in %  -5,7% 4,0% -5,0% 8,7% 8,2% -5,7% -7,5% 4,7% 

Physical 
imports [MWh]  

1 139 000 3 058 000 3 097 000 2 662 000 1 168 000 1 450 000 2 353 000 3 350 000  

Physical 
exports [MWh]  

8 391 000 7 538 000 8 441 000 7 731 000 9 613 000 12 111 000 10 660 000 9 531 000 9 190 535 

variation in %  -10,2% 12,0% -8,4% 24,3% 26,0% -12,0% -10,6% -3,6% 

Source: Electricity System Operator EAD   

PTG – Power Transmission Grid; PP – power plant; Physical imports – electric energy actually imported in the 
Republic of Bulgaria from neighbouring countries; Physical exports – electric energy actually imported electric 
energy actually exported from Republic of Bulgaria to neighbouring countries; * data for 2014 are based on 
operational data until 21.12.2014  from ESO-EAD 

 

Annual generation of electricity over the period varies between 45 and 50 terawatt-hours 
(TWh) which is indicative of fluctuations in the yearly consumption under 10% against the previous 
year. Yet the volatility of electric energy imports and exports is appreciably higher and this is 
mainly due to the fees determined for transmission – when more costs are included in the 
transmission fee transport becomes impossible, an example being the Romanian energy for Turkey. 
A peculiarity of the Bulgarian market is that since 2014 an energy exchange has been organized, a 
newly established state enterprise, with just under 10% of the produced electricity being traded on 
it. The main supplier of electric energy is the National Electric Company, it having the obligations 
of a ‘Public service supplier’. It purchases the cheap energy of the nuclear power plant, but it is also 
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obliged to buy out the entire quantity of generated «green» energy (from renewable energy sources) 
at fixed high prices. Besides, the company is paying to two thermal plants prices by 54% and 120% 
higher than the average price. All this is presented in one common estimate of the National Electric 
Company and it serves as a basis for the State Energy and Water Regulation Commission to affirm 
prices for the end consumers. Although this is described very schematically it is evident that there is 
no market in the entire process of determining the price of electric energy in Bulgaria and 
transformation of the electric energy market from a state monopoly to an efficient market is 
beginning only now. 

A sector for sale of electric energy became operational in August 2000 with the Group of the 
German Exchange (Gruppe Deutsche Börse) in Frankfurt. The exchange is called European Energy 
Exchange – EEX). Transactions are made on EEX with all primary-energy sources: electric energy, 
natural gas, coal, oil and harmful emission quotas. 

Cash power exchange market – EPEX SPOT is the cash power market uniting the markets 
of France, Germany, Austria and Switzerland. Together these countries represent more than a third 
of electricity consumption in Europe. The seat of the company is in Paris with offices in Leipzig, 
Bern and Vienna. It was established in 2008 based on the merger of the power exchanges 
Powernext SA of France and EEX AG in Germany. Gradually integrated to the market of these four 
countries are the markets of Italy, Spain, Czechia, Slovakia, Poland, Hungary, Greece and Romania. 

The exchange mechanism allows the arrangement of offers as legally binding agreements for 
purchase or sale of a particular quantity of electric energy in a given zone, for supply at a 
determined price (the so-called market clearing price). 

Completed deals are forwarded immediately to the central counterparty for each transaction 
– the European Commodity Clearing (ECC). It is a central counterparty for all buyers and sellers 
who, as a rule, do not know each other. The clearing organization will always step in as a universal 
intermediary between buyer and seller, i.e. it provides for both the liabilities of buyer versus seller 
(payment for the electric energy), and for those of seller to buyer (the delivery of electricity). 

As an important result of the exchange trade EPEX SPOT publishes daily exchange prices 
which are determined in a direct meeting of demand and supply. As such transactions are the result 
of extensive, open and transparent competition between orders by members of the Exchange they 
reflect the best available information as at this point of time in the market environment. Usually the 
cash market is organized «a day ahead» and «within the day». 

The number of players on the EPEX SPOT cash market is continuously growing and at this 
point of time they are 236 firms from 24 countries, and there are licensed traders including from 
Romania and Greece. It is enough to look at the map with the geographical location of players in 
trade on the European Energy Exchange and the legitimate question will arise – why no Bulgarian 
participation on this market. While the exchange market guarantees: 

- fair and adequate behaviour of members of the Exchange; 
- safe delivery and payment for the traded electric energy; 
- anonymity of transactions – producers do not know to whom they sell and buyers do not 

know from whom they will buy actually; 
- transparency in determination and variation of the price in accordance with demand  and 

supply for every moment of the day. 
Calculated by the cash market of the EEX exchange are also the respective indexes by which 

graphically presented is the variation in electricity price from various sectors of the market: 
Phelix – index for physical delivery  (Physical Electricity Index) – reporting on a daily basis 

a published price for base load (Phelix Base) ad the peak load (Phelix Peak) on the market of 
electric energy for the area of Germany and Austria market. The index is calculated from prices on 
the EPEX SPOT cash market (the exchange acronym for such market). It is calculated as 
unweighted arithmetic average in two variants: with base load and with peak load. The index is 
used as a base (underlying) asset for Phelix futures and options traded actively on the European 
Energy Exchange. 
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Daily PHELIX index for base load (Phelix Day Base) is the unweighted arithmetic average 
price of electric energy for the hours from 1 to 24 traded on the spot market. It is calculated for all 
calendar days of the year. 

Daily PHELIX index with peak load (Phelix Day Peak) averages the prices of electric 
energy traded on the spot market for the hours from 9th to 20th hour for all business days of the year. 

Monthly PHELIX index for base load (Phelix Month Base) is calculated as an arithmetic 
average of all day values of the index for all calendar days of the month. 

Monthly PHELIX index with peak load (Phelix Month Peak) is calculated as the average 
(unweighted) of all values of the PHELIX Day for all days from Monday to Friday of the respective 
month. 

The wholesale price of electric energy varies within wiled limits yet it is always the result of 
the momentary ratio of electricity demand and supply. 

In line with the cash transactions also possible are three main types of term transactions – 
futures with physical delivery, financial futures and options. They feature a similar method of 
determining the price – in auction or an ongoing price fixation. Traded on the European Energy 
Exchange are also options, yet for the territories of Germany and Austria only. They are called 
PHELIX options as they are based on the PHELIX index and have a possible maturity – month, 
quarter, year. 

Futures contracts for supply of electric energy are two main types – futures with physical 
delivery and financial futures. 

Traded on the European Energy Exchange are futures with physical delivery of electric 
energy for the territories of France, Belgium and Denmark. Such futures come to an end with 
physical delivery of the whole quantity of electric energy for the entire period of the contract. 
Calculated in the last trading day (for week futures) and two exchange days before the period of 
delivery for the months futures is an «ending price» for the futures. Usually this is the last price at 
closure of the trade in such futures. The buyer of a futures contract is obliged to receive the entire 
contracted quantity of electric energy for the whole period of the contract and to pay it at the ending 
price. The seller of the futures contract is obliged to deliver the contracted electric energy at 
constant parameters for each day and hour of the period of supply. Generally the contracts make 
provision for delivery of 1 MWh of electricity per each astronomical hour of the period of supply. 

Financial futures admitted for trading are for the territories of Germany/Austria, France and 
Italy: 

Review will be made here only of financial futures for the territory of Germany and Austria 
based on the PHELIX index: 

- Financial futures on the Phelix index for base load (daily, weekend, weekly, monthly, 
quarterly and yearly) – Phelix-Base-Day/Weekend/Week/Month/Quarter/Year-Futures; 

- Financial futures on the Phelix index for peak load (daily, weekend, weekly, monthly, 
quarterly and yearly) – Phelix-Peak-Day/Weekend/Week/Month/Quarter/Year-Futures; 

- Financial futures on the Phelix index without peak load (monthly, quarterly and yearly) 
– Phelix-Off-Peak-Month/Quarter/Year-Futures; 

Starting February 2015 French and Italian futures will be released for the days and for the 
weekend, as well as financial futures for the territories of Spain and Switzerland. 

The ending price for financial futures is determined on the calculation after a particular 
index which averages the prices from auctions for each hour of the day/night on the cash market 
«day forward» per each discrete market territory. Usually prices are determined for base load, for 
peak load and for off-peak load, respectively. Ending of financial futures takes place only with 
equalization of the position with payment. i.e. there is no physical delivery of electric energy here. 
On maturity day the buyer of the financial futures is obliged to pay the difference between futures 
price and the fixed lower ending price. Where the ending price is higher than the futures price the 
difference is then paid by the seller of the futures contract. Such payment shall be effected until two 
days after maturity of clearing. 
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Options are another type of term transactions in which a right is being bought. Rights are 
two types: in the case of Call-option the right is «to buy» at the price of exercise and in the case of 
Put-option the right is «to sell» at exercise price. The buyer of a put option is entitled to receive a 
short position in a respective futures at the option exercise price on the last trading day. The seller 
of a put option receives, when exercising a long position in the respective futures, an Option 
Premium – this is the exchange price, which is paid at buying the right. Types of options – they are 
European type, which means that options are exercised on the last day for trading only. Option 
series – these are all call and put options on one and the same base asset with same exercise prices 
and one and the same maturity period. Offered for the first trading day for each maturity period are 
at least three series with different exercise prices – one of them shall be «cash» (in-the-money), the 
second one – «on money» (at-the-money) and the third price must be «out of money» (out-of-the-
money). 

Traded maturity periods – in the case of Phelix year options there are four possible contracts 
with possible maturity coming in the end of each quarter of the current year: 
• maturity at the end of March – April Phelix year option for base load (Phelix-Base-Year-Apr-

Option); 
• maturity at the end of June – July Phelix year option for base load (Phelix-Base-Year-Jul-

Option); 
• maturity at the end of September – October Phelix year option for base load (Phelix-Base-Year-

Oct-Option); 
• maturity at the end of December – January Phelix year option for base load (Phelix-Base-Year-

Jan-Option). 
Option exercise – such exercise shall only take place during the last day for trading at the 

time of the so-called «Exercise phase». The Exchange determines an exercise market price 
(Intraday-Fixing-Preis) and publishes it at 14:00 hours before the exercise phase has started. 
Options that are «cash» against the published price (Intraday-Fixing-Preis) are exercised 
automatically. 

In principle, term transactions are concluded between members of the clearing corporation. 
If the transaction is realized by a buyer or a seller who is not member of the clearing corporation the 
transaction then shall be conducted as a must by a member of the clearing corporation who has the 
obligation to bring the deal to an end. The authorized member of the clearing corporation stands as 
intermediary in the transaction, i.e. the member shall stand as buyer vis-à-vis the seller of the 
electric energy and as seller vis-à-vis the buyer of electric energy. Guaranteed thus is the liquidity 
of the transaction and the fact that buyer and seller will carry out the assumed commitments under 
the transaction made on the exchange. 

Term transactions (derivatives) for delivery of electric energy are particularly interesting. 
The sale of electricity on the day before its physical delivery and the conclusion of term transactions 
for delivery in the future provide the real opportunity for accurate reporting of demand and supply, 
as well as great opportunities for risk management by making use of the specific potential of 
derivatives concerning electric energy. Each producer may choose to either sell at loss in a 
particular time zone or to accept the losses from a forced outage of its capacity because the system 
operator has nowhere to sell such electric energy owing to the fact that at this point of time no one 
is willing to buy and consume that quantity. 

I have to mention in conclusion that the European Energy Exchange EEX is indeed 
providing a perfect market mechanism for determining the exchange prices of primary-energy 
sources in Europe and in particular – of electric energy. The process of transformation from state 
monopoly in the energy sector to a free efficient market will end when players in the trade begin to 
conclude transactions among them under transparent exchange rules and guaranteed equality for all 
players in the market. Such market shall also make provision for the conclusion of term transactions 
(futures and options) under a perfect regulation because with an appropriate selection of term 
transactions the interest can be defended of each participant in the trade in electric energy against a 
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risk unacceptable therefor. It is also evident that only the territory of Bulgaria is staying out of the 
market of the European Energy Exchange which, to my opinion, does not deserve high esteem. 

The transformation of Bulgarian electricity market from state monopoly to a free efficient 
market is just beginning. Although the site of the Bulgarian ELECTRICITY SYSTEM 
OPERATOR EAD reads: «…. Finalized on 4 February 2014 was the last phase of the process of 
separation of National Electric Company EAD from Electricity System Operator EAD in 
accordance with the requirements of the third liberalization package. This was the last step of 
meeting the requirements of Directive 2009/72/EC and the national legislation». The separation of 
the system operator is an important step in this process, yet this is only the beginning and not a last 
step. What is more, such separation does not mean that separation has been achieved of production 
from supply of electric energy, as required by the directive. 

The role of the National Electric Company as a «public service provider» is practically an 
obstacle for the liberalization of the Bulgarian energy market which shall ensure equality for all 
players in the trade in electric energy. On the contrary, though, players on the Bulgarian electricity 
market are permanently disadvantaged (reported were differences of 120% from the average price) 
and this will have only one result – growth in calculations and affirmation of new higher prices of 
electric energy for end consumers. Practice thus far has shown that deficits are easily accumulated 
and embedded disproportions and logically there follows a new proposal for higher prices to end 
consumers. Public interest must be defended by the government (probably with add-ons again to the 
price for end consumers), but under a clear development strategy for the energy sector. Such add-
ons must be accumulated in the state budget and the accumulated money shall serve to create 
appropriate incentives for development of the branch. 

The mere fact that the created state exchange for electric energy contains «independent» in 
its name gives rise to reasonable doubts concerning the independence of this market. It is written in 
the decision for its establishment that … «Bulgarian Independent Energy Exchange EAD» will use 
the technical and material resources of Electricity System Operator EAD – I think that when a 
company uses the material resources of another one it can not be independent. Furthermore, traded 
in 2014 ought to have been 4 TWh and this quantity ought to be doubled by 2018. This shows that it 
is envisaged to sell initially on the exchange less than 10% of the electric energy generated and 
traded in Bulgaria (4 TWh are envisaged for the exchange out of 46 for 2014). This quantity is sold 
within one day on the European Energy Exchange. It is my opinion that the Bulgarian exchange 
thus created lacks the characteristics of a working exchange market and it would be better to 
discontinue such practice. The Bulgarian electricity market must join the European Energy 
Exchange by organizing a cash and term market after their model. The cash market will determine a 
wholesale price of electric energy in accordance with the momentary demand and supply on the 
Bulgarian market. The term market will provide futures with physical delivery to players in the 
trade and afterwards – probably financial futures as well, so that each player could choose an 
additional protection for the occupied position. 

If Bulgaria decides to join the European Energy Exchange this will be a sure sign that new 
disproportions will not accumulate and bills of consumers will become transparent and predictable. 
Otherwise the territory of Bulgaria will remain an isolated and non-transparent electric energy 
market with bad consequences for all of us. 
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THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT RISK MEASUREMENT 
 

Not only individuals but also business entities are influenced by the effect of the risk during their daily 
activities. It is still possible to observe the economic consequences of the mortgage crisis. The biggest firms of the world 
have written off receivables amounting to several hundred billion dollars. Many authors deal with the risk theory in 
native and also in foreign literature. Risk management has become the subject of detailed examination. Currently, risk 
management can be considered as a separate section of economic theory. 

Key words: risk, credit risk, risk management, credit risk measurement. 
 

The issue of probability theory was begun to deal by french mathematician Blaise Pascal in 
the mid-17th century. Many experts, who have dealt with this topic, further develop his theories. 
Based on their studies, now we are able to understand the risk better. On the other hand the 
approach to the risk is not clear yet. The methodology for predicting the risk, its quantification, 
minimizing or diversification is not reliable enough yet. 

There are many different definitions of the risk. According to Szabo the risk is defined as a 
degree of uncertainty [13, p.12]. Stoklas says that the risk can be perceived as a negative deviation 
from the desired or planned condition. [12, p.15] In general, the risk is characterized as a degree of 
uncertainty that the values of the observed variables will be different than we originally thought. 
According to Knight there is difference between the risk and the uncertainty. When we talk about 
the risk there is the possibility to quantify the probability of diversion predicted values from the real 
ones using mathematical and statistical methods. [4, p.30] 
Development of deviations can be not only negative but also positive from the expected values. 
Therefore, the risk of the most commonly is quantified by the use of statistical methods as the 
volatility. The risk expressed as the volatility of variable is measured by the variance or standard 
deviation. [3, p.218] 

Companies undergo various types of risk every day, especially in the modern dynamic 
market. In general, we can distinguish: 

 technical risk, 
 manufacturing risk, 
 business risk, 
 financial risk, 
 political risk, 
 economic risk. 

According to the financial theories we can financial risk distinguish into: 
 market risk, 
 liquidity risk, 
 legal risk, 
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 credit risk, 
 operational risk. 
In the following, we will continue to deal with the credit risk. Under the term of the credit 

risk can be understood the risk of loss due to the unwillingness or inability of debtor to fulfill the 
commitments under the terms of the arrangement of the contract. The credit risk results directly 
from the internal nature of the investment contrary to the other financial risks. Approach to 
modeling and valuation of the credit risk is different. Market risk has the normal probability 
distribution. Symmetry of this distribution is determined by the fact that the unexpected loss would 
be offset to unexpected returns. On the other hand, the asymmetric probability distribution of profits 
and losses in the credit risk is due to the fact that the probability of small losses is large and 
conversely the probability of a major loss is small. The direction of asymmetry indicates right-
skewness. Average is greater than the median and most of the values are less than the average. [2, 
p.83] Another problem for modeling and measuring the credit risk is the lack of a low accuracy of 
the input data for the evaluation of this type of risk compared to others. 

In the terms of credit risk we distinguish its two main components, namely  
the inherent risk and the risk of loss. The inherent risk is the amount of funds that  
the holder of exposure may lose due to the failure of the debtor. For conventional credit exposures 
such as loan or bond that amount may be fairly easy to identify because it is equal to the nominal 
value plus accessories. Quantification of the inherent risk from other exposures, particularly in the 
case of derivative financial instruments is difficult. It requires modeling of the other financial 
variables.   

The second component of credit risk is the risk of loss. In the case of simpler models the risk 
of loss is expressed as an estimation of the probability of default of  the debtor. In more complicated 
models, the risk of loss is quantified as estimation of the probability that there will be a decrease or 
increase growth rates occasioned by a change in the credit quality. 

The concept of financial risk is very broad and diverse, as well as the whole complex of 
financial world. It would be naive to think that the quantification of credit risk will be the same like 
quantification in physics. [8, p.167] Quantification of the risk always starts with the decomposition 
on its components. The first one is the probability of default (Pdef) representing the risk premium 
over the risk-free rate, which is determined by the income from government securities. Another 
variable is the exposure at default (EAD), which represents the amount of the credit’s claim against 
to the debtor, including all payments, which the creditor collects during the credit relationship. The 
final component is the loss given default (LGD). [6, p.243] Failure of the debtor is a state where the 
company is unable to meet its obligations to the creditor. 

The risk of loss can be decomposed into expected and unexpected losses. 
Expected loss (EL) can be quantified as: 
 

 
(1)

Expected losses are becoming a part of the cost and companies take them into their account. 
Losses vary unpredictably. This fact expresses the unexpected loss (UL). We can use a standard 
deviation or the confidence interval to quantify unexpected loss.  

In case that the unexpected loss is established as the standard deviation, that is actually the 
average deviation from the expected loss, the risk of an unexpected loss increases with the value of 
the variable. 
 

 
(2)

The second method of quantification unexpected loss means determining  
the probability of loss of a given size in a predetermined interval. In this case, it is possible to use 
the method of Value at Risk. [7, p.163] 
 

Modelling the probability of default of the debtor 
Faster development can be also seen in the field of credit risk in recent years. Many 

commercially available models are active in the market uses. According to  
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the authors Saunders and Allen we can distinguish traditional and modern approaches to measuring 
credit risk. [10, p.59]  

Traditional approach to measuring credit risk 
Traditional approaches used for credit risk measuring focus on the event  

of default of the debtor and ignore the possibility of improvement or deterioration  
in the creditworthiness of the debtor at the time.  
According to the authors Saunders and Allen we can include in this category: 

 Expert systems, which basis is the analysis of key factors, including capital structure, 
collateral, corporate reputation, earnings volatility and macroeconomic situation. In the 
next step the factors is assigned a weight on the basis of subjective estimation. The result 
of this process is a decision to grant a credit to the debtor or not. 

 Equitable systems, which use historical data about installment on loans  
in relation to the default of the debtor unlike the expert models. They eliminate subjective 
attitude, which is considered as the greatest lack of expert systems. 

 Rating systems. Petr Vins and Vaclav Liska [14, p.23] defines the rating as independent 
evaluation. The aim of this evaluation is to determine how  
the entity is able and willing to timely and fully pay its obligations and identify any risks 
of this entity on the basis of comprehensive analysis. 

 Scoring models. 
The fundamental difference between rating and scoring models is that  

the scoring models focus on historical data and do not evaluated future development of the analyzed 
entity. 

Modern approaches to measuring credit risk 
Depending on the relation to theories of valuation of assets we divide following models: 
 structural models, 
 reduced models. [5, p.69] 
Reduced models perceive default as an exogenous phenomenon. The process of default is 

modeled as random Poisson process. The main advantage of these models is that their use is not 
conditional upon to obtaining information about the capital structure of the reporting entity. 
Proponents of reduced models indicate that information assumptions, on which the structural 
models are based, are available for owners of the company. Obtaining a range of information is 
often impossible for external companies. 

In contrast to the reduced models, structural models modeled default of the debtor depends 
on its capital structure. [11, p.111] The basic principle is based on the assumption that if the value 
of the assets is closer to the value of current liabilities, occurs in the debtor's failure. The impulse 
for the development of structural models were laying the foundations of the modern theory of 
option pricing, which is associated mainly with names like Fisher Black, Myron Scholes and Robert 
Merton. The risk of the debtor’s default is explicitly associated with variability in asset value, which 
is derived precisely from the option pricing model. The advantage of the structural model is their 
reliability and accuracy, what is also documented by the commercial success of Moody's KMV, 
which is a major participant in credit risk measurement and model of the same name KMV. KMV 
company model belongs among the structural models, but they can be also ranked as factor models. 
It is based on Merton model, because they assume company's value development as a geometric 
Brownian motion.  [9, p.150] It is necessary to mention that important part of KMV model is 
devoted to obtain the value of the enterprise’s assets value from the basic share capital.   

Acknowledgements. The contribution is an output of the science project VEGA 1/0656/14- 
Research of Possibilities of Credit Default Models Application in Conditions of the SR a Tool for 
Objective Quantification of Businesses Credit Risks. 
 

References: 
1. Blaha, Z.: Rizeni rizika a financni inzenyrstvi, Praha: Managemnet Press, 2004. 198 p., ISBN 80-72-61-113-5. 
2. Buc, D., Kliestik, T.:  Aspects of statistics in terms of financial modelling and risk, Proceeding of the 7th 

International Days of Statistics and Economics, Prague, pp. 215-224, 2013, ISBN:978-80-86175-87-4. 



 35

3. Cisko, S., Kliestik, T.: Financny manazment podniku II, Zilina: EDIS Publishers, 2013. 775 p., ISBN 978-80-
554-0684-8. 

4. Frajtova, M. K., Spuchlakova, E., Cug, J.: A Comparative Anatomy of Credit Risk Models, 2nd International 
Conference on Economics and Social Science (ICESS 2014), Information Engineering Research Institute, 
Advances in Education Research, Vol. 61, pp. 69-74, 2014, ISSN: 2160-1070. 

5. Kaderova, A., Pinda, L.: Strukturalny pristup k meraniu kreditneho rizika v exceli. Evropské finanční systémy 
2008, 240-245 p. Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-4628-3. 

6. Kliestik, T., Lyakin, N.A., Valaskova, K.: Stochastic calculus and modelling in economics and finance, In: 2nd 
international conference on economics and social science (ICESS 2014), Information Engineering Research 
Institute, Advances in Education Research, Vol.61, pp. 161-167, 2014, ISSN: 2160-1070 

7. Kollar, B., Bartosova, V.: Comparison of Credit Risk Measures as an Alternative to VaR, In: 2nd International 
Conference on Social Sciences Research (SSR 2014), Advances in Social and Behavioral Sciences Volume, 
Volume 5, 167 – 171 p., 2014, ISSN: 2339-5133. 

8. Kollar, B, Kliestik, T.: Simulation approach in credit risk models, In: 4th International Conference on Applied 
Social Science (ICASS 2014), Information Engineering Research Institute, Advances in Education Research, 
Vol. 51, 150-155 p., 2014, ISSN 2160-1070 

9. Saundres, A., Allen, L.: Credit risk measurement: New approaches to value at risk and other paradigms. 
Second Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002. 319 p. ISBN 0-471-21910-X. 

10. Spuchlakova, E., Valaskova, K., Adamko, P., Cug, J.: Credit risk monitoring, In: 2nd International Conference 
on Management Innovation and Business Innovation (ICMIBI 2014), Bangkok, Thailand, Lecture Notes in 
Management Science, Volume 44, 110 – 115 p., 2014, ISSN 2251-3051. 

11. Stoklasa, J.: Podnikani a riziko. Praha: IMP, 1991. 
12. Szabo, L., Vrcholova, T., Dubovicka, L.:Manazment rizika, Bratislava:EKONOM,2005. ISBN 80-225-1494-9. 
13. Vins, P., Liska, V.: Rating. C. H. Beck, 2005. 109 p., ISBN 807179807X. 

 

Weissova I. 
Postgraduate student 

Siekelova A. 
Postgraduate student 

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications 
Department of Economics 

University of Zilina (Zilina, Slovak republic) 
 

FUNDAMENTAL DESCRIPTION OF THE CREDITGRADES MODEL AND 
ITS USE FOR MEASURING CREDIT RISK 

 
In recent decades, economic public didn´t pay more attention to the probability of default, despite of the fact 

that it actually can happen. Therefore, default used to be expressed by a very small percentage ranging from 0,1 % to 1 
%. By contrast, the current economic situation forces economic public to look at the issue of default and associated 
credit risk as really existing problem and therefore, the issue of default and credit risk has become widely discussed 
topic. Investor shouldn´t forget of the risk of default when he makes his investment decision. The best known models 
which measure credit risk include rating agencies, scoring models, structural and reduced models. They are the 
structural models which form the basis for understanding the logic of process of credit risk measurement. And therefore 
the aim of this contribution captures the issue of structural credit default model for measuring credit risk which is 
known as a CreditGrades model.  

Key words: credit risk, default, CreditGrades model 
 

INTRODUCTION 
The goal of the structural models is objectively quantification of credit risk. Objectively in 

the sense that the process of quantification isn´t on individual decision of individual person or group 
of people. By contrast, estimate of this risk is the outcome of the model, which seeks to describe the 
causality between attributes of a particular company and its potentional threat of default. First, for 
attributes of company we can consider the market value of its assets. The basis of the structural 
models is the Black-Scholes option pricing model (1978), which was applied to the company by 
Merton (1974). In the Merton model, the value of assets is being developed at random, and follows 
the normal distribution and the default barrier is determined by the fixed book value of all 
liabilities. Merton model is a pioneer in the structural models. Other models which is derived from 
it are trying to get closer to reality, but at the expense of a more complicated calculation procedure. 
To Merton model later builds for example Geske (1977) and KMV model (1984). Later appeared on 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/C-H-Beck/�
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the scene models which are known as the First Passage Time models (FTP). FTP models 
presupposes either deterministic or stochastic default barrier. Deterministic barrier isn´t constant 
and is a function of time, respectively interest rate is a function of time. We can find it in several 
models for example Black and Cox (1976), Leland (1994), Leland Toft (1996), Ericsson and 
Reneby (1998). Stochastic barrier is a function of stochastically evolving interest rate. We can find 
it for example in Kim, Ramaswany, Sundaresan (1993), Langstaff, Schwartz (1995), Briys de 
Varenne (1997), Cathar, El-Jahel (1998), Collin-Dufresene, Goldstein (2001). [1], [7] 

FUNDAMENTAL DESCRIPTION OF THE CREDITGRADES MODEL 
CreditGrades model was published in 2002 by RiskMetrics company as a commercial 

structural model. Its formation was supported by several world-renowned banks such as Deutsche 
Bank, Goldman Sachs and JP Morgan. These banks have decided that this model will be publicly 
published, because they wanted to create a transparent and standard procedure for analysis and 
valuation of credit risk occuring in the financial markets. With this procedure CreditGrades model 
makers wanted to contribute to more efficient functioning of financial markets in the area of trade 
with credit risk. CreditGrades model quantifies the credit risk of individual financial instruments in 
contrast to the CreditMetrics model which quantifies credit risk of the entire portfolio. Impetus for 
the creation of CreditGrades model was need quantification of credit risk from the side of financial 
market and not from the side of regulator, as in the case of CreditMatrics model. The need for 
a formation new model was caused an enormous increase in the number of derivative transactions 
and transactions with structured finance products. With new products which entered to the financial 
market entered to the financial markets new players too and then are known as „assets managers“, 
„hedge funds“, and „pension funds“. Moreover, the year proceeding the year of creation 
CreditGrades model it means 2001 was the year with the highest average default rate in terms of 
number and volume of default companies. The most famous bankruptcy of this period, was the 
bankruptcy of energy company Enron. [5], [8] 

The goal of the creators of the CreditGrades model was to create a transparent, accurate, 
consistent, standard model which can be applicable to a wide range of publicly-traded companies in 
order to quantify individual credit risk of these companies. The Creators of the model in terms of 
the accuracy of the model focused their formation of the model on three areas:  

- choice of techniques to estimate of parameters of model with respect to the accurate capture 
market spreads in the model,  

- testing the model for companies with different degrees of credit risk,  
- comparing the results of the CreditGrades model applied to different companies with the 

results of ratings and reports regarding the financial health of companies observed.  
Transparency of the model is achieved by explanations practices which were used for 

estimate model parameters. Different between CreditGrades model and other structural models is in 
determine credit risk. CreditGrades model determine credit risk by using credit spreads (credit 
spread is the difference in yield between two bonds of similar maturity but different credit quality). 
[9] Other structural models for example CreditMetrics or KMV model determine credit risk by 
using probability of default. If we will observe credit spreads we can monitor the developments of 
company risk. With increasing credit spreads, the riskiness of company increase too. KMV model 
and CreditMetrics model predict the fixed default barrier. CreditGrades model in contrast to these 
models predict that the default barrier is not fixed in time, but it changes randomly depending on the 
evolution of variables L and D, with log-normal distribution. L is the average recovery rate of all 
debts of the company and D is the amount of debt per share. [5], [8] 

USE OF CREDITGRADES MODEL FOR MEASURING CREDIT RISK 
CreditGrades model assumes that the value of assets of the company accounted per share, 

denoted her as V, evolves over time stochastic process, which modeled by a geometric Brownian 
motion. Default is defined as a point, when the value of assets V crosses the default barrier. This 
barrier is the residual value of assets, which the company can satisfy its creditors in the event of 
default. CreditGrades model defines default barrier as the product of L*D, where L is the average 
recovery rate of all debts of the company and D is the value of total debts accounted per share. 
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The formula for expression of the value of assets in the per share at time t (Vt), where the 
value of the asset is developed on the basis of geometric Brownian motion has the following form: 
 

 

(1) 

Where W is a Brownian motion, σ is the percentage volatility of asset value, μD is the 
percentage of asset value drift (drift is the change in the average value of stochastic processes). In 
the equation for Brownian motion are σ and μD constants. Moreover CreditGrades model predict 
that μD is zero. 

The value of recovery rate L is not clearly established in the model. It developes by 
randomly motion (empirical studies for example Hull and Lawrence (2000) show high volatility of 
recovery values). The value of recovery rate depends on the cause of default (financial, operational 
problems as well as whether the company will be restructured after default or goes into liquidation), 
and its development can be described by a log-normal distribution, because recovery rate never be 
negative. Given that the recovery rate is developed by randomly moving in time, also the value of 
default barrier describe by (L, D) follows randomly movement. For the mean value and variance 
recovery rate L is true:  
  (2) 

For the average recovery value of average debt per share is true: 
 

 
(3) 

Where Z is random variable which follows normal distribution. Although the variables Z 
and W are both developed by randomly movement, they evolve independently. The value of 
variable Z is not known in time t = 0. The exact value of variable Z is known in time of default. 
Given that Z is a random variable amount of debt per share D is a random variable too, so it is not 
exactly established.  

When we denote the initial asset value V0 and default occurs when the value of the assets of 
an evolving random movement will be greater than the value of default barrier. This assumption is 
reflects by following formula: 
 

 
(4) 

Where the left side of inequality reflects the value of assets which are evolving Brownian 
motion provided that μD is zero. The right side of the inequality expresses the value of flexible 
default barrier. By addressing inequalities we obtain the following form: 
 

 

(5) 

Then substitute the expression in the exponent for Xt, the latest member of the expression 
λ2/2 = λ2/2-λ2. Then we get the conditions below the no-default: 
 

 

(6) 

In the case that t ≥ 0, the variable Xt has a normal distribution with the following 
characteristics the mean value and variance: 
 

 

(7) 

If we assume that the value of assets developed simulation motion, which can be expressed 
by the equation Yt = at + bWt, where a, b are constants, so the probability that the company at time t 
no-default is given by the probability that the value of assets at time t is expressed using the 
simulation process or Brownian motion of default shall not affect any barriers throughout the 
observation period (t → 0). This process is shown in the following figure: 
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Figure 1. CreditGrades model 

Source: CreditGrades Technical document, RiskMetrics Group [4] 
The probability that a default occurs when the value of the assets is expressed by the 

simulation process Yt = at + bWt expressed by the following equation: 
 

 

(8) 

When we express the value of assets by Brownian motion, than we can put a = -σ2/2 and the 
constant b equal to the variance, what corresponding to the variance of Brownian motion in the case 
of T=1. The term –σ2/2 is actually a drift of Brownian motion in case when D equal to the zero 
(probability distribution of  Brownian motion ≈ Φ [(μ-σ2/2)T, σ√T]). Variable y will be equal to the 
following expression: 
 

 

(9) 

Further substituted t for t + λ2/σ2, then t > λ2/σ2. This substitution was used because we focus 
on the probability of no-default company in the long term, the Company defaults in the short term 
are influenced mainly by the level variables λ, which expresses the uncertainty of the current value 
of default barrier. The higher the value of λ, so the higher the probability of default in the short 
term. For very reputable company pays the probability of default in the short term is almost entirely 
affected by the value λ. In the event that we consider a short period as would be the case t < λ2/σ2. 

Defaults of companies in the long term according to CreditGrades model are mainly due to 
the distance the value of assets from default barrier. With using the above assumptions, it is possible 
probability of no-default company in the time 0→t expressed by the following equation: 
 

 

(10) 

Where: 

 

(11) 

As mentioned in the introduction to Credit Grades model, this model does not reflect credit 
risk of individual financial instrument based on the probability of default, but by using credit 
spreads. To determine the credit spread, we need two more variables r and R. R expresses the 
recovery rate of individual debt. The difference between R and L is that, L is the average recovery 
rate of all the debt company, whereas R is the recovery rate for one particular debt. R for a 
particular unsecured debt is usually lower than L, L as the average rate implies a recovery rate of 
secured debts. The variable r is the risk-free rate. 

The last step in the calculation is the conversion of previously observed probability of no-
default in credit spread. The spread of credit spread reflects the riskiness of the instrument, which 
can then be reflected in the price of the instrument. Credit spreads on credit default swaps on 
continuous basis remuneration (continuous remuneration is not a requirement. Similar results get 
even with the use of quarterly interest compounding or using a base ACT/360), with maturity at 
time t, for constant risk-free rate and probability function P (t) is expressed as follows: 
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(12) 

The function G (u) is true: 
 

 

(13) 

CONCLUSION  
Advantages of CreditGrades model include appropriateness of using the model to the ever 

expanding structured finance instruments. Input data are market data and the risk is expressed by 
credit spread. In contrast disadvantages of the CreditGrades model we can include necessity 
working with a database to determine L and its volatility. The main goal of CreditGrades model is 
to identify and measure the credit risk of individual instruments based on credit spreads. 
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PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP IN THE COURSE OF RAILWAY 
TRANSPORT REFORMATION: IDENTIFICATION OF RISKS AND EXTENT 

OF RESPONSIBILITY OF PARTIES IN CASE OF THEIR APPEARANCE 
 
The paper defines’ risks of public-private partnership in railway transport, depending on the functions that 

will be vested with the state and private structures in the field of railway transportation. The essence of systemic 
campaign to risk assessment is that the implementation of public-private partnership in railway transport is subject to 
three main types of risks: design, systematic and force majeure. 
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Risk allocation on the basis of the functions of the state and private structures of  railway transport and 
infrastructure maintenance, operating within the boundaries of public-private partnerships, cause the further 
development of socially significant passenger traffic, freight traffic, increasing its own fleet of cars, upgrading of 
infrastructure, creation of conditions for use own mainline locomotives, the development of competition in rail 
transport. 

Keywords: public-private partnership, railway transport, functions of public-private partnerships, risks of 
public-private partnerships, reformation. 

 

The reformation of railway system provides the functioning of railway transport as the 
complex of interworking commercial enterprises that independently define strategic objectives of 
activity, flexibly react to transport market demand, generate profits and define the direction of 
investment money for the further development. 

High level of innovative ability of economic entities is the most important condition of 
transportation safety and generalized description of Ukrainian railway transport competitiveness in 
the international transport system. Without reconsideration of the State attitude to the problem-
solving of the railway sector and to the capabilities of participation of private sector in innovation 
activity, there is no chance to expect a success. For today appropriate state decisions, including 
legislative ones [1, 2], are developed and accepted too slowly, and private business is still little and 
reluctantly taking part in stimulation and implementation of innovations. 

Development of the cooperation of private organizations and authorities for railway 
transport, as opposed to traditional relationships that were formed as far back as in time of Soviet 
Union, will contribute to the creation of principally new financing models, property relations and 
management technologies. At that, the complex of questions connected with the distribution of risks 
of private-public partnership, is gaining currency. 

For today, it is legislatively accepted that private-public partnership in Ukraine is the system 
of relationships between state and private partners, at exercising which, the resources of both 
partners are pooled with the appropriate distribution of risks, responsibilities and fees 
(compensations) between them, for mutually advantageous cooperation on a long-term basis in 
creation (resumption) of new and/or modernization (reconstruction) of the acting objects that need 
attraction of investment, and utilization (exploitation) of these objects. In Ukraine the law «On 
private-public partnership» provides the implementation of projects in the form of agreement only, 
while in a number of European countries there is no such limitation, special structure in the form of 
legal person with the participation of public and private person is mainly  created, and in a number 
of cases, with the participation of financial institutions. In the scope of this cooperation the 
agreements are created, that helps reaching of maximum structuring and transparency of the 
operation. 

From the perspective of the approach to implementation of private-public partnership 
projects, such risks are quite diverse. There are several approaches to this problem. In particular, 
«Ford» main designer Martin Smith [3] determines the following risks of PPP: financial, 
operational, political, as well as the risk of underfunding, risk of schedule time failure, risk of 
exploitation and technical content inefficiency, risk of contract breach, risk of revenues failure, risk 
of construct completion failure, risk of objects' operating unreadiness (risk of proposition absence), 
risk of absence or reduction of demand. 

According to the opinion of financial expert Taras Bondar [4] the risks of PPP projects can 
be divided in three groups. First group includes loss of control over state or municipal property, 
reduction in the quality of services delivered, increase in the cost of services for final consumers, 
reduction of capital expenditures at building at the expense of high operational expenditures. 

Second group is connected with the uncertainty of the future. In particular, there is the risk 
of misestimation of future cost of the project, risk of essential change of contract and the risk of 
change of contractor. Such risks can be controlled partially only.  

Third group of risks is connected with the reduction in the transparency of state budget in 
case, if the appropriate public authority or local administration are incurred with non-promissory 
obligations, owed to the companies of private sector - for example, lease payments. Formally being 
current budget costs, they practically increase debt load of the appropriate administration. 
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The foregoing gives the possibility to form special approach for estimation of risks of 
private-public partnership. On risks systemasy basis we can determine three main types of risks: 
projective, systematic and force majeure.  

Projective risks are meant as the aggregate of risks proper to this very project. Project risks 
estimation is offered to by held in several phases: 

1) estimation of technological risks and construction risks; 
2) analysis of the project competitive position; 
3) Identification of risks introduced to the project by contractors (such as: suppliers and 

customers); 
4) estimation of the project legal structure; 
5) estimation of movement of funds and financial risks. 

Systematic risk is conditioned with institutional reasons, macroeconomic environment, 
political, social, legal factors. 

Systematic risks are the following: risk of legislative changes (for example, the change of 
tax legislation); risk of inflation - reduction of buying power of national currency; rate risk - risk of 
losses connected with the change of interest risks; political risk - risk of financial losses connected 
with the instability and alignment of political forces in society; currency risk - the risk conditioned 
with the changes of foreign exchange. 

Force majeure risks are the risks that the project would be suspended for particular period of 
time because of fire, flood, storm or other force majeure irrespective the project sponsors. 

Our task is to identify risks that will have place between the participants of railway 
transportations, and to estimate the level of their responsibility in case of such risks in the projects 
of private-public partnership. 

The most large-scale investments are to be directed to the development of the railway 
transport infrastructure. Its state now doesn't correspond to perspective cargo and passenger traffics. 
Contradiction of traffic-carrying capacity between railway and other modes of transport leads to the 
appearance of many issues of concern and «narrows». It is obvious that infrastructure projects are 
the hardest from the point of view of their implementation on the basis of private-public 
partnership. The illustrative example of constructional redistribution of facilities and powers 
between the state and private sector is represented by concession agreements for construction, 
reconstruction and modernization of infrastructure objects that were allocated in many countries. 
Concessions and agreements for the production sharing do not allow, without the loss of sovereign 
control of the State, to attract considerable private capitals to quite expensive projects. 

Distribution of risks between the state and private investors in the sector of cargo and 
passenger traffics, and the level of responsibility will depend on the functions given to the parties.  

Thus, at the attracting of private investments for further development of passenger traffics, 
the state will have the following functions: guaranteeing of socially important passenger traffics; 
control; regulation; safeguarding public interests; monitoring; risk-taking (systematic and force 
majeure); financial support of unviable projects.  

Private organizations will have the following functions: financing of projects; development 
and design; exploitation of passenger rolling stock; rendering of wide range of services to 
passengers; risk-taking (generally projective, possibly force majeure). 

So, at the support of unprofitable types of passenger traffics, where the key role at the 
beginning of reforms implemented on the basis of PPP will belong to the state (not less than 51% of 
rights and obligations), it will be the proprietor and will perform its main functions - control, 
regulation, safeguarding public interests etc. With the help of business structures, economically 
viable projects in the sphere of passenger traffics may be financed, what for the private investors 
will receive dividends, unviable projects may be perform with the participation of the state, which 
means the employment of funds from state or local budget, as well as with the help of private 
investments. Global experience shows that involvement of business structures to scale projects 
contribute to more effective management, flexibility and operability in decision making, 



 42

implementation of new more progressive methods of working, improved technical equipment and 
new technologies. 

As for profitable cargo traffics, one can note that the key role should be played by private 
structures. At initial stages of attracting of private investments in PPP mechanisms, private partner 
should play the leading role concerning rights and obligations, at further stages of reformation, 
cargo traffics can be generally made by private entities. One might assume that the state structure 
will always execute state orders and make traffic of strategic cargo. 

In the sector of cargo traffics the State will perform the following functions: legal support of 
private cargo carriers; financial support of high-cost projects; guaranteeing of regularity of cargo 
traffics; control and regulation of private structures activity; risk-taking (systematic and mainly 
force majeure). 

In the author's opinion, private structures should perform the following functions: 
development, design and financing of projects; possession of waggons; exploitation of cargo rolling 
stock; rendering of wide range of services to cargo owners; risk-taking (generally projective, 
possibly force majeure). 

The state can and should permit the participation of private structures in rendering of social 
benefits, diluting the monopoly, in the sphere of infrastructure and social services. Thus, the 
functions of the state are moved to the sphere of the address protection of the most vulnerable social 
groups that in turn essentially changes the attitude to the possibility of participation of private 
business in production and division of benefits. 

Important condition for successful completion of private-public partnership is the presence 
of expected and stable institutional environment. It is necessary for the risk of private business 
being acceptable for it that suppose the efficiency of legal protection of private property, financial 
markets reliability, stable financial position of partners, transparency of implementation of 
agreements. Besides, it is important to provide the exercise of the partnership as fair, open institute 
created for public ends.  

According to the data of the World bank concerning PPP projects in the sphere of 
infrastructure [5], in Ukraine during 1992-2013, 58 projects invested with 14 mil. USD, with 11.7 
mil. USD in the sphere of telecommunications, were implemented. 

To the composition of PPP projects, according to the methodology of the World bank [6], 
the projects that are implemented on the basis of trust, lease, public-private partnership, asset sale 
agreements, were included. At that, the project is considered to be PPP, if the participation of 
private partner in its implementation is not less than 25%, and the asset sale project - if at least 5% 
of shares belong to private owners.  

In some countries, the notion of PPP correlates only to concession, in other countries it 
provides any form of outsourcing and joint enterprises created by state and private sectors. 
However, in practice more restricted approach is applied, when PPP is considered as equal mutually 
advantageous cooperation between  the state and private business in the course of arrangement of 
infrastructure and rendering of public services subject to distribution of risks and responsibility. 

Literature: 
1. About Public-Private Partnerships: Law of Ukraine // zakon4.rada.gov.ua 
2. Approving Methods identify risks associated with public-private partnership, their assessment and determine 

the form management // zakon4.rada.gov.ua 
3. Public-Private Partnerships in Russia: financing projects in the face of international competition. – M.: CJSC 

“KPMG”, 2007. – 98 p 
4. Efimenko T. Formation of a competitive tax system as a factor in the development of public-private 

partnership in Ukraine // Naukovyi visnyk. – K., 2008. – 264-270 p. 
5. Ukraine – Private Infrastructure Projects  - The World Bank & PPIAF [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ppi.worldbank.org/explore/ ppi_exploreCountry.aspx?countryID=97 
6. Private Participation in Infrastructure Database Expanded methodology [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://ppi.worldbank.org/documents/methodology_expanded.pdf 
7. Varnavskiy V. Partnership between  public and private sector. – M.: Nauka, 2005. – 316 p. 
8. Varnavskiy V., Klimenko A. Public-private partnership. Theory and practice. – M.: Higher School of 

Economics, 2010. – 228 p. 
9. Stepanova O. Institutional mechanisms of public-private partnership in Ukraine // Efficient economy, 2012. 

http://ppi.worldbank/�
http://ppi.worldbank.org/documents�


 43

Grishina E. N.  
PhD., Associate Professor, 

Trusova L. N. 
 PhD., Associate Professor, 

Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia 
 

THE STATISTICAL EVALUATION OF THE DYNAMICS OF THE MAJOR 
WORLD CURRENCIES RATES AGAINST THE RUSSIAN RUBLE 
 

The article reveals the analyses of the dynamics trends of the major world currencies rates and their relation 
to the Russian ruble over the period from 2008 to 2014. The evaluation of closeness of the link between the change in 
the dollar/euro exchange rates and Russian exports is given. The factors that affected the growth of the world 
currencies rates in 2014 are stated. Probable variants for further developments in the foreign exchange market of the 
Russian Federation are considered.  
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The exchange rates dynamics is affected by a vast number of factors. However, it should be 
noted, one cannot say that the process of influence of each factor is isolated. All factors affect the 
change in the exchange rate simultaneously.  

Factors causing the change in the exchange rate can be predicted and unexpected. Predicted 
factors include events or actions, the occurrence of which is known in advance. Unexpected factors 
may include disasters or convulsions of nature, such as earthquakes or tsunamis. All these factors 
may lead to insignificant changes in exchange rates, as well as can be characterized by sharp falls or 
rises in exchange rates.  

 
Figure  1. The dynamics of the exchange value of the ruble against the dollar in  2008-2014 

 
Figure  2. The dynamics of the exchange value of the ruble against the euro in 2008-2014 

 

So, now let’s consider directly the analysis of dynamics trends of the major world currencies 
rates: the US dollar and the euro and their relation to the Russian ruble (Figure 1 and Figure 2). The 
diagrams show the dynamics of average annual exchange values of the ruble against the dollar/euro 
in the period from 2008 to 2014.  
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As practice shows, the national currency rate is largely determined by external factors. In 
particular, the currencies of developing countries are highly dependent on the global external 
environment. Thus, the change in the national currencies rates of export-oriented countries, where 
Russia belongs to, is largely caused by the dependence on exports volumes.  

Table  1 
Correlation dependence of the exports dynamics in Russia on the USD/RUB  and  EUR/RUB 

exchange rate 
Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dollar -  0,79 -  0,85 0,31 0,22 -  0,66 0,48 

Euro 0,75 -  0,21 0,1 0,46 -  0,36 0,54 

Table 1 shows the calculated values of the correlation coefficient, which demonstrates the 
dependence degree of one value change on another value. In our case the correlation coefficient 
reflects the closeness of the link between the change in the dollar/euro rate and Russian exports. 
Correlation dependence between these indicators is presented more demonstrable directly on the 
diagram (Figure 3).  

 
Figure  3. Correlation dependence of exports volumes and the dollar and the euro rate 

 

During its existence the Russian foreign exchange market showed its periodic instability, 
causing the devaluation of the ruble. In this way, the study of regularities, which affect the 
formation of the exchange rate, becomes very important theoretical and practical issue.  

The financial crisis and the increase in volatility at the beginning of 2009 (after the crisis of 
2008) triggered a wave of dollarization, household deposits in this currency reached 26.7%. But 
along with this growth of operations with the euro was observed, 40% of foreign exchange reserves 
of Russian Federation consisted of the currency of the European Union.  

It should be noted, that from 2008 to 2009 strengthening of the ruble against the dollar and 
the euro was observed, and it resulted from Russian export volumes reduction.  

The correlation coefficient equal to -0.79 implies the existence of a close and back link 
between the change in rate of the ruble against the dollar and the change in exports. That is, the 
increase in the ruble rate against the dollar occurs amid the reduction of goods export volume. The 
same situation was in 2009, but the correlation coefficient was even higher: -0.85, so the link 
between the indicators is stronger than in 2008.  

In 2010-2011 one of the features of the foreign exchange market, that affected the formation 
of the ruble rate, became intensive development of mediation infrastructure in the foreign exchange 
market. At the beginning of 2010 the ruble's decline against the dollar and the euro due to lower oil 
prices was noted, then up to the end of the period - significant periods of increase in the national 
currency rate, caused by the tendency of rising prices for oil and weak statistical indicators of the 
US and the euro-zone countries. The first half of 2011 was marked by the decline in the dollar rate 
due to the rise in oil prices (resulted from the disorders in Arab countries) and the USA public debt. 
But the second half of 2011 was marked by the increase in the national currency rate of the USA 
because of the European financial crisis and the pre-election risks of the Russian Federation.  
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In 2012, the U.S. dollar and the euro against the ruble fell slightly, which can be explained 
by the development of the global financial crisis and, on the other hand, stabilization of some 
indicators in the Russian Federation.  

Trends in the monetary sphere of the Russian Federation in 2013 indicate a gradual step-like 
increase of the euro against the ruble (from 01.01.2013 to 01.01.2014 the euro rose by 5 rubles 22 
kopecks.).  

Change in the U.S. dollar rate for the same period also shows a positive dynamics (the U.S. 
dollar rose by 2 rubles 65 kopecks), but not as great as the euro rate.  

Economic weakening of the Russian Federation upon many factors caused the ruble 
devolarization in 2013. According to the experts - Alexander Abramov, a Professor of the Stock 
Market and Investment Market Department of the National Research University "Higher School of 
Economics", and Sergey Suverov, a financial analyst, - the ruble devolarization in this period 
happened due to slowdown in GDP growth, outflow of the national currency out of the country, 
external influence (the global trend: fall of exchange rates in developing countries, by contrast, 
growth of national currencies rates in developed countries); trade balance deterioration of the 
Russian Federation (cheaper exported raw materials - nickel, aluminum, fertilizers) [2]. 

Furthermore, according to economists' testimonies, the ruble's decline occurred due to non-
economic problems (deterioration of the political situation from the point of view of investors, 
business climate worsening), which led to the decreased potential of indicators improvement in the 
Russian financial market.  

The steady rise of world currencies rates in 2014 against the ruble can be explained by the 
same factors that caused the ruble's decline in 2013. The tense political situation after the events of 
March 2014 in the Ukraine has a say in the matter. Also of importance is the centershift of 
attraction of the world public attention to Russia due to geopolitical changes (the Crimea adjunction 
to the Russian Federation), as well as the ensuing sanctions imposed by the EU Bloc countries and 
the USA against Russia.  

According to analysts' expectations, the euro and the dollar rates increase could have a 
negative impact upon the Russian currency space under the conditions of the current growth of 
capital outflow out of the country. It may also cause a fall in oil prices and result in other restrictive 
measures. These changes may additionally cause the following negative effects: liquidation or 
production volume reduction of different industries, downsizing of the enterprises oriented to global 
markets or dependent on them. 

For a new development in the foreign exchange market of the Russian Federation analysts 
suggest optimistic and pessimistic scenarios. 

 According to the project of the monetary policy of the Bank of Russia for 2015-2017, the 
Bank of Russia will cease interventions in support of the national currency and shift to a floating 
rate, which will be determined by the market forces. 

In the view of Vladimir Tikhomirov, a chief economist of the Bank and Corporate Systems, 
according to optimistic forecasts, by 2015 we can expect the lifting of sanctions imposed by the EU 
and the USA, the easing of the Russian-Ukrainian conflict, the rising of oil prices, the ruble 
strengthening, the full control of the Central Bank of the RF over inflation (100 US. dollars per 
barrel of oil and 37 rubles per the US. dollar). 

In case of a pessimistic forecast the relations between Russia and the West will deteriorate, 
which will further limit the access of Russian companies to foreign credit markets and minimize the 
inflow of foreign currency. It will be accompanied by a decline in oil prices. In case of deterioration 
of financial stability the Сentral Bank may increase interventions in the foreign exchange market to 
maintain the course of exchange and increase rates, as well as shift to control of capital transactions. 
This scenario may also lead to the increase of rates on foreign currency deposits.  

Economists' priority task is to identify trouble spots of the currency market of the Russian 
Federation and to develop the measures to strengthen the national currency. Confidence in the ruble 
in Russia is strong enough, because, according to the All-Russian Public Opinion Research Center 
opinion poll, 40% of Russians prefer to keep their savings in rubles, 5% - in dollars and 3% - in 
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euros. Therefore, at the moment it is the ruble that will remain the main currency for investments 
among the Russians, and the main task of the Central Bank is the prevention of its devaluation, but 
strengthening and relative stabilization of the exchange course.  
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У статті розглянуто види дистанційних банківських послуг в Україні. Проведено аналіз їх 
можливостей, переваг та перспектив розвитку. 

Ключові слова: дистанційні банківські послуги, «Клієнт-банк», відеобанкінг, Інтернет-банкінг, 
мобільний банкінг. 

 

На сучасному етапі розвитку банківської системи, коли кількість банків стрімко 
зростає, банки змушені шукати нові способи залучення клієнтів. В умовах конкуренції в 
банківському бізнесі, на перший план залучення нових клієнтів, виходить не тільки кількість, 
але і якість банківських послуг, що надаються. Розвиток інформаційних та Інтернет 
технологій також не могло не позначитися і на роботі сучасної банківської системи. 
Головним напрямком розвитку банківських послуг стає використання дистанційного 
банківського обслуговування, основне призначення якого полягає у спрощенні роботи філій і 
відділень банків, скорочення готівкових розрахунків, скороченні витрат на обслуговування 
клієнтів у банку, а також у підвищенні якості та рівня сервісу.  

Згідно з [1, c.335], дистанційним банківським обслуговуванням прийнято називати 
надання банківських послуг на відстані, без відвідування клієнтами офісу банку, без 
безпосереднього контакту з співробітниками банку - з дому, офісу, автомобіля і так далі. Цей 
вид обслуговування дає можливість забезпечити конкурентоспроможність банківського 
бізнесу, насамперед, за рахунок створення істотно нових банківських продуктів і швидкого 
інтегрування банківських послуг з іншими фінансовими послугами, що використовують 
віддалений доступ до грошових рахунків. 

Найбільш поширені послуги дистанційного банкінгу: перегляд балансу картки або 
рахунка; перегляд стану погашення кредитів; платежі за комунальні послуги; оплата 
мобільного зв'язку, Інтернету та телефонії; розміщення і управління депозитними вкладами; 
переказ грошових коштів іншому клієнту всередині банку; переказ коштів на власний 
рахунок; одержання грошових переказів, які здійснюються через міжнародні системи 
грошових переказів; покупка залізничних та авіаквитків та ін. 
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Таким чином, під дистанційними банківськими послугами слід розуміти роботу 
банку, яка спрямована на виконання звичайних банківських операцій шляхом використання 
сучасних інформаційних технологій. При дистанційному обслуговуванні, клієнту надається 
той самий набір послуг, що і в звичайному банківському відділенні [2, с.210].  

У сучасних світових системах банківського обслуговування сьогодні клієнтам 
надаються наступні види дистанційних послуг [1; 2; 3]: відеобанкінг; Інтернет-банкінг; PC-
банкінг (система «Клиент-Банк»); мобільний банкінг; системи самообслуговування 
(банкомати ATM-banking, термінали) та ін. 

Відеобанкінг – це система інтерактивного спілкування клієнта з персоналом банку; 
вона надає клієнтові можливість віртуального спілкування з банком за допомогою 
спеціально призначених пристроїв, в які вбудовані монітори.  

Відеобанкінг тестують найбільші банки в США, які пропонують своїм клієнтам 
послугу інтерактивного спілкування зі співробітником банку через банкомат. Однак даний 
вид обслуговування поки що не знайшов широкого поширення в банківській системі України 
у зв'язку з високими витратами на створення та обслуговування, невисокою стабільністю і 
пропускною здатністю каналів зв'язку, низькою зацікавленістю клієнтів. На думку експертів, 
поки що рано говорити про те, що відеобанкінг незабаром стане альтернативою класичному 
банківському обслуговуванню. 

Інтернет-банкінг – це технологія віддаленого банківського обслуговування, яка дає 
змогу клієнтові отримувати інформаційні послуги та проводити активні транзакції по 
власному рахунку через канали мережі Інтернет. Клієнт отримує численні переваги у вигляді 
мобільності та самостійності користування банківськими послугами, повного контролю за 
власним рахунком, можливості вільно планувати свій час [4, с.98]. 

Інтернет-банкінг є найперспективнішим і швидкозростаючим сегментом банківської 
діяльності. Крупні банки додають функціонал, спрощують сервіси для клієнтів, приділяють 
велику увагу дистанційному обслуговуванню в рекламі своїх послуг. Близько 60% з 50 
найбільших банків України вже пропонують у переліку своїх послуг різні форми 
дистанційного обслуговування, і через 2-3 роки їх наявність стане нормою для всієї 
банківської системи. У середньому віддаленим доступом користуються 10-15% клієнтів 
банківських установ України [5]. 

За даними на кінець 2013 року, всесвітньою мережею Інтернет активно користувалися 
46,2% всіх опитаних українців старше 16 років (включаючи мешканців міст та сіл). 
Помітними темпами зростає популярність Інтернет-банкінгу: за рік кількість користувачів 
систем ДБО зросла більш ніж удвічі (на 66,5%) [6]. 

PC-банкінг (традиційна система «Клієнт-Банк»)  – це програмно-технічний комплекс, 
який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп'ютера, встановленого в офісі 
підприємства. Сучасний PC-банкінг, призначений для обслуговування фізичних 
(підприємців) та юридичних осіб в режимі off-line, і передбачає інсталяцію спеціального 
програмного забезпечення на комп'ютері клієнта. Робота з документами, довідниками, 
імпорт документів з бухгалтерських програм, підпис документів, перегляд виписок не 
вимагають підключення до сервера банку. Підключення потрібно тільки для відправлення та 
прийому банківських документів. 

У порівнянні з Інтернет-банкінгом, система «Клієнт-банк» має ряд недоліків [1; 7]: 
– необхідність попередньої установки та подальшого супроводу програмного 

забезпечення на комп'ютері клієнта без права власності на це забезпечення; 
–  необхідність виїзду банківського спеціаліста до офісу компанії для 

встановлення необхідного програмного забезпечення; 
– відсутність мобільності використання системи «Клієнт-Банк» - програмне 

забезпечення встановлюється на один - два комп’ютери клієнта.  У разі заміни комп'ютера 
або переустановлення операційної системи необхідно також установлювати заново і 
програму; 
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– труднощі додавання в систему нових форм документів, які можуть вимагати 
оновлення версії програмного забезпечення на комп'ютері клієнта банку; 

– висока вартість упровадження і супроводу послуги для невеликих підприємств 
і приватних клієнтів. 

Однак, система «Клієнт-банк» має і свої переваги: 
– клієнт банку може повідомити в банк IP- адресу комп'ютера, з якого будуть 

виконуватися платежі, таким чином, підвищується рівень захищеності системи; 
– обмін інформацією між банком і клієнтом здійснюється в захищеному режимі; 
– клієнт не залежить від якості з'єднання з Інтернетом, підключення необхідно 

лише для короткого обміну даними з банківським сервером; 
– деякі категорії бізнесу, з метою централізації управління грошовими потоками, 

воліють користуватися тільки даною системою. 
Думки експертів [7] з приводу майбутньої системи «Клієнт-банк» неоднозначні. 

Система «Клієнт-банк» представляє найбільший інтерес для юридичних осіб, а для фізичних 
осіб – система Інтернет-банкінгу. Деякі фахівці стверджують, що система Інтернет-банкінгу 
в майбутньому повністю замінить систему «Клієнт-банк». Інші приходять до думки, що 
використання тієї чи іншої системи залежить від моделі ведення бізнесу, потреб і вимог 
клієнта. Можна припустити, що і далі системи «Клієнт-Банк» та Інтернет-банкінгу будуть 
існувати, доповнюючи один одного. Скористатися системою «Клієнт-банк» пропонують такі 
банки: «Приватбанк», «Промінвестбанк», «Укрексімбанк», «Укрсоцбанк», «УкрСиббанк», 
«Райффайзен Банк Аваль» та ін. 

Повільно, але впевнено набирає обертів і мобільний банкінг – збільшення кількості 
користувачів за рік - на 22,5% [6]. Мобільний банкінг – це система, що дає можливість 
одержання інформації та управління коштами на банківському рахунку за допомогою 
мобільного телефону, смартфона або планшетного комп'ютера.  Ця послуга в банках 
представлена у вигляді додатків для планшетів і смартфонів з операційними системами iOS, 
Android та Windows Phone. 

На сьогодні послугу мобільного банкінгу пропонують «Приватбанк», «ПУМБ», 
«Альфа-Банк», «Дельта Банк», «УкрСиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк», 
«CityCommerce Bank»,  «Правєкс-Банк», «Пиреус Банк» та ін. Набір пропонованих сервісів 
умовно можна розділити на інформаційні (перегляд залишків на рахунках і картках, 
депозитів і кредитів, читання повідомлень від банку, пошук банкоматів на карті) і платіжні 
(перекази між рахунками і картками, оплата послуг провайдерів, управління лімітами, 
замовлення депозитів та інших продуктів банку) [6]. 

Але, у цей час деякі банки представляють декілька видів так званого мобільного 
банкінгу, назви і функціональні можливості яких у різних банках різняться між собою: GSM-
банкінг, M-banking, SMS-banking, Telebanking та ін. У більшості випадків банки надають 
клієнтам обмежений варіант мобільного банкінгу –  SMS-банкінг, який має інформаційний 
рівень доступу. Тобто клієнт отримує за допомогою SMS виписки про операції за рахунком, 
може стежити за станом свого рахунка і так далі. 

І все ж відсоток використання послуги мобільного банкінгу залишається критично 
низьким - 0,14% [6]. Причини слабкого розвитку мобільного банкінгу полягають в такому 
[5]: Інтернет-банкінг з'явився набагато раніше, має велику функціональність і більш звичний 
клієнтам; існує альтернатива дистанційної роботи через будь-який веб-браузер комп'ютера; 
низька питома вага користувачів смартфонів серед клієнтів банків; недостатня популяризація 
можливостей оплати послуг за допомогою мобільного банкінгу та ін. Незважаючи на те, що 
за оцінками деяких фахівців, мобільний банкінг розвивається ще недостатньо швидкими 
темпами, експерти впевнені, що найближчим часом дана послуга стане одним з найбільш 
затребуваних і поширених банківських сервісів. 

Більшість українських банків здійснюють комбіноване дистанційне обслуговування 
на основі об’єднання систем «Клієнт-банк», Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, SMS-
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банкінг та e-mail-банкінг. В Україні послуги комбінованого дистанційного банкінгу надають 
такі банки: «Приватбанк», «МАРФИН БАНК», «ПУМБ», «Ощадбанк», «УкрСиббанк» тощо. 

Гальмом стрімкого розвитку електронного банкінгу в цілому є: недостатня кількість 
користувачів Інтернету; нерівномірність проникнення Інтернету в різних регіонах країни; 
велика вартість впровадження інноваційних технологій и як наслідок – великий термін 
окупності інвестицій; великий ризик шахрайства; необізнаність клієнтів про існування 
послуг дистанційного банкінгу [2, с.212]. 

У найближчі роки дистанційні банківські послуги вийдуть на домінуючі позиції. Це 
продиктовано: по-перше, потребою клієнтів отримувати доступний, зручний і швидкий 
канал обслуговування; по-друге, прагненням банків знижувати витрати на обслуговування. 
Найперспективнішим напрямком розвитку ринку дистанційних послуг експерти називають 
мобільні додатки для Інтернет-банкінгу. Однак, остаточний вибір системи віддаленого 
доступу до рахунку залишиться за клієнтами банків, які оберуть самий відповідний для них 
варіант дистанційного обслуговування. На думку експертів, сервіс дистанційних послуг не 
зможе повністю замінити відділення банків; він є не альтернативою мережі філій, а 
доповненням до неї. 
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В статті розглянуто особливості чинної Методики розрахунку рівня тіньової економіки в Україні, 

можливість використання для її оцінки експертних методів. Дається аналіз її недоліків, що можуть виникати 
при їх застосуванні та запропоновано на їх основі удосконалену методику розрахунку рівня тіньової економіки. 
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Тіньова економіка набула на сучасному етапі значного поширення і охоплює всі 
сфери господарювання, тому оцінити її рівень в повному обсязі доволі складно. Для оцінки 
рівня тіньової економіки використовуються різні методи. 

Деякі аспекти функціонування тіньової економіки проаналізовано у працях вчених: І. 
Пригожин з’ясував причини виникнення тіньової економіки; Ф. Шнайдер – виконав аналіз та 
оцінку рівнів тіньової економіки по країнах світу; Р. Акутаєв досліджував «підпільний» 
сектор економіки; В. Бурлаков, П. Андрушко, І. Туркевич, С. Яценко  розглядали кримінальній 
аспект незаконної економічної діяльності. 

Згідно з думкою Р. Декарта, метод  – це засіб досягнення будь-якої мети, вирішення 
конкретного завдання; сукупність прийомів або операцій практичного чи теоретичного 
засвоєння (пізнання) дійсності [1]. 

Були спроби оцінити тіньову економіку як на державному рівні так і незалежними 
експертами. Найвдаліші методи було об’єднано в державну оцінку рівня тіньової економіки 
та запроваджено її Наказом Міністерства економіки №123 «Про затвердження методики 
Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки» від 18.02.2009 р. Вхідною 
інформацією для розрахунку рівня тіньової економіки за цією Методикою є статистична 
звітність зареєстрованих суб’єктів господарювання, що базується на показниках 
бухгалтерського обліку, звітності контролюючих органів, аудиту, результатах експертної 
оцінки щодо обсягів тіньової економіки, вибіркових опитувань суб’єктів господарювання та 
обстежень домогосподарств. 

Ця методика визначення рівня тіньової економіки охоплює п’ять методів: «витрати 
населення – роздрібний товарооборот»; фінансовий метод; монетарний метод; електричний 
метод; метод збитковості підприємств [2].  

Ці Методичні рекомендації визначають основні показники та методи розрахунку 
тіньової економіки для визначення її рівня у співвідношенні до офіційного ВВП. Розрахунок 
рівня тіньової економіки базується на офіційній статистичній звітності щодо економічного та 
соціального розвитку держави. Методика призначена для використання представниками 
виконавчої влади та для ведення статистичного обліку. Вона має рекомендаційний характер, 
інформативний та роз’яснювальний характер і не є обов’язковою, хоч розрахунок за нею 
здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України двічі на рік. Офіційна 
Методика використовує коефіцієнти, що застосовуються для оцінки рівня тіньової економіки 
за кожним методом у періоді, що аналізується, з урахуванням стабільності оцінок за 
відповідним методом за попередні роки. Чим більш нестабільними є оцінки рівня тіньової 
економіки за кожним методом у попередні роки, тим меншим є вплив відповідного методу 
на інтегральний показник рівня тіньової економіки. Згідно з Наказом Міністерства економіки 
№123 від 18.02.2009 р., перевага надається методу, що має більш стабільні оцінки за останні 
п’ять років [2]. Проте методи офіційної оцінки рівня тіньової економіки ґрунтуються на 
державній статистиці, що враховує лише ті дані, які було подано підприємцями та фізичними 
особами та не дозволяє врахувати тінізацію шляхом корупційних діянь, доходів, отриманих 
внаслідок стихійної торгівлі, незареєстрованої здачі в оренду рухомого і нерухомого майна, 
надання без ліцензій та реєстрації певних послуг, зокрема ремонтних робіт, та ін., що складає 
процент тінізації. 

Є також експертні методи оцінки рівня тіньової економіки, зокрема: метод Танзі та 
Кловланда; метод «Палермо»; метод прихованих змінних (Б. Фреєя, Х. Век-Ханемана та В. 
Поммерса); метод Шнайдера та інші методи, проте вони не можуть бути ефективно 
застосовані в чистому вигляді в українських реаліях, оскільки  допускають похибки. 

Для удосконалення державної методики оцінки рівня тіньової економіки нами було 
обрано метод Ф. Шнайдера. Цей метод є закритим для широкого користування та 
призначений для службового використання, є комплексним і одним з найбільш повних. На 
його основі розроблені методики розрахунку рівня тінізації МВФ та Світового банку, що 
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свідчить про те, що він добре себе зарекомендував і може бути використаний також і в 
українських реаліях.  

Експертні методи використовують дані, отримані внаслідок соціологічних 
досліджень, тобто дають змогу оцінити невраховані офіційною Методикою напрями 
тінізації, але при цьому експерти не мають повного доступу до державної статистики, що 
призводить до того, що великий масив даних залишається неохопленим. В зв’язку з цим 
значний інформаційний блок не враховується як при оцінці рівня тіньової економіки за 
офіційною Методикою, так і за допомогою експертних методів. Тому виникають суттєві 
розбіжності в результатах між різними методами оцінки, що не дає змогу достатньо точно 
оцінити рівень тінізації в країні за допомогою якогось конкретного методу чи методики. Це 
свідчить про неточність методів оцінки рівня тінізації. Розбіжності між результатами, 
отриманими при використанні різних методів також виявлено при оцінці тіньового сектору 
за методами макро- та макрорівнів. Причиною цього є те, що низький рівень життя 
спричиняє нові схеми тінізації, які не завжди можуть бути виявлені офіційними оцінками, 
також кожна країна має свої особливості тінізації, тому при розробці методів визначення 
обсягів тіньових потоків їх необхідно враховувати. 

В результаті неточності існуючих методик розрахунку рівня тіньової економіки, в 
чистому вигляді жодна з них не може бути використаною в Україні, тому необхідно 
вдосконалити Методику оцінки обсягів тіньових потоків, щоб вона враховувала всі можливі 
та доступні для обчислення сфери тінізації та була пристосованою до економічних 
особливостей України. 

З цією метою пропонується за базову прийняти методику, розроблену Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України але доповнити її експертними оцінками. 
Запропонована методика оцінки обсягів тіньових потоків враховує вищезазначені 
доповнення і дає змогу більш точно та якісно оцінити реальний рівень тінізації економіки та 
буде враховувати переваги існуючих методів, адже вона базується на даних державних 
органів статистики, ґрунтується на державній оцінці, якої не вистачає експертним методам, а 
також доповнює її даними з тих секторів економіки, які важко охопити повною мірою 
органам державної статистики та додає еластичності, оскільки дає змогу швидко реагувати 
на найбільш динамічний сектор тінізації економіки – корупцію та «зарплату в конвертах». В 
запропонованій методиці рівень тіньової економіки обчислюється за формулою 1. 
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1.  – рівень тіньової економіки в періоді, що аналізується за вдосконаленою 
методикою оцінки; 

2.  – рівень тіньової економіки, розрахований за методом «витрати 
населення – роздрібний товарооборот» у періоді, що аналізується; 

3.  – обчислення рівня тіньової економіки за фінансовим методом  (прихованих 
доходів) підприємств у країні в цілому в періоді, що аналізується; 

4.  - рівень тіньової економіки за модифікованим методом Гутмана у періоді, що 
аналізується. Це монетарний метод і є непрямим; 

5.  – рівень тіньової економіки за електричним методом в періоді, що 
аналізується;  

6.  - обчислення рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств; 

7.  – експертна оцінка, розрахована за методикою Ф. Шнайдера; 

8.  – процент корупції у ВВП в базовому році; 
9. – процент тінізації ринку праці, «зарплата в конвертах» у базовому році. 
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Для розрахунку рівня тіньової економіки за запропонованою методикою необхідно 
знати рівні тіньової економіки, розраховані за кожним із методів, що входить до складу 
вдосконаленої методики (табл. 1) [3, 4, 5]. 

Таблиця 1 
Рівні тіньової економіки, обчислені за використаними методами за 2012 р. у % до ВВП 

Метод Рівень тіньової економіки у % до ВВП 
«витрати населення – роздрібний товарооборот» 34 
фінансовий метод 45 
модифікований метод Гутмана 26 
електричний метод 31 
інтегральний метод 34 
експертний метод Ф. Шнайдера 55,1 

 

Розрахуємо за запропонованою методикою, згідно з формулою 1, рівень тіньової 
економіки в Україні на 2012 рік: 

%31,51%83,9%56,3
6

%5,57%34%31%26%45%34



EKT            (2) 

Тепер оцінимо результати, отримані при обчисленні рівня тіньової економіки за 
запропонованим методом. Вони знаходяться в межах максимального та мінімального 
значення рівнів тіньової економіки. 

Про оптимальність запропонованої методики свідчить те, що вона комплексно 
враховує як офіційні дані, так і експертну оцінку та метод соціологічних опитувань, що в 
українських реаліях дає змогу точніше оцінити обсяг тінізації економіки та врахувати ті 
обсяги, які залишаються поза увагою офіційних оцінок. Запропонована методика може бути 
використана для розрахунку рівня тіньової економіки Державною службою статистики, 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та експертами для власної оцінки. 
Також рекомендуємо використовувати запропоновану методику і міжнародними 
організаціями для оцінки стану тіньового сектору економіки в Україні при плануванні 
стійкості ринку та виходу на вітчизняний ринок, а також незалежними експертними групами, 
що працюють на території України у напрямі зниження рівня тінізації економіки та протидії 
корупції. 
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calculations complexity, their purpose for which they were created, as well as success in potential problems related to 
credit risk. We will also present other possibilities like default mode models and also possibility to use Value at Risk 
methodology. 

Key words: beta factor, corporate risk, default, default risk, equity risk, financial investment, financial ratio, 
rating, risk  
  

Introduction 
Estimation of credit risk plays important role in global and also local economies around the 

world nowadays. There are many ways to estimate and manage this particular risk. We will 
introduce several from the classical ones to more modern ones. In this paper we will briefly 
introduce some of most common ones.  

 

1. Classic credit analysis 
Classic credit analysis plays important role also nowadays, because many of modern rating 

methods are based on it. Classic credit analysis is an expert system based on evaluation of 
experienced professionals. This method is subjective, because there is no unified procedure for the 
rating [13]. In this analysis, experts analyse the vast amount of detailed information, in order to 
create an overall picture of the enterprise and whether the enterprise will be able to meet its 
obligations. Appropriate rating is then assigned on the base of these information. The process of 
classic credit analysis consists of the personal relations analysis (of the enterprise's owners, 
enterprise's supervisory board, senior management) on one hand and of accounting data analysis 
and financial indicators on the other hand [7]. 

The problem with this method is the lack of objective unified algorithm for rating 
assignment and also the high costs associated with maintaining of the high quality team of experts. 
Because of these problems, most of the subjects do not have their own credit analysts, but rely on 
the assessments of rating agencies, which use economies of scale of its activities [10]. There are 
several highly rated rating agencies. The most important ones are the Standard & Poor's, Moody's or 
Fitch IBCA. It is important to understand the rating as a paid service which is bought by evaluated 
enterprise. The exception, however is unsolicited rating which is produced by the rating agencies at 
their own expense. 

 

2. Possibility of using VaR 
One of the most common tools, in the process of assessment of other financial risks, is the 

Value at Risk method. This method works with L random variable, which describes the loss of the 
exposure. The VaR is simply the maximum possible loss at a given significance level α during 
certain period of time. 

Formally, VaR can be expressed as the upper limit of the integral distribution function of the 
random variable distribution L, which equals to the significance level α (we are searching for 
quantile value) [3]: 

, 

(1) 

kde: 

  represents the distribution function of random distribution of variable L. The 
key to using this method is the probability distribution description of the L variable in the future. 
For this purpose, we use the vectors of market factors, which we consider to be crucial in 
determining a price of our assets in which we calculate VaR. There are 3 basic methods for 
calculation [6]: 

• Historical simulations - which implies that the return of assets in the future will have the 
same probability distribution as in the past (it is based on historical data). 

• Variance-covariance method - assume that the return of risk factors always have 
associated normal distribution, and the changes in portfolio value are linearly dependent on the 
return of these risk factors. 
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• Monte Carlo method - uses a random number generator to determine the future return of 
assets. 

The problem in applying this method to the credit risk is that the random variable L has in 
itself a significant slant to the right, which is not usual in the distribution of other financial risks. 
The asymmetric profile is caused by the fact that possible returns of assets are restricted from 
above, but the loss can be up to 100%.  

Therefore, instead of determining only the first two moments - mean and variance, it is yet 
needed to determine the kurtosis and skewness probability distribution, which results into further 
complications in calculation process. Despite this drawback, this method of calculating credit risk is 
relatively often used, for example in the model CreditRisk +. This model is used in banking practice 
in particular for the determination of the limits for loans fot the individual subjects applying for 
them. 

 

3. Defaults models 
Default models, unlike scoring models focus primarily on large enterprises, because there is 

enough information about then on markets [1]. They are aimed directly at the modelling process of 
default with the use of market information. This fact can be called at the same time as their 
strengths and their weaknesses. We are talking about weakness in the case of enterprises which does 
not have freely tradable shares or does not issue any bonds. In this work we will focus mainly on 
the area of credit risk quantification by modelling counterparty default. In this area, there have been 
developed two basic approaches - structural one and the one with reduced form. 

The first group of these models is based on the value of the firm (value-based). These 
models are also called structural because they examine the capital structure of the company [4]. The 
main reason for the creation of structural credit models, was an effort to find objective way for 
quantification of credit risk, because this process is not an individual decision of an individual or 
group. On the contrary, this risk estimate is the output of model, which seeks to describe the 
causality between the attributes of a particular enterprise, which is an applicant or borrower with 
potential threat of default. Under the particular attributes of the company we understand foremost 
the market value of its assets. 

If we have a market value of shares, we can easily derive the market value of corporate 
assets. When changes about the enterprise's future occur shares will be the first and most accurate to 
react. This is caused by the fact that in the case of enterprise's default, shareholders are the last 
subject to be sufficiently supplied from the residual value of the enterprise. There is thus a real risk 
that they will not be satisfied all. The estimates of enterprise's future results are therefore carefully 
monitored by them. Publicly traded shares then reflect the most current information related to 
corporate fundamentals and market values generated through them will contain the following 
information. We can say that the market value of assets includes future opportunities for the 
enterprise and also the relevant information about the sector and the economy in which the 
enterprise operates. The volatility of market prices then takes into account the commercial risk of 
the enterprise as well as the risk of the sector to which it belongs [5].  

The risk of default represents uncertainty associated with the fact that the enterprise will be 
unable to meet its obligations. The credit risk is linked so called credit event. In general, if we talk 
about credit event, we are talking about one of the following situations [2]: 

 Change in credit rating 
 Repayment defaults 
 Refusal to repay the obligation 
 Bankruptcy 

Default is represented by the last three credit events. The frequency of such default events is 
relatively low. Before the date of default, the ability to classify enterprises as falling into default and 
not falling into default is very limited. At the best it is possible to estimate the probability of one or 
the other situation to happen. Knowledge of default probability subsequently allows to estimate the 
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credit spread (ie. premium for the risk-free rate), which will compensate creditors potential financial 
loss associated with risk-taking. 

Default probability generally grows with increasing time horizon, ie. with longer maturity of 
bond or obligation. The reason for this is foremost higher riskiness of enterprise's activities in the 
long term compared to short term ones.  

The growth of this probability does not have to be always associated with increasing time 
period [9]. In the case of different models there may be the opposite situation and trends of the 
default probability can have a decreasing tendency. Similarly, decreasing character may also occur 
in the context of credit spreads and we can also meet even with very uneven structure of credit 
spreads. 

It should be underlined that the default probability is not the only required output of this 
model. It does not say by itself about the amount of loss in the case of default. Therefore, our point 
of interest is the expected loss in the case of default or expected return of invested funds in the case 
of default. 

For some time we meet with derivatives that can be traded on stock markets or outside from 
them in OTC markets [8]. In the case of OTC derivative transactions there is also the threat that the 
counterparty will not be able to meet its obligations, ie. risk of default. The main criteria adopted for 
the various models are [12]: 

 Default probability 
 The value of risky bond (coupon or zero-coupon) 
 Terminal sturcture of credit spreads 

Conclusion 
In this paper we presented some of the basic approaches to estimation of credit risk. We also 

underlined some of the problems and important goals connected to credit risk. It is not sufficient to 
find out default probability or certain rating, much more important is to find out the size of actual 
loss in the case of default [11]. The main goal for our future research will be to adjust this 
problematic to our local economy and to our local enterprises. 
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Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, а його ефективне фінансування здатне 
забезпечити нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції. Вдосконалення системи 
кормовиробництва сприятиме економічному росту тваринницької галузі, адже якісні корми – це основа 
здоров'я тварин і їх високої продуктивності. Необхідність державної підтримки кормовиробництва зумовлено 
недостатністю власних фінансових ресурсів. Державна підтримка кормовиробництва поділяється на 
фінансову та організаційну. Механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів є основними 
напрямами державної фінансової підтримки. Слід зазначити що функціонування механізму кредитування не в 
достатньому обсязі регламентується з боку держави. Тому відсоток кредитів залучених у кормовиробництво 
є невеликим. Проте, слід зазначити, що державна підтримка діяльності сільськогосподарських підприємств в 
Україні шляхом запровадження державних програм для здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів завдяки своїй прозорості забезпечила 
стабільне функціонування підприємств. Ефективність використання бюджетних коштів проявляється у 
підвищенні врожайності кормових культур за рахунок використання ресурсозберігаючих технологій їх 
вирощування. А фінансові важелі державної підтримки відіграють одну з вирішальних ролей у підвищення 
ефективності функціонування кормовиробництва. 

Ключові слова: кормовиробництво, фінансування, державна підтримка, кредитування, СОТ. 
 

Livestock breeding is an important sector of agriculture, and it effective funding can provide an increase in 
production of animal products. Improving the system of forage production will contribute the economic growth of the 
livestock sector, because quality feed - is the basis of animal health and performance. The need for public support of 
forage production due to the lack of financial resources. State support of forage production is divided into financial and 
organizational. The mechanism of credits reduction and compensation of leasing payments are the main areas of public 
financial support. It should be noted that the functioning of the credit is not sufficient regulated by the state. Therefore, 
the percentage of loans involved in forage production is small. However, it should be noted that state support of 
agricultural enterprises in Ukraine by implementing government programs for financial support of agricultural 
enterprises through the mechanism of credits reduction due to its transparency ensured stable functioning of 
enterprises. The efficiency of the budget appears in an increase the yield of forage crops through the use of resource-
saving technologies of cultivation. A financial leverage of state support play one of the crucial roles in improving the 
efficiency of feed processing. 

Keywords: forage production, financing, government support, loans, WTO. 
 

Україна має потужний ресурсний потенціал для відродження вітчизняного 
тваринництва, нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції, підвищення його 
ефективності і конкурентоспроможності. Найперше, чого потребує вітчизняне тваринництво, 
це вдосконалення системи кормовиробництва у різних організаційно-економічних напрямах, 
що включає оптимізацію структури посівів кормових культур, інтенсифікацію їх 
вирощування, збалансування раціонів за складом і поживністю. Годівля 
сільськогосподарських тварин високопротеїновими кормами забезпечить: скорочення витрат 
кормів до раціональних економічно обґрунтованих норм, зниження собівартості продукції 
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тваринництва, підвищення продуктивності тварин, зменшення технологічного циклу 
виробництва [4, с. 30].  

Нестабільна економічна ситуація в країні, недостатня державна фінансова підтримка 
галузей сільського господарства,  застаріла матеріально-технічна база призводять до того, що 
підприємства змушені працювати в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Перелічені 
вище особливості зумовлюють необхідність їх державної підтримки. 

Під державною підтримкою сільського господарства І.П. Сафонов розглядає 
законодавчо закріплені організаційні, економічні та правові механізми, завдяки яким 
аграрним товаровиробникам надається державна допомога компетентними органами з метою 
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку аграрного ринку й 
забезпечення продовольчої безпеки населення [6]. 

Загалом державна підтримка, яка здійснюється у різноманітних формах, має 
забезпечувати вирівнювання рівнів прибутковості суб'єктів господарювання і стимулювати 
ефективність виробництва. Оскільки базовий механізм формування прибутків у 
кормовиробництві відсутній, надання державної підтримки розвитку галузі має стати 
пріоритетом першого рівня [5, с. 164]. 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, а 
отже й кормовиробництва, відбувається через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
частини лізингових платежів [3]. 

Для підвищення ефективності і дієвості державної підтримки кормовиробництва 
потрібно направити її в правильне русло. Тому доцільно виділити основні об'єкти впливу 
державної підтримки (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Об'єкти впливу державної підтримки кормовиробництва 

 

Отже, державна підтримка кормовиробництва поділяється на фінансову та 
організаційну. Основними напрямами державної фінансової підтримки є механізм 
здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. 

Державна підтримка сільськогосподарського кредитування в Україні є невід'ємною 
складовою фінансової державної підтримки і є пріоритетною. Механізм державної підтримки 
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кредитування часто змінюється. Отже, можна зробити висновок, що функціонування 
механізму кредитування не в достатньому обсязі регламентується з боку держави. 

Малий відсоток інвестиційних кредитів, залучених в кормовиробництво у загальному 
обсязі кредитування, скорочення кількості коштів, які виділяються із Стабілізаційного фонду 
для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних і 
державних цільових програм та зменшення фінансування інноваційних проектів не може 
негативно не позначитись на розвитку галузі. 

Зазначимо, що протягом останніх 10 років кредити були і залишаються недоступними 
через низьку кредитоспроможність та відсутність необхідної для банку застави. Водночас 
для іноземних інвесторів низькоприбутковий та високоризиковий аграрний сектор України й 
досі залишається інвестиційно непривабливим [2,С. 142-149]. 

Як і кожній економічній організації, банку притаманне прагматичне прагнення до 
отримання максимального прибутку. Але одним із найбільш значимих фінансових 
постулатів є гіпотеза про нерозривний пропорціональний взаємозв’язок між ризиком та 
доходністю: чим вищий рівень доходності якоїсь фінансової операції, тим вищий потенціал 
ризиків, пов’язаних з цією операцією. Тобто, шанси отримати доходи збільшуються із 
збільшенням ризику, але при цьому існує і така ж можливість отримати збитки в результаті 
реалізації інноваційного проекту. 

Така аксіоматична ситуація є підґрунтям активного розвитку теоретичних та 
методичних аспектів управління ризиками. Однак проблема залишається актуальною з 
огляду на високу динаміку внутрішнього стану і зовнішнього економічного оточення кожної 
кредитної організації, а також комбінації факторів, що визначають ці зміни.   

Державна підтримка діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні шляхом 
запровадження державних програм для здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм поступового здешевлення спочатку  
короткострокових кредитів, потім середньострокових, а з 2008 р. і довгострокових завдяки 
своїй ефективності і прозорості забезпечила стабільне функціонування підприємств.  

Зміцнення фінансової бази державної підтримки кормовиробництва може 
здійснюватися за рахунок цільових коштів із бюджетів; фінансування  створення 
регіональних фондів підтримки тваринництва, в тому числі кормовиробництва; пайової 
участі державних органів фінансової підтримки тваринництва у фінансуванні інвестиційних 
проектів тощо. 

Національна система повинна бути прозорою й зрозумілою. Вивчення досвіду країн 
ЄС дає можливість Україні в рамках традиційного цивілізованого інституціоналізму шукати 
власні варіанти підвищення ефективності бюджетних витрат на аграрний сектор. Істотним 
чином ефективність державної підтримки могла б бути підвищена шляхом створення 
інституційної організації державного субсидування як сукупності розроблених правил 
поведінки, що регулюють взаємовідносини між державою та отримувачами коштів, 
допомагатимуть формувати очікування певного способу дій сторін, задіяних у цьому 
процесі. Вона повинна включати, по-перше, чітке нормативно-правове забезпечення 
виконання зобов’язань щодо гарантованого надання державної підтримки в чітко визначені 
строки; по-друге, реалізацію трьох виконавчих функцій: надання дозволу на отримання 
державних платежів, виконання платежів і звіт про їх використання; по-третє, здійснення 
двох контрольних функцій: внутрішній аудит і технічний контроль. Для виконання основних 
функцій і реалізації контролю необхідно сформувати певну організаційну структуру з 
відповідними регіональними підрозділами та місцевими агентствами [1, с.94].  

Україна, як член СОТ, повинна забезпечити доступ до ринку сільськогосподарських 
товарів, внутрішню підтримку національним виробникам та експортні субсидії. 

Основні напрями підтримки сільського господарства України згідно з класифікацією 
СОТ: 

- продуктова підтримка «жовтої скриньки», що не перевищує рівень de minimis 5 
%; 
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- не продуктова підтримка «жовтої скриньки», що не перевищує рівень de 
minimis 5 %; 

- «зелена скринька». 
Заходи «зеленої скриньки» у напрямі кормовиробництва передбачають: загальні 

науково-дослідні роботи  з фундаментальних проблем генетики і селекції; з розробки 
новітніх методів селекції рослин та створення на їх основі конкурентоспроможних сортів і 
гібридів кормових, зернофуражних і зернобобових культур; зі створення 
високопродуктивних сортів багаторічних трав з підвищеним потенціалом продуктивності; з 
розроблення ресурсозберігаючих технологій вирощування високих і стабільних урожаїв 
насіння кормових культур в основних ґрунтово-кліматичних зонах їх товарного насінництва; 
з визначення закономірностей впливу еколого-кліматичних та антропогенних факторів на 
формування здорового насіння кормових культур під час вирощування та підготовки до 
використання; з вивчення особливостей репродукційного процесу та формування посівних і 
врожайних властивостей з метою удосконалення сучасних та розробки нових методів 
ведення первинного насінництва кормових культур; з розробки державних стандартів по 
регламентації насінництва кормових культур; з розмноження та реалізація добазового та 
базового насіння сортів с.-г. культур селекції тощо. 

Забезпечення реалізації перелічених вище заходів сприятиме розвитку і підвищенню 
ефективності кормо виробництва. 

Крім заходів продуктової підтримки галузі тваринництва, що здійснюються через 
бюджетні програми, розрізняють також заходи підтримки ринкової ціни (ПРЦ) на продукцію 
через встановлення адміністративної ціни шляхом прийняття відповідних постанов Кабінету 
Міністрів України. За методикою СОТ цінова підтримка вважається такою, якщо внутрішня 
регульована ціна є вищою за фіксовану зовнішню довідкову ціну [7]. 

Слід констатувати, що державна підтримка інвестицій у тваринництво і 
кормовиробництво в Україні є недостатньою для повноцінного розвитку галузей. Через 
дефіцит бюджетних коштів основою подальшого розвитку тваринництва можуть бути власні, 
позичені та залучені кошти сільськогосподарських підприємств. Для цього на ринку 
продукції тваринництва повинні бути встановлені такі економічні відносини, що 
забезпечують інвесторам прийнятну для них норм прибутку на вкладений у виробництво 
капітал. На жаль, такі умови поки що не забезпечуються.  

Ефективність використання бюджетних коштів проявляється у підвищенні 
врожайності кормових культур за рахунок використання ресурсозберігаючих технологій їх 
вирощування. 

Оцінюючи стан державної підтримки кормовиробництва слід констатувати, що вона 
не є досконалою.  Враховуючи те, що з кожним роком кількість коштів, що виділяє держава 
для підтримки галузі скорочується, то очевидним стає те, що державна підтримка вже не 
являється тим основним чинником, який сприяє розвитку агропромислового комплексу 
України. 

Для підвищення ефективності функціонування коромовиробництва необхідне 
відповідне фінансове забезпечення його діяльності. Фінансові важелі державної підтримки 
відіграють вагому роль в цьому. 

Вся підтримка, яка надається аграрному сектору, поділяється на ту, що підлягає і не 
підлягає скороченню. Не підлягають скороченню спеціальний та диференційний режим, 
«блакитна та зелена скриньки», мінімально дозволений рівень підтримки товаровиробників 
(de minimis) [5,С. 159]. 
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Серед низки проблем України, пов’язаних з кризовим станом економіки, звертає на 
себе увагу низький рівень життя населення. Він торкається практично всіх сфер 
життєдіяльності суспільства та породжує, у свою чергу, такі проблеми, як зниження 
народжуваності, підвищення рівня смертності, зростання злочинності тощо. 

Дослідженням теоретико-методологічних аспектів рівня життя займалися такі видатні 
вчені: Л. І. Абалкін, В. С. Жеребін, І. І. Єлисеєва, В. Ф. Майєр, В. О. Мандибура, М. Г. 
Назаров, Н. М. Римашевська та інші. Значний внесок у дослідження теоретичних і 
практичних аспектів рівня життя населення в Україні здійснили: А. В. Базилюк, Д. П. 
Богиня, О. М. Шладун, С. І. Пирожков, Л. М. Черенько, В. І. Шишкін, О. Ярош, Л. Гетьман, 
А. Тичина, І. Борейко, О. Голобородько  та інші. 

Головною метою економічного розвитку країни та діяльності державних органів 
влади є створення умов для найбільш повного задоволення зростаючих матеріальних і 
духовних потреб людей. Рівень задоволення цих потреб прийнято вважати характеристикою 
рівня життя населення. 

Під рівнем життя населення у науковій літературі розуміється соціально-економічне 
поняття, а також поєднання матеріального, соціального та духовного рівня благополуччя 
населення, яке диктується сучасними вимогами щодо розвитку людства [2]. 

Уявлення про рівень життя перш за все дає аналіз потреб, задоволення яких необхідне 
для життєдіяльності. Найважливіші серед них (перша група) – одяг, взуття та інші предмети 
та складові. Другу групу потреб створюють духовні (інтелектуальні) умови життя і, нарешті, 
третю – соціальні потреби, що задовольняються в процесі суспільної діяльності. Усі три 
групи потреб породжено не тільки природними, але й історичними умовами життя. 

Із входженням України в смугу економічної кризи, політичної нестабільності  та 
воєнних дій показники середньої тривалості та рівня життя населення, зменшуються.  
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Зниження рівня життя основної маси населення України супроводжується зростанням 
безробіття. Незареєстроване безробіття в багато разів перевищує офіційні показники і сягає 
сьогодні майже п'ятої частини економічно активного населення. В умовах відсутності 
ефективної системи соціального захисту ця група населення взагалі не має будь-яких засобів 
до існування. Від зниження рівня життя найбільш страждають групи населення, які не 
можуть самостійно повністю забезпечувати задоволення своїх потреб - люди похилого віку, 
діти та інваліди, тобто саме та частина населення, за рівнем життя якої визначається 
добробут суспільства. Ці категорії населення сьогодні найбільше підпадають під ризик 
опинитися за межею бідності тому, що система державного соціального захисту не може 
гарантувати їм навіть відносно задовільні умови існування.  

Також одним з показників рівня життя є рівень мінімальної заробітної плати та 
прожитковий мінімум на одну особу. У Законі України «Про Державний бюджет на 2015 
рік» передбачений розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня становить 1218 грн, 
прожитковий мінмум для працездатних осіб – 1218 грн, а для осіб, які втратили 
працездатність – 949 грн. 

За статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебувають 80 відсотків 
населення. Тобто, в такої частини українців споживчий кошик менший від визнаної у світі 
межі бідності – 17 доларів на день. Таким чином, якщо людина отримує заробітну плату 
близько 510 доларів, то вона перебуває на межі бідності. Враховуючи, що середня заробітна 
плата в Україні в 2014 році складала 3534 грн. (214 доларів), виходить, що заробіток в 
Україні майже втричі нижчий за межу бідності в сусідніх європейських країнах. 

Всесвітній банк запропонував при глобальних дослідженнях використовувати інший 
критерій бідності, а саме вважати рівнем бідності доходи менші, ніж 1 долар на день, а з 2008 
року - 1,25 доларів на день, що становить 20 грн. Коли дохід менший, то виникає загроза 
виживанню людини. Як свідчать дані результатів досліджень проведених Інститутом 
демографії та соціальних досліджень, в Україні майже 3 % осіб живуть менше ніж на 20 грн. 
в день [3]. 

Прожитковий мінімум визначається вартістю так званого «прожиткового кошика» і це 
– вартісна величина достатня для забезпечення нормального функціонування організму 
людини, збереження його здоров’я, набору продуктів харчування , а також мінімального 
набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення 
основних соціальних і культурних потреб особистості. Прожитковий мінімум застосовується 
для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, 
визначення права та призначення соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги з 
безробіття, формування Державного та місцевих бюджетів, визначення державних 
соціальних гарантій тощо. 

Варто зауважити, що український споживчий кошик не враховує сучасних потреб 
людини, пов’язаних з технологічними, інтелектуальними, інформаційними змінами в 
сучасному суспільстві. Щодо споживчого кошика, то він востаннє в Україні був 
затверджений у 2012 р., до цього він не переглядався протягом 12 років (за законом, -
споживчий кошик переглядають раз у п’ять років).  Переглянуто як перелік самих товарів, -
так і норми їх споживання для людини. Та чи змінилися якість та вартість споживчого 
кошика для українців у 2013 р. Якщо, згідно з попереднім кошиком, українець за добу мав 
з’їдати 250 грамів хліба, то з 2012 р. – 106. Серед інших закладених фахівцями норм – 5 -
грамів сала й гречки, 250 – картоплі, 50 - огірків і помідорів та 25 грамів ковбаси. Більше 
того, норми споживчого кошика не відповідають навіть раціональним нормам споживання, 
рекомендованим Українським НДІ гігієни харчування МОЗ. За дослідженнями фахівців 
ООН, в Україні значно виріс відсоток людей, які недоїдають, тобто споживають менше 2100 
кілокалорій на добу. За останній рік відсоток таких людей в Україні зріс до 16,2 %, а 1,7 % -
українців живуть за 20 грн на день [5]. Такий рівень життя вважається крайньою бідністю. -
Що ж до непродовольчих товарів, то згідно зі споживчим кошиком, українцю має вистачати 
на рік пари шкарпеток та одних колгот й однієї пари білизни – на п’ять років. Одна 
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середньостатистична родина має користуватися одним холодильником 15 років, одним 
телевізором 10 років, а міняти люстру – раз на 25 років.  

Отже, аналіз  показників прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати 
свідчить про те, що система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні не 
відповідає європейським стандартам.  Незважаючи на зростання цих показників, їх 
співвідношення залишається далеким від стандартів Європейської соціальної хартії 
(переглянутої), відповідно до вимог якої мінімальна заробітна плата повинна становити не 
менше ніж 2,5 прожиткового мінімуму [4, с. 91]. 

Високий та задовільний рівень життя є сьогодні виключним явищем, яке практично не 
фіксується даними офіційної соціально-економічної статистики та опитуваннями населення. 
Але в суспільстві вже з’явилася соціальна група багатіїв, відмінною особливістю яких є 
володіння капіталом у класичному розумінні цього поняття. 

Населення розподілилося на дві основні, при цьому досить чисельно непорівнянні 
групи – бідні і багаті. Розрив у їх доходах настільки великий, що так званого «середнього» 
класу в Україні фактично немає.  Дані Держкомстату України свідчать про нерівномірний 
розподіл доходів – 50% населення мають середньодушовий щомісячний доход у розмірі 920 
грн [3]. Тижневик  «Фокус» підготував черговий рейтинг двохсот найбагатших людей 
України. В 2014 р. журнал нарахував у країні 9 мільярдерів, їхній загальний статок 
оцінюється в сумі майже 26,6 мільярдів доларів та більше 170 мільйонерів. Сукупні статки 
100 найбагатших українців в 2013 р. склали 55 млрд. дол. 

Одним із основних критеріїв визначення життєвого рівня окремих країн  є розмір 
валового внутрішнього продукту на душу населення, який характеризує ступінь розвитку тієї 
чи іншої країни. Саме цей показник означає загальну кількість товарів та послуг, що, з 
одного боку, придбані для кінцевого споживання, а з іншого - становлять суму доходів усіх 
суб'єктів національної економіки. Тому обсяг ВВП на душу населення є найзагальнішим 
показником того рівня товарів та послуг, що виготовляються і споживаються в країні. Чим 
він вищий, тим можливості задоволення потреб ширші, а, отже, і вищий рівень життя. Розмір  
валового внутрішнього продукту на душу населення за рік в різних країнах має дуже значні 
коливання. Наприклад, у грудні 2014 р. найвищий рівень  ВВП на душу населення був 
зареєстрований в Катарі (136727 дол. США) та Люксембурзі (90410 дол. США). За цим 
важливим макроекономічним показником Україна перебуває на 105 місці  (8790 дол. США) 
[4]. 

Рівень життя постійно змінюється і залежить від  стану  економіки. На сьогодні 
визначальним чинником, що впливає на рівень життя українського населення, є економічна 
ситуація, що склалася в країні  сьогодні, системний аналіз  якої  дає змогу зрозуміти реальну 
масштабність макроекономічних диспропорцій, що виникли внаслідок гіперінфляційних 
потрясінь, і які в умовах кризової стагнації економіки призвели до значних втрат життєвого 
рівня населення України [1]. 

Отже, підвищення рівня життя населення є головною метою будь-якого 
прогресивного суспільства. Держава зобов'язана створювати сприятливі умови для довгого, 
безпечного, здорового і благополучного життя людей, забезпечуючи економічне зростання і 
соціальну стабільність суспільства. 

Таким чином, найважливішим напрямом соціально-економічної політики уряду та 
держави повинно бути досягнення стійкої позитивної динаміки добробуту населення на 
основі збільшення платоспроможного попиту, зокрема підвищення заробітної плати 
працюючого населення. Необхідною постає розробка системи соціальних стандартів, яка б 
дійсно забезпечувала гідний рівень життя населення та відповідала європейським 
стандартам, при цьому її запровадження має передбачати поступові етапи досягнення цих 
стандартів протягом кількох років окремо для кожної категорії населення. З огляду на це в 
основу розрахунку допомог необхідно закласти не прожитковий мінімум, як це визначається 
в діючих соціальних законах, а соціальні стандарти [2]. Також необхідно встановити 
реальний прожитковий мінімум, удосконалити методику його визначення, яка має 
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узгоджуватися із соціально-економічними умовами, що змінюються в країні, а також з 
необхідністю переходу до міжнародних стандартів в умовах зростаючої глобалізації. 
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У статті проаналізовано існуючі трактування економічної категорії «кредитна політика», принципи 
розробки кредитної політики банку та заходи щодо впровадження кредитної політики.  

Ключові слова: кредитна політика, грошово-кредитна політика, кредитний портфель, кредитна 
діяльність, стратегія банку, тактика банку, колегіальність при прийнятті рішень, ліміти кредитних 
операцій, кредитний комітет, моніторинг кредитних операцій. 

 

Обмеження, які виходять із банківського законодавства, не дають можливості 
банкам чітко визначити заходи щодо безпеки, надійності та прибутковості кредитних 
операцій. Кожній банківській установі необхідно вирішити питання щодо величини 
кредитного портфелю, бажаних строків погашення кредитів та видів, умов виданих позичок. 
Кредитна політика банку обов’язково фіксуються в конкретному документі, якій 
затверджується Правлінням банку. Практичні дії банківського персоналу щодо виконання 
установок кредитної політики є основою в управлінні кредитним ризиком. 

Розглянемо визначення кредитної політики. За визначенням Сала І.В., кредитна 
політика – система кредитних заходів, спрямованих на забезпечення економічних інтересів 
держави. Цими засобами, як правило, виступають різні пільги при наданні кредитів або 
введення жорстких заходів щодо їх видачі. Методи проведення кредитної політики: 
підвищення або зниження облікових ставок, обмеження розмірів кредитів, регулювання 
кредитних лімітів, збільшення або зменшення долі споживчого кредиту [4, с.351]. 
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Н.І. Волкова у одній із своїх статей розглядає кредитну політику наступним чином 
«кредитну політику комерційного банку, у широкому розумінні, слід розглядати, як 
комплекс дій та заходів, що здійснюються комерційним банком у сфері кредитної справи з 
метою вирішення стратегічних та тактичних завдань, на основі макроекономічних, 
мікроекономічних, регіональних та галузевих чинників, з оптимізації доходності кредитних 
операцій і кредитного ризику. У вузькому розумінні її доцільно представляти, як 
обов’язковий документ, що носить конфіденційний характер і містить перелік правил з 
ведення кредитної справи банку, які виконуються протягом одного року, а потім 
переглядаються Кредитним комітетом» [5, с. 6].  

У сучасній банківській теорії відсутнє однозначне тлумачення терміну «кредитна 
політика». Діапазон твердження змінюється від «кредитна політика – система заходів 
центрального банку та держави в кредитній сфері з метою регулювання грошового і 
досягнення інших економічних та соціальних цілей» [2] до «кредитна політика повинна 
охоплювати склад кредитного портфеля і контроль над ним як єдиним цілим, тобто 
оптимізація доходності кредитних операцій та їх ризику, а також встановлювати стандарти 
для прийняття конкретних рішень». 

Кредитна політика банку визначає завдання й пріоритети кредитної діяльності, засоби 
і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації кредитного процесу.  

Кредитну політику розробляють з урахуванням стратегії й тактики банку в сфері 
управління активними операціями, вона зумовлює основні напрями кредитної діяльності: 
стандарти і критерії діяльності банківських працівників, які відповідають за надання 
кредитів; основні дії менеджерів, які приймають стратегічні рішення у сфері кредитування; 
принципи оцінки та контролю якості управління кредитною діяльністю банку [1]. 

Розробка внутрішньої кредитної політики потребує чіткого формулювання цілей 
кредитування, узгодження їх із загальною політикою і стратегією банку. 

Загалом кредитна політика має відображати такі ключові моменти: організація 
кредитної діяльності; управління кредитним портфелем; контроль за кредитним процесом; 
ліміти по окремих напрямах кредитування; механізм супроводження кредитних угод 
(кредитний моніторинг); формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами 
[1]. 

Способи і методи реалізації кредитної політики формалізуються у відповідних 
внутрібанківських документах, основними серед яких є стандарти кредитування,  кредитні 
інструкції та положення про кредитну політику. 

Стандарти кредитування є першою складовою реалізації кредитної політики. Вони 
містять зразки документів, з якими працюють кредитні менеджери та виконавці. Основне 
завдання стандартів кредитування – визначити практичні дії з реалізації кредитної політики. 
У них мають бути відображені такі основні моменти: порядок збирання та аналізу фінансової 
інформації; вимоги щодо забезпечення кредитів, гарантій та поручительств; правила 
організації кредитного процесу; порядок оцінки кредитоспроможності позичальника; вимоги 
щодо оформлення кредитної документації; зразки документів (кредитна угода, договір 
застави тощо). 

Зміст та структура стандартів кредитування здебільшого в банках містять такі важливі 
моменти: опис системи кредитних повноважень працівників банку; перелік видів кредитів, 
надання яких відповідає кредитній політиці банку; сфери господарювання та регіони, де 
кредитна активність банку є пріоритетною; процедура стягнення простроченої кредитної 
заборгованості; порядок надання позичок працівникам банку тощо. 

Кредитна інструкція – друга складова методичного забезпечення процесу реалізації 
кредитної політики та представляє собою опис послідовних дій з реалізації конкретної 
кредитної процедури [1].  

Інструкція, що відповідає окремій кредитній процедурі, виглядає як опис 
послідовності взаємопов’язаних етапів із визначенням відповідальних виконавців та їх 
повноважень.  
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Отже, порядок кредитування, закріплений у банківських кредитних інструкціях, 
визначає конкретні етапи процесу банківського кредитування і забезпечує його здійснення 
відповідно до вимог кредитної політики банку. 

Тепер перейдемо до конкретного документу, який юридично закріплює кредитну 
політику банку, а саме до положення про кредитну політику, яке затверджується Головою 
Правління будь-якого банку та погоджується Головою Наглядової ради. За розробку цього 
документу як правило відповідає Кредитний комітет банку, він має конфіденційний характер 
і доводиться він до відома тільки тих працівників, які безпосередньо беруть участь у процесі 
банківського кредитування. У ньому повинні бути відображені всі етапи кредитного процесу 
– від збирання інформації та вивчення кредитної передісторії позичальника до кредитного 
моніторингу та механізму формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами. 

Положення є основою для контролю та спостерігання за організацією кредитного 
процесу, інструктивним матеріалом для працівників підрозділів, які здійснюють 
кредитування, інструментом контролю за виконанням вимог кредитних інструкцій для 
керівників кредитних підрозділів.  

Положення про кредитну політику містить загальні положення, мету та задачі 
кредитної політики, механізм впровадження кредитної політики та прикінцеві положення.  

В загальних положеннях кредитної політики банку висвітлюються принципи її 
формування та шляхи її впровадження. Кредитна політика будь-якого банку спрямована на 
формування якісного та збалансованого “кредитного портфелю ” банку шляхом забезпечення 
оптимального співвідношення рівня ризику та дохідності від проведення кредитних 
операцій.  

Основним принципом кредитної політики є принцип пріоритетності мінімізації рівня 
ризику над дохідністю, у відповідності з яким незалежно від суми потенційного доходу, 
проведення кредитної операції не здійснюється, якщо вона супроводжується неприпустимим 
рівнем ризику. 

Головними принципами кредитної політики є: вкладення коштів у високоякісні 
активи з метою захисту інтересів вкладників та акціонерів банку; надання кредитів на умовах 
забезпеченості, платності, терміновості, повернення та цільового використання; здійснення 
диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівня концентрації кредитних 
вкладень на одного позичальника, на різні галузі економіки, регіони, типи кредитних 
операцій тощо; створення умов для досягнення довгострокових та короткострокових 
результатів діяльності банку, які передбачені бізнес планом розвитку на певний період;  
проведення всіх кредитних операцій у відповідності з вимогами діючого законодавства 
України, нормативних актів Національного банку та внутрішніх положень банку. 

В положенні висвітлюється мета та задачі кредитної політики банку. Головною метою 
кредитної політики є формування в банку зваженого та якісного підходу до управління 
ризиком проведення кредитних операцій. 

Основними завданнями кредитної політики банку є: забезпечення максимального 
рівня дохідності «кредитного портфелю» та акціонерного капіталу банку при мінімальному 
рівні ризику; забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних ресурсів; 
досягнення оптимального балансу між ростом обсягу «кредитного портфелю» та темпами 
покращання його якості; виконання усіх вимог та нормативних показників, викладених в 
інструкціях, розпорядженнях та постановах НБУ, в тому числі регламентуючих обсяги 
кредитних вкладень, максимальних сум кредитів (в т.ч. інсайдерам, пов`язаним та 
асоційованим особам); розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг 
високої якості; збереження високого рівня довіри та поваги юридичних і фізичних осіб до 
Банку шляхом своєчасного та повного виконання своїх зобов`язань перед вкладниками та 
акціонерами. 

В основу положення ставиться розкриття механізму впровадження кредитної 
політики. З метою успішного впровадження кредитної політики, досягнення її мети, 
виконання завдань та дотримання її принципів банк використовує наступні заходи: 1. 
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Використовує систему колегіальності при прийнятті рішення щодо проведення кредитних 
операцій. 2. Використовує систему встановлення лімітів на прийняття рішення щодо 
проведення кредитних операцій. 3. Здійснює зважену оцінку можливості та доцільності 
проведення кредитних операцій. 4. Веде постійний моніторинг ризиків по здійснених 
кредитних операціях. 5. Зважено оцінює забезпечення по кредитних операціях. 6. 
Використовує систему встановлення лімітів по кредитних вкладеннях. 7. Враховує ризики, 
які можуть настати в майбутньому. 8. Прагне до оптимального ціноутворення по кредитних 
операціях. 9. Диверсифікує кредитні ризики в різних галузях сповідуючи принцип обачності 
з огляду на контрагента та сутність кредитної операції. 10. Принципи фінансування 
інвестиційних проектів. 11. Додержується принципів відповідності строків надання кредитів 
типу фінансування та строкам наявних ресурсів. 12. Належним чином оформлює документи 
за кредитною операцією. 13. Дотримується принципу конфіденційності. 14. Запобігає 
конфлікту інтересів. 15. Прагне до оптимального розподілу обов’язків між службами при 
наданні, моніторингу та завершенні кредитної операції. 16. Постійно удосконалює 
методологічну базу проведення кредитних операцій та розширює спектр кредитних послуг. 
17. Формує та аналізує необхідну для управління кредитним портфелем інформацію. 18. 
Здійснює планування кредитних вкладень та відповідного фінансового результату. 

Отже, основними фундаментальними цілями кредитної політики комерційного банку 
є забезпечення, з одного боку, умов для задоволення потреб клієнтів в отриманні коштів у 
тимчасове користування відповідно до різних видів кредитних послуг, що пропонуються на 
ринку, а з другого – отримання прибутку, що є метою функціонування банку як 
комерційного підприємства в умовах ринкової економіки, однак при забезпечені належного 
рівня своєї ліквідності та мінімізації ризиків за здійснюваними операціями. 

Головними принципами кредитної політики є: вкладення коштів у високоякісні 
активи з метою захисту інтересів вкладників та акціонерів банку; надання кредитів на умовах 
забезпеченості, платності, терміновості, повернення та цільового використання; здійснення 
диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівня концентрації кредитних 
вкладень на одного позичальника, на різні галузі економіки, регіони, типи кредитних 
операцій тощо; створення умов для досягнення довгострокових та короткострокових 
результатів діяльності банку, які передбачені бізнес планом розвитку на певний період; 
проведення всіх кредитних операцій у відповідності з вимогами діючого законодавства 
України, нормативних актів Національного банку та внутрішніх положень банку. 
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В статті проаналізовано види фінансового потенціалу, представлені в сучасних наукових 
дослідженнях. На основі проведеного аналізу сформовано класифікацію видів фінансового потенціалу банку.  
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Останні кризові події в економіці світу та України показали необхідність вироблення 
нових підходів до управління як економікою в цілому, так і окремими суб’єктами 
господарювання. Одним із напрямків розвитку теоретичних та практичних положень щодо 
реформування системи управління діяльністю банків є дослідження їх фінансового 
потенціалу. В процесі формування теоретичних основ оцінювання фінансового потенціалу 
банку важливим є визначення його видового складу. У сучасних наукових дослідженнях 
питанню класифікації видів фінансового потенціалу приділяється дуже мало уваги. 
Найбільш розробленою теоретична система фінансового потенціалу є на рівні держави або 
територіальної одиниці. На мікрорівні класифікація видів фінансового потенціалу є майже не 
розробленою. Виділення видів фінансового потенціалу відбувається відповідно поглядів 
автора на сутність поняття «фінансовий потенціал». Наприклад, відповідно до ресурсного 
підходу, Яруллін Р.Р. та Галімова Г.А. вважають, що критерієм поділу економічного 
потенціалу на видові елементи є ресурси, а фінансового потенціалу - відповідно, фінансові 
ресурси [1]. Найбільш широко класифікація видів фінансового потенціалу території 
представлена в роботах Бронос В.Г. [2, с. 150] та Демчишак Н.Б. [3, с. 201]. Проаналізуємо 
дані класифікації (табл. 1). 

Проаналізуємо представлені підходи до класифікації фінансового потенціалу з позиції 
доцільності їх застосування до класифікації фінансового потенціалу банку, який визначимо 
як систему реалізованих та нереалізованих спроможностей та можливостей банку, що 
виникають у процесі економічних відносин з іншими суб’єктами, щодо максимально 
ефективного залучення та розміщення фінансових ресурсів для досягнення мети банку і 
отримання максимального фінансового результату за допомогою ефективної системи 
управління, враховуючи внутрішні та зовнішні умови його діяльності.  

За рівнем або масштабом фінансовий потенціал банку знаходиться на мікрорівні і 
відповідає фінансовому потенціалу суб’єктів господарювання або точковому за 
представленими класифікаціями, тому використання цієї класифікаційної ознаки для даного 
рівня фінансового потенціалу недоречно. 

Розгляд видів фінансового потенціалу за джерелами формування є універсальною 
класифікаційною ознакою, але в представлених класифікаціях відображає лише ресурсний 
підхід. Для банку внутрішнім можна вважати потенціал, що формується за рахунок 
невикористаних резервів або раціоналізації структури активів, зовнішнім – який формується 
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за рахунок збільшення обсягів залучених коштів та активів. Використання поділу 
фінансового потенціалу на використовуваний (реалізований) та невикористаний (із запасом 
фінансових можливостей) можливе по відношенню до банку, але до поняття фінансовий 
потенціал доцільніше використовувати словосполуку «ступінь реалізації» аніж «ступінь 
використання», адже потенціал є не інструментом досягнення мети, а її відображенням. 

Таблиця 1 
Класифікація фінансового потенціалу окремих авторів 

Автор, джерело 
Бронос В.Г. [2, с. 150] Демчишак Н.Б. [3, с. 201] 

Класифікаційна 
ознака 

Вид фінансового потенціалу Класифікаційна ознака Вид фінансового потенціалу 

1 2 3 4 

За рівнем 
- ФП світу; 
- ФП держави; 
- ФП регіону; 

- ФП міста; 
- ФП СГД 

У контексті масштабу 
прояву 

- глобальний; 
- ФП країни;  
- регіональний; 

- місцевий 
- точковий 

За джерелами 
формування 

- внутрішній (власний); 
- зовнішній (залучений) 

За джерелами формування 
- внутрішній; 
- зовнішній; 

- змішаний 

За повнотою 
використання 

- використовуваний; 
- невикористаний 

За рівнем використання 
- реалізований; 
- із запасом фін. можливостей 

За можливістю 
доступу 

- наявний активний; 
- наявний резервний; 
- наявний тіньовий; 

- неактивний 
За можливістю 
використання 

- наявний (поточний); 
- іммобілізований 

За цільовим 
призначенням 

- ощадний; 
- інвестиційний; 

- бюджетний За цільовою спрямованістю 
- інвестиційно-орієнтований; 
- споживчо-спрямований 

За сферами 

- бюджетно-податковий; 
- домогосподарств; 
- фінансово-кредитних установ; 
- підприємств 

За структурною специфікою

- потенціал з домінуванням 
державних фінансів; 
- "приватний потенціал"; 
- неструктурований 

За ступенем прояву - реальний; - прихований За формою вияву - відкритий; - прихований 
За періодом 
формування 

- накопичений; 
- поточний 

  

За результатом - досягнутий; - перспективний   

За одиницями виміру 
- абсолютний; 
- відносний 

  

  
Залежно від часової зміни 
абсолютної величини 

- динамічний; 
- статичний 

  
Залежно від необхідного 
часу для вивільнення 
фінансових ресурсів 

- "швидкий потенціал"; 
- "капіталізований потенціал" 

  
За ступенем залежності від 
окремих елементів 

- збалансований; 
- диспропорційний 

  
за рівнем залучення у 
світову фінансову систему 

- відкритий (інтегрований); 
- автономний  
- закритий 

 

Згідно наступній класифікаційній ознаці за можливістю використання фінансовий 
потенціал поділяється на наявний та іммобілізований. За поясненням Демчишак Н.Б., 
наявний (поточний) фінансовий потенціал – це фінансові ресурси, що є в наявності та 
вільному розпорядженні, а іммобілізований – це фінансові ресурси, які у випадку 
необхідності можуть бути вилучені з інших сфер чи напрямів їх використання та спрямовані 
туди, де відчувається їх необхідність [3]. Зважаючи на надане трактування така класифікація 
перетинається із двома попередніми. Класифікація Бронос В.Г. за можливістю доступу не 
уточнює складові кожного із представлених видів. 

Класифікація видів фінансового потенціалу за цільовим призначенням відображає 
напрямки розміщення фінансових ресурсів і не охоплює в цілому усі аспекти поняття 
«фінансовий потенціал банку». Класифікація фінансового потенціалу за сферами або 
структурною специфікою відображає іншу сторону фінансового потенціалу – ресурсну і 
частково перетинається із класифікацією за джерелами формування, а саме відображає 
зовнішній фінансовий потенціал. 

Поділ фінансового потенціалу за ступенем прояву на реальний (відкритий) та 
прихований спирається на визначення поняття потенціалу як прихованих можливостей, але з 
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точки зору оцінювання така класифікація не є доцільною, адже оцінити «прихований» 
потенціал не можливо. 

Виділені автором Бронос В.Г. види фінансового потенціалу за періодом формування 
та результатом дублюють один одного, окрім того класифікація за періодом формування не 
враховує довгострокового стратегічного потенціалу, а лише поточний його рівень. 
Класифікація фінансового потенціалу за одиницями виміру на абсолютний та відносний, на 
думку автора, не є доцільною, адже в даному випадку фінансовий потенціал ототожнюється 
із відображенням результату його оцінки.  

Класифікація фінансового потенціалу залежно від часової зміни також є не 
доцільною, адже потенціал є динамічним поняттям. Виділення «швидкого потенціалу» та 
«капіталізованого потенціалу» дублює класифікацію на наявний та іммобілізований. Поділ 
потенціалу на збалансований та незбалансований суперечить такій характерній рисі поняття 
«потенціал», як максимальна ефективність. Класифікувати фінансовий потенціал за рівнем 
залучення у світову фінансову систему доречно лише для макроекономічного рівня. 

Отже, на основі проведеного аналізу видів фінансового потенціалу на макрорівні та 
спираючись на визначення поняття «фінансовий потенціал банку» виділимо його види за 
основними класифікаційними ознаками (табл. 2). 

Таблиця 2 
Види фінансового потенціалу банку 

Ознака Види фінансового потенціалу 

За функціональною 
спрямованістю 

‐ Потенціал залучення – фінансові спроможності; 
‐ Потенціал розміщення – фінансові можливості; 
‐ Потенціал реалізації – фінансовий результат. 

За ступенем реалізації 
‐ Реалізований; 
‐ Нереалізований. 

За періодом реалізації 
‐ Поточний – досягнуті спроможності та можливості; 
‐ Тактичний – реалізація можлива у короткостроковому періоді; 
‐ Стратегічний – досягнення потребує значних змін і витрат часу. 

За джерелами 
формування 

‐ Внутрішній – формується за рахунок резервів, раціоналізації структури активів; 
‐ Зовнішній – формується за рахунок коштів інших суб’єктів. 

За вірогідністю 
реалізації 

‐ Підтверджений – потенціал підписаних контрактів та із високим ступенем 
вірогідності реалізації (>95%); 
‐ Прогнозований – для реалізації потрібні додаткові умови та зусилля. 

 

Отже, як можна побачити з табл. 2 за функціональною спрямованістю фінансовий 
потенціал можна розділити на три основних види: потенціал залучення, що відображає 
фінансові спроможності банку до залучення фінансових ресурсів на ринку; потенціал 
розміщення – фінансові можливості банку до максимально ефективного розміщення власних 
та залучених фінансових ресурсів та потенціал реалізації – фінансовий результат процесів 
залучення та розміщення коштів, є основною величиною, що синтезовано відображає 
фінансовий потенціал банку в абсолютних показниках. 

За ступенем реалізації потенціал слід розділити на реалізований, тобто ті джерела 
залучення і напрямки розміщення коштів, що вже використані банком та нереалізований – 
джерела залучення і напрямки розміщення коштів банку, що доступні, але не задіяні, та ті що 
можуть стати доступними в результаті реалізації певних управлінських рішень. 

За періодом реалізації фінансовий потенціал банку поділяється на поточний, що 
включає досягнуті банком спроможності та можливості, щодо залучення та розміщення 
фінансових ресурсів і відображає поточний фінансовий стан банку; тактичний – включає 
фінансові спроможності та можливості банку, які можуть бути реалізовані в 
короткостроковому періоді і не вимагають значних змін в діяльності банку; стратегічний – 
досягнення якого потребує значних змін в діяльності та його реалізація потребує більше 
часу. 

За джерелами формування доцільно розділити потенціал на внутрішній та зовнішній. 
Внутрішній потенціал формується за рахунок накопичених резервів, власного капіталу, 
раціоналізації структури активів. Зовнішній – в процесі залучення коштів інших суб’єктів. 
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За вірогідністю реалізації фінансовий потенціал банку слід розділити на 
підтверджений, тобто потенціал вже підписаних контрактів, та ті що можуть бути підписані 
із високою вірогідністю (>95%). Прогнозований фінансовий потенціал банку включає 
джерела залучення та напрямки розміщення коштів, реалізація яких залежить від 
ефективності зусиль менеджерів та співробітників банку і вірогідність реалізації якого 
складає менше 95%. 

Таким чином, представлені класифікації видів фінансового потенціалу доцільно 
використовувати в процесі оцінки та аналізу фінансового потенціалу банку, адже вони 
відображають найсуттєвіші його сторони. Розподіл фінансового потенціалу банку відповідно 
до видів дає уявлення про його можливі форми і прояви. Дослідження класифікаційних ознак 
та видів фінансового потенціалу банку в залежності від них не тільки уточнює сутність, а й 
надає додаткову інформацію, яка може бути застосована з метою оцінки фінансового 
потенціалу та побудови його структури. 

 

Литература: 
1. Яруллин Р.Р., Галимова Г.А. Теоретические основы финансового потенциала региона // Современные 

проблемы науки и образования. – 2011. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.science-education.ru/100-5094 

2. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території: монографія / В. Г. 
Боронос. – Суми: Сумський державний університет, 2011 . – 310 с. 

3. Демчишак Н. Б. Концептуалізація фінансового потенціалу в економіці держави / Н. Б. Демчишак, І. Ю. 
Горобець // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.10. - С. 195-204.  

 

Lemishko O.O.  
PhD, associate professor, doctoral student of "Finance and credit" department  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
 

ACTIVITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
 IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE ECONOMY 

 

Лемішко О. О. 
кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри «Фінанси і кредит»  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 
 

The article discusses the activities of financial institutions in the agricultural sector of Ukraine. Determined 
the effect of these financial institutions on the formation of the agrarian economy of Ukraine as a new European type. 

Keywords: financial institutions. governmental and international organizations, the agricultural sector of the 
economy, levers, instruments of the financial mechanism. 

 

В статті розглядається діяльність фінансових інститутів в аграрному секторі економіки України. 
Визначено вплив даних фінансових структур на формування аграрної економіки України нового європейського 
типу. 

Ключові слова: фінансові інститути. державні та міжнародні структури, аграрний сектор 
економіки, важелі, інструменти фінансового механізму. 

 

Інтеграція національного сільського господарства у світове аграрне господарство, 
формування аграрної економіки України європейського типу висувають нові вимоги до 
фінансової політики держави, яка здійснюється через фінансовий механізм. Об’єктивна 
обумовленість відповідності фінансового механізму організаційним й правовим положенням 
та заходам, які визначають пріоритетність функціонування капіталу у сільському 
господарстві вимагає створення відповідного інституційного середовища та фінансових 
інститутів, аналіз діяльності яких є необхідним та актуальним. Діяльність фінансових 
інститутів направлена на ефективну дію фінансового механізму функціонування капіталу у 
сільському господарстві; саме вони відповідають за організаційні процеси дії механізму, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D$�
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регулюють відносини пов’язані з формуванням та використанням капіталу, здійснюють 
контроль за правомірністю цих процесів. Дієвість фінансових інститутів визначається 
економічними правилами та формами організації, в рамках яких фінансові установи 
укладають інституційні угоди і приймають рішення про використання фінансових ресурсів 
[4,  с. 94]. Традиційно виділяють три групи інститутів, що пов’язані між собою спільними 
цілями: економічні, соціальні та політичні. Їх співіснування ґрунтується на принципі 
компліментарності інститутів, який полягає у прагненні доповнювати  один одного  та вжити 
всіх заходів заради одержання бажаного економічного та соціального ефекту.  

Політичні організації можуть належати як до місцевої влади, так і до центральної. На 
рівні центральної влади варто виокремити такі державні організації: Міністерство аграрної 
політики, Міністерство фінансів України, Кабінет міністрів України, Верховна рада України, 
Президент України. Роль кожної із них має як прямий, так і опосередкований вплив на 
діяльність суб’єктів сільського господарства, фінансових установ та організацій, що 
приймають участь у формуванні капіталу галузі.  

Соціальні організації, які прямо чи опосередковано впливають на функціонування 
фінансового механізму формування та використання капіталу у сільському господарстві 
України, варто розглядати як штучні об’єднання інституційного характеру, призначенням  
яких є виконання капіталотворчої функції у галузі та організація процесів, пов’язаних із 
виконанням цих завдань. На практиці дані інститути бувають у формі фондів, організацій, 
органів, установ, компаній, фірм, асоціативних об’єднань, кооперативів. Їх мета полягає не 
лише у  накопиченні капіталу, а й у реалізації виробничої і збутової діяльності. Якщо перше 
є прямою формою накопичення капіталу, то наступні форми співробітництва забезпечують 
ефективність його функціонування, що проявляється у швидкості його обертання, 
підвищення рівня прибутку на одиницю капіталу тощо. Вітчизняна практика засвідчує, що 
для соціальних організацій, що займаються питаннями фінансової підтримки сільського 
господарства та сприяють формуванню його капіталу властивий соціально-економічний 
характер, направлений, в першу чергу, на сільський розвиток, вирішення соціальних питань, 
по-друге,  на покращення діяльності підприємств галузі та підвищення їх економічної 
ефективності.  

Окремо необхідно виділити наступну групу фінансових інститутів, які прямо, або 
опосередковано впливають на процес функціонування капіталу у сільському господарстві 
України:  

1) Аграрний фонд України – державна спеціалізована бюджетна установа, здійснює 
бюджетне кредитування сільського господарства через механізм цінової політика. Аграрний 
фонд у порядку здійснення державних закупівель надає бюджетну позику виробнику зерна, 
яка у межах режиму заставних закупівель є платною. За користування бюджетною позикою 
сільгосптоваровиробник сплачує відсоток, що є пільговим порівняно із ставкою за кредитами 
комерційних банків, що позитивно впливає на формування капіталу аграріїв [10]. Протягом 
2014 року ПАТ «Аграрний фонд» здійснював фінансування сільгосптоваровиробників через 
механізм форвардних контрактів закупівлі зерна майбутнього врожаю; в рамках цієї 
програми по зерну 2014 року аграрії отримали 1 млрд. 18 млн.грн. авансових платежів та 590 
млн.грн. – кінцевого розрахунку  за переоформлене зерно [10].  

 2) Український державний фонд підтримки фермерських господарств – це державна 
бюджетна установа, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової 
підтримки становлення і розвитку фермерських господарств [14]. Фінансовий механізм 
капіталотворення через дану структуру наступний: кошти Українського  державного  фонду  
підтримки  фермерських господарств надаються новоствореним фермерським  
господарствам  та фермерським  господарствам з відокремленими фермерськими садибами, 
фермерськими  господарствами,  які провадять господарську діяльність та   розташовані   у  
гірських  населених  пунктах,  на  поліських територіях, визначених в установленому 
порядку Кабінетом Міністрів України,  на  безповоротній  основі  та  на  конкурсних засадах 
на поворотній  основі,  а  іншим  фермерським господарствам підтримка надається  тільки на 
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поворотній основі, а також – кошти спрямовуються на забезпечення гарантій, поруки при 
кредитуванні банками фермерських господарств [12]. 

3) Національна акціонерна компанія  «Украгролізинг» – одна з найпотужніших 
компаній України, яка має великий досвід у сфері інвестування капіталу в агропромисловий 
комплекс України. Річний план закупівель на 2015 рік на потреби аграріїв складає більше 
трьох мільйонів гривень [8]. 

4) Український фонд підтримки підприємництва (УФПП) є державною 
неприбутковою організацією. Мета фонду полягає у запровадженні ефективних кредитно-
гарантійних механізмів фінансування суб’єктів малого підприємництва, в тому числі, в 
аграрному секторі економіки  [11].   

Однією з підсистем фінансового механізму функціонування капіталу у сільському 
господарстві є забезпечення фінансування програмних заходів щодо стимулювання розвитку 
суб’єктів сільського господарства за допомогою залучення  ресурсів міжнародних 
фінансових організацій, а саме:  

1) Міжнародної фінансової корпорації (IFC) , що сприяє сталому економічному 
зростанню країн, що розвиваються. Проект IFC «Інвестиційний клімат в аграрному секторі 
України» здійснювався за фінансовою підтримкою Швейцарської конфедерації (SECO). 
Мета проекту - покращення умов ведення бізнесу в аграрному секторі України шляхом 
підготовки прозорих та узгоджених пропозицій щодо поліпшення законодавства, 
спрямованих на створення більш привабливого інвестиційного клімату як для вітчизняних, 
так і для іноземних інвесторів, що сприятиме розвитку аграрного сектора в майбутньому. За 
проведеними дослідженнями в рамках проекту було з’ясовано, що ключовою проблемою 
аграрного сектору України стало обмеження доступу до залучення капіталу - позик та/або 
кредитів, в результаті чого для 75% сільськогосподарських підприємств було загальмовано 
подальше розширення їхнього бізнесу та інвестування у нього [3].  

2) Фонд «Євразія» та Фонд «Східна Європа» здійснюють свою діяльність за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку й інших фінансових донорів. Фонди 
підтримують локальні ініціативи в сфері цивільного суспільства, розвитку приватного 
підприємництва (енергозбереження, екології, соціального виробництва, у т. ч. сільського 
господарства), суспільного керування й політики [9].  

3) Продовольча й сільськогосподарська організація ФАО (Food and Agricultural 
Organization — FАО)   спеціалізована міжнародна універсальна організація системи ООН з 
вирішення проблеми забезпечення світової продовольчої безпеки. З 2003 року Україна 
набула повноправного членства у FАО і по сьогодення активно співпрацює з даною 
інституцією - є членом п’яти відкритих комітетів FАО та двох комісій [1]. Діяльність FАО 
спонукає до вдосконалення чинного законодавства й процесу нормотворчості в 
агропромисловому комплексі, формування сприятливої цінової, кредитної, податкової та 
бюджетної політик, створення дієвого фінансового механізму функціонування капіталу у 
сільському господарстві України.  

4) Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова 
корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародне агентство гарантій 
інвестицій (МАГІ- їх призначення у сільському господарстві: створення сприятливих умов 
для продуктивних виробничих капіталовкладень, заохочення приватних іноземних 
довгострокових інвестицій і регулювання їх міжнародного потоку, сприяння реконструкції й 
розвитку сільських територій країн-членів. Що стосується фінансового механізму 
функціонування капіталу, то головними цілями в цьому аспекті є: поєднання можливостей 
інвестицій місцевого і зовнішнього капіталу з передовими методами управління; 
стимулювання потоку приватного капіталу у  підприємства країн-членів (МБРР); надання 
позики і здійснення капіталовкладень у економіку країн, що розвиваються, інвестування в 
них капіталу і участь їх як акціонерів (МФК) та ін.; найбільша частина наданих МБРР 
кредитів направлена на розвиток інфраструктури, підтримку сільського господарства і 
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рибальства, а на розвиток промисловості направляється менше 15 % загального обсягу 
кредитування на рік [7] . 

Таким чином,  фінансові інститути – це самостійні державні та міжнародні структури, 
які функціонують у визначеному правовому полі. Від того, чи зможуть фінансові інститути 
забезпечити адекватне економічним умовам аграрного сектору економіки використання 
важелів та інструментів фінансового механізму, спонукати владу до вдосконалення чинного 
законодавства й процесу нормотворчості в агропромисловому комплексі, розвивати 
міжнародно-правове співробітництво нашої держави з провідними країнами світу, буде 
залежати дієвість процесу формування аграрної економіки України нового європейського 
типу. 
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У статті визначено ключові показники ефективності бюджетної політики в соціальній сфері. 
Сформовано основні особливості неефективної бюджетної  політики в соціальному захисту населення 
України, визначено найбільш проблемні напрями фінансування. 

Ключові слова:бюджетна політика, соціальний захист, ефективність бюджетної політики. 
 

Постійне збільшення обсягів бюджетних видатків на фінансування соціальної сфери 
вимагає запровадження більш ефективного їх застосування та регулювання. Особливо ця 
проблема стає актуальною в умовах обмеження наявних фінансових ресурсів та зниженні 
якості життя населення. Тому актуальним постає питання оцінки ефективності бюджетної 
політики в соціальній сфері та її впливу на добробут життя населення.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Динаміка та структура соціальних видатків у Зведеному бюджеті України [2] 
 

З позиція економки ефективність – це співвідношення отриманого результату від 
певних заходів до витрат на їх реалізацію. З позиції бюджетної політики держави в 
соціальній сфері під ефективністю варто розуміти соціальний ефект від надання бюджетних 
послуг населенню. Відповідно оцінка ефективності бюджетної політики в соціальній сфері 
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представляє собою співставлення обсягів бюджетних витрат з результатами витрачання 
бюджетних коштів [1, с. 165].  

В Україні соціальні видатки завжди займали провідне місце серед всіх інших, а 
бюджет країни – державний і місцевий, є і залишається одним із основних джерел 
фінансування системи соціального захисту. Впродовж значного періоду в Україні 
відбувається поступове збільшення видатків на соціальне забезпечення та  охорону здоров’я 
(рис.1). 

За аналізований період величина соціальних видатків у Зведеному бюджеті України 
зросла від 55,4 млрд. грн. у 2005 р. до 206,6 млрд. грн. у 2013 р., або у 3,7 разів. При цьому 
відбулося поступове збільшення частки видатків, які спрямовуються на фінансування 
програм соціального захисту та соціального забезпечення за останні роки. Якщо в 2011 р. 
питома вага цих видатків становила 68,3%, то у 2013р. – 70,1% соціальних видатків 
Зведеного бюджету України [2]. 

Проте таку ситуацію слід розглядати з двох сторін. З одного боку така соціалізація 
державного бюджету є позитивним явищем, оскільки, шляхом надання різноманітних 
соціальних допомог та пільг, держава зменшує бідність та забезпечує пожвавлення 
соціально-економічного стану населення. З другого боку, така велика кількість допомог, 
пільг, компенсацій є неефективною. Адже значна їх кількість використовується без 
урахування основних цілей соціального захисту: боротьба з бідністю, підвищення якості 
життя населення, зменшення нерівності у доходах громадян. 

Стає очевидним, що таке прискорене зростання обсягів бюджетного фінансування 
заходів соціального захисту мало б забезпечити позитивний вплив на рівень життя бідних 
верст населення (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники бідності за 9 місяців 2011-2013 рр. [3] 

За відносним критерієм 
За абсолютним критерієм 

(за витратами) 
За абсолютним критерієм  

(за доходами) Показники 
бідності 9 міс. 

2011 
9 міс. 
2012 

9міс. 
2013 

9міс. 
2011 

9міс. 
2012 

9міс. 
2013 

9міс. 
2011 

9міс. 2012 
9міс. 
2013 

Межа бідності, 
грн. на 1 особу 

на місяць 
1047 1108 1173 905 1033 1108 905,33 1032,67 1108 

Рівень 
бідності, % 

24,6 26,0 24,7 15,2 20,7 20,9 8,2 9,9 9,1 

Глибина 
бідності, % 

21,0 21,2 21,9 18,4 20,3 20,9 16,8 19,4 18,3 

 

За даними показники бідності за відносним критерієм залишились у 2013 р. (24,7%) на 
рівні 2011 року. Водночас спостерігається зростання рівня бідності за абсолютним критерієм 
(за витратами) з 15,2% у 2011 р. до 20,9% у 2013 р. Нестабільний рівень бідності є і за 
абсолютним критерієм за доходами.  

Межа бідності визначена за відносним критерієм (75% медіанного рівня 
середньодушових еквівалентних сукупних витрат) за 9 місяців 2013 р. становила 1173 грн. 
Відповідно межа крайньої бідності (60% сукупних витрат) була на рівні 938 грн., а 
середньодушові еквіваленти витрати, нижчі від цієї межі, мали 11,6% населення. Рівень 
абсолютної бідності, визначений на основі офіційно затвердженого прожиткового мінімуму 
становив 20,9% за витратами та 9,1% за доходами. Рівень абсолютної бідності для 
міжнародних порівнянь становить 2,4%, тобто перебуває в межах низьких значень. За період 
9 місяців 2013 р. близько половини бідного населення перебувало у стані крайньої бідності 
(47%). Така ситуація, коли помітно зменшується частка бідних, але при цьому погіршуються 
всі характеристики щодо глибини бідності та розшарування серед бідних, може свідчити про 
загальне погіршення становища низько доходного населення та про закріплення контингенту 
бідних [4]. 



 76

Не зважаючи на досить значні суми державних видатків, що спрямовуються на 
соціальний захист, не всі заходи є ефективними і мають чітку адресну спрямованість, всі ці 
виплати не вирішують повністю проблеми вразливих категорій населення. Існує ряд 
проблем, пов’язаних з недофінансуванням програм, вдосконаленням фінансового механізму 
розподілу коштів на регіональному та місцевому рівнях та підвищенням ефективності 
державних видатків [5, с. 408]. 

Проаналізувавши ефективність соціальних видатків, необхідно зазначити, що 
зростаюче фінансування галузей соціальної сфери спостерігається в першу чергу в 
збільшенні заробітної плати та в оплаті комунальних послуг. Однак, покращення якості 
надання соціальних послуг не можна пов’язувати з підвищенням рівня фінансування 
соціальних програм. Тому актуальним є пошук шляхів вдосконалення фінансування системи 
послуг в цілому. Необхідними є реформування системи доведення видатків на соціальний 
захист до кінцевих споживачів.  

Низька ефективність бюджетної політики в соціальній сфері обумовлена цілим 
комплексом причин, що пов’язані, в першу чергу, відсутністю єдиної цілісної концепції 
розвитку соціальної сфери. Основними факторами, що спричиняють малоефективну 
діяльністю бюджетної політики є [1, с. 173]: 

 фактори обумовлені специфікою функціонування соціальної сфери: відсутність 
економічних, демографічних, політичних факторів; складність оцінювання соціальних 
ефектів; 

 фактори обумовлені недоліками функціонування соціальної сфери: відсутність 
єдиної цілісної концепції розвитку галузей соціальної сфери; невизначеність соціальних 
стандартів і нормативів та їх невідповідність існуючим потребам; недосконалість 
організаційно-правових форм закладів соціальної сфери, застаріла матеріальна база; 
недофінансування соціальної сфери; 

 фактори безпосередньо пов’язані з формуванням та реалізацією державної 
бюджетної політики в соціальній сфері: неефективність механізмів розподілу міжбюджетних 
трансфертів; нецільове та неефективне використання бюджетних коштів; недосконалість 
бюджетного планування та прогнозування; обмеженість доступу громадськості до 
інформації про бюджет; недосконалість системи контролю. 

Необхідними кроками для приведення бюджетної політики в соціальній сфері до 
належного і ефективного рівня є: 

1. Перехід від простої політики нарощування обсягів соціальних видатків до 
структурних реформ в соціальній сфері (акцентувати увагу більше на створенні нових 
робочих місць та розширенні продуктивності зайнятості); 

2. Подальше реформування системи соціального захисту (впорядкування системи 
пільг, поглиблення адресності соціальної допомоги); 

3. Створення єдиної, цілісної концепції розвитку соціальної сфери.  
Таким чином, проведене дослідження ефективності бюджетної політики  в соціальній 

сфері свідчить, що бюджетна політика соціального захисту населення, не зважаючи на 
щорічне збільшення видатків в цій сфері є неефективно. Про це свідчать показники межі 
бідності та погіршення становища доходів населення України. Важливим є те, що соціальні 
видатки  держави повинні розглядатись як соціальні інвестиції в людський розвиток, які 
матимуть соціально-економічний ефект в майбутньому, а не як видатки на утримання 
галузей соціальної сфери.    
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В статті розглянуто природу фінансових наслідків трудової міграції. Визначено суть фінансових 
наслідків трудової міграції, власне поняття фінансових наслідків трудової міграції. Здійснено класифікацію 
фінансових наслідків трудової міграції. 
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The nature of the financial impact of labor migration is discussed (considered) in this article. The core (the 
essence) of the financial impact of labor migration, the concept of the financial impact of labor migration itself are 
defined. The classification of the financial impact of labor migration is made. 

Key words: financial impact, labor migration, concept, classification. 
 

Актуальність дослідження: На сьогодні немає обґрунтованого підходу щодо 
характеристики поняття фінансових наслідків трудової міграції, хоча багато вчених 
займаються цим питанням та вивчають фінансові наслідки трудової міграції для різних сфер 
економіки. На сучасному етапі розв’язання таких питань є дуже важливим для урядів країн-
учасників відносин трудової міграції. Адже для кожного уряду при визначенні міграційної 
політики важливим є те, які саме фінансові наслідки трудової міграції позначаються на 
економіці та її подальшому розвитку. Тому важливим є визначення суті фінансових наслідків 
трудової міграції, власне поняття фінансових наслідків трудової міграції, а також 
класифікація фінансових наслідків трудової міграції. 

Дослідженням впливу наслідків трудових міграцій на соціально-економічні явища та 
процеси займалися такі закордонні вчені як Е. Равенштайн, С. Стоффер, Е.С. Лі, А. Льюїс, 
М. Піоре, Д. Массей та вітчизняні вчені Е. Лібанова, О. Малиновська, Л. Семів, У. Садова, 
О. Позняк, І. Лапшина, та інші.  

Метою даного дослідження є визначення природи та поняття фінансових наслідків 
трудової міграції та їхня класифікація. 

Існує багато досліджень у сфері фінансових наслідків міграції, таких як: об’єм 
грошових переказів мігрантів, внесок іммігрантів в розвиток економіки країни-прибуття, 
втрати від еміграції для країни-вибуття та інші. Результатами цих досліджень є фінансовий 
результат виражений в певному об’ємі фінансів, які стали прибутками, або втратами для 
суб’єктів трудової міграції, а саме: країни-донора робочої сили, країни-реципієнта, 
домогосподарств (сімей) трудових мігрантів і власне трудових мігрантів. Ці прибутки та 
втрати є фінансовими наслідками відносин в системі трудової міграції, об’єктом яких є 
експорт та імпорт робочої сили. Отже, виходячи з цього фінансовими наслідками трудової 
міграції є фінансові результати, які спричинені переміщенням робочої сили в системі 
трудової міграції для всіх її об’єктів й суб’єктів та які можна виміряти у грошовому 
еквіваленті.  

http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=392:-2014-&catid=17:2010-06-10-20-44-31&Itemid=24�
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Фінансові наслідки трудової міграції можна розділити за суб’єктами трудової міграції 
на такі групи: 1) фінансові наслідки для країни-вибуття, 2) фінансові наслідки для країни-
прибуття, 3) фінансові наслідки для мігранта, 4) фінансові наслідки для сім’ї 
(домогосподарства) мігранта. Відповідно до того хто із суб’єктів трудової міграції буде 
відчувати фінансовий результат.  

В системі трудової міграції є наслідки які можна виміряти чи прорахувати 
безпосередньо після їх настання, наприклад можна порахувати покращення фінансового 
стану трудового мігранта, через різницю в заробітних платах, яка з’явилась у результаті його 
міграції, визначити прибутки країни-прибуття, тобто об’єм ВВП, який було вироблено ним в 
економіці країни в яку він прибув, чи втрати для батьківщини мігранта через несплату ним 
податків. Але є й інші наслідки трудової міграції, такі як демографічні, соціальні, економічні 
які не мають безпосереднього фінансового результату, але тягнуть за собою багато інших 
наслідків, які знову призводять до фінансових наслідків. Так, наприклад, повернення 
емігрантів на батьківщину та їх влиття в суспільство правильно віднести до соціальних 
наслідків, але процес влиття потребує витрат зі сторони держави: витрати на повернення або 
підвищення втраченої за час міграції кваліфікації мігранта; витрати на лікування та 
реабілітацію мігрантів в окремих випадках; витрати на пенсійне та соціальне забезпечення 
реемігрантів, попри їх тривалу неучасть у економічному житті батьківщини. Часто трудова 
міграція призводить до розпаду сімей та «соціального сирітства», що також можна вважати 
соціальними наслідками. Але подальшими наслідками є набуття шкідливих звичок членами 
сім’ї в результаті стресу, як тими що залишились, так і тими що емігрували, навіть більше, 
можливі різні психічні розлади та захворювання, а також венеричні захворювання. За 
свідченням лікарів, 78 % ВІЛ-інфікованих мужчин, які було зареєстровано у Закарпатській 
області, є трудовими мігрантами. Їхня необережна сексуальна поведінка під час трудової 
міграції може обернутися загрозою для життя і здоров’я членів їх сімей [1, с.13]. Тягар 
лікування від цих шкідливих звичок та захворювань лягає на плечі батьківщини емігрантів. З 
цього випливає, що багато, навіть на перший погляд далеко не фінансових наслідків трудової 
можна порахувати, та визначити їх фінансовий еквівалент. Отже фінансові наслідки за типом 
свого походження можуть бути прямими, тобто безпосередніми результатами трудової 
міграції, та непрямими, тобто опосередкованими через відносно довший ланцюг проміжних 
процесів та наслідків, в кінці якого також можна визначити фінансовий результат таких 
наслідків. На рис. 1 показано схему фінансових наслідків трудової міграції за типом їх 
походження: як прямих, так і непрямих, які є результатом інших соціальних, демографічних 
чи економічних наслідків. 

 
Рис. 1. Класифікація фінансових наслідків трудової міграції 
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Як бачимо на рис. 1 непрямі фінансові наслідки можуть випливати з інших наслідків 
трудової міграції, які розділимо на такі групи: економічні, соціальні та демографічні. До 
економічних віднесемо: зміну рівня безробіття, валютні надходження, зменшення або 
збільшення кількості платників податків та інші. Наприклад, фінансову результативність 
поїздок за кордон можна оцінити за розміром заробітку. Зокрема, за даними обстеження 
трудової міграції, середньомісячний заробіток у2009 році складав 817 доларів США, що в 
тричі вище, ніж у середньому на одного штатного працівника, зайнятого в економіці 
України. Разом з тим, грошова допомога значно впливала на добробут домогосподарств 
мігрантів. У їх сукупному доході вона склала в середньому 42,6%. [1, с. 53]. 

До соціальних наслідків трудової міграції, що спричиняють фінансові результати, 
можна віднести такі: відплив мізків, втрата кваліфікації мігрантів, проблеми реінтеграції 
трудових мігрантів, руйнування сімей тощо. Так, наприклад, фінансові наслідки неучасті 
трудових мігрантів у системі пенсійного та соціального страхування проявляються, з одного 
боку, через втрату частини надходжень страхових внесків. Оскільки середня тривалість 
однієї поїздки за кордон становить близько 6 місяців, припускаючи, що, працюючи цей час в 
Україні, 1,3 млн. трудових мігрантів сплачували хоча б мінімальний внесок, обсяг таких 
втрат можна оцінити щонайменше в 1,6 млрд. грн. (у 2008 р.) [3, с.209]. 

Демографічними наслідками трудової міграції, що спричиняють фінансові результати 
є: скорочення чи збільшення кількості населення, старіння населення, зменшення 
народжуваності, зміни статевої структури населення та багато інших. Так, наприклад, за 
даними Держкомстату у 2008 році чоловіки становили більшість заробітчан-мігрантів – 67,2 
%, жінок серед них – 32,8 %. Статева структура мігрантів відрізняється залежно від країни 
перебування та характеру робочих місць у ній. Так, на роботу до Росії виїжджали 57 % 
мігрантів-чоловіків (будівництво), тоді як чверть жінок-мігранток працювали в Італії 
(домашні господарства) [1, c.7]. 

Також фінансові наслідки трудової міграції доцільно розділити на позитивні та 
негативні, за результатом який вони спричиняють. Позитивними можна вважати ті фінансові 
наслідки, фінансовим результатом яких є отримання прибутків одним із суб’єктів трудової 
міграції, а саме: покращення фінансового стану трудових мігрантів та їхніх сімей, 
збільшення доходів  державного бюджету країни-донора або країни реципієнта. До 
негативних треба віднести такі фінансові наслідки, які спричиняють збитки та втрати для 
суб’єктів трудової міграції, тобто витрати мігрантів та їхніх домогосподарств, а також 
витрати з державного бюджету чи втрати для економік країн-учасників відносин трудової 
міграції. 

Отже визначивши природу фінансових наслідків трудової міграції та суть поняття 
фінансових наслідків трудової міграції, стає зрозумілою їхня різноманітність, 
багатосторонність та невідворотність. Адже трудова міграція спричиняє фінансовий вплив 
відразу на дві фінансові системи: країни-донора та країни-реципієнта, а також має безліч 
фінансових наслідків для самих мігрантів та їхніх сімей, і не може пройти невідчутно для 
суб’єктів трудової міграції. Також можна свідчити про те що будь-які із наслідків трудової 
міграції, такі як соціальні, економічні, демографічні спричиняють фінансовий результат, 
який можна порахувати, і виходячи з цього їх можна вважати фінансовими. 
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In modern system of international relations, effective use international financial institutions’ 
credit resources is an important source for realization priority projects and tasks of social and 
economic development, tool for institutional reforms and international integration. 

The current period of Ukraine's economy is characterized by protracted before default 
condition: with zero real GDP growth and inflation public finances were in critical condition, the 
Pension Fund of Ukraine is deficient and covered by the state budget, for the last 2 years gold 
reserves decreased more than 2 times, there are  large macroeconomic imbalances because of 
systematic overstating of macroeconomic indicators, etc. [2] 

In this difficult situation only international financial assistance will allow Ukraine to stabilize 
the economic situation, increase solvency, provide macroeconomic growth and intensify investment 
processes. And not least, high expectations imposed on IMF loans. 

Cooperation between Ukraine and the IMF started in 1992 with the adoption of the Law of 
Ukraine "On Ukraine's accession to the International Monetary Fund, the International Bank of 
Reconstruction and Development, International Finance Corporation, the International 
Development Association and the Multilateral Investment Guarantee Agency" on June 3, 1992 № 
2402- XII [1]. 

During all the years of Ukraine independence, International Monetary Fund (IMF) stayed as 
the largest creditor of Ukraine among international financial institutions. Credit resources of the 
IMF, which came in the form of preferential long-term credits, most noticeable impact on the social 
and economic development of our country, allowed sustaining the financial and monetary system 
and implementing important investment projects. 

IMF provides crediting Ukraine in the SDR under the program «stand-by» (lending 
macroeconomic stabilization programs). Terms of lending are small enough - 12-24 months - the 
maximum - 36 months. At the same time is obligatory implementation of several criteria of 
efficiency of macroeconomic stability without which the country will not receive the next tranche, 
including: the level of net international reserves, monetary indicators and budget deficit 
achievement of macroeconomic stability, reforms in the economic and political spheres. 

Terms and Conditions of credits from the IMF to Ukraine are given in Table 1. 
Table 1 

Conditions for credits from the IMF to Ukraine [3] 
The name of 

MFI 
Credit amount Terms Interest rate Mortgage 

Additional 
Terms 

IMF Quota - 1 372 
billion SDR 
(any special 
credit terms) 

12-24 mon. Program «stand-
by» - 3,25% 

(average rate) 

-  Performing a 
number of 
economic and 
political 
requirements as 
performance 
criteria in the 
form of 
economic 
stabilization 
program. 

Source: developed by the author based on [3] 
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Despite the rather extended list of credit conditions for Ukraine, loans from international 
financial institutions remain financially viable and cost effective. The loans allow to solve 
macroeconomic problems and to finance important investment projects of the state. 

IMF’s transactions with Ukraine during 1994-2014 years (Table 2). 
Table 2 

Transactions with the Fund from May 01, 1994 to December  31, 2014 
(in SDRs) 

Purchases and Loans 
Year 

Disbursements Repayments 
Charges and Interest Paid 

2014 2 972 670 000 2,390,625,000 38 583 660 
2013 0 3 656 250 000 110 651 324 
2012 0 2 234 375 000 198 041 797 
2011 0 0 230 042 458 
2010 2 250 000 000 0 157 671 211 
2009 4 000 000 000 57 283 337 87 374 376 
2008 3 000 000 000 215 618 334 8 608 160 
2007 0 278 975 000 25 278 365 
2006 0 278 974 998 35 979 125 
2005 0 202 825 419 34 108 497 
2004 0 201 800 002 30 057 314 
2003 0 144 516 665 31 075 544 
2002 0 140 748 392 42 719 449 
2001 290 780 000 361 231 584 68 164 641 
2000 190 070 000 643 491 270 92 499 478 
1999 466 600 000 407 031 249 80 734 514 
1998 281 815 500 77 331 250 84 795 670 
1997 207 262 000 0 74 062 799 
1996 536 000 000 0 51 289 813 
1995 787 975 000 0 27 551 931 
1994 249 325 000 0 38 868 

Source: [3] 
  

Overall, during the years of cooperation with the IMF (1994 - 2014 years) Ukraine has 
received more than 15.23 billion SDR credit resources which is about 22.71 billion USD [3]. At the 
same time, it is almost 69% of the total amount of loans from international financial institutions. 

Administrator of financial resources that were provided IMF is NBU. 
Credits which Ukraine has received from IMF helped to solve many problems of 

macroeconomic instability in the country during the last 20 years. Borrowed funds allow to 
facilitate economic difficulties and provide macroeconomic growth, supported stabilize the banking 
sector, financing imports and the domestic market commodities. 

The main uses of IMF loans were loans to Ukraine’s Ministry of Finance for servicing 
external debt, financing of payments and trade balance. The formation, thanks IMF’s loans, foreign 
exchange reserves of the National Bank of Ukraine, allowed to maintain stability of the national 
currency, the successful conduct monetary reform, eventually introduce full convertibility of the 
UAH for current operations [4]. 

In addition, cooperation with the IMF is an indicator for relations with other international 
financial institutions and private foreign investors that promote Ukrainian economy integrate to the 
world community. 

However, cooperation between Ukraine and IMF is sufficiently ambiguous and has both 
positive and negative consequences. 

Widespread is critique of IMF recommendations, which are considered too straight, 
"standard" and not flexible. But, in fact, no one officially insists that the recommendations of the 
Fund shall be strictly enforced. Moreover, and very recent IMF pays particular attention to the fact 
that the stability program, financed through a loan Fund perceived as their governments, not 
imposed from outside [4].  

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans2.aspx?memberKey1=993&valueDate=2014&yearType=C&acctType1=GRASDA&extrans_flag=Y�
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However, there are risks of negative trends and negative results of cooperation between 
Ukraine and the IMF, namely: the threat to the financial security of the state, the transformation of 
Ukraine financial system in system dependent from IMF loans, a significant increase in public debt, 
the inability to form a long-term competitive national economy, a threat to national sovereignty. 

Also is negative the imposition from IMF-sided scenario of economic reformation to "third 
world countries" without their geopolitical, climatic, ethnic and other features. Lack of awareness in 
situations of countries that provided loans and impose their universal package of reforms slowed 
some development for many years. The conditions that the IMF has set Borrowers often undermine 
national sovereignty [5]. 

However, despite the possible negative consequences, the government of Ukraine in 2014 
began negotiations on a new IMF loans to overcome the economic crisis in the country. From 24 
June to 17 July 2014 in Kyiv worked mission IMF's European Department for the purpose of the 
first review «Stand-By». By results of the mission and appeals Ukrainian side, August 29, 2014 the 
IMF Executive Board decided to complete the first review «Stand-By» and allocation of the second 
tranche for Ukraine in the amount of 914 million SDRs (approximately 1.39 billion USD). 

Overall in 2014, Ukraine received 2.972 billion SDR credit from the IMF. 
In November and December 2014 in Kyiv was the mission of the European Department of 

the IMF to assess the fiscal, monetary and structural parameters of the program of economic 
reforms, implemented with the support of the IMF and to prepare for the second review «Stand-
By». However, the results did not meet the requirements of the mission, as well as the approval of 
the next tranche to Ukraine postponed to January 2015. 

It should be noted, that at the end of January 2015, President of Ukraine Poroshenko and 
IMF head Christine Lagarde prepared a new memorandum and new program. Ukraine needs 
financial support that will assist in conducting a number of key reforms in the investment climate, 
the rule of law, fighting corruption, establishing an independent judiciary. List reforms still need to 
agree with the IMF. President also said that the previous cooperation program was designed for 
short-term military conflict in the eastern Ukraine, but the situation is getting worse. 

We believe that the only effective use of IMF credit received by Ukraine in 2014-2015 years 
and conducting in the state economic reforms more rapidly will enable later work with the IMF and 
other international financial institutions without their loans, but only on the basis of their 
involvement in technical assistance and consulting support. 
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Scientific approaches to determining the economic substance of the bank, the features of banking operations 
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Досліджено та узагальнено наукові підходи до визначення економічної сутності банку, розкрито 
особливості банківської діяльності через операції та функції, які вирізняють їх  з-поміж інших агентів ринку. 

Ключові слова: банк, банківська діяльність, банківські операції, функції банків. 
 

В економічній системі будь-якої країни банки займають особливе місце. Проблеми 
банків і банківської діяльності достатньою мірою досліджено науковцями. Разом з тим до 
цих пір залишаються дискусійними питання щодо визначення економічної сутності банку та 
особливостей його діяльності. Оскільки аналогів банківського бізнесу в інших сферах 
підприємництва не існує, то це зумовлює необхідність дослідити сутність банку як 
економічну категорію.  

Наразі, проаналізуємо існуючі підходи щодо визначення  сутності банку.   
За класичним визначенням банк – це фінансове підприємство (економічна інституція), 

що зосереджує (акумулює) тимчасово вільні грошові кошти (вклади, депозити), надає їх у 
тимчасове користування у вигляді кредитів (позик, позичок), виступає посередником при 
взаємних платежах і розрахунках між фізичними і юридичними особами, регулює грошовий 
обіг, випускає цінні папери тощо.  

А. Г. Загородній визначає банк як універсальну фінансово-кредитну установу, що 
створюється для залучення коштів і розміщення їх від власного імені на умовах повернення 
та платності. Комерційний банк здійснює розрахункові операції за дорученням клієнтів, їх 
касове обслуговування, операції з валютою, дорогоцінними металами, цінними паперами та 
інші операції, дозволені законом [1, с. 35].  

Натомість А.М. Мороз зазначає, що банки – це особливі установи, які акумулюють 
грошові кошти і накопичення, перерозподіляють їх шляхом кредитування, здійснюють 
грошові розрахунки та операції з цінними паперами, випускають гроші в обіг, тощо [2, с. 10].  

Німецький дослідник з банківської справи Бухвальд Бруно під банком розуміє 
підприємство, яке займається грошовими, кредитними і тому подібними операціями» [3, с. 
12].  

З даними визначеннями можна погодитись лише частково, оскільки автори не 
виокремлють основні види діяльності фінансово-кредитних установ, які притаманні саме 
банку. 

Згідно українського законодавства банк – це юридична особа, яка на підставі  
банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку 
внесені до Державного реєстру банків [4]. 

Узагальнюючи різні підходи ми дійшли висновку, що банк можна розглядати як 
фінансового посередника в економіці, який забезпечує перерозподіл тимчасово-вільних 
грошових ресурсів та спрямування їх до суб’єктів ринку з метою задоволення виробничих і 
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невиробничих потреб, внаслідок чого підтримується безперервність процесу розширеного 
відтворення. 

Логічним продовженням сутнісної характеристики банку як економічного інституту 
має стати формування системи наукових поглядів на функціональні аспекти банківської 
діяльності.  

Банківська діяльність – це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних 
осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний 
ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [4]. 

Необхідно зазначити, що західні науковці при визначенні поняття «банківська 
діяльність» акцентують свою увагу на функціях, які виконують банки у економічних 
системах.  

Загалом, у теоретичному аспекті функції банків розглядають з точки зору операцій, 
які здійснюють банківські установи. Тому серед операцій, які виконує окремо взятий банк, 
необхідно виявити  свого роду стрижень, навколо якого банк набуває не індивідуального, а 
загальноекономічного значення.  

Кожен із відомих вчених схиляється до пошуків власного формулювання сутності 
банківської діяльності.  

П. Роуз характеризує банківську діяльність як пропозицію фінансовою установою 
широкого спектру фінансових послуг (кредитування, заощадження, здійснення платежів) [5, 
с.48]. На наш погляд, з даною думкою автора можна погодитися лише частково, оскільки до 
фінансових установ, що надають фінансові послуги, належать не тільки банки, а й страхові 
компанії, кредитні спілки та ін. Крім того, у визначенні не окреслено чіткі межі, котрі 
окреслюють суто банківську діяльність та відрізняють її від інших фінансових установ. 

Принципову важливість банків як фінансових посередників в економічній системі 
найґрунтовніше дослідив І.Фішер. Зміст посередництва, на думку автора,  полягає в тому, що 
банки позичають надлишки ресурсів у одних суб’єктів господарювання для тих суб’єктів, які 
мають тимчасову нестачу ресурсів. Результатом такої діяльності є збільшення обсягів 
споживання як тих, хто відчуває нестачу таких ресурсів, так і в тих, у кого надлишок ресурсів 
[6, с.35]. 

Відтак найчастіше трактування змісту банківської діяльності зводиться до переліку 
здійснюваних банком посередницьких функцій при проведенні платежів і кредитних 
операцій між суб'єктами економічної діяльності. Більшість науковців у своїх працях 
наводять ідентичні за змістом визначення банківської діяльності, частково розширюючи або 
звужуючи спектр функцій, що виконують банки. Так М. І.Савлук розглядає банківську 
діяльність у контексті діяльності фінансового посередника, який виконує комплекс базових 
операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх у позику, здійснення розрахунків 
між економічними суб'єктами [7, с. 92]. Таким чином, у випадку, коли фінансовий 
посередник виконує базовий комплекс операцій, то він є банком в економічному розумінні. 

Як зазначає Д. Даймонд, банківська діяльність постійно пов’язана із  збором та 
аналізом інформації [8, с.395]. Інформаційна функція кредитних інститутів полягає у 
створенні баз даних суб’єктів господарювання та приватних осіб, адже банки беруть на себе 
обов’язок збору інформації, отримання якої іншими агентами ринку в силу тих чи інших 
причин неможливе. 

У «Великому економічному словнику» банківська діяльність визначається як 
акумулювання тимчасово вільних грошових коштів (вкладів), надання їх у тимчасове 
користування у вигляді кредитів (позичок),  посередництво у взаємних платежах і 
розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулювання 
грошового обігу в країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей [9, с.45]. Дане 
визначення вказує на таку функцію банків, як регулювання грошового обігу в країні. 
Реалізуючи дану функцію банк примножує капітали, прискорює економічний розвиток.  

Крім того, банківська діяльність може розглядатися ще й через призму надання 
фінансових послуг уряду, підприємствам, громадянам та іншим банками. У цьому контексті, 
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банки  здійснюють контроль за рухом грошових коштів. Таким чином, у трактуванні 
банківської діяльності з’являється функція контролю. 

Дещо ширше визначення сутності банківської діяльності наведено у словнику 
сучасної економіки Макміллана, згідно з яким вона визначається як діяльність із залучення 
коштів, як правило, у вигляді депозитів, що видаються на вимогу або за  повідомленням 
протягом короткого терміну, які використовуються для надання кредитів у вигляді 
овердрафтів, позик або дисконтування векселів, а також для інвестицій в інші, як правило 
фінансові активи. Найважливішою функцією банків є підтримка в робочому стані системи 
грошових розрахунків. Іншими важливими їх функціями є надання послуг своїм клієнтам 
щодо обліку валютних операцій, фінансування зовнішньої торгівлі, робота на оптових 
грошових ринках і здійснення широкого діапазону консультаційних послуг у фінансовій 
сфері. У розвиненій фінансовій системі тільки окремі установи можуть виконувати усі або 
більшу частину таких функцій [10, с. 25]. Разом з тим, на нашу думку,  дане визначення не 
поглиблює розуміння сутності банківської діяльності  у її специфічних проявах, а лише 
розширює її за рахунок переліку банківських операцій. 

До типових банківських функцій, які можуть бути покладені в основу обґрунтування 
особливого статусу банків можна віднести трансформаційні функції, сутність яких 
виявляється у взаємозв’язку між депозитами та кредитами. Їх перелік досить вдало 
визначено зарубіжними економістами Х. Бургхофом, Е. Бюссельманом. Це насамперед 
трансформація простору, розмірів, ризиків, ліквідності,  строків та делегований моніторинг.  

Трансформаційні функції є характерною ознакою банківських послуг, але знову ж 
таки трансформація простору та розмірів може бути здійснена й іншими фінансовими 
посередниками, тому ці функції не пояснюють, в чому полягає особливість банківських 
установ.   

Розглядаючи ж трансформацію строків, ризиків та ліквідності, ми вправі говорити про 
особливий статус банків, оскільки відносини кредитор – банк – позичальник мають перевагу 
над відносинами кредитор-позичальник не тільки з точки зору менш ризикової ситуації, але 
й з точки зору мінімізації суспільних витрат. Завдяки  трансформаційним функціям, банк 
мінімізує ризики вкладників завдяки диверсифікації портфелю. Одночасно  несе в собі 
ризики, які не завжди може сам подолати, що вимагає регулювання з боку держави або 
іншого інституту з метою захисту інтересів вкладників та стабільності  банківської системи.  

Отже, особливість банківських установ необхідно розглядати через операції та 
функції, сукупність яких дозволяє зрозуміти відмінності їх діяльності від усіх інших агентів 
економічної системи держави загалом та суб’єктів фінансового посередництва зокрема. 
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Досліджено тенденції та динаміку розвитку акціонерних товариств в Україні, проаналізовано зміну їх 
кількості за окремими організаційно-правовими формами, виявлено проблеми та визначено перспективи 
подальшого функціонування підприємств корпоративної форми власності, запропоновано основні напрями 
вдосконалення їх фінансово-господарської діяльності на сучасному етапі ринкової трансформації національної 
економіки. 

Ключові слова: акціонерне товариство, фондовий ринок, цінні папери. 
 

Постановка проблеми. Проблеми розвитку акціонерної форми господарювання в 
Україні, необхідність захисту прав та інтересів акціонерів, потребують від науковців 
підвищеної уваги до розгляду питань щодо різних аспектів діяльності сучасних вітчизняних 
акціонерних товариств, здійснення аналізу тенденцій їх розвитку, оцінки результатів 
фінансово-господарської діяльності та ефективності фінансових операцій з пайовими 
цінними паперами на вітчизняному фондовому ринку. 

Актуальність питань, пов’язаних із особливостями функціонування акціонерних 
товариств в Україні, необхідність вирішення проблем, що виникають у процесі їх адаптації 
до сучасних ринкових умов, зумовили цільову спрямованість, мету та завдання даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості та механізм управління 
корпоративними фінансами, питання проведення емісійної та дивідендної політики 
висвітлювали у своїх працях такі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, як М. Міллер, Ф. 
Модільяні,  М. Гордон, Е. Брігхем, Дж. Літнер,  Г. Дональдсон, Р. Брейлі, С. Майєрс, І.А. 
Бланк, М.В. Грідчіна, О.Г. Мендрул, І.А. Павленко, Є.С. Стоянова, В.М. Суторміна та ін.  

Новий поштовх для дискусії навколо розвитку акціонерної форми господарювання в 
Україні надав Закон «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. [1] із подальшими 
змінами та доповненнями.  

Мета та завдання статті. Метою статті є дослідження основних тенденцій та 
виявлення актуальних проблем розвитку акціонерних товариств в Україні, визначення 
напрямів удосконалення їх фінансово-господарської діяльності в сучасних умовах  ринкової 
економіки. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Акціонерне товариство є формою 
власності, при якій об’єднуються заощадження фізичних та юридичних осіб через продаж 
акцій на біржовому або позабіржовому ринку.  

В Законі України «Про акціонерні товариства» надається таке визначення акціонерного 
товариства: «Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого 
поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за 
якими посвідчуються акціями. Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями 
акціонерів.    Акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, 
пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм  акцій» [1].  
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Модель корпоративних відносин, яка діяла в останні роки в Україні, була перехідною, 
зумовлена особливостями періоду становлення та розвитку акціонерних товариств в Україні. 
Діяльність акціонерних товариств, що створювалися під час приватизації в Україні, має 
наступні особливості: 

- акції штучно створюваних акціонерних товариств здебільшого мали лише 
умовну, а не реальну вартість, були абсолютно неліквідними, що негативно впливало на 
акціонерів, менеджмент, а отже, і на кінцеві результати діяльності; 

- порушення прав та інтересів акціонерів з боку керівництва підприємств; 
- невиплата дивідендів або сплата мінімальних дивідендів за залишковим 

принципом; 
- обмеженість або відсутність інформації про діяльність акціонерних товариств, 

невиконання рішень зборів акціонерів та ін.  
Слід зазначити, що в країні досі триває процес реорганізації відкритих та закритих 

акціонерних товариств (ВАТ і ЗАТ) у публічні та приватні (ПАТ і ПрАТ), що пов’язано з 
виконанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». За даними Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на кінець 2013 року в Україні 
зареєстровано 24 493 акціонерних товариств [2] (табл. 1).  

Таблиця 1 
Питома вага ВАТ, ЗАТ, ПАТ та ПрАТ у загальній кількості акціонерних 

товариств за 2010-2013 рр. 
Період ВАТ ЗАТ ПАТ ПрАТ Усього 

2010 8611 18725 564 718 28618 
Питома вага 30% 65% 2% 3% 100% 

2011 5761 15798 2161 2911 26631 

Питома вага 22% 59% 8% 11% 100% 
2012 3949 13714 3314 4294 25 271 

Питома вага 16% 54% 13% 17% 100% 
2013 3367 13067 3576 4483 24493 

Питома вага 14% 53% 15% 18% 100% 

З них 3367 досі залишаються відкритими акціонерними товариствами, що в загальній 
структурі складає 14%, та 13 067 – закритими акціонерними товариствами, що займають 
найбільшу частку – 53%. Що стосується публічних акціонерних товариств, то їх кількість 
дорівнює 3 576 (15%), та приватних – 4 483 (18%).  

На нашу думку, така повільна реорганізація акціонерних товариств є наслідком її 
необов’язковості та спричинена складною процедурою зміни статутних документів. 
Підприємці, як правило, не бачать сенсу в таких змінах та сприймають їх як зайві труднощі.  

Переважаюча кількість ЗАТ та ПрАТ над ВАТ та ПАТ відповідно на протязі 2010-
2013 років пов’язана перш за все з небажанням підприємців розкривати свою звітність, що в 
свою чергу вимагає Закон України «Про акціонерні товариства» від відкритих та публічних 
акціонерних товариств, та ризиком аквізиції та, як наслідок, втрати володіння 
підприємством. 

Проаналізувавши динаміку зміни кількості акціонерних товариств за 2010-2013 роки 
(рис. 1), нами були виявлені наступні тенденції: 

- відбувалося постійне зменшення як відкритих так і закритих акціонерних 
товариств, що пов’язано перш за все з перетворенням таких товариств на публічні та 
приватні відповідно; 

- в середньому скорочення кількості ВАТ відбулося на 26%, ЗАТ – 11% за 2010-
2013рр.; 

- темп росту публічних та приватних акціонерних товариств за останні 4 роки має 
тенденцію до значного уповільнення; протягом 2011 року кількість ПАТ була збільшена в 
3,8 рази, а кількість ПрАТ зросла в 4 рази, протягом 2012 року кількість як публічних так і 
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приватних акціонерних товариств була збільшена майже на половину кожна; 2013 рік 
відзначився незначним збільшенням кількості ПАТ та ПрАТ на 8% та 4% відповідно. 

Незважаючи на тенденцію зростання кількості публічних та приватних акціонерних 
товариств, загальна кількість акціонерних товариств зменшувалася на протязі останніх років 
в середньому на  5%. 

 
Рис. 1. Зміна кількості акціонерних товариств за видами протягом 2010-2013 рр. 

 

Такий результат пояснюється складністю підтримувати цю найскладнішу форму 
організації бізнесу та непопулярністю серед населення інвестування коштів в акції 
підприємств (рис. 2). 

Як видно на рисунку 2, загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів постійно 
збільшувався на протязі 2010-2012 років та в 2012 році досягнув позначки у 2530,87 млрд. 
грн. У 2013 році обсяг торгів скоротився майже на 33% та склав 1676,97 млрд. грн. 
Незважаючи на незначний ріст обсягу торгів акціями на ринку цінних паперів в 2011 році, 
питома вага цього показника у загальному обсязі торгів цінних паперів на ринку України 
постійно скорочувалася (табл. 2). Якщо у 2010 році цей показник дорівнював 36% то у 2013 
році  - 10%. Такі дані свідчать про спад розвитку ринку цінних паперів в Україні взагалі та 
акціонерних товариств зокрема.  

 
Рис.2. Обсяг торгів акціями та загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів  

за 2010-2013 рр., млрд. грн. 
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Таблиця 2 
Питома вага торгів акціями у загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів України 

на протязі 2010-2013 рр., млрд. грн. 
Показники 2010 2011 2012 2013 

Обсяг торгів акціями 556,25 636,07 591,86 171,1 

Питома вага торгів акціями  36,1% 29,3% 23,4% 10,2% 

Обсяг торгів на ринку цінних паперів 1 541,38 2 171,10 2 530,87 1 676,97 
 

Така ситуація на фондовому ринку України є наслідком випуску значної кількості 
державних облігацій, обсяг торгів якими складає майже половину від загального обсягу 
торгів цінними паперами на ринку України на протязі останніх двох років.  

Дані звіту НКЦПФР за 2013 рік свідчать про те, що 50% випусків акцій належать тим 
емітентам, діяльність яких відноситься до фінансової та страхової. На другому місці за 
обсягом випуску акцій є емітенти, основним видом діяльності яких є будівництво – майже 
11%, та на третьому - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів – 10,2%. Отже, можна зробити висновок про недостатній розвиток промисловості 
в країні та надмірно велику кількість фінансово-кредитних установ. 

Країни з розвинутою ринковою економікою (наприклад США, Німеччина, 
Великобританія, Японія та ін.) мають розвинутий фондовий ринок, що є наслідком високої 
фінансової грамотності населення цих країн, удосконаленого законодавства, що захищає 
інтереси як інвесторів так і емітентів цінних паперів та популярності такого виду 
заощаджень як вкладання вільних коштів в акції підприємств, здебільшого промислових. 
Тож через підтримку та довіру населення до підприємців та держави, такі країни мають 
сильну економіку та стабільну грошову одиницю. 

Висновки.  Таким чином, серед можливих заходів щодо підтримки та популяризації 
акціонерних товариств можна назвати такі: 

- розвиток та вдосконалення механізмів корпоративного управління, захисту прав 
акціонерів, забезпечення прав інвесторів-власників акцій, підвищення ролі акціонерів у 
корпоративному управлінні;  

- посилення контролю за відкритістю та прозорістю діяльності акціонерних 
товариств; 

- забезпечення стабільного та ефективного розвитку фондового ринку України; 
- запобігання монополізації на ринку та створення умов для розвитку добросовісної 

конкуренції;  
- усунення негативного ставлення серед фізичних осіб до інвестування заощаджень 

в акції підприємств шляхом підвищення фінансової грамотності населення; 
- розвиток інвестиційної інфраструктури; 
- сприяння інтеграції національної економіки та міжнародних ринків. 
Слід відмітити, що нестабільна політична та економічна ситуація в Україні значно 

ускладнює подальший розвиток такої форми власності, як акціонерне товариство, в тому 
числі через банкрутство та ліквідацію значної кількості банків та підприємств. Можна 
прогнозувати подальше збереження  тенденції зниження обсягу акцій на ринку цінних 
паперів найближчими роками та збільшення обсягу боргових зобов’язань як держави так і 
юридичних осіб. Але з іншого боку, маючи можливість співробітництва нашої економіки з 
економічним простором інших держав, зокрема держав Європейського Союзу, підприємства 
України, в тому числі і акціонерні, повинні використовувати надані можливості та 
намагатися зайняти певне місце на міжнародному ринку. 
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The quality of the loan portfolio of Kazakh commercial banks declined due to the global economic crisis. The 

main reason for the prolonged financial crisis in Kazakhstan has become risky behavior of banks. The special nature of 
mediation of commercial banks requires them to balanced approach in the organization of their assets. 
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At the present time, the banking system of Kazakhstan is experiencing some difficulties. The 
main problem is the decrease in quality of loans of domestic banks. The reason lies in the credit 
boom that have emerged in Kazakhstan, before the global financial crisis, when banks, attracted 
"depreciating" foreign credit, and began to lend, disrupting the necessary requirements. The 
negative consequences were inevitable. 

Moreover, losses have been growing due to increasing of shares of non-standard and 
problem loans. The quality of the loan portfolio of banks in Kazakhstan is shown in Table 1.  

Table 1 
The proportion of non-performing loans of commercial banks by the types of loans in 2014  

                                                                                 Bln.USD 
 01.01.2014 г. 01.09.2014 г 

 Gross debt 
 

NPLs, % 
Share of 

reserves, % 
Gross debt NPLs, % 

Share of 
reserves,% 

Loan portfolio, 
including 

72,8 31 35 79,2 30 32,4 

Legal entities 40,8 41 49 41,5 42 49 
Individuals 17,9 24 14 20,1 18 14 
Construction 5,4 24 17 5,6 22 15 
Mortgage debt 4,9 22 16 5,1 21 14 
Consumer loans 9,1 17 13 11,0 17 14 
Other purposes 3,5 12 11 3,5 15 13 
SME 10,9 18 19 14,3 14 14 
Source: http://www.rfcaratings.kz/reports  

http://www.rfcaratings.kz/reports�
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Table 1 shows that the total amount of overdue loans for the first 9 months of  2014 
increased by 2.134 bln dollars USA. The major share of this amount goes for legal 
entities. Provisions increased accordingly, that reduces the amount of credit resources. It should be 
noted that in the structure of the overdue loan, the share of problem and bad loans increases, which 
causes growth of losses and reduces liquidity of banks. 

Quality deterioration of the loan portfolio of commercial banks of Kazakhstan determines of 
some reasons. This article discusses one of the main problems, which could consider the fact that 
the major banks, were buying cheap foreign loans in the period 2003-2005, have violated the 
prudential standards established by the National Bank of Kazakhstan.           

The subsequent devaluation in 2009 had led to growth of unprofitable loans issued in 
foreign currency. As a result, in 2010, four major important banks were on the verge of 
bankruptcy. Gross external debt in Kazakhstan approached the critical threshold (Table 2). 

Table 2 
Structure and dynamics of the gross external debt of the Republic of Kazakhstan  

in 2006-2013 
Bln.USD 

 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2010 31.12.2013 
Public and guaranteed debt   17,05 11,5 11,22 32,4 33,6 
 % of GED 4,2 2,2 2,0 5,0 4,0 
The external debt of private 
sector, including: 

386,74 516,2 537,7 618,1 790,9 

Debt of commercial banks 182 250 213,9 109,2 58,8 
Non-guaranteed external debt 
of the state, % of GDI 

95,8 97,8 98,0 95,0 95,9 

Gross external debt    403,8 527,6 548,9 650,5 849,1 
Intercorporation debt   139,18 163,2 176,6 290,5 419,4 
%  of GED 34,5 30,9 32,2 44,6 49,4 
Gross external debt to GDP, % 75,2 71 78 79,9 81,4 
Source: www.rfcaratings.kz/reports   

   

The Government, in order to avoid default, "save" these banks, giving them a soft loans 
from the National Fund of Kazakhstan, and furthermore, the banks have discharged the debt, 
attracting new foreign loans. In 2011, the National Bank of Kazakhstan has established restrictions 
on foreign loans by commercial banks, which reduced their share in gross external 
debt. Intercorporation debt continues to increase in transnational companies in Kazakhstan. 

An important problem of commercial banks was the deterioration in a quality of staff. 
Shareholders of banks hadn’t focused on the fact that their main asset is the staff, and personnel 
management – is the most important task of the directorship. Meanwhile, observations show that the 
directors of some banks do not have general education in banking field, and if they do, it is the 
knowledge gained as a result of short-term business education, or just getting the Master's degree 
abroad. Often, this knowledge does not satisfy the conditions of the national economy, does not 
related to its structure, and the mentality of the population. As a result it leads to reduction in the 
efficiency of management of assets and liabilities of banks. 

DEVELOPMENT PROSPECTS OF SECOND TIER BANKS 
The main task in the future is reduction in the proportion of bad loans. In this connection, it 

is possible to use new forms of repayment of loans, such as liability insurance for outstanding loans, 
the sale of debt with a discount, factoring. At the same time, banks should lead a consistent policy 
of diversification of the structure of loan portfolio by extending loans to small and medium-sized 
businesses in the real sector of economy. This sector allows to create a more stable industrial 
structure of the national economy, create new jobs, raise incomes, expand the market. 

The current trend is a priority lending trade which brings quick profits, but contributes  
underdeveloped industries that creates added value. We believe that the project funding for the 
development of the real sector of the economy, would provide a stable income, allowing to increase 
the level of capitalization.  

http://www.rfcaratings.kz/reports�
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In case of lack of financial resources to invest the production, it has recommended on 
business basis, together with a partner to implement syndicated financing of projects, and the profit 
from the sale shall be apportioned among the producers and investors. Provide the long term loan, 
on preferential conditions, in order to stimulate producers to enable them to set up production of 
products, then the bank will ensure full and timely repayment of loans and interest payments, that is 
getting considerable income. 

Kazakhstan's economy is characterized by a process of dollarization, which increases after 
each devaluation (1999, 2009, 2014). Banks prefer to use foreign currencies. The volume of loans 
in foreign currency became steadily increased in the last quarter of 2012. Principally, the corporate 
clients were interested in loans in foreign currency, which is more than 90% of the loan portfolio. 

In  2014 the National Bank of Kazakhstan has restricted the issuance of dollar-denominated 
loans. Limitation of foreign currency loans is aimed not to improve the quality of the loan portfolio 
as to prevent its further deterioration. Also were established the restrictions on the issuance for 
consumer loans. The effect of these measures is inconsistent, because they will not only protect 
banks from future risks, but also restrain the growth of public consumption and bank profits. 

Thus, the phase of the crisis of modern economic cycle in emerging market countries will be 
protracted because it is caused not only by market fluctuations, and also determine by structural 
alterations of the economy. 

In this situation, managers and shareholders of commercial banks must realize that in 
Kazakhstan, as a country with emerging market, the idea that banks can thrive on a background of 
the depressed state of the real economy, is not quite real and unpromising. It is advisable to raise the 
personal responsibility of members of the Board of Directors, Board of Management and the credit 
committee of the bank's loan portfolio quality. And also increase the liability of shareholders for the 
increase in the capitalization of banks.  
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У статті розглядаються  теоретичні засади вирішення завдань координування в інтегрованій 
ієрархічній системі управління нафтогазовидобувним підприємством корпоративної структури, що 
ґрунтуються на системно-синергетичних засадах. Набули подальшого розвитку науково-методичні основи 
управління складними корпоративними системами з вирішенням завдань координування роботи їх підсистем. 
Сформовано узагальнену структуру інтегрованої системи управління нафтогазовидобувним підприємством.  

Ключові слова: інтегрована система управління підприємством, координування роботи підсистем,  
корпоративна структура, синергетика, методи нечіткої логіки. 

 

Сучасні корпорації бізнес-сегмента upstream є складними динамічними системами з 
нелінійним характером розвитку, зі складними інституціональними формами і відносинами 
[1; 2, с. 74-77; 3]. Їх можна віднести до класу складних великих гетерархічних динамічних 
систем на підставі того, що нафтогазовидобувним підприємствам  (НГВП) корпоративної 
структури притаманні такі властивості [4, с. 391]: 

– багаторівневий, тобто ієрархічний характер організації з постійним перерозподілом 
вертикальних і горизонтальних (функціональних, кооперативних) зв’язків, зумовлених 
нелінійною інвайроментальністю зовнішнього і внутрішнього середовищ; 

– різноманітність  і  складність  інституціональних  форм  і відносин у НГВП 
корпоративної структури, котрі, як правило, не піддаються кількісній оцінці і кількісному 
опису та знаходяться у стані безперервних змін і трансформацій, що можуть бути 
структурними, правовими, фазовими; 

– полікритеріальність та багатофакторність процесів у технологічних,   
організаційних, економічних, управлінських, інституціональних, правових, соціальних та ін. 
підсистемах НГВП корпоративної структури, які не дають змоги встановлювати вірогідні 
кореляційні зв’язки між чинниками, параметрами та ефективністю функціонування і 
розвитку всієї системи; 

– неспівпадіння  цілей  власників,  інвесторів,  менеджерів,  найманих   працівників, 
постачальників та ін., що не дає змоги створювати та використовувати цільову функцію 
системи, користуючись принципом суперпозиції. 

         Ускладнення економічних систем, прояви нелінійностей на усіх рівнях світового 
економічного процесу, тотальні прояви нерівноважності в економічних системах, 
підвищення рівня невизначеності в економічному розвитку викликали застосування таких 
інноваційних підходів в економічній науці як теорія нечітких множин, теорія хаосу, теорія 
фракталів, теорія синергетики, робастного програмування, теорія обмежень та ін. [5, с. 67-78; 
6; 7, с. 124-129; 8]. Маючи на меті підвищення ефективності управління корпоративним 
розвитком, слід відзначити, що координування роботи підсистем нафтогазовидобувного 
підприємства корпоративної структури, є актуальною науково-практичною проблемою 
особливо у зв’язку з необхідністю забезпечення синергічного розвитку усього бізнес-
сегмента upstream [7, с. 124-129; 9; 10, с. 55-66; 11] у сучасних умовах економічного розвитку 
України, що відбувається в мінливому зовнішньоекономічному середовищі.       

Прийняття управлінських рішень стосовно координування роботи підсистем в 
інтегрованій системі управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної 
структури, що функціонують за умов апріорної та поточної невизначеності і перебувають під 
впливом динамічних змін ринкового середовища є складним цілеспрямованим процесом. 
Задача координування ускладнюється тим, що нелінійність об’єкта апріорі невідома, а її 
характер змінюється з часом. У зв’язку з цим впродовж останніх десятиліть для вирішення 
завдань координування роботи підсистем корпорацій все частіше застосовуються методи, що 
ґрунтуються на засадах методів інтелектуальних технологій. Проблеми координування 
багаторівневих ієрархічних систем управління НГВП знайшли своє відображення у роботах 
Ю.А. Балакірова, Л.В. Капущака, Е.А. Слепяна [1], М.М. Хасанова [2], В.Д. Лисенка [3], П.Г. 
Перерви, Н.П. Ткачова [10], В.С. Пономаренка, О.М. Тридіда, М.О. Кизима [11] та ін.  

Проте аналіз літературних джерел [1, 2, 3, 10, 11 та ін.] показує недостатній обсяг 
проведених  досліджень у контексті використання методів теорії нечітких множин та 
економічної синергетики для розроблення процедур ухвалення рішень стосовно 
координування роботи окремих підсистем НГВП, що додатково актуалізує дослідження 
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питань координування роботи підсистем в інтегрованій системі управління НГВП 
корпоративної структури. Тому метою даної роботи є поглиблення теоретичних засад 
вирішення завдання координування в інтегрованій ієрархічній системі управління 
нафтогазовидобувним підприємством корпоративної структури в умовах проблем 
транзитивної економіки та переходу до нового суспільно-технологічного способу 
виробництва, що ґрунтується на технотронно-інноваційному укладі. 

Варто зазначити, що управлінська мета формування синергічних ефектів у 
корпоративних системах має  досягатися, як це доведено у роботах [6; 12, с. 183-190; 10; 11; 
13, с. 95-99 та ін.], шляхом організаційно-синергетичної інтеграції усіх підсистем 
підприємства по вертикалі і горизонталі на основі організаційно-адміністративного і 
функціонального ресурсів. 

Отже, синергічного ефекту у системі управління корпоративним розвитком 
досягають, перш за все, завдяки інтеграції, яка може бути вертикальною, горизонтальною, 
діагональною і комбінованою [14, 15]. Інтеграція забезпечує отримання синергічного ефекту 
у формі початкового синергізму, який діє протягом короткотривалого періоду, а також у 
формі прихованого синергізму, що поширюється на довготривалий період, спрямовуючи 
відповідні управлінські дії на інтегровану промислову корпорацію. Оскільки діяльність 
нафтогазовидобувних підприємств поділяється на операційну, фінансову та інвестиційну, то 
відповідно можна визначити три основні напрями досягнення синергічних ефектів від 
інтеграції: операційна синергія, фінансова синергія та інвестиційна синергія.  

Одним з головних шляхів отримання операційної синергії є скорочення витрат у 
результаті ефективнішого використання виробничих потужностей. Після здійснення 
інтеграції виникає можливість дозавантажувати обладнання або виконати частку замовлення 
на іншому обладнанні фірми.  

У теорії корпоративного управління досліджуються й різні аспекти досягнення 
фінансової синергії. Проте проблема координування у системах управління корпоративним 
розвитком ще недостатньо вирішена. Особливо це стосується вирішення завдань 
координування роботи підсистем у інтегрованій системі управління нафтогазовидобувного 
підприємства корпоративної структури, визначення основних процедур координування і 
розроблення процедури ухвалення рішень.  

Відомо, що основою будь-якої нафтогазовидобувної корпорації є нафтогазовидобувні 
підприємства. Тому під час створення інтегрованої системи управління НГВП корпоративної 
структури завдання оптимізації виробництва формуються як завдання верхнього рівня 
управління. Вони вирішуються відносно обмеженої кількості змінних стану, спостереження 
та управління, тобто лише тих змінних, які суттєво впливають на хід технологічних процесів 
та показників ефективності роботи підприємства. Більшість технологічних змінних 
підтримуються на заданому чи оптимальному рівнях системами управління окремих 
підсистем, виокремлених за певними ознаками у технологічному комплексі. За таких умов 
структуру системи управління досліджуватимемо, користуючись методами декомпозиції, які 
дають змогу розподілити складові системи між рівнями, тобто по вертикалі, та між 
підсистемами, тобто по горизонталі. 

Також слід зазначити, що для ефективного функціонування системи управління 
НГВП важливим є виконання умов координування та спільності підзавдань управління. 
Зазначені умови гарантують вирішення загального завдання, якщо існує розв’язок кожного з 
підзавдань. Умови спільності  підзавдань управління у ієрархічній системі передбачають 
коректність підзавдань управління підсистемами нижнього рівня. Отже, алгоритм вирішення 
завдання координування має забезпечувати пошук таких дій, за яких вирішення підзавдань 
нижнього рівня відповідає екстремуму загального показника ефективності роботи НГВП. 
Крім того, алгоритми вирішення підзавдань управління нижнього рівня та підзавдань 
координування повинні бути стійкими відносно можливих похибок обчислення [16, с.16]. 
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У нашому випадку НГВП корпоративної структури розглядатимемо як дворівневу 
систему [11, с. 33], де виокремлено N підсистем, під час функціонування яких можуть 
виникнути конфліктні ситуації (рис. 1). 

У системі НГВП корпоративної структури існує вертикальна й горизонтальна 
інтеграція усіх підсистем, координування роботи яких повинне здійснюватися за певними 
правилами. Для реалізації набору правил координування виникає потреба вибору методу 
вирішення завдань оптимізації кожної з підсистем НГВП та координування їх роботи.  

З існуючих наукових досліджень у цій царині відомо, що для вирішення завдань 
координування кращі результати дає метод приведеного градієнта [12, с. 183-190; 16, с. 6-15]. 

Дійсно, якщо функції цілі підсистем співпадають, наприклад, мінімум витрат, тоді 
цільова функція нафтогазовидобувного підприємства може розглядатися [17] як 
арифметична сума і завдання координування має такий формалізований вигляд:  
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де Іі(хі) – локальні цільові функції кожної підсистеми НГВП – мінімальні витрати; 

Xxi   – фактори виробництва у НГВП корпоративної структури; 

  –  квантор загальності; 
 n – кількість цільових функцій, яка дорівнює кількості підсистем n = N; 
а – вагові коефіцієнти і-ої цільової функції; 
b – скаляр. 

 
Х1–ХN – координати стану підсистем; U1–UN – керувальні дії (управління) підсистем; 

α1–αN  – вектори агрегованих змінних для N-их підсистем; β1–βN – вектори інформації про 
оптимізацію N-ої підсистеми; 

μ1– μN – параметри координування; НЗЗ – негативний зворотний зв’язок у системі; т*
N  

– вектор управління (завдання змінних стану), визначений шляхом оптимізації  N-ої 
підсистеми 

Рис. 1.  Завдання координування в узагальненій структурі інтегрованої системи 
управління НГВП корпоративної структури (складено автором з урахуванням [17]) 

         
В умовах апріорної та поточної невизначеності збурень, що діють на систему, як 

характеристику схвалених рішень за окремими підсистемами і для системи НГВП у цілому 
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пропонується використати методологію нечіткої логіки, а саме функції належності  З x  (де 

з – множина завдань, що вирішується елементами нижніх рівнів) цих рішень до підмножин 
припустимих П, ефективних Е і скоординованих К рішень. Це вимагає встановлення не 
тільки характеристик ефективності рішення, але й характеристик його припустимості, тобто 
ступеня належності розв’язку x  до підмножини припустимих рішень, та скоординованості з 
цілями і обмеженнями підсистем НГВП нижніх рівнів, тобто ступеня належності розв’язку 

x  до підмножини скоординованих рішень. 
Користуючись методом математичної логіки, функції належності (MF) можна 

визначити на множині рішень  

Х={xij}; MjLi ,...,2,1;,...,2,1  ,                         (2) 

де L – кількість рівнів управління; 
М – кількість елементів кожного рівня управління інтегрованої  системи. 
 Ефективність вирішення завдання координування взаємодії підсистем НГВП 

пропонується визначати на нечіткій множині 
EijF1 (Xij)   з MF ( )

ijЕ ijx ,                                       (3) 

припустимість розв’язку на нечіткій множині 
Пij  F2 (Xij) з MF ( )

ijП ijx                                        (4) 

та скоординованість на нечіткій множині 
   Кij F3 (Xij)  з MF  )( ijK x

ij
 .                                     (5) 

Відтак вирішення завдання координування діяльності підсистем інтегрованої системи 
управління НГВП існує тільки тоді, коли воно (хij) знаходиться усередині кожної множини 
(3), (4), (5), тобто належить перетину 

тобто,     ij ij ij ijS Е П K x S    .                                (6) 

Отже, коли виконується умова (6), у інтегрованій системі управління НГВП 
корпоративної структури можливе досягнення синергічного ефекту за рахунок 
горизонтальної інтеграції.  

На основі системно-синергетичного підходу з урахуванням рекомендацій, викладених 
у [16, 17] запропонована рекурентна процедура ухвалення рішень за умови горизонтальної 
інтеграції НГВП корпоративної структури. Вона має два етапи для кожного (і+1)-го рівня 
системи управління підприємства. 

Етап 1. На декартовому добутку множин iMii xxx  ...21  здійснюється процес 

вибору найкращого варіанта з можливих  
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де – тензорний добуток для рівня (і+1) та обмеження ( 1)
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У результаті отримуємо MF такого вигляду 
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Етап 2. На основі формули    

1( 1) ( 1) ( 1)( ) ( ) ( ) ( ,..., )Е П iMЗ К ii j i j i jx x x x x         

знаходиться MF ( 1)( )З i jx   на (і+1)-му рівні.   

На L-му рівні управління підприємства для прийняття чіткого управлінського 
рішення, орієнтованого на формування синергічного ефекту, менеджеру необхідно обрати 
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оптимальне рішення *
Lx  з максимальним ступенем належності його до множини ефективних 

і припустимих рішень  
 

)].([max 3
*

3 L
L

L
xx

x
   

Наступним кроком після прийняття управлінського рішення на L-му рівні системи  
управління  НГВП  знаходяться  рішення  для  рівня  L-1:  х(L-1)1,…,х(L-1)М   на основі 

результатів вирішення завдань оптимізації при  .*

1
)1( L

xx
M

j
jL 




 

Ця процедура пошуку компромісного співвідношення між усіма функціями 
належності повторюється доти, поки не будуть прийняті усі рішення у системі (2). 
Ітеративний характер описаної процедури забезпечує гнучкість і зручність її реалізації. 

У випадку, коли підсистема вищого рівня системи управління підприємством має 
власну цільову функцію І, тоді при ухваленні рішень слід враховувати цільові функції 

підсистем нижніх рівнів через координуючу функцію належності MF
 

 ( 1)K i jx  . Ця MF 

гарантує визначення підсистемам нижніх рівнів таких режимів роботи,  які враховують 
інтереси усіх підсистем у процесі прийняття управлінських рішень на верхньому рівні. 

Як показали наші дослідження, на практиці [12, 13, 16, 17] найбільше 
розповсюдження отримали такі моделі для визначення ефективності та припустимості  
рішень щодо координування  роботи підсистем управління підприємством:  

– MF ефективності рішення 

    1
* 1ij ijijЕ x xx



   ,                                      (7) 

де хij – координаційне завдання від підсистеми вищого рівня управління;
    

*
ijx – оптимальне рішення для підсистеми; 

– MF припустимості рішення 

        1
*)( 1потij ijijП x xx



   ,                                      (8) 

де  nomijx )(  – номінальне значення показника ефективності. 

Управління системою з використанням функцій належності (7), (8) полягає у 
знаходженні такого режиму функціонування системи х*, для якого μЗ(х) набуває 
максимального значення. 

Отже, поставлене завдання оптимального управління підсистемами 
нафтогазовидобувного підприємства має розв’язок, якщо існує такий режим функціонування 
системи управління х*, для якого μЗ(х

*)≠ 0. 
Тоді вирішення завдання координування для підсистеми j нижнього  рівня і 

описуються такими MF 
,,...,2 ,1 ;,...,2 ,1  ),(3 МjLiхij   

а для підсистем r вищого рівня (і+1) з координуванням підсистем нижніх рівнів – MF 

виду  ( 1)K i rx  .                                                        

Звідси випливає, що завдання оптимального управління, які вирішуються 
підсистемами нижніх рівнів інтегрованої системи управління нафтогазовидобувним 
підприємством корпоративної структури, координуються між собою у момент часу t тоді і 
тільки тоді, коли виконується наступне співвідношення 

   ( 1) ( 1)( ) 0 ( ) 0 ,   ij i r З ij К i rj x x x x t R            , 

де t – безперервний або дискретний час; 
R – апріорі заданий час роботи системи; 
 – квантор існування. 
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Для того, щоб завдання координування могло бути вирішене хоча б при одному х(і+1), 

вимагається, щоб для цього рішення множина завдань З, що вирішуються підсистемами 
нижніх рівнів, також мала розв’язок. 

Висновок. На відміну від існуючих розробок, запропоновані положення дозволили 
сформувати структуру інтегрованої системи управління нафтогазовидобувним 
підприємством і сформулювати основні завдання координування для забезпечення 
ефективного функціонування ієрархічної системи управління та реалізувати синергічні 
ефекти, що виникають у складній ієрархічній системі у результаті узгодженості в просторі й 
часі дії різнорідних за природою чинників і механізмів.    
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ДІАЛЕКТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 

 

Проаналізовано стан бюджетної дисципліни в Україні. Виділено порушення бюджетного 
законодавства та охарактеризовано види юридичної відповідальності, що наступає за порушення 
бюджетного законодавства 
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The budget discipline condition in Ukraine was analyzed. The violations of budget legislation were allocated. 
The types of legal liability for the violation legislation budget were described  
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Існування ефективної бюджетної системи не можливе за умов зростання кількості 
протиправних дій у бюджетній сфері, вчиняючи які учасники бюджетних правовідносин 
посягають на суспільний добробут. Вітчизняним законодавством встановлено, що одним із 
принципів бюджетної системи є принцип цільового використання бюджетних коштів [1, 
ст.7].  

 
Рис. 1. Обсяг та частка виявлених Рахунковою палатою порушень бюджетного 

законодавства та неефективного використання бюджетних коштів  
[складено автором за даними 2, 3] 

 

Тобто, у випадку використання бюджетних коштів не на цілі, визначені бюджетними 
призначеннями та асигнуваннями, учасники бюджетного процесу порушують не лише 
законодавство, а й руйнують фундамент на якому збудовано бюджетну систему країни. У 
цьому зв’язку пріоритетного значення набуває оптимальний вибір засобів боротьби з такими 
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діями, серед яких важливе значення мають засоби із притягнення до відповідальності 
суб’єктів, що їх вчинили.  

Обсяги бюджетних порушень в Україні, відповідно до даних  Рахункової палати, за 
період з 2004 по 2013 роки складали від 2,6% до 8,1% видатків Зведеного бюджету України. 
Максимальний обсяг незаконно та неефективно використаних коштів Зведеного бюджету 
виявлений у 2010 році у розмірі 30,5 млрд.грн. (рис. 2).  

З рис. 1 видно, що у 2011 та 2012 роках відбулось скорочення виявлених Рахунковою 
палатою обсягів бюджетних порушень. Причинами такого скорочення можуть бути внесені у 
2010 році зміни до Конституції України, відповідно до яких звужено повноваження 
Рахункової палати (їх поновлено у вересні 2013 році). Крім того, з 2011 року відбулись зміни 
напрямків контрольно-перевірочної діяльності цього органу: акцент зроблено на перевірку 
виконання рішень контролюючого органу за раніше проведеними контрольними заходами 
[2]. Однак, найбільш значущим фактором, що міг слугувати зменшенню обсягу бюджетних 
правопорушень, було прийняття у 2010 році Бюджетного кодексу (вступив у дію з 2011 
року), яким урегульовано бюджетні правовідносини в України у напрямку підвищення 
ефективності функціонування бюджетної сфери та удосконалення управління бюджетними 
ресурсами. 

Одним із нововведень Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) стала норма, якою 
регламентовано види основних порушень бюджетного законодавства. Такі порушення, в 
залежності від стадії бюджетного процесу, можна розділити на чотири групи (рис. 1). 
Зауважимо, що найбільш поширеними порушеннями, які виявляла Рахункова палата, 
зокрема, у 2013 році були:  

- порушення бюджетного законодавства: планування з порушенням законодавства, 
використання бюджетних коштів без належних правових підстав та здійснення державних 
закупівель з порушенням законодавства; 

- порушення, пов’язані з неефективним використанням коштів в наслідок 
прийняття необґрунтованих управлінських рішень (наприклад, коштів Пенсійного фонду 
України) [2]. 

За вчинені порушення, відповідно до норм БКУ, передбачено заходи впливу, що 
можуть застосовуватися до учасників бюджетного процесу. Серед таких заходів впливу, 
зокрема, виділено: зупинення операцій з бюджетними коштами та повернення до бюджету 
незаконно використаних бюджетних коштів [1, ст.117]. Зауважимо, що, якщо процедура 
зупинення бюджетних коштів у вітчизняному законодавстві достатньо чітко регламентована, 
то процедура повернення бюджетних коштів, використаних не за цільовим призначенням, 
залишається не відпрацьованою. Так, зокрема, не достатньо чітко врегульовані питання 
повернення коштів у вигляді наданих субвенцій, які повністю використані або використані у 
попередніх бюджетних періодах [4]. Крім того, на нашу думку, при таких значних обсягах 
бюджетних порушень в Україні, одного лише «повернення» недостатньо.  

Протиправні дії відповідальних осіб учасників бюджетного процесу можуть 
призводити до значних втрат бюджету, тобто наносити шкоду (збитки) державі, суспільству. 
Так, лише сфера державних закупівель наносить державі шкоду (збитки) у розмірі від 10% до 
15% видаткової частини Державного бюджету України [6]. Відшкодування такої шкоди 
(збитків) повинно бути беззаперечною реальністю. Зауважимо, що на сьогодні, спільним 
наказом Головного контрольно-ревізійного управління України (нині – Державна фінансова 
інспекція України), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та 
Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної 
контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки 
України» встановлено необхідність визначення розміру матеріальної шкоди (збитків), 
завданої відповідальною особою державі [6]. Під розміром матеріальної шкоди (збитків) у 
Наказі розуміють: «вартість втрачених активів або недоотриманих доходів, яка  визначається 
за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності об'єкта контролю або експертною 
оцінкою та іншими визначеними законодавством способами». Тобто, протиправні дії 
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учасників бюджетного процесу мають не лише теперішній, а й майбутній ефект 
(недоотримані доходи). Саме тому, вид відповідальності, до якої притягуються відповідальні 
особи, що вчинили протиправні дії, повинен залежати від матеріальної шкоди (збитків), 
нанесених державі. 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Бюджетні порушення в залежності від стадії бюджетного процесу  
[складено автором за даними 1, ст.116] 

 

Бюджетним кодексом України встановлено, що порушення бюджетного 
законодавства «може бути підставою для притягнення до відповідальності» розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів [1, ст.121]. Так, законодавчо передбачено, що за порушення 

виконання 
бюджету  

Бюджетні порушення за стадіями бюджетного процесу 

складання 
проекту 
бюджету 

– порушення встановлених термінів подання Основних напрямів 
бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної 
декларації), або подання з недостовірними даними; 
– порушення встановлених термінів подання головними 
розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів, або не подання 
їх взагалі, або подання з недостовірними даними; 
– порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог інструкцій з 
підготовки бюджетних запитів; 
– інші 

розгляд та прийняття 
проекту Закону про 
Державний бюджет 

України на 
відповідний рік, 

рішення про місцевий 
бюджет 

– порушення ВРУ порядку та термінів розгляду проекту 
закону про Державний бюджет, порядку і строків прийняття 
закону про Державний бюджет; 
– порушення КМУ порядку та строків несення змін в проект 
закону про Державний бюджет України в процесі його 
обговорення в ВРУ; 
– порушення установленого порядку і термінів розгляду та 
прийняття рішення про місцевий бюджет; 
– прийняття відповідною радою рішення про місцевий 
бюджет, що не відповідає положенням БКУ, положенням та 
показникам закону про Державний бюджет України, 
міжбюджетним угодам.

– нецільове використання бюджетних коштів; 
– незаконне використання бюджетних коштів, що суперечить 
виконання вимог ст.50 БКУ і ст.51 БКУ; 
- недотримання порядку та термінів проведення операцій з 
бюджетними коштами; 
– порушення порядку введення та строків подання документів, що 
застосовуються в бюджетному процесі; 
– недотримання вимог законодавства щодо внесення змін до закону про 
Державний бюджет України, рішення про місцевий бюджет; 
– інші  

підготовка та розгляд звіту 
про виконання бюджету і 
прийняття рішення щодо 

нього  

– несвоєчасне і неповне подання звітності про 
виконання бюджетів; 
– подання недостовірних звітів та інформації про 
виконання бюджетів.
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бюджетного законодавства суб’єкти, що їх вчинили, можуть понести відповідальність 
зазначену у таблиці 1. 

Слід враховувати, що за одне й те саме порушення бюджетного законодавства може 
бути передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, в залежності від 
розмірів бюджетних коштів, які використано з порушення законодавства. Так, зокрема, за 
нецільове використання бюджетних коштів не у великих розмірах наступає адміністративна 
відповідальність [10]. Таке порушення класифікують як адміністративне правопорушення. 
Однак, якщо розміри нецільового використання бюджетних коштів великі (в тисячу і більше 
разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або особливо великі (в 
три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян) – 
наступає кримінальна відповідальність, а порушення класифікується як злочин [11, ст.210, 
211]. 

Таблиця 1 
Види відповідальності за порушення бюджетного законодавства 

Назва Характеристика 
Нормативний акт, який регулює порядок 
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це невигідні наслідки майнового характеру, що покладаються на особу, яка 
вчинила цивільне правопорушення, не виконала чи неналежно виконала 
зобов’язання або посягнула на абсолютні майнові чи особисті немайнові 
права чи блага інших осіб 

Цивільний кодекс України (зокрема, 
глава 82) [7] 
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це заходи, що застосовуються до працівника за порушення трудової 
дисципліни (у випадках, коли особа не підпадає під адміністративну або 
кримінальну відповідальність). Основними заходами стягнення є:догана та 
звільнення. 

Кодекс законів про працю України [8] 
(зокрема, ст.147-152), Закон України 
«Про державну службу» [9]   
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 це невигідні наслідки матеріального характеру, які покладаються на особу, 
що посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управління в результаті здійснення певних дій 
або бездіяльності (якщо таке порушення не підпадає під кримінальну 
відповідальність). Види адміністративних стягнень: попередження, штраф, 
оплатне вилучення предмета, конфіскація, позбавлення спеціального 
права, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт 

Кодекс України про адміністративні 
порушення (зокрема, ст.164.12) [10]  
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це невигідні наслідки для особи, що вчинила злочин, які полягають у 
матеріальному відшкодуванні або у обмеженні прав і свобод, що 
індивідуалізується в обвинувальному вироку суду і здійснюється 
спеціальними уповноваженими органами. 

Кримінальний кодекс України (зокрема, 
ст. 210) [11] 

Таким чином, вітчизняним законодавством встановлено заходи впливу, що 
застосовуються до розпорядників бюджетних коштів у випадку порушення ними 
законодавства та види юридичної відповідальності, до якої притягують уповноважених осіб. 
Однак, не чітко виписані межі відповідальності, не врегульований порядок притягнення до 
відповідальності відповідальних осіб, деякі правові норми мають бланкетний характер. Крім 
того, уповноважені органи державного фінансового контролю не наділені достатньо 
широким колом повноважень в частині застосування заходів впливу та притягнення до 
відповідальності. Так, зокрема, Рахункова палата, яка у разі виявлення за результатами 
контрольних заходів порушень бюджетного законодавства наділена лише повноваженням із 
передачі матеріалів таких заходів до правоохоронних органів [12]. Таким чином відбувається 
відстрочення термінів понесення відповідальності уповноваженими особами розпорядників 
та одержувачів бюджетних коштів.   

З метою попередження порушень фінансової дисципліни учасниками бюджетного 
процесу необхідно розробити дієвий механізм протидії бюджетним правопорушенням. На 
нашу думку, в першу чергу варто здійснювати заходи з імплементації законодавства ЄС. 
Наприклад, зменшити обсяги бюджетних порушень при здійсненні державних закупівель 
можливо за рахунок адаптації вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють цю 
сферу, до діючих у країнах ЄС Директив (зокрема, Директиви 89/665/ЄЕС про засоби 
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правового захисту в державному секторі ЄС та Директиви 92/13/ЄЕС про засоби правового 
захисту в секторі комунальних послуг ЄС). 

Підсумовуючи усе вище зазначене, вважаємо, що першочерговим завданням органів 
управління (як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні) є попередження 
(недопущення) порушень бюджетного законодавства. У цьому зв’язку важливого значення 
набувають заходи із створення ефективно функціонуючої системи бюджетного контролю та 
дієвого механізму притягнення до відповідальності порушників бюджетного законодавства.    
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This article is dedicated to need for changes in the Financial Audit. As arguments are analyzed the last 
banking scandal in Bulgaria in 2014, which costs more than 5 percent of country`s Gross Domestic Product. Attention 
is paid of two problems – the lack of audit of the firms which obtain credits and the auditor`s independence. In 
conclusion is noted that the stability of the banking system is possible with expanding the objects of the financial audit 
and changes in the appointment of the registered auditors. 
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The Financial Audit (Audit of Financial Statements) is one of the tools to achieve stability in 
society. But practice shows that often the biggest frauds are not detected by the auditors. In these 
cases some authors look the reasons in the auditing and accounting standards, in the compliance 
with ethical requirements, etc. This approach does not solve the main problems of the audit. The 
last scandal in the Bulgarian banking system in 2014 can be used to analyze the problems and 
possible solutions. 

The auditors are always blamed for banking scandals. For example, in 2011 the House of 
Lords (The Upper House of the Parliament of the United Kingdom) said that the auditors of the 
leading banks have not fulfilled their obligations (Financial Times, 2011). According to the Lords 
there no appropriate communications between auditors and regulators. 
Such accusations also exist in the Bulgarian practice. Auditors are blamed for the banking crisis in 
the 90s: "The bank auditors also not limit the asymmetry of information. Reports of all closed banks 
in 1996 just a few months previously are certified by auditors. This raises the questions of moral 
responsibility of the bank CPAs" (Manchev, 2005, p. 65). 

Questions about the quality of the audits are raised in the recent scandal with Corporate 
Commercial Bank (CCB). On June 20, 2014 the CCB was placed under special supervision by the 
Management Board of the Bulgarian National Bank. Special supervision is allowed by Art. 115 of 
the Bulgarian Law of Credit Institutions. Its purpose is to rescue the bank, where there is a danger 
of insolvency. Latter, November 6, 2014 the bank`s license was revoked. The question is where is 
the problem? 

In the world history there are many cases of establishing serious weaknesses in the audits. 
After the bankruptcy of the energy corporation Enron, declared on December 3, 2001, it was 
revoked (temporarily) the license of one of the largest audit firms in the world – Arthur Andersen. 
In the banking sector there are often only accusations, without proven cases of serious violations in 
the audits. This is normal because the crisis in this sector is more complex due to many reasons. 

In this regard, it is sufficient to point an article that was published in the Bulgarian 
newspaper "Capital" on March 29, 2013, one year and three months before the scandal with CCB: 
Too many coincidences. The links between companies credited from CCB are complex tangle of 
registrations, placed owners, managers, contacts, accountants and auditors (Stoyanov, 2013). 

This article claims that 107 companies that are associated with CCB not repay their bank 
loans. Most of these companies are not audited. Those companies which are object of the 
independent audit, according to the article are audited by several auditors who are related with the 
CCB. 

To establish whether the allegations are credible is necessary an investigation. But that is not 
the purpose of this article. So there no need to comment on their reliability. It is important to pay 
attention to two problems: 

 banks can be drained through related companies which are not object of the audit; 
 Independent Financial Auditors are not always independent in smaller companies. 
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Companies that are objects to independent audit are determined by the laws in each country. 
In this regard, there are two extremes. In the United States since 1933 are required to be audited all 
public companies. Other enterprises, regardless of their size, are not object to review by the auditor. 
At the other extreme is Israel, where the audit is mandatory for all entities. 

In the most countries of the European Union are audited bigger firms. Usually it is 
determined by income, assets and staff. It is similar in Bulgaria, where the banks are object of the 
statutory audit. This is normal because the stability of the banking system is important for the 
society. But above mentioned allegations for CCB show that only the audit of banks is not a 
sufficient condition for stability of the banking system. The enterprises which are not audited can 
drain millions by obtaining loans from banks. The bank’s independent financial auditors cannot 
identify similar frauds. 

With Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 
on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain 
types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the 
Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC the European Union aims 
to reduce the number of companies that are audit`s object. The explanation is that it is important 
“first need to think small”. But sometimes "thinking for small companies" can mean not to think 
about the citizens. Frauds that results from the lack of an audit are often greater than the costs for 
auditing. 

Introduction of a requirement for audits is not enough to achieve stability. The second 
problem, with the independence, is also essential. 

Today the auditors in Europe, USA and many other countries are chosen by the companies 
themselves. This problem is not stand out in the USA, where the audit is mandatory only for public 
companies. They usually have many owners who are interested to appoint an independent by 
management auditor. But the conditions are different in the smaller economies, such as Bulgarian. 
In practice, the owner must choose an independent financial auditor to protect the interests of the 
whole society. This is contrary to economic logic, of human behavior, and the market. The genesis 
of the problem and its solution implies to make a historical overview of the arising and the 
development of the audit. 

It is known that modern audit arises after corporate scandals in the XIX century. Due 
detected frauds of managers, the owners began to seek independent auditors to verify the reports. It 
is reasonable in this case that the auditors must protect the owners which pay for the service. This 
practice of auditing is called "police theory" because it focuses on the prevention and detection of 
frauds (Duits, 2012, p. 22). 

Later, in the early of XX century, the audit is developed in verifying the correctness and 
fairness of the financial statements. This happens when it is realized that creditors, lenders, 
customers, employees, tax authorities also have an interest in the company. So the auditors begin to 
defend the whole society, because all need reliable information. The price for reliable information, 
however, is not paid by the society, but only from the company that actually choose the auditor. 

This case shows that there is a change in the social environment because factors to search of 
reliable information are different, but there is no change in the payment for assurance. Many of the 
problems of modern audit are related to this. 

In the early of XX century the audit become a public good. According to Microeconomics 
theory, the market system cannot create public goods because their nature does not create interest 
among private producers. But in the practice of auditing this economic theory is not used. 

The Stakeholders expected Enron’s auditors to protect society. But it proved that they 
protect only their personal interests and the interests of the corporation. “Ceteris paribus” this is 
normal because the auditors receive the compensation by the corporation. That’s why there are 
many corporate scandals, which in most cases are related to the auditors. The problem stands more 
in smaller companies where the auditor is selected by one person – the owner or places owners. 

The auditor should be appointed by those who have an interest in the entity. With this 
requirement is possible neutralizing the risk, which is called “risk of the auditor`s business” by 



 106

Miroslava Peycheva (Peycheva, 2014, p. 99). Auditors might be chosen by the interested parties. 
For example, the self-regulating organizations of auditors, such as the Institute of Chartered Public 
Accountants in Bulgaria, can organize the choosing. 

It could be concluded that the stability is not possible without expanding the objects of the 
financial audit. It is necessary to introduce legal requirements for auditing of firms that receive 
loans over a certain amount. It is also necessary to take measures to achieve greater independence 
between auditors and companies. 
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В статье рассмотрено состояние управленческого учета в Казахстане, определены некоторые 
проблемы подготовки специалистов по управленческому учету. Дается анализ внедрения управленческого 
учета в образовательные учреждения  Казахстана, проблемы, возникшие в связи с этим и рекомендации по их 
решению.  

Ключевые слова: образовательная программа, компетентность 
 

Казахстан все глубже интегрируется в глобальную экономику. Колебания мировой 
экономики оказывают свое воздействие на экономику и Казахстана, требуют внесения 
необходимых корректив в свою экономическую, финансовую, учетную политику. Для   
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обеспечения стабильной экономики важно правильное принятие решений, касающихся 
дальнейшей стратегии и деятельности организации, для чего руководству компании 
необходимо иметь всеобъемлющее представление о состоянии дел в организации. От 
своевременности и точности представляемой информации может зависеть будущее 
компании. Помочь в такой ситуации может грамотно организованный управленческий учет, 
в которой производится сбор, хранение, анализ, контроль и интерпретация разнообразной 
внутренней информации. Реализация таких процессов осуществляется компетентными 
специалистами управленческого бухгалтерского учета посредством различных инструментов 
учета и отчетности.  

В Казахстане в отношении организации управленческого учета в масштабе 
республики на сегодня официальных документов не разрабатывалось, тогда как практически 
в крупном и среднем бизнесе в работе бухгалтерских служб элементы управленческого учета 
используются активно. Управленческий учет в республике скорее представлен услугами 
консалтинга.  Консалтинг – вид бизнеса, при котором корпоративный клиент обращается за 
советом или помощью к независимым экспертам (советникам, консультантам) для решения 
одной или нескольких насущных задач. На практике консультанты готовы помочь в 
управленческой, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности организации, 
стратегическом планировании, оптимизации общего функционирования фирмы [1].  

Для ведения управленческого учета бизнес нуждается в высококвалифицированных, 
компетентных специалистах  управленческого учета. Достичь уровня необходимой 
компетенции в Казахстане возможно непрерывным повышением профессионализма 
бухгалтеров через образовательные учебные заведения и различные образовательные 
центры, как центр подготовки и переподготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
и другие. 

Наиболее уважаемой и одной из крупных структур, сосредоточившей свою 
деятельность исключительно на продвижении профессии специалистов по управленческому 
учету в США и в мире является ассоциация бухгалтеров и профессиональных финансистов – 
Институт специалистов по управленческому (IMA). Цель Института – развитие научных 
знаний об управленческом учете, поддержка профессии по всему миру посредством 
исследований, программы сертификации СМА (Сертифицированный специалист по 
управленческому учету), дополнительного образования и поддержания высоких этических 
принципов бизнеса. Сегодня сеть Института IMA объединяет более 80 000 членов из 120 
стран [2]. 

Дж. Равен описывает компетентность как явление, состоящее из большого числа 
компонентов, многие из которых относительно несазисимы друг от друга, некоторые 
компоненты относятся к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной, эти компоненты 
могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения  [3].  

«Компетентность дает возможность справляться с различными многочисленными 
ситуациями и работать в группе: научиться познавать, научиться делать, научиться жить 
вместе» дает определение Ж. Делор [4].   

Учебные заведения Казахстана не готовят специалистов по управленческому, но 
обучение знаниям об управленческом учете предусматриваются в образовательных 
программах при подготовке специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту. Ценность 
знаний по управленческому учету прослеживается и в процессах модернизации системы 
образования в Казахстане, где была определена необходимость реформирования системы 
оценки знаний выпускников вузов в целях приведения ее в соответствие с современными 
мировыми стандартами. Так, экономические высшие учебные заведения готовят 
специалистов, соответствующих основным положениям Государственного  
общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан с учетом Дублинских 
дескрипторов [5].   

В соответствии с  Государственной программой развития образования РК на 2011-
2020 годы   среди студентов последнего года обучения в вузах страны проводится внешняя 
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оценка учебных достижений (ВОУД) обучающихся [6]. ВОУД подлежат  2 базовые (основы 
экономической теории и макроэкономика)  и  2 профилирующие (принципы бухгалтерского 
учета и управленческий учет) дисциплины ГОСО специальности «Учет и аудит».  

Однако, учебные заведения Казахстана сталкиваются с определенными проблемами, 
касающимися именно, обучения управленческому учету. Причина этого в том, что 
управленческий учет в зарубежных вузах развитых стран читается очень давно, тогда как в 
отечественное образование данный курс вошел в  90-х годах XX века. На сегоднящий 
момент основным учебником по данной дисциплине является переведенные учебники 
английского профессора Колина Друри. Проблему недостаточности учебной литературы 
каждый вуз решает по своему, чаще всего издает учебные пособия  для студентов своего 
вуза. Имеющийся на сегодня объем учебной литературы отечественных авторов 
недостаточен, тем более на государственном языке. 

 Помимо недостатка отечественного учебного материала наблюдается 
неупорядоченность структуры и содержания самой типовой учебной программы курса 
«Управленческий учет». С момента появления управленческого учета как отдельной 
дисциплины она претерпела  несколько изменений, как в самом  названии, так и в 
содержании, что отражено на рис. 1. 

Управленческий учет является системой информационной поддержки управления 
деятельностью предприятия, формируемой по направлениям: 

- ведение производственного учета, задача  которого - получение учетных данных о 
произведенных затратах с целью определения себестоимости продукции (работ и услуг) и 
ожидаемой прибыли от ее реализации; 

- использование информации о фактических затратах для целей прогнозирования 
будущих издержек производства и обеспечения этой информацией руководителей всех 
уровней для принятия правильных решений; 

- формирование информации для принятия управленческих решений, связанных с 
долгосрочными инвестициями, ценообразованием.   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 1. Эволюция управленческого учета в Казахстане 
 

На наш взгляд, при  разработке  типовой учебной  программы по дисциплине 
«Управленческий учет 1», необходимо изменить подход к ее изучению, сохраняя 
преемственность материала,  учитывая, что предмет берет начало  в бакалавриате и 
заканчивается в докторантуре, что показано на рис. 2. 

На рис. 2 видно, что изучение управленческого учета не заканчивается на каком-то 
этапе образования, а продолжается на всех его уровнях. Это еще раз, подчеркивает 
серьезность подхода к разработке учебных программ, нужно сделать четкие разграничения 
между рассматриваемыми уровнями образования.  

Анализ сопоставления имеющихся типовых учебных программ высших учебных 
заведений Казахстана по управленческому учету по уровням образования, а также по 
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периодам их утверждения для бакалавриата показал наличие повтора отдельных тем,  
сложности  изучаемого материала и недостаточности  времени для успешного усвоения 
информации студентами. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Рис. 2. Ступени изучения управленческого учета в Казахстане по уровням образования 
 

Допустим, только в бакалавриате вопросы методов оценки затрат (метод наибольшего 
и наименьшего значений, анализ счетов, инженерный метод и регрессионный анализ) 
предлагается изучать и в первом и во втором управленческом учете, а времени на их 
рассмотрение дается мизерное. Вопросы бюджетирования рекомендуется изучать на всех 
уровнях образования, причем на каждом уровне предлагается охватить все вопросы 
касательно бюджетирования за опять же не большой промежуток времени, что в итоге 
приводит не углублению знанию, а обычному повтору. 

Таким образом, анализ состояния управленческого учета в Казахстане показывает 
активное использование в работе бухгалтерских служб элементов управленческого учета в 
крупном и среднем бизнесе,  и, одновременно,  слабую организацию управленческого учета 
в целом на предприятиях. Одними из причин такого положения является проблема 
недостаточности учебной литературы, как зарубежной, так и отечественой, в том числе и на 
государственном языке; отсутствие упорядоченной структуры учебных программ  курса 
«Управленческий учет» и соблюдение последовательности изучения вопросов 
управленческого учета.  На наш взгляд, важно при разработке образовательных программ 
для  подготовки специалистов в области управленческого учета соблюдать логическую 
последовательность изучения вопросов управленческого учета, продолжать сотрудничество 
с зарубежными учебными заведениями с целью обмена информационными материалами, 
поддерживать отечественных авторов, разработчиков учебной и научной литературы 
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Prerequisites are considered developments and introductions of controlling in to control system, problems and 

prospects of its development in article are studied.  
 Keywords: management, information communication, controlling, management, administrative tools, efficiency. 

 

В статье рассмотрены предпосылки  развития и внедрения контроллинга в системе управления, 
изучены проблемы и перспективы его развития. 

Ключевые слова: управление, информационные коммуникации, контроллинг,  менеджмент, 
управленческие инструменты, эффективность. 

 

Совремeнная мировая экономика приобрела глобальный характер. Для современного 
этапа глобализации характерны существенные особенности [1]: 
         - экономические отношения приобретают всемирный характер, хозяйственное 
пространство все более универсализируется, происходит всеобщая либерализация рыночных 
отношений, происходит свободное в масштабе реального времени движение капиталов; 
         - рeволюция в сферe новейших информационных тeхнологий обусловила 
формирование глобальной информационной сети, коммуникационные средства сделали 
реальным общепланетарное общение, материальное и  символические коммуникации 
«сжимают» время и пространство; 
         - глобализация представляeтся как новое качeство взаимосвязанности и 
взаимозависимости чeловечества, создаются наднациональные и вненациональные 
организации, институты и образования; 
         - особенно возросла социальная роль образования, знаний, человеческого капитала. 
Научные знания, поток информации, интеллeктуальный потeнциал выступают сегодня 
приоритетными ресурсами развитие нации, главным мировым богатством. По данным 
Всемирного банка на традиционный «физический» капитал приходится ныне лишь 16% 
общего объема мирового богатства, 20% - на природный капитал, а остальные 64% объема 
составляет человеческий капитал (человеческий потенциал) [2]; 
         - мир становится все более виртуализируемым. Виртуальны потоки капиталов, явления 
культуры, возникают  виртуальные рынки, магазины и т.д. 
         Это обуславливает необходимость внедрения в практику новых управленческих 
инструментов, соответствующих изменившимся требованиям  развития мирового хозяйства, 
которое быстро трансформируется, приобретая новые качества. Изменяются факторы 
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производства. Если совсем недавно мировая наука выделяла в качестве факторов 
производства труд, землю, капитал и предпринимательские способности, то сегодня, на наш 
взгляд, справедливым будет назвать еще один фактор – информацию. 

Стремительное развитие информационных коммуникаций, превратившихся в мощный 
экономический ресурс, возникновение новых форм электронного бизнеса требуют 
применения новых инструментов управления, соответствующих обществу информатики и 
знаний. Наиболее эффективным, на наш взгляд, является контроллинг. На основе 
информационных потоков ныне функционирует весь процесс воспроизводства  - 
производство, распределение, обмен, потребление, Это ставит перед бизнесом сложные 
проблемы. Необходимо перестраивать все процессы управления. Бизнес преобразуется, 
укрупняется, становится международным, формируются крупные и крупнейшие 
транснациональные корпорации. Эти процессы требуют постоянного системного контроля 
со стороны менеджмента за реализацией намеченных планов как в целом по организации, 
так и по ее подразделениям и даже по отдельным работникам. 
         В настоящее время информация превратилась в неотъемлемый важный экономический 
ресурс, который активно влияет на эффективность производства, темпы хозяйственного 
роста за счет повышения качества управления, воздействия на работника, его 
интеллектуальный уровень и  экономическое поведение. Для увеличения объема 
материального производства в два раза ныне необходимо четырехкратное возрастание 
объема обеспечивающей его информации. [1] 
         Таким образом, можно сделать вывод, что базовые проблемы мирового хозяйства 
непосредственно связаны с его институциональной и структурной перестройкой, 
выражающейся в изменении форм, методов и инструментов управления. Характерной чертой 
таких изменений является переход от предметно-дифференцированного средств управления 
к системно интегрированным. Это объясняется усиливающимся влиянием внешней и 
внутренней среды на качество управления, которое в современных хозяйственных условиях 
при изменении качества всех элементов управленческого информационного пространства, 
включает экономические, кадровые, экологические, научные, материальные, технические и 
другие элементы. Взаимодействие всех перечисленных элементов и факторов позволяет 
получить синергетический эффект управления. В этих условиях эффективность 
управленческих решений стремится к максимуму. Оптимальный результат от решений 
оказывает непосредственное влияние на качественные и количественные показатели оценки 
эффективности результатов организационной и управленческой деятельности, 
осуществляемой в сложной и  динамически изменяющейся социально-экономической среде 
[1].  

 Развитие теории управления ведет к постепенным изменениям и в технологии 
принятия управленческого решения. Учитывая динамичность современной ситуации на 
рынке, менеджменту все сложнее охватить своими силами весь круг задач – от предвидения 
до принятия окончательного управленческого решения. Именно в связи с этим становятся 
особенно полезными «достижения» контроллинга, отвечающего за разработку данной 
технологии, выполняющего для менеджмента предприятия своего рода сервис. 

Контроллинг обеспечивает методическую, консультационную, координационную и 
инструментальную базу для поддержания основных функций менеджмента, в том числе 
функций планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки ситуации для принятия 
стратегических и оперативно- тактических управленческих решений. В связи с этим 
представляется целесообразным сделать акцент на информационно - аналитической  
методической поддержке системы менеджмента по всем функциям управления для 
достижения стратегических оперативных целей предприятия [3]. 

Итак, одна из функций службы контроллинга – систематизация инструментария в 
целях повышения эффективности принимаемых  менеджментом предприятия  решений, 
использования этого инструмента на регулярной основе в нужное время с учетом единого 
информационного обеспечения и унифицированных методик. 
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Значительно меньше внимания уделяется выработке стратегии предприятия. По 
данным исследования было выявлено, что документ, в котором определяется концепция 
развития предприятия на несколько лет, имеется только у 48% предприятий [5].  

В  Казахстане  возникли объективные условия для формирования и развития 
контроллинга: 

 - развитие частного предпринимательства, появление эффективных 
собственников, озабоченных не столько вопросами приобретения новой собственности, 
сколько эффективным использованием уже имеющейся; 

- владельцы бизнеса, менеджмент нередко не имеют достаточного опыта 
управления в быстроизменяющихся условиях, контролирования бюджета и финансовых 
потоков. Обеспечение жесткой финансовой дисциплины сейчас уже недостаточно. От 
технологии бюджетирования нужен переход к технологии контроллинга, который 
способен существенно улучшить управление бизнесом с учетом возрастающих 
требований; 

- разработка и внедрение инновационных управленческих информационных 
технологий, компьютеризация не только отдельных звеньев (учета и т.д.), но и переход к 
комплексной компьютеризации управления всей деятельностью предприятия; 

 - стабилизация  социально-экономической  ситуации  и улучшение условий 
хозяйствования в стране создает предпосылку лучшего применения последних 
достижений современного менеджмента, основой которого выступает контроллинг. 
Отечественные компании получают новые возможности для внедрения инновационных 
технологий управления; 

- политическая стабильность и экономических рост ведут к наращиванию 
иностранных инвестиций, в том числе и прямых. Западные компании, приходя в 
Казахстан, используют собственные технологии управления, все шире привлекая в 
менеджмент и казахстанских специалистов; 

- внедрение международных стандартов бухгалтерского учета дает 
дополнительные   импульсы  совершенствованию  управления,  особенно  при внедрении 
контроллинга. Финансовый, налоговый и управленческий учеты становятся более 
самостоятельными, что формирует условия для их дальнейшего развития; 

- менеджмент  предприятий интенсивно пополняется молодыми специалистами с 
современным западным  или отечественным бизнес-образованием. Это помогает 
процессу восприятия новых идей и применения самых лучших технологий управления, 
особенно контроллинга  [6]. 

На основе  проведенных исследований, можно выделить широкий спектр задач 
стоящих перед контроллингом в системе эффективного управления предприятиями: 

-  оценка эффективности менеджмента компании; 
-  выявление «узких мест» в деятельности компании и определение предотвращающих 

и уменьшающих их механизмов внутреннего контроля; 
- исследование и разработка предложений по вариантам трансформации компании 

(реорганизация, реструктуризация, реинжиниринг, поглощение, ликвидация);  
-  организация комплексного подхода к системам учета и анализа компании; 
- согласование бизнес-процессов с параметрами внешней и внутренней среды 

предприятия 
-  адаптация стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды;  
-  согласование оперативных планов со стратегическим планом развития предприятия 

(организационной системы); 
-  координация и интеграция оперативных планов по бизнес-процессам;  
-  обеспечение прозрачности финансов, процессов и стратегий; 
-обеспечение менеджеров оперативной и достоверной информацией о финансовом 

состоянии предприятия [7]. 
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Для выполнения данных задач необходимо изучить истоки их появления. Изучение 
эволюции и развития концептуальных подходов к контроллингу  поможет проникнуть в суть 
поставленных задач, определить предпосылку их появления и решить проблемы по 
внедрению механизмов контроллинга. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ 
 

The article deals with the Theory of Constraints (TOC) as one of the most effective modern methods of process 
control. Using of effectiveness and practicality of these methods in the domestic confectionery companies has been 
proven. Accounting system of cash income (Throughput Accounting, TA) has been proposed to optimize production 
resources. 

Keywords: theory of constraints (TOC), management accounting, industrial management, net cash income, 
operating costs, limiting factors. 

 
У статті досліджена Теорія обмежень (ТОВ), як один з найефективніших сучасних методів 

управління виробничим процесом. Доведена його ефективність і практичність використання на вітчизняних 
кондитерських підприємствах. Запропонована система обліку чистого грошового доходу (Throughput 
Accounting, TA) з метою оптимізації виробничих ресурсів. 

Ключові слова: Теорія обмежень  (ТОВ), управлінський облік, виробничий менеджмент, чистий 
грошовий дохід, операційні затрати, обмежуючі чинники. 
          

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах глобалізації, загострення 
конкуренції, зростання витрат і інфляції, було наочно продемонстровано, що зміна тільки 
системи управління без перебудови виробничих технологій, внутрішніх комунікацій, 
відносин зі споживачами не дозволить підприємству зайняти лідируюче положення на ринку. 
Зміна господарського механізму вимагає змін і вектору управління, тобто інформаційна 
система обліку для управління повинна розширитися до глобальної інформації, щоб кожний 
менеджер на різних рівнях управління отримав інформацію, яка була би корисною, зокрема, 
для виконання його функцій, і для підприємства в цілому. 

Проте, сьогодні відсутні наукові дослідження по даній проблемі в кондитерській 
галузі. Крім того, в умовах фінансової кризи проблеми інформаційного забезпечення  спільні 
з дослідженнями виробничих ресурсів. 

http://www.vestnik-kafu.info/authors/142/�
http://www.vestnik-kafu.info/authors/139/�
http://www.vestnik-kafu.info/journal/4/�
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Системи, що поєднують виробничий менеджмент і управлінський облік, з'явилися в 
1940-х роках у Японії. Спочатку це була лінія «Канбан», яка потім була систематизована і на 
її основі побудована нова лінійна виробнича система під назвою «Модель Тойоти» [1, с. 157]. 

Нова модель виробництва спиралася на ряд принципів: 
1) виробляти тільки те, що має попит, і тоді, коли цей попит виникає - у результаті 

фахівці «Тойоти» розробили систему сигнальних карт «Канбан», що відкривалися на нове 
купівельне замовлення, дозволяючи закупівлю матеріалів і роботу машин в обсязі, 
необхідному для його виконання; 2) збалансувати виробничі процеси так, щоб не виникало 
надлишкових невикористаних потужностей, що призвело до скорочення накладних витрат, 
ліквідації запасів матеріалів і готової продукції і дозволило працювати «з коліс»; 3) усувати 
виробничі процеси, що не приносять доходу (реінжиніринг бізнесів-процесів); 4) створювати 
«виробничі ланцюжки» з постачальниками, замовниками, сервісними компаніями і 
фінансовими інститутами, що збалансувало б виробничі цикли усередині галузі і ринку, 
забезпечивши безперебійну роботу і кооперацію компаній. 

Елементи виробничої філософії «Тойоти» були запозичені багатьма управлінськими 
концепціями й в сучасний період успішно застосовуються в усьому світі.  

Однією з них є теорія обмежень (Theory of Constraints, TOC), ідея якої була 
сформульована Еліяхом Голдраттом у серії публікацій,  виданих у 1980-х роках [2, 3]. 

Через низьку конкурентноздатність товарів на світовому ринку, високі витрати, 
знецінення гривні, слабкий економічний ріст, незбалансований і нестабільний виробничий 
процес вітчизняним виробничим підприємствам теж слід шукати відповідні інструменти з 
метою оптимізації виробництва, зокрема корисно було б спробувати застосувати теорію 
обмежень у виробничому процесі.  

Відомо, що існують проблеми в практичній діяльності підприємств, які можливо 
вирішити лише на стику різних галузей знань: менеджменту виробництва, обліку і контролю. 
Тому нами були використані дві системи – управлінського обліку по ТОВ або обліку чистого 
грошового доходу (Throughput Accounting, TA) і управлінського обліку затрат за 
традиційною системою, що дозволило нам сформулювати висновки щодо ефективності цих 
систем та їх впливу на величину прибутку від основної діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню питань, пов’язаних з 
управлінським обліком, присвячені дослідження таких науковців як Т. Корбетт, Л. В. 
Нападовська, Н. Хананова, Ч. Т. Хорнгрен та ін. Теорію обмежень та її застосування на 
промислових підприємствах досліджували в свої працях С.Гвоздьов,  В.Р. Шевчук, В.В. 
Вальчук, Н.П. Михайлишин, В.Є. Козак, О. Федурко, У. Детмер та ін. 

Аналіз праць цих вчених дозволяє констатувати неоднозначність визначення 
основних положень Теорії обмежень та недостатність обґрунтування її правил щодо 
прийняття рішень. 

Досліджуючи проблеми управління, Том Элбрайт і Марко Лэм відзначають: «За три 
останні десятиліття роль управлінського обліку еволюціонувала від функцій виміру, оцінки і 
відображення в звітності бізнес-операцій до рівноправного членства в команді управлінської 
науки, маркетингу, фінансів і інших дисциплін, що становлять сучасні управлінські 
ініціативи» [1, с. 157]. 

У зв’язку з цим нами була сформульована наступна мета: дослідження теорії 
обмежень та розробка практичних рекомендацій щодо її використання з метою оптимізації 
виробничих ресурсів на прикладі підприємств кондитерської галузі.  

Викладення основного матеріалу. Теорія обмежень складається з двох 
взаємозалежних концепцій: виробничого менеджменту - оптимізованої технології 
виробництва (Optimized production Technology, OРТ) і системи обліку і контролю фінансових 
показників, яку Э. Голдратт назвав обліком чистого грошового доходу (Throughput 
accounting, ТА).           

У своїй роботі «Іt's not Luck» [4] Э. Голдратт стверджував, що успіх компанії 
визначається не тим, як вона управляє витратами й іншими фінансовими показниками, а 
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ефективністю системи виробничого менеджменту відносно залучених у виробництво 
ресурсів. Саме збалансоване управління виробництвом приводить до оптимізації доходів і 
витрат.  

Основним поняттям виробничого менеджменту є виробнича потужність підприємства, 
тобто сукупність ресурсів, що використовуються для виконання поточної діяльності. 
Ідеальне виробництво відрізняється збалансованістю всіх ресурсів, що забезпечують випуск 
продукції. Звичайно ж ресурси не погоджені один з одним: одні знаходяться в надлишку, 
інші - в нестатку. Проблемні області створюються обмеженнями (Constraint), до яких 
відносяться фактори, що обмежують реалізацію виробничої програми підприємства.  

Обмеження можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх можна віднести 
платоспроможний попит, частку ринку, галузеві тенденції росту або спаду, на які 
підприємство не може впливати або впливає в обмеженій мірі. Внутрішні обмеження, які 
називаються вузькими місцями (Bottleneck) - це ресурси, при роботі яких необхідне 
завантаження виробничих потужностей перевищує максимально допустиму (практичну) 
потужність такого ресурсу.  

Будь-яка виробнича система може мати відразу кілька вузьких місць. Проте з цього 
переліку слід виділити одне, яке обмежує роботу системи в цілому. Це обмеження 
називається ресурсом, що обмежує потужність (Capacity - Constrained recourse, CCR), або 
обмеженням системи.  

Решта ресурсів не є обмежуючими і знаходяться в надлишку, оскільки на їхнє 
створення і підтримку в належному стані підприємство затрачає кошти, що не приносять 
економічної віддачі. Просте усунення задіяних у виробництві ресурсів не вирішує проблеми: 
частина з них не може бути усунена, частина - фіксована і неподільна. Э. Голдратт 
запропонував свій спосіб управління виробничим процесом, який одержав назву 
п’ятиступінчастого процесу управління обмеженнями: 

1. Ідентифікація основних обмежень системи. Для цього необхідно знайти слабкі 
місця у системі, при цьому виробничий цикл слід розбити на окремі етапи й операції, 
виміряти практичну потужність кожного з них і вибрати ділянку, яка має найменшу 
продуктивність.  

2. На другому етапі здійснюється оцінка можливих способів експлуатації обмеження. 
Метою оцінки є виявлення методів роботи з обмеженнями. Зрозуміло, що дане обмеження 
потрібно вилучити з виробничого циклу, але згідно з теорією обмежень ми повинні 
врахувати його для прийняття правильного управлінського рішення.  

3. Підпорядкування інших ресурсів прийнятому рішенню на попередньому етапі. Всі 
інші ресурси повинні працювати зі швидкістю обмеження. 

4. Аналіз і зміна існуючих обмежень. На даному етапі розглядають причини, що 
роблять ресурс обмежуючим, і оцінюють можливості по збільшенню його продуктивності.  

5. Аналіз ефективності робіт, проведених на попередніх етапах. Якщо в результаті 
розпочатих дій потужність обмеження збільшилась, то може з’явитися нове обмеження з 
числа вузьких місць – стосовно нього весь процес повторюється, тобто необхідно 
повернутися до першого кроку, тому що вузьке місце змінило дислокацію. 

Зарубіжні науковці, до області управлінського обліку відносять все те, що входить у 
так зване середовище триваючого росту (Continuous Improvement), у тому числі системи, які 
не виконують облікових функцій і елементи управління, що включають: загальне управління 
якістю (Total Quality Management), лінійне виробництво (модель line production компанії 
«Тойота»), виробництво «точно в термін» (Just in Time) і інші. 

Специфіка організації виробничих потоків, прийнята в теорії обмежень, породила 
особливі технології обліку й контролю фінансових показників, відомі як облік чистого 
грошового доходу (Throughput асcounting, ТА). Мета власників компанії, на думку 
прихильників теорії обмежень, не може полягати в максимізації прибутку, що є 
бухгалтерським показником у чистому вигляді, залежить від методів розрахунку і не завжди 
означає притік грошового еквіваленту.  
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Система оцінки економічної ефективності включає три показники.                                                
1.   Чистий грошовий доход (Throughput, T) - сальдо надходжень грошових коштів за 

звітний період:                                                                          
Т = R - VC                                            (1) 

де R — виручка від реалізації, обчислена касовим методом;     
VC — сплачені змінні витрати, у тому числі:                                                 
- прямі матеріальні витрати на виробництво готової продукції, від продажу якої 

отримана виручка;                                                             
- субконтрактні витрати (комісійні винагороди посередникам, що одержали функції 

по виконанню контракту на продаж);      
- мито;                                                                                           
- витрати по доставці продукції покупцеві, що були здійснені силами сторонніх 

організацій.    
2. Величина і вартість запасів (Inventory, I). Запаси трактуються: 1) як сума коштів, 

витрачених на покупку виробничих ресурсів; 2) як вартісна оцінка наявних матеріальних 
оборотних активів (напівфабрикатів у незавершеному виробництві, нереалізованих залишків 
готової продукції).  

Запаси розглядаються, з одного боку як частина чистого грошового доходу, 
«відібраного» в акціонерів, з іншого - як відволікання в зобов'язання власного або 
позикового капіталу, що буде заповнений лише після продажу цих активів. В оцінку запасів 
входять тільки витрати по їх оплаті постачальникам. 

Транспортно-заготівельні витрати у вартості запасів не враховуються, оскільки не 
збільшують зовнішніх зобов'язань, що виникли при їх створенні. Отже, напівфабрикати 
власного виробництва і готова продукція також будуть оцінюватися по прямих статтях 
витрат сировини і матеріалів. 

3. Операційні витрати (Operating Expense, OE) — це постійні витрати, що мають місце 
при здійсненні основної діяльності, вони забезпечують процес трансформації запасів у 
чистий грошовий дохід і включають наступні статті затрат:                                                                 

- прямі витрати на оплату праці;                                                      
- амортизацію; 
- загальновиробничі витрати; 
- ТЗВ, що здійснюються силами підприємства; 
- витрати по доставці, доробці, збереженню й обслуговуванню запасів;                                          
- адміністративні витрати. 
Прямі витрати на оплату праці, які визнаються змінними в традиційних системах 

управлінського обліку, у теорії обмежень включаються до складу постійних витрат, що 
називаються операційними витратами.  

Спроби впровадження системи обліку чистого грошового доходу в практику 
вітчизняних компаній будуть наштовхуватися на ряд протиріч з існуючою методологією 
обліку. Першою проблемою є невідповідність порядку оцінки запасів готової продукції за 
правилами обліку чистого грошового доходу принципам національних і міжнародних 
стандартів. Так згідно П(с)БО 9 «Запаси» готову продукцію оцінюють за одним з таких 
методів: ідентифікованої собівартості; середньозваженої собівартості; собівартості перших 
за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу.  МСФО 2 
«Запаси» вимагає включення накладних виробничих витрат у вартість продукції, 
допускаючи в окремих випадках оцінку по справедливій вартості або за чистою вартістю 
реалізації [5]. 

На основі даних звіту про виробництво і реалізацію печива «Іриска» кондитерської 
фабрики «Стріла» (табл. 1), проведемо порівняльний аналіз розрахунку виробничої 
собівартості готової продукції й оцінки прибутку (збитку) від її реалізації за традиційною 
методикою управлінського обліку і методикою обліку чистого грошового доходу [5]. 
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Таблиця 1 
Звіт про виробництво і реалізацію печива «Іриска» за місяць 

Показники 
Умовні 

позначення 
Сума, грн. 

1. Обсяг виробництва, т V 8,0 
2. Обсяг реалізованої продукції, т R 6,135 
3. Ціна реалізації 1 т, грн. P 13083,33 
4. Обсяг придбаних матеріалів, т M 9,2 
5. Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), грн. C 1563,92 
6. Купівельна ціна 1 т матеріалів, грн.  m 5671,39 
7. Фактично витрачено матеріалів на виробництво 1 т продукту, т  n 1,149 
8. Затрати на оплату праці виробничих робітників, грн. ZOP 14634,16 
9. Загальновиробничі затрати, грн. ZVZ 18947,52 
10. Адміністративні затрати, грн. MenС 9464,4 
11. Затрати на збут, грн. MarC 6080 
 

Так як, згідно П(с)БО 16 «Витрати» до виробничої собівартості продукції 
включаються:  

- прямі матеріальні затрати; 
- прямі затрати на оплату праці; 
- інші прямі затрати; 
- змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі затрати, то 

розрахуємо собівартості одиниці готової продукції по традиційній методиці тобто, 
визначимо, як:  

1) калькулюється собівартість 1 т придбаних матеріалів з урахуванням ТЗВ; 
2) розраховуються затрати на одиницю готової продукції за статтями затрат згідно 

традиційної системи управлінського обліку.  
Розрахунок згрупуємо в табл. 2.  

Таблиця 2 
Розрахунок виробничої собівартості 1т печива «Іриска» згідно традиційної системи 

управлінського обліку 

Показники 
Умовні 

позначення 
Спосіб 

розрахунку 
Сума, грн. 

1. ТЗВ, що враховані в 1 т придбаних матеріалів tzv C/M 170 
2. Собівартість 1 т матеріалів sm tzv + m 5841,39 
3. Прямі затрати матеріалів на 1т готової продукції mz sm x n 6611,76     

4. Прямі затрати на оплату праці на 1 т готової продукції zop 
 

ZOP/V 1829,27 

5. Загальновиробничі затрати на 1 т готової продукції zvz ZVZ/V 2368,44 
6. Виробнича собівартість 1 т готової продукції vs mz + zop + zvz 10909,47 

 

Виходячи з даних виробничого звіту (табл. 1), визначаємо: 
1) собівартість 1 т придбаних матеріалів:  

sm = tzv + m = 170 + 5671,39 = 5841,39 грн.; 
2) суму прямих затрат матеріалів, що враховуються в 1т готової продукції, для цього 

використовуємо наступну формулу: 
mz = sm x n = 5841,39 х 1,149 = 6711,76 грн.;  

3) суму прямих затрат на оплату праці, що  враховуються  в 1 т готової продукції: zop 
= ZOP/V = 14634,16/ 8,0 = 1829,27 грн.;  

4) суму загальновиробничих затрат, що враховуються  в 1 т готової продукції: zvz = 
ZVZ/V = 18947,52/ 8,0 = 2368,44 грн.; 

5) виробничу собівартість 1 т готової продукції, яка складається з суми прямих затрат 
матеріалів, прямих затрат на оплату праці, загальновиробничих затрат: 

vs = mz + zop + zvz = 6711,76 + 1829,27 + 2368,44 = 10909,47 грн. 
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Отже, згідно розрахунків собівартості одиниці придбаних матеріалів і виробничої 
собівартості одиниці готової продукції за традиційною методикою визначили, що 
собівартість 1 т придбаних матеріалів sm = 5841,39 грн., а виробнича собівартість 1 т готової 
продукції  vs = 10909,47 грн. 

Далі, визначимо прибуток (збиток) від основної діяльності по традиційній методиці, 
поступово віднімаючи від чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 
загальновиробничі затрати і затрати на збут. Всі розрахунки зведемо в табл. 3. 

Таблиця 3 
Розрахунок прибутку (збитку) від основної діяльності за  традиційною методикою 

управлінського обліку 

Показники 
Умовні 

позначення 
Спосіб 

розрахунку 
Сума, 
тис. грн. 

1. Чистий дохід від реалізації продукції TR R x P 80266,23 
2. Собівартість реалізованої продукції PC vs x R 66929,60 
3. Валовий прибуток (збиток) GM TR – PC 13 336,63 
4. Прибуток (збиток) від основної діяльності SM GM – MenC-МarC  (2207,77) 

 

Виходячи з проведеного розрахунку (табл. 3) бачимо, що  чистий доход від реалізації 
продукції складає TR = R x P = 6,135 х 13083,33 = 80266,23 тис. грн., собівартість 
реалізованої продукції PC = vs x R = 10909,47 х 6,135 =  66929,60 тис. грн.,  валовий 
прибуток GM = TR – PC = 80266,23 - 66929,60 = 13336,63 тис. грн., а від основної діяльності 
отримали збиток у сумі  
SM = GM – МеnC - MarC = 13336,63 – 9464,40 – 6080,0 = -2207,77  тис. грн.  

Розрахунок собівартості і прибутку (збитку) від основної діяльності за методикою 
чистого грошового доходу представлений у табл. 4. 

Таблиця 4 
Розрахунок собівартості і чистого прибутку (збитку) за методикою чистого грошового 

доходу 

Показники 
Умовні 

позначення 
Спосіб 

розрахунку 
Сума, 
тис. грн. 

1. Чистий дохід від реалізації продукції TR R x P 80266,23 
2. Собівартість реалізованої продукції по 
прямих матеріальних затратах 

MZ R x m 34793,98 

3. Чистий грошовий дохід T TR – MZ 45472,25 
4. Операційні витрати OE C+ZOP+ZVZ+MenC+MarC 50690,0 
5. Чистий прибуток (збиток) SM T - OE (5217,75) 

 

Провівши розрахунок собівартості і прибутку (збитку) від основної діяльності по 
методиці чистого грошового доходу (табл. 4) бачимо, що результативні показники 
відрізняються від показників, розрахованих по методиці традиційного управлінського обліку 
затрат, а саме:  

1) показник собівартості реалізованої продукції по прямих матеріальних затратах MZ 
= R x m = 6,135 х 5671,39 = 34793,98 тис. грн. значно менший, ніж показник собівартості 
реалізованої продукції, визначений традиційно (див. табл. 3) -  PC = 66929,60 тис. грн.; 

2) відповідно відрізняється і показник чистого грошового доходу  
T = 45472,25 тис. грн. від показника валового прибутку GM = 13 336,63 тис. грн.,  тобто T 
значно перевищую GM; 

3) прибуток (збиток) від основної діяльності, розрахований за традиційною 
методикою управлінського обліку SM = (2207,77) тис. грн., як і чистий прибуток, 
розрахований за методикою чистого грошового доходу SM = (5217,75) тис. грн. мають 
від’ємні значення, тобто збиток за звітний період. 

Отже, наведений розрахунок показує збитковість операцій при використанні 
методики чистого грошового доходу оцінки запасів і традиційної методики управлінського 
обліку. У системі створені запаси готової продукції. Якщо на кінець періоду їх кількість 
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зменшиться порівняно з аналогічними даними початку періоду, то результати розрахунків за 
методикою ТОВ відобразять збільшення прибутку.  

Системний підхід Теорії обмежень дозволяє виявити вузьке місце системи і через 
управління ним досягнути швидких та стійких результатів. Тобто перш, ніж поліпшити 
результат діяльності підприємства, необхідно чітко визначити його мету, а потім виявити 
вузькі місця процесу, які заважають досягненню головної мети, обмежуючи виробничий 
процес. Cаме про це наголошує Корбетт Т.: «Під час поліпшення будь-якого процесу 
необхідно знайти ці обмеження і управляти системою, знаходячи способи їх розширення – це 
дозволяє концентруватися на найважливіших моментах підвищення ефективності системи» 
[6, с.27]. 

Однак, недостатньо провести разові заходи щодо усунення обмежень. Цей процес має 
бути постійним та комплексним, оскільки з усуненням одного обмеження діяльності 
підприємства можуть виникнути інші [7, с. 34 ]. 

Висновки та перспективи подальших розробок. Основна задача Теорії обмежень – 
виявити, яких саме ресурсів та можливостей не достає підприємству для збільшення 
виробництва та прибутку і розробити заходи щодо їх мобілізації. Проблемні області 
створюються обмеженнями, до яких відносяться фактори, що лімітують реалізацію 
виробничої програми підприємства. 

Таким чином, до основних факторів, що визначає Теорія обмежень відноситься, по-
перше, те, що всі ланки виробничого ланцюга мають різну продуктивність, по-друге, 
прагнення максимізувати локальну ефективність призводить до виникнення великих обсягів 
незавершеного виробництва, низьких фінансових показників тощо. Тому, перш за все, 
виробничий цикл потрібно адаптувати до можливостей вузького місця, а потім вжити заходів 
для усунення виявленого обмеження системи. Тобто в управлінському обліку на основі ТОВ 
головне – це нарощення пропускної здатності вузького місця, а синхронізація режиму роботи 
всього виробничого ланцюга, ритм якої має задавати обмеження системи. 

Ефективність та практичність прийняття управлінських рішень на основі Теорії 
обмежень на вітчизняних підприємствах кондитерської галузі являються перспективами 
подальших розробок. 
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Современные открытия в области информационных технологий приводят к возможности реализации  
новой модели бухгалтерского учета, обладающей возможностями решения сложных задач обработки 
информации.  «Интеллектуальные» информационные технологии могут найти применение в решении многих 
задач бухгалтерского учета. В статье предложен алгоритм решения одной из таких задач - разработки 
учетной политики организации, адекватной изменяющимся экономическим  условиям. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация, информационные технологии 
 

Завдяки розвитку інформаційних технологій з'явилися можливості практичної 
реалізації мережевої обробки даних, мультистандартного  обліку, застосування складних 
математичних методів обробки інформації. Крім того, створення програмних засобів 
інтелектуального класу дозволило розширити можливості експертних систем у 
бухгалтерському обліку. Широкого поширення набувають довідково-правові системи, 
вбудовані класифікатори і контентний пошук. Бухгалтерський облік є однією з функцій 
управління і обмін інформацією з іншими підсистемами в умовах тотальної комп'ютеризації 
управлінських процесів стає необхідністю. Звіти, отримані з різних підсистем, проходять 
тривале узгодження на усіх рівнях організаційної структури підприємства. Ці та інші 
проблеми дозволяє вирішити інтеграція різних використовуваних інформаційних систем і 
систем ручної обробки даних в єдину інформаційну систему. Така система підтримує 
багатоаспектний аналіз даних, ухвалення рішень в складних ситуаціях, управління 
корпоративними базами даним і знань, експертні системи  навчання персоналу. 

Питання моделювання інтелектуальних технологій бухгалтерського обліку та аналізу 
розроблялися  Т.В. Бочулею, Н.Л Савицкою, М.Ф. Денищуком,  М. Пушкарем, Д. В. 
Чистовим [1-3]. Принципова схема роботи гнучких динамічних комп'ютерних систем 
запропоновані Харитоновим С. А. [5, с11]. Проблеми побудови експертної системи в 
управлінському обліку розглядалися В. А. Черновим [6, с.117]. О. В. Рожновою були 
запропоновані критерії оцінки ефективності інформаційного простору організації [4, с.89]. 

На сьогоднішній день напрямок досліджень змістився в бік побудови єдиного 
інформаційного простору - сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення і 
використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на 
основі єдиних принципів і за загальними правилами, забезпечують інформаційну взаємодію 
організацій і громадян, а також що задовольняють їх інформаційні потреби. Інформаційний 
простір складається з головних компонентів [5, с.11]: 

- інформаційних ресурсів, що містять дані, відомості і знання; 
- організаційних структур, що забезпечують збір, обробку, зберігання, пошук і 

передачу інформації; 
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- засобів інформаційної взаємодії (програмно-технічних, організаційно-нормативних), 
що забезпечують доступ на основі інформаційних технологій. 

У процесі побудови єдиного інформаційного простору виникає ряд технічних та 
організаційних проблем, які визначають тенденції розвитку сучасних інформаційних 
технологій.  

Першим  напрямом досліджень є пошук способів інтеграції різних програмних 
засобів. Інтеграція бізнес-додатків інформаційних систем здійснюється в наступних трьох 
основних сферах. Інтеграція додатків в конкретній організації реалізується через 
впровадження системи управління ресурсами підприємства ERP. ERP- системи підтримують 
високу інтеграції внутрішніх даних і додатків. Вони використовуються на практиці більше 
двох десятиліть, але бізнес-середовище, що змінюється, виявило також і їх недоліки, 
основним з яких є переважний акцент на реалізації функціонування внутрішніх бізнес-
процесів.  

Ще однією тенденцією розвитку інформаційних технологій є новий погляд на відмову 
від закритих систем і перехід до відкритості [5, с.15]. 

Третьою серйозною проблемою і напрямом розвитку інформаційних технологій є 
розширення технічних можливостей передачі і зберігання даних. 

Розроблено спеціалізовані програмні засоби для підтримки управлінських рішень на 
різних рівнях управління. Так, на оперативному рівні застосовуються концепції SCM 
(управління ланцюжками постачань), MRP (управління виробництвом), CRM (управління 
взаємовідносинами з клієнтами). На тактичному рівні управління використовуються 
програмні продукти класу BI (бізнес-аналітика), Project Expert (інноваційне проектування). 
Для обліково-аналітичного забезпечення стратегічного рівня управління призначені панелі 
індикаторів Системи збалансованих показників BPM/BSC. 

Досягнення в області інформатики, кібернетики і інформаційних технологій 
дозволяють значною мірою зняти обмеження по трудомісткості облікових операцій, обробці 
масивів статистичних даних, змінити підходи до процесів зберігання, передачі економічної,  
й у тому числі бухгалтерській інформації. 

Збільшення швидкості обробки інформації, об'ємів оперативної пам'яті, застосування 
мережевих технологій  розширює можливості обліково-аналітичних служб по періодичності 
представлення звітності, підвищенню рівнів аналітики, введенню нормативних показників у 
систему рахунків, числових показників безліч відособлених підрозділів. Використання 
спеціалізованих програмних засобів створює реальні передумови до вивчення взаємозв'язку 
рахунків за допомогою методів лінійної алгебри, засобів комп'ютерного моделювання. 

У основу нових систем бухгалтерського обліку, на відміну від традиційних, мають 
бути покладені два принципи - управління невизначеністю і самонавчання. У процесі 
функціонування системи відбуватиметься збір, кодування, зберігання інформації у вигляді 
бази знань,  що складається з описів, співвідношень і процедур, що відносяться до 
бухгалтерського обліку, менеджменту, економічного аналізу, аудиту, статистики. Система 
повинна виконувати такі складні класи завдань, як інтерпретація, діагностика, налагодження, 
конструювання, планування, моніторинг, інструктаж,  а також прояснення і розширення 
знань за рахунок автоматичного виявлення нових знань та накопиченого досвіду. 

Найпростіша експертна система працює як вичерпний пошук,  з використанням 
монотонних міркувань у зворотному напрямі, доповнений числовою евристичною 
комбінаційною функцією, що дозволяє ранджувати конкуруючі гіпотези. Така система може 
справлятися із завданнями діагностики та інтерпретації обмеженої складності.  

При проектуванні систем штучного інтелекту віддається перевага проблемно-
орієнтованим стратегіям рішення завдань. Для отримання експертних оцінок 
використовуються різні методи статистичної обробки даних. Для коректного застосування 
статистичних методів обробки даних потрібні значні за об'ємом сукупності  даних про 
аналогічні за характером економічні процеси, збір і накопичення яких на практиці далекі від 
досконалості. Виправлення ситуації можливе за умови проведення кардинальної перебудови 
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процесів збору статистичної інформації, посилення заходів адміністративної 
відповідальності  за порушення порядку здачі статистичної звітності, підвищення якості 
автоматизації роботи статистичної служби. 

Іншою особливістю інформаційних  систем інтелектуального типу є механізм 
самонавчання - динамічні зміни системи при отриманні нових знань про світ, що оточує її, і 
способи поведінки в нім. Результатом функціонування системи є база знань, вміст якої 
оформляється, зв'язується між собою і представляється так, щоб за допомогою спеціальних 
програмних засобів його можна було використати для генерації нових знань і рішень для 
управління конкретним проектом. 

Відкритість інформаційних систем забезпечується за рахунок розробки 
загальнодоступних стандартів. Однією з таких ініціатив останнього десятиліття в обліково-
аналітичній практиці є створення XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language, букв. 
«розширювана мова ділової звітності»). XBRL — відкритий стандарт для представлення 
фінансової звітності в електронному вигляді, його формат заснований на розширюваній мові 
розмітки XML. Одне з призначень XBRL полягає в уявленні і передачі  фінансової звітності 
компаній. Специфікація мови XBRL розробляється і публікується незалежною міжнародною 
організацією XBRL International, Inc. Стандартизований обмін інформацією досягається за 
рахунок використання метаданих, визначених в переліку таксономії. Таксономія містить 
визначення та властивості окремих елементів фінансових звітів, а також властивості 
взаємовідносин між цими елементами. 

«Інтелектуальні« інформаційні технології можуть знайти застосування в рішенні 
багатьох завдань бухгалтерського обліку. Одним з таких завдань є розробка облікової 
політики організації, адекватної економічним  умовам, що змінюються.  

Сучасним рішенням проблеми зберігання економічної  інформації і забезпечення її 
безпеки є «хмарні» технології - технології обробки інформації, особливістю яких є те, що 
комп'ютерні ресурси і потужності надаються як Інтернет - сервіс, а програмне забезпечення 
здається в оренду. Робота «в хмарі» значно знижує витрати компанії на комп'ютерний 
супровід. 

За наявності внутрішніх або зовнішніх ознак необхідності зміни облікової політики 
проводиться аналіз можливих варіантів за допомогою звернення до бази знань, що 
функціонує в «хмарі», тобто в сховищі інформації. 

Таким чином, основні вимоги до сучасної інформаційної системи бухгалтерського 
обліку полягають в наступному: вона має бути відкритою системою, що вільно інтегрується з 
системами партнерів по бізнесу; використати можливості концентрації облікової інформації 
в хмарних сховищах;  мати логічну структуру побудови за типом «штучний інтелект» або 
«експертні системи». Тільки така інформаційна система може стати по-справжньому 
потужним інструментом пізнання економічної дійсності. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

У статті розглянуто аспекти моніторингу господарюючих суб’єктів. Наголошено на важливому 
значення облікового забезпечення при проведенні моніторингу з метою прийняття ефективних управлінських 
рішень. 
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The aspects of monitoring for the subjects of the economic activity are studied in this article. It is marked the 
important value of  accounting for monitoring with the purpose of acceptance of effective administrative decisions.  

Key words: accounting, monitoring, management, agriculture enterprises, activity. 
 

Для ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств необхідна 
об’єктивна та достовірна інформація про господарські процеси, результати діяльності, 
фінансовий стан організацій. Інформація повинна бути сформована з урахуванням 
організаційно-правової форми підприємств, специфіки їх господарювання та врахування 
галузевих особливостей аграрного бізнесу. Облікове забезпечення, відображуючи 
господарські процеси, є одним із джерел отримання даної інформації для проведення 
моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств. Проте, нині відчувається 
низький рівень практичної дієвості обліково-інформаційних систем. 

Вагомий внесок у дослідження проблем організації системи моніторингу діяльності 
сільськогосподарських підприємств здійснили науковці В. Галіцин, Б. Данилишин, 
А. Джекобс, Т. Загорна, Л. Іщенко, О. Коляда, Р. Корд, Л. Костирко, Р. Лепа, Р. Манн, 
О. Мозенкова, Ю. Мороз, Г. Савицька, В. Савчук, В. Ситник, О. Соколова, Є. Павлюк, 
О. Пенькова, В. Плиса, М. Пугачова, В. Чепурко, Г. Швиданенко, Й. Шумпетер та інші. 
Разом з тим, потребують подальшого обґрунтування визначення місця та ролі облікового 
забезпечення як основи моніторингових досліджень діяльності сільськогосподарських 
підприємств. 

В умовах розбудови інформаційного суспільства зростає роль облікового 
забезпечення як складової інформаційного моніторингу у всіх сферах життєдіяльності 
людини. Проте облікове забезпечення в Україні не є досконалим. Зокрема, система обліково-
інформаційного забезпечення моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств 
має суттєві недоліки, які негативно впливають на своєчасність і обґрунтованість 
управлінських рішень. Відчувається недостатність інформації, адекватної потребам суб’єктів 
ринку [1]. Відсутність якісної, повноцінної, сформованої на єдиних принципах, адекватно 
трансформованої та чітко систематизованої інформаційної бази даних для обґрунтування 
управлінських рішень стратегічного характеру призводить до того, що на вищий рівень 
менеджменту підприємства часто надходить суперечлива та неспівставна інформація, яку 
значною мірою можна вважати «дезінформацією» [2]. Як наслідок, підвищується небезпека 
ухвалення аграріями помилкових рішень, збільшується можлививість негативних наслідків 
небажаного розвитку подій, втрачаються прибутки, стримується розвиток інвестиційної та 
інноваційної діяльності у сільському господарстві. 
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Сьогодні Україна – це одна з найбільших країн Європи, де надзвичайно сприятливі 
умови для сільськогосподарського виробництва [3]. Проте сільське господарство потребує 
від Уряду чітких та упорядкованих дій на внутрішньому та зовнішніх аграрних ринках, 
заходів з підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств. Серед 
ключових факторів вирішення цих проблем є розбудова системи Державного моніторингу 
аграрного ринку з ефективним обліково-інформаційним забезпеченням його роботи. Проте, в 
Україні по цей час не створено Державного Центру моніторингу аграрного ринку. Відсутня 
відомча аграрна статистика, яка є додатковою інформаційною базою роботи центрів 
моніторингу міністерств сільського господарства розвинутих країн [4]. Прагнення до 
побудови функціонуючої та ефективної системи регулювання розвитком сільського 
господарства вимагає вивчення зарубіжного досвіду пошуку найбільш ефективних 
інструментів регулювання, до яких належить проведення моніторингу діяльності аграрної 
сфери. Як свідчить зарубіжний досвід, моніторинг аграрної сфери надасть змогу захисту 
сільськогосподарського товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Таблиця 1 
Загальні результати діяльності сільськогосподарських підприємств України1 

Роки 
Показники 

2010 2011 2012 2013 
2013 у %/п 
до 2010 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
сільськогосподарської продукції та 
послуг, млн. грн. 

81165,2 104082,8 132206,1 133427,9 164,4 

 у т.ч. сільськогосподарської продукції 78596,9 100681,2 128452,6 128684,8 163,7 

Прибуток (збиток) від реалізації 
сільськогосподарської продукції та 
послуг, млн. грн. 

14177,6 21833,3 22683,3 14294,1 100,8 

 у т.ч. сільськогосподарської продукції 13931,6 21530,2 22297,1 13516,8 97,0 
Рівень рентабельності сільськогоспо-
дарської діяльності, % 

21,2 26,5 20,7 12,0 -9,2 

Рівень рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції - всього, 
% 

 
 

21,5 

 
 

27,2 

 
 

21,0 

 
 

11,7 

 
 

-9,8 
у тому числі: 
зернових та зернобобових 

 
14,2 

 
26,1 

 
15,7 

 
2,4 

 
-11,8 

насіння соняшнику 62,8 55,7 45,0 28,2 -34,6 
цукрових буряків (фабричних) 16,5 35,8 15,9 3,1 -13,4 
овочів 10,3 11,1 -0,7 7,5 -2,8 
картоплі 57,5 18,6 -18,1 22,4 -35,1 
плодів і ягід 15,0 14,9 8,9 127,5 112,5 
ВРХ на м'ясо -35,4 -23,9 -28,4 -41,3 -5,9 
свині на м'ясо -7,7 -3,5 1,9 0,2 7,9 
вівці та кози на м'ясо -26,3 -36,6 -36,4 -36,2 -9,9 
птиця на м'ясо -3,6 -15,1 -6,5 -5,9 -2,3 
молоко 17,8 18,4 2,3 13,1 -4,7 

1Великі та середні сільськогосподарські підприємства, а також усі фермерські господарства, 
незалежно від їх розміру 

Джерело: [5]. 
За результатами моніторингу сільськогосподарські підприємства в 2013 р. отримали 

чистий дохід (виручку) від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг на суму 
133427,9 млн.грн., що на 52262,7 млн.грн. (64,4 %) більше ніж в 2010 р. (табл. 1). Прибуток 
від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг в 2013 р. становив 14294,1 млн. грн., 
що на 116,5 млн.грн. (0,8 %) більше ніж в 2010 р. Запорукою успіху аграрних підприємств є 
повна їх незалежність у питаннях виробництва, реалізації, ціноутворення, інновацій. Тобто, 
передача землі аграріям у приватну власність є ефективною мотивацією. Саме через 
власність і оренду можна відродити почуття господаря, стимулювати його творчі 
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можливості, підвищити продуктивність та результативність праці сільського господаря на 
землі. Проте, слід відмітити, що в 2013 р. рівень рентабельності сільськогосподарської 
діяльності становив 12,0 %, що на 9,2 % менше порівняно з 2010 р. Низька рентабельність 
спостерігається в вирощуванні зернових та зернобобових (2,4 %), цукрових буряків (3,1 %). 
Збитковим є виробництво продукції тваринництва, а саме, м'яса ВРХ (-41,3 %), м'яса овець та 
кіз (-36,2 %), м'яса птиці (-5,9 %).  

Разом з тим, в 2013 р. в 3,4 раза скоротилася державна підтримка 
сільськогосподарських підприємств за рахунок бюджетних дотацій (табл. 2). 

В Україні бракує сприятливого мотиваційного середовища, яке б сприяло підвищенню 
ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств. Одним з шляхів 
вирішення даної проблеми може стати вчасне інформаційне забезпечення моніторингу 
діяльності аграрних підприємств, що дозволить вчасне виявлення та достовірність оцінки 
проблем, проведення виваженої політики у сфері регулювання сільськогосподарської 
діяльності. 

Таблиця 2 
Державна підтримка діяльності сільськогосподарських підприємств України1 

Роки 
 

Показник 2010 2011 2012 2013 
2013 у % 
до 2010 

Отримано коштів державної підтримки за 
рахунок бюджетних дотацій, млн. грн.: 

 
1316,0 

 
729,3 

 
742,0 

 
381,9 

 
29,0 

у тому числі 
для підтримки виробництва продукції 
рослинництва 

 
 

465,5 

 
 

230,7 

 
 

184,2 

 
 

56,7 

 
 

12,2 
для розвитку твариннитва 269,5 101,1 437,0 241,7 89,7 
для здійснення заходів з відтворення водних 
живих ресурсів 

 
0,1 

 
- 

 
0,9 

 
0,1 

 
- 

за іншими видами (напрямами) державної 
підтримки  

 
580,9 

 
397,5 

 
119,9 

 
83,4 

 
14,4 

1Великі та середні сільськогосподарські підприємства, а також усі фермерські господарства, 
незалежно від їх розміру 

Джерело: [5]. 
Зважаючи на нестабільний фінансовий стан та непередбачуваність доходів 

сільськогосподарських товаровиробників виникає потреба в створенні надійної системи 
моніторингу діяльності аграрних підприємств як механізму протидії фінансовій кризі.  

Обліково-інформаційне забезпечення моніторингу повинне базуватись на  
достовірних джерелах даних. Використання показників бухгалтерського обліку для 
моніторингових узагальнень та взаємозв'язок всіх видів обліку, аналізу, контролю, принципів 
менеджменту забезпечуватимуть синергетичний ефект, що в подальшому призведе до 
прийняття ефективних управлінських рішень і, як наслідок підвищення ефективності 
функціонування сільськогосподарських підприємств. Обліково-інформаційне забезпечення 
сприятиме проведенню моніторингу чинників впливу на витрати, що є важливим для 
зниження собівартості сільськогосподарської продукції в умовах загострення конкурентної 
боротьби як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. Вчасний моніторинг діяльності 
сільськогосподарських підприємств дозволить аграріям контролювати поточну діяльність, 
планувати стратегію і тактику, впроваджувати найкращі технології, контролювати витрати, 
оптимально використовувати ресурси, вчасно впливати на результати діяльності, отримувати 
реальну економічну вигоду від вкладених в підприємство засобів. Відповідність облікової 
інформації потребам моніторингу значно підвищуватиме значення бухгалтерського обліку в 
якості основного джерела релевантної інформації для прийняття обґрунтованих рішень 
управлінським персоналом.  
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АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЯК ВАЖЕЛЯ 
УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

The comparative estimation of basic aspects of internal control procedures is conducted within the framework 
of conception management of business profitability and grounded modern approaches in relation to rational 
organization of the checking system. The special attention is spared interpretation of essence internal control and 
modern going near the selection of him classification signs. There is a necessity of improvement operating procedures 
to creation of the hierarchical system of internal control units which are tuned under the individual organizational 
structure of subject menage proper the sector of economy. 

Keywords: internal control, effectiveness, subject of menage, system. 
 

Проведено порівняльну оцінку основних аспектів внутрішньогосподарських підконтрольних процедур в 
рамках концепції управління прибутковістю бізнесу та обґрунтовано сучасні підходи щодо раціональної 
організації системи внутрішньогосподарського контролю. Особлива увага приділена трактуванню сутності 
внутрішньогосподарського контролю та сучасних підходів до виокремлення його класифікаційних ознак. 
Доводиться потреба удосконалення діючих процедур до створення ієрархічної системи 
внутрішньогосподарських підконтрольних одиниць, що підлаштовані під індивідуальну організаційну 
структуру суб’єкта господарювання відповідного сектору економіки. 

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, результативність, суб’єкт господарювання, 
системність 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Тенденційні зміни 
внутрішньогосподарських зв’язків на підконтрольних об’єктах обумовлюють потребу в 
розробці дієвих важелів впливу на рівень прибутковості діяльності підприємницьких 
структур. Вдале поєднання та вміле виокремлення структурованих центрів відповідальності 
першочергово обумовлюється потребою у відповідному налагодженні ієрархічної системи 
важелів впливу на діяльність підконтрольних одиниць. До сих пір виокремлення 
підконтрольних об’єктів відбувалося в основному на загальнодержавному рівні управління 
шляхом виокремлення низки основоположних процедур. Проте в міру прояву низки 
динамічних змін, як на міжнародному ринку капіталу так і на внутрішньодержавному 
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фінансовому ринку виникає нагальна необхідність у розробці сучасних послідовних підходів 
до виокремлення підконтрольних процедур на мікрорівні, тобто в ході виокремлення 
підконтрольних об’єктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню  теоретичних і 
методологічних аспектів обґрунтованої побудови раціональної системи 
внутрішньогосподарського контролю приділено увагу в роботах таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених, як М. Г. Басов [1], В. Д. Белік [2], М. Т. Білуха [3], Ю. А. Верига [4], Г. Л. 
Вознюк [5], О. А. Єлісєєв [6] О. І. Жук [9], А. Г. Завгородній [5],  В. Ю. Ковалевська [7], У.О. 
Марчук [8], П. Є. Матковський [9], О. М. Панченко [7], Г. О. Партин [5], О. В. Філозоп [10], 
Д. І. Шеленко [9], Н. В. Чередниченко [11] та інших.  Проблемні аспекти обґрунтовані 
науковцями на етапі поєднання елементів управління в рамках керування підконтрольними 
об’єктами на базі внутрішньогосподарських процедур є досить важливими, оскільки саме 
добре налагоджений процес внутрішнього контролю виступає дієвим важелем формування 
інформаційного забезпечення управління результативністю бізнес-процесів суб’єктів 
господарювання.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Досягнення бажаного 
рівня ефективності бізнес-процесів, створення сприятливого підґрунтя для побудови 
внутрішньогосподарської системи управління на базі раціональної системи зв’язків та 
підконтрольних характеристик забезпечує, в кінцевому вигляді, результативність діяльності 
суб’єктів господарювання. В силу таких обставин ієрархічна структура підконтрольних 
внутрішньогосподарських об’єктів дає змогу керівництву втілювати стратегічні плани, 
цілеспрямовуючи внутрішньогосподарську систему на перспективу майбутніх змін. Всі ці 
обставини обумовлюють необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямі на 
базі врахування системних та послідовних підходів в рамках чинного законодавчого 
простору.   

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є дослідження сучасних 
системних та послідовних підходів до обґрунтування основоположних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю як важеля поєднання елементів управління 
підконтрольними об’єктами, а також розробка пропозицій щодо систематизації його 
ієрархічної структури.  

 Виклад основного матеріалу дослідження. Спрямованість системи 
внутрішньогосподарського контролю будь-якого суб’єкта господарювання на досягнення 
бажаного рівня результативності бізнес-процесів за рахунок низки налагоджених 
функціональних зв’язків обумовлює потребу в дослідженні етимологічного підґрунтя 
трактування змісту  внутрішньогосподарського контролю. Так, Завгородній А.Г., Вознюк 
Г.Л., Партин Г.О. [5] трактують внутрішньогосподарський контроль, як процес перевірки 
виконання всіх управлінських рішень в ході здійснення фінансово-господарської діяльності з 
метою реалізації фінансової стратегії та запобігання кризових ситуацій, що безпосередньо 
можуть обумовити погіршення фінансового становища суб’єкта господарювання. Відповідно 
внутрішньогосподарський контроль здійснюється однойменними структурними 
підрозділами та службами підприємства. 

М.Т. Білуха [3, с.18] при визначенні змісту внутрішньогосподарського економічного 
контролю, звертає увагу на його контрольні функції, які здійснюються власниками суб’єктів 
господарювання у відповідності до чинного законодавства. Обґрунтований підхід до 
трактування змісту внутрішньогосподарського контролю присутній у дослідженнях О.В. 
Філозоп [10], згідно якого, ключове поняття трактується, як контроль ефективності 
здійснення господарської діяльності, збереження активів, проте автор робить акцент на тому, 
що слід досить коректно визначати засоби шляхом здійснення яких можна досягти 
ефективності такого контролю.   

Н. В. Чередниченко [11] зазначає, що сучасна  економічна ситуація країни та 
діяльність підприємств передбачає  здійснення комплексу заходів щодо удосконалення 
їхньої господарської діяльності, посилення контролю за раціональним та ефективним 
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використанням ресурсів та попередженням непродуктивних витрат. На думку вченого, саме 
завдяки внутрішньогосподарського  контролю з’являється можливість комплексно впливати 
на такі складові діяльності підприємства, як планування, нормування, облік та аналіз 
діяльності суб’єктів господарювання [11]. 

В свою чергу У. О. Марчук звертається до проблем класифікації 
внутрішньогосподарського контролю та визначає класифікаційні ознаки, що мають бути 
покладені в основу на підставі узагальнення низки найбільш повних ознак класифікації та 
вилучивши з них тотожні ознаки, виокремлює найважливіші ознаки, а саме: за часом 
проведення; за суб’єктами здійснення та завдань; за джерелами інформації;  за формами 
здійснення; за суб’єктами контролю; за об’єктами контролю; за об’єктами контролю; за 
функціональною метою; за повнотою охоплення; за формами організації; за цільовим 
призначенням [8]. 

Шеленко Д.І., Жук О.І., Матковський П.Є. [9] розглядають внутрішній контроль на 
засадах системності, оскільки на думку вчених він повинен забезпечувати фінансово-
господарську мікросистему підприємства з індивідуалізованими характеристиками й 
особливостями, адже саме контроль виконує конкретну цільову функцію. Відповідно 
сукупність таких мікроекономічних систем і визначає його місце за ринкових умов 
господарювання. Саме відділ внутрішнього контролю покликаний сприяти підвищенню 
результативності бізнес-процесів та перевіряти господарські операції у відособлених 
структурних підрозділах, раціональне використання трудових ресурсів, впровадження 
інноваційних технологій тощо.  

Згідно досліджень У.О. Марчук [8] в умовах поглиблення ринкових перетворень 
ефективність внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підконтрольних об’єктів 
суттєво погіршилась і, як наслідок, зросла кількість фактів економічних зловживань. В силу 
таких обставин зросла потреба в розробці такої системи внутрішньогосподарських 
підконтрольних зв’язків, яка б створила відповідне оперативне забезпечення управління 
діяльністю суб’єкта господарювання. 

Врахування підходу Чередниченко Н.В. [11] дозволяє стверджувати, що для 
раціонального становлення та побудови системи облікових концепцій й підконтрольних 
процедур є актуальним вивчення й обґрунтованих теоретичних інструментів і практичних 
внутрішньогосподарських прийомів із врахуванням специфіки функціонування у 
відповідному секторі економіки.   

Тому пропонуємо створення системи внутрішньогосподарських підконтрольних 
одиниць підлаштованих під індивідуальну організаційну структуру суб’єкта 
господарювання. Розподіл функціональних зв’язків внутрішньогосподарської системи, на 
нашу думку, слід здійснювати за рівнями підконтрольних об’єктів (в розрізі ієрархічної 
системи управління діяльністю). 

Якщо розглядати досліджуваний процес в сенсі цілковитої децентралізації, тобто на 
загальнодержавному рівні управління, то варто зазначити, що Державна фінансова інспекція 
України для виконання завдань, визначених чинним законодавством, потребує отримання 
інформації щодо підконтрольних їй установ, зокрема їх найменування, організаційно-
правову форму, адреси, відокремлені підрозділи, орган управління, керівних осіб, відсутність 
за місцезнаходженням, перебування в стані ліквідації тощо. Вказана інформація міститься в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [12]. 

Водночас слід зауважити, що підконтрольними органам Держфінінспекції є тисячі 
підприємств, уточнення такого масиву інформації шляхом надання запитів до спеціально 
уповноваженого органу з питань державної реєстрації в установленому законом порядку є 
неможливим. Вказане призводить до того, що Держфінінспекція не володіє достовірною 
інформацією щодо підконтрольних їй підприємств, установ і організацій, зокрема в частині 
підтвердження їх існування. При цьому, враховуючи терміни отримання органами 
Держфінінспекції витягів з Реєстру при направленні запитів по окремих установах, зазначена 
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інформація може втратити актуальність при проведенні термінових контрольних заходів, 
участі в судових засіданнях тощо [12]. 

Тому запровадження процедури отримання Держфінінспекцією інформації з Реєстру 
створює сприятливі умови для формування актуальної мережі підконтрольних підприємств, 
установ і організацій, що надає можливість здійснювати попередній аналіз масиву 
підконтрольних установ, проводити за допомогою системи управління державними 
фінансами їх якісний відбір на основі оцінки ризиків. Вказане знижує кількість дріб’язкових 
та малоефективних контрольних заходів, підвищить їх результативність, послабить 
фіскальний тиск на суб’єктів господарювання та зменшить втручання держави у їх діяльність 
[12]. 

Белік В. Д. [2] досліджуючи організаційно-методичні аспекти 
внутрішньогосподарського контролю, вагому увагу зосереджує на тому, що відсутність 
єдиної позиції в частині визначення елементів ієрархічної системи внутрішнього контролю 
унеможливлює їх взаємодію, що створює перешкоди для виконання завдань діяльності 
суб’єкта господарювання, та відповідно в кінцевому вигляді досягнення бажаного рівня 
результативності бізнес-процесів.  

У працях зарубіжного науковця О. А. Єлісєєва [6] розкриваються аспекти 
аналітичного забезпечення організації та здійснення внутрішньогосподарського контролю, 
теоретично обґрунтовується види аналітичних показників та процедур, як інструментів 
контролю та в розробці методики їх використання. Варто зазначити, що саме суттєвість 
впливу аналітичних процедур обумовлює необхідність їх врахування при побудові 
запропонованої ієрархічної системи. В кінцевому вигляді, застосування обґрунтованої 
системи аналітичних показників, сприятиме мінімізації ризиків настання негативних 
факторів результативності та забезпечуватиме бажаний рівень потенціалу прибутковості 
бізнесу. 

Висновки з даного дослідження. Саме завдяки добре налагодженої організаційної 
системи підконтрольних процедур створюється сприятливі умови для прийняття 
обґрунтованих, дієвих управлінських рішень. Схиляючись до думки вітчизняних науковців 
слід зазначити, що внутрішньогосподарський контроль забезпечує керівництво вищих ланок 
управління необхідним та своєчасним інформаційним забезпеченням підконтрольних 
процедур, що в кінцевому вигляді забезпечує реалізацію, як тактичних так і стратегічних 
цілей досягнення бажаного рівня результативності бізнес-процесів. За результатами 
проведеної оцінки основних аспектів внутрішньогосподарських підконтрольних процедур 
варто зазначити, що  результативність господарської діяльності на рівні окремого 
господарюючого суб’єкта  досягається, лише за умови застосування системних та 
послідовних підходів щодо організації внутрішньогосподарського контролю. Останній слід 
методологічно будувати на базі підлаштування під індивідуальну організаційну структуру 
підприємства, що за своїм змістом враховує розподіл функціональних зв’язків 
внутрішньогосподарської системи підконтрольних об’єктів відповідних рівнів.  
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В статье рассмотрены вопросы определения возможности возникновения рисков в 
автоматизированных учетных системах. Использование компьютерных и информационных технологий в 
финансовой и бухгалтерской деятельности быстро растет, что приводит к увеличению профессиональных 
опасений по поводу рисков систем учетной информации в условиях автоматизированного ведения учета. 
Проведенное исследование направлено на определение существующих рисков в деятельности экономических 
субъектов, и в частности их присутствие и способы выявления в системах учетной информации. 

Ключевые слова: риск, риск-ориентированная учетная система, системы учетной информации, 
стресс-тестирование. 

 

На деятельность экономических субъектов влияют факторы неопределенности, 
которые обусловливают возникновение различных рисковых событий, которые могут быть 
весьма существенными. В связи с этим возникает необходимость своевременной 
идентификации рисков и принятия мер, направленных на снижение возможных негативных 
последствий. 

Для достижения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности 
экономическому субъекту необходимо обеспечить безопасные условия ведения бизнеса и 
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отражать в бухгалтерской (финансовой) отчетности обоснованные, достоверные прогнозные 
данные.  

На эффективность совершаемых фактов хозяйственной жизни экономических 
субъектов оказывают влияние различные как внутренние, так и внешние факторы, поэтому 
при планировании хозяйственно-финансовой деятельности важно правильно оценить 
возможные рисковые события. 

В годовой бухгалтерской финансовой отчетности экономическим субъектам 
необходимо раскрывать информацию о потенциально существенных рисках финансово-
хозяйственной деятельности, которым они могут быть подвержены. Это позволит 
обеспечить полное и  достоверное представление о финансовом положении организации для 
потенциальных контрагентов.  

Возникновение бухгалтерского риска, как следствие некоторой неопределенности 
подвержено влиянию факторов финансово-хозяйственной среды организации. Шевелев А.Е. 
выделяет внешние и внутренние факторы. 

К факторам внешней среды относятся: законодательство; политическая ситуация в 
стране и регионе; социально-экономическая ситуация в отрасли и регионе; отношения с 
кредиторами, инвесторами, покупателями, конкурентами; природные условия, экологическая 
обстановка. К факторам внутренней среды относятся: уровень востребованности 
финансового и управленческого учета; вид деятельности; миссия и цели предприятия; 
уровень организации бухгалтерского учета.  

Совместное воздействие факторов  формирует рискованную ситуацию в учете 
организации, в рамках которой и проявляется бухгалтерский риск [3, с.166]. 

Минфин РФ рекомендует группировать риски по следующим видам: финансовые, 
правовые, страновые и региональные, репутационные и др. При этом в годовой 
бухгалтерской отчетности необходимо раскрывать информацию о качественных 
характеристиках хозяйственной деятельности: подверженность организации рискам и 
причинах их возникновения, концентрации риска, механизмам управления рисками, 
изменениям по сравнению с предыдущим отчетным годом [2]. 

Высокое развитие информационных технологий и их доступности в настоящее время 
привело к увеличению зависимости организаций в их работе от программ автоматизации в 
различных областях и на всех уровнях ведения деятельности. Организация ведения 
бухгалтерского учета у экономических субъектов была преобразована к использованию 
автоматизированных систем учетной информации, которые привели к развитию финансовой 
и административной работы и позволили значительно повысить качество принимаемых 
управленческих решений. Однако развитие систем учета сопровождалось подверженностью 
высоким рискам при применении автоматизированных учетных систем, которые были 
обусловлены, как правило, человеческим фактором в процессе пользования данными 
учетными системами. 

Увеличения информационного потока в организациях привело к значительной 
степени зависимости ведения учетного процесса от автоматизированных систем. 
Автоматизация бухгалтерского учета позволяет обработать всю поступающую информацию 
быстро и точно, в соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми к ведению 
бухгалтерского учета и сокращением непреднамеренных ошибок с целью избегания 
мошенничества в максимально возможной степени. 

Для оценки вероятности возникновения рисков систем учетной информации можно 
сформулировать следующие вопросы:  

1. Каковы риски применения автоматизированных систем учетной информации?  
2. Каковы причины рисков автоматизированных систем учетной информации?  
3. Что является возможными средствами предотвращения рисков, угрожающих 

учетной информационной системе?  
Развитие информационных технологий и их повсеместное распространение 

синхронизировало использование автоматизированных учетных систем с появлением рисков 
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информационной безопасности. Риски, которые могут снизить безопасность учетных систем 
могут быть классифицированы следующим образом:  

 внутренние и внешние риски;  
 наличие человеческого фактора или его отсутствие;  
 преднамеренные и неумышленные действия.  

Необходимую информацию для оценки вероятности возникновения  рисков в учетных 
системах можно получить с помощью оперативного учета и контроля. Сначала возможные 
риски определяются на основе бизнес-плана. Далее необходимо правильно определить 
степень влияния каждого риска по конкретному проекту и деятельности организации в 
целом. В дальнейшем оценивается вероятность наступления событий, обусловливающих 
риски. На заключительном этапе определяют степень совокупного риска по отдельным 
группам рисков, что дает возможность разработать перечень мер, позволяющих уменьшить 
влияние факторов риска.  

Работники планово-финансовых служб проводят оценку рисковых событий и 
рассчитывают показатели риска по подразделениям и организации в целом. Прогнозируемый 
показатель риска сопоставляется с пороговым уровнем, и принимаются решения о 
необходимости разработки плана мероприятий по снижению риска. При разработке плана 
мероприятий по снижению риска, необходимо определить бюджет предполагаемых 
мероприятий и установить направления распределения финансовых средств, что позволит 
рассчитать фактический уровень риска. 

Особые усилия должны быть направлены на контроль выполнения разработанных  
мероприятий по снижению рисков. Контролируется исполнение запланированных 
мероприятий по установленным срокам, качеству проводимых работ и выполнению 
установленных процедур.   

Все рисковые события, произошедшие в организации, регистрируются в учетной 
системе с необходимой степенью детализации (аналитики), и определяется понесенный 
ущерб. Информацию о рисковых событиях, происшедших под воздействием внешней среды, 
собирают  и регистрируют в отдельной базе данных.  

На основе учетных данных рассчитываются показатели риска, которые позволяют 
оперативно проконтролировать изменение уровня риска. При достижении порогового 
значения показателя руководству необходимо принимать оперативные решения с целью его 
снижения. Установив и рассчитав степень влияния рисковых событий, проводят оценку 
эффективности деятельности с учетом риска. Для этого рассчитываются показатели, 
соизмеряющие полученные результаты подразделений и сегментов деятельности с уровнем 
риска.  

Все рисковые события нуждаются в постоянном мониторинге, кроме того необходимо 
проводить оценку эффективности принимаемых мер, определяя соотношение рисковых 
потерь отчетного периода, расходов на управление рисками и текущего их уровня. 

С целью оперативного контроля возможных рисков организациям целесообразно 
использовать такой аналитический инструмент, как  стресс– тестирование, позволяющий 
дать оценку потенциальных потерь организаций в случае возникновения неблагоприятных 
ситуаций развития бизнеса. Стресс-тестирование достаточно широко используется в 
международной финансовой практике. 

При проведении стресс-тестирования возможно использовать сценарный анализ и 
анализ восприимчивости к изменению факторов риска, которые позволят оценить 
допустимое одновременное влияние различных факторов риска на деятельность организации 
при наступлении неблагоприятного события, а также рассчитать максимальные потери [1]. 

В ходе стресс-тестирования используются элементы количественного и качественного 
анализа. Количественный анализ позволяет определить возможные колебания основных 
экономических показателей и оценить их влияние на конечные финансовые результаты, а 
также смоделировать вероятные стрессовые сценарии. Качественный анализ направлен на 
решение основных задач стресс-тестирования: 
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 – оценку потенциальных возможностей возмещения вероятных убытков; 
 – определение комплекса мероприятий, которые необходимо предпринять 

строительной организации для снижения уровня рисков и сохранения финансовой 
устойчивости. 

Сценарный анализ является  наиболее распространенной методикой, основанной на 
исторических или гипотетических событиях и преимущественно сосредоточен на оценке 
стратегических перспектив организации.  Анализ восприимчивости и его результаты в 
основном имеют краткосрочный характер.   При расчете максимальных потерь путем 
комбинации факторов риска определяется их негативная динамика, способная принести 
максимальные убытки организации [1]. 

В настоящее время отсутствуют унифицированные и общепринятые стандарты 
проведения стресс-тестирования, поэтому организации, учитывая особенности деятельности, 
могут самостоятельно разрабатывать модели проведения стресс–тестов. Но при этом им 
необходимо придерживаться следующей последовательности его проведения. 

Приступая к стресс-тестированию, организациям нужно провести проверку 
достоверности и актуальности информации, на основе которой оно будет проводиться. 
Используемая отчетная информация должна отвечать принципам последовательности и 
непрерывности, а также быть сопоставимой. На основе полученной информации 
осуществляется детальный анализ рисков, проводится их  идентификация, определяется 
степень их влияния, выделяются наиболее значимые.  

Анализ факторов риска направлен на определение динамики их изменений в 
установленный интервал времени. Для этого рассчитывают разницу между максимальными 
и минимальными значениями в заданном интервале времени или разницу значений в рамках 
анализируемого периода. В дальнейшем могут быть использованы усредненные или 
максимальные значения изменений фактора риска.  

При проведении стресс-тестирования наибольший эффект достигается при анализе 
воздействия на финансовое состояние организации нескольких факторов риска.  

По мере изменения рыночной и экономической конъюнктуры параметры стресс–теста 
нуждаются в пересмотре и  обновлении.  

Эффект стресс-тестирования достигается в случае его оперативного проведения, так 
как появляются дополнительные возможности  выработки принимаемых управленческих 
решений, направленных на устранение негативных ситуаций в связи с изменившимися 
рыночными условиями. 

Для полноценной оценки рисков стресс–тестирование должно основываться не только 
на анализе прошлых событий, но и на  гипотетических сценариях, характеризующих 
максимально возможные риски и потенциальные потери для организации.  

Таким образом, организации должны больше знать о возможных угрозах, которые 
угрожают безопасности их информационных систем и эффективности их использования, 
чтобы избежать этих рисков и уменьшить их негативные последствия в максимально 
возможной степени. Именно оперативный учет позволяет обеспечить раннее распознавание 
тех или иных видов рисков.  Информация, полученная по итогам обследования, способствует 
выявлению возможных причин их возникновения  и гипотетических последствий, а также 
выработке предложений по минимизации выявленных рисков и предполагаемой 
стоимостной  оценки антирисковых мероприятий. 
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У статті розглянуто підходи до трактування понять «дохід» і «прибуток», обґрунтовано 
необхідність перейменування статей звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) та 
запропоновано альтернативний варіант другого розділу звіту. 
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У сучасних ринкових відносинах відбуваються значні перетворення в організації і 
методиці бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зумовлені вимогами, що ставляться 
до фінансової інформації, які формує попит зацікавлених у ній користувачів. 

Одним із найважливіших джерел інформації для зовнішніх користувачів є звіт про 
фінансові результати, який надає інформацію про результати діяльності підприємства за 
певний період. Користувачам фінансової звітності необхідна інформація про те, як суб’єкт 
господарювання отримує свій прибуток, які види діяльності підприємства є рентабельними. 
Така інформація необхідна для прогнозування тенденцій розвитку, інвестиційної 
привабливості та прибутковості підприємства в майбутньому. Таким чином, Звіт про 
фінансові результати повинен містити важливу інформацію для прогнозування 
прибутковості підприємства, яка повинна бути більш розгорнутою, доречною, достовірною 
та надавати повну картину про результати діяльності підприємства.  

Оцінка існуючого варіанту Звіту про фінансові результати слід розпочинати з форми 
його подання, інакше кажучи, з формату, за яким він складається. Це питання є важливим 
аспектом проблеми подання інформації у фінансовій звітності, оскільки, якщо формат 
відображення інформації в балансі не впливає на можливості фінансового аналізу, то формат 
Звіту про фінансові результати значною мірою визначає можливості та напрямки аналізу й 
прогнозування фінансових результатів. 

Питання складання звіту про фінансові результати підприємств України досліджують 
багато науковців. Зокрема, актуальні проблеми висвітлено у працях відомих вітчизняних 
вчених-економістів: М.І. Арич, О.Г. Біла, Н.М. Бондаренко, Ф.Ф. Бутинець, С.В. Голов, О.Б. 
Жихор, А.Г. Загородній, С.Г. Кручок, Ю.В. Панченкова та інші. Наукові розробки 
зазначених фахівців стали основою для подальшого вивчення проблем та формування 
пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерської фінансової звітності підприємств, у тому 
числі Звіту про фінансові результати. 
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Метою статті є надання рекомендацій щодо вдосконалення форми та понятійного 
апарату Звіту про фінансові результати в Україні з метою збільшення його інформативності 
та наближення до міжнародних стандартів. 

Інформація, яка міститься у фінансовій звітності, повинна бути універсальною, щоб 
задовольнити потреби широкого кола користувачів без складання спеціальних звітів з 
конкретною вузькою інформацією. З прийняттям НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [1] до загального формату Звіту про фінансові результати було внесено 
принципово нову категорію – «сукупний дохід», яку запозичено із системи Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 

Отже, з 2013 року у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форма 
№ 2) з’явилися особливі рядки (р. 2400 – 2600) для відповідних «сукупних» показників, 
наведені у другому розділі звіту. Із структури форми вбачається, що показник «сукупного 
доходу» дорівнює сумі «чистого прибутку» та «іншого сукупного доходу».  

У вітчизняних бухгалтерів проблем із чистим прибутком зазвичай не виникає, а ось з 
іншим сукупним доходом ясності мало.  

Інший сукупний дохід у міжнародній практиці – це показник, який може містити 
шість складових, наведених у параграфі 7 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», а саме 
[3]: 

а) зміни у надлишку переоцінки необоротних активів відповідно до МСБО 16 
«Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи»; 

б) актуарні прибутки та збитки за програмами з визначеними виплатами, визнаними 
відповідно до параграфа 93А МСБО 19 «Виплати працівникам»; 

в) прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової звітності 
закордонної господарської одиниці згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; 

г) прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, оцінені за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному 
прибутку відповідно до параграфа 5.7.5 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; 

ґ) ефективна частка прибутків та збитків за інструментами хеджування при 
хеджуванні потоків грошових коштів згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка»; 

д) для окремих зобов’язань, призначених як такі, що оцінюються за справедливою 
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, величина зміни 
справедливої вартості, що відноситься до змін кредитного ризику зобов’язання згідно 
параграфу 5.7.7 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

У розділі ІІ «Сукупний дохід» вітчизняної форми № 2 перелічено п’ять компонентів 
іншого сукупного доходу (рядки 2400-2445). При цьому п’ятий компонент (рядок 2445) має 
назву «Інший сукупний дохід». Зважаючи на те, що попередні чотири компоненти також 
належать до іншого сукупного доходу, назва п’ятого компонента є досить дивною. По суті, в 
рядку 2445 показують інші (стосовно тих компонентів, які зазначено в рядках 2400-2415) 
елементи іншого сукупного доходу. Інакше кажучи, рядок 2445 правильніше було б назвати 
«інший, інший» сукупний дохід [12, с. 73]. 

Такі недоліки роблять очевидною раціональність підходу міжнародних стандартів, за 
якими у звіті просто перераховуються конкретні елементи іншого сукупного доходу. Тому 
нами було запропоновано у розділі ІІ форми № 2 не наводити статтю «Інший сукупний 
дохід», а залишити рядок 2445 незаповненим, надавши тим самим можливість суб’єктам 
господарювання при необхідності самостійно його вписати із зазначенням конкретної 
інформації, яка відображається у цьому рядку. 

В українських чиновників з показником сукупного доходу виникли проблеми при 
офіційному перекладі тексту МСБО 1. У оригіналі відповідна стаття має назву 
«comprehensive income». Спочатку в українському перекладі 2012 року її назвали «сукупний 
прибуток». Пізніше офіційний переклад було змінено, і в нинішньому тексті МСБО 1 ця 
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стаття звітності має назву «сукупний дохід», хоча в офіційному тексті МСБО 1 нічого не 
змінилося. 

Таким чином, англійське слово «income» спочатку перекладалося як «прибуток», а 
потім як «дохід». З точки зору перекладача, можливо, це несуттєво, а ось з бухгалтерської 
точки зору «дохід» і «прибуток» не є тотожними категоріями.  

Розглянемо трактування поняття «прибуток» вітчизняними науковцями і 
законодавством у табл. 1.  

Таблиця 1 
Підходи до визначення категорії «прибуток» 

Джерело Трактування поняття 
НП(С)БО 1  

«Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [1] 

Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати 

Біла О.Г. 
[5, с. 72] 

Прибуток – це позитивний фінансовий результат господарської діяльності 
підприємства, характеризує ефективність виробництва і зрештою свідчить про 
рівень і якість виробленої продукції, рівень собівартості 

Філімоненков О.С. 
[10, с. 314] 

Прибуток – це частина вартості додаткового продукту, додатковий продукт, 
виражений у грошах, частина чистого доходу, одна з його форм 

Загородній А.Г., 
Вознюк Г.Л., 

Смовженко Т.С. 
[8, с. 421] 

Прибуток – це: 
1) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;  
2) перевищення сукупних доходів над сукупними витратами 

Кручок С.Г. 
[9, с. 4] 

Прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської 
діяльності підприємств як суб’єктів господарювання 

Олійник І.О. 
[135, с. 36] 

Прибуток – є не лише результатом успішної діяльності, в контексті 
підприємництва він виступає як фактор організації виробництва 

Алексюк А.Р. 
[135, с. 18] 

Прибуток створює підґрунтя для активної участі всіх підрозділів підприємства 
у його формуванні і нарощуванні, що визначає зміст фінансової роботи на 
підприємстві (фінансове прогнозування та планування; аналіз та контроль 
виконання фінансових планів; розроблення заходів, спрямованих на поліпшення 
результатів фінансово-господарської діяльності) 

Лишиленко О.В.  
[6, с. 114] 

Прибуток – це: 
1) джерело господарських засобів і відповідних резервів, збільшення капіталу в 

результаті діяльності та фінансовий результат; 
2) різниця між виручкою і витратами, нарахованим податком на прибуток 

Посилаєва К.І.  
[6, с. 114] 

Прибуток – це частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; 
частина чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, 
основна форма грошових накопичень господарського суб’єкта 

Гливенко В.В., 
Лень В.С. 
[6, с. 115] 

Прибуток – це частина чистого доходу, яка залишається на підприємстві після 
відшкодування витрат 

 

Розглянувши табл. 1, можна зробити висновок про неоднозначне трактування поняття 
прибутку вітчизняними вченими, але серед наведених визначень можна виділити спільні 
риси: 

1) прибуток зазвичай визначають як різницю між доходами і витратами; 
3) джерелом прибутку є господарська діяльність підприємства; 
2) прибуток – це один із найважливіших показників ефективності господарської 

діяльності підприємства. 
На нашу думку, доцільно використовувати визначення прибутку як доходу, що 

залишається після вирахування витрат, пов’язаних з його господарською діяльністю. 
Дохід – надзвичайно поширене, часто застосовуване та водночас надзвичайно 

багатозначне поняття, що вживається у різноманітних значеннях (табл. 2).  
У сучасних умовах цей термін починає набувати ширшого значення і тлумачення: по-

перше – як основне джерело прибутку (чистого доходу); по-друге – як складна за структурою 
категорія, що вимагає теоретичного й методологічного уточнення [11, с. 241]. 
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Таблиця 2 
Тлумачення економічної сутності категорії «дохід» 

Джерело Трактування поняття 

П(С)БО 15 
[2] 

Дохід – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 
або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу 
(крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період 

Андрійчук В.Г.  
[4, с. 67] 

Дохід – це приплив до суб’єктів підприємницької діяльності реальних 
коштів у грошовій і натуральній формах у результаті їхньої економічної 
діяльності за певний проміжок часу 

Гордієнко К.Д.  
[4, с. 67] 

Дохід – це сума всіх видів доходів підприємства, включаючи виручку від 
реалізації продукції, послуг, непотрібного та вибулого майна, доходів 
непромислових господарств, позареалізаційних доходів 

Осовська Г.В.,  
Юшкевич О.О.,  
Завадський І.С.  

[4, с. 67] 

Дохід – це частина вартості виробленої валової продукції та наданих 
послуг за вирахуванням вартості матеріальних витрат, тобто знову створена 
вартість, в яку входять заробітна плата та прибуток 

Загородній А.Г., 
Вознюк Г.Л., 

Смовженко Т.С. 
[8, с. 363] 

Дохід – це різниця між виторгом з реалізації продукції, товарів та послуг і 
вартістю матеріальних витрат на виробництво і збут цієї продукції. Доля 
матеріальних витрат у визначенні доходу зараховується вартість 
використаних в процесі виробництва матеріалів, виробів, конструкцій, 
палива та енергії, а також амортизаційних нарахувань, кошти на соціальне 
страхування та ін.. виплати. Доходи від прибутку відрізняються на суму 
заробітної плати працівників: дохід дорівнює сумі прибутку і заробітної 
плати; грошові або матеріальні цінності, отримані від виробничої, 
посередницької та іншої діяльності 

Шмиголь Н.М.  
[13, с. 222] 

Дохід – це збільшення економічних вигід внаслідок надходження активів 
і/або погашення зобов’язань, що приводить до зростання капіталу 
організації, за винятком внесків учасників (власників майна), та отримане 
внаслідок використання в господарському процесі залучених для цього 
економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах прийнятного рівня 
підприємницького ризику 

Камінська Т.Г.  
[11, с. 243] 

Дохід – це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду 
внаслідок надходження активів і/або підвищення їх вартості, і/або 
зменшення зобов’язань, які приводять до збільшення капіталу організації, 
за винятком внесків власників 

 
Наведені у таблиці визначення доходу підприємства в більшості випадків трактують 

його як суму коштів, що надійшли від суб’єкта господарювання в результаті здійснення 
господарської діяльності. Тобто дохід не є кінцевим результатом діяльності суб’єкта 
господарювання, тому не може бути остаточним показником форми № 2. Отже, 
узагальнюючим показником Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
повинен бути не «сукупний дохід», а «сукупний прибуток». Ще одним суттєвим аспектом є 
те, що в МСБО 1 за основу визначення сукупного прибутку беруться зміни у власному 
капіталі, тобто більш вдалим є переклад терміна «comprehensive income» саме як «сукупний 
прибуток», адже дохід, на відміну від прибутку, прямо не впливає на зміну власного 
капіталу. Тому в подальшому під словосполученням «comprehensive income» розумітимемо 
«сукупний прибуток», а звіт називатимемо Звітом про сукупний прибуток. 

Врахувавши вищенаведені дослідження, нами було запропоновано альтернативний 
варіант другого розділу Звіту про фінансові результати (табл. 3). 

Отже, Звіт про фінансові результати містить інформацію про діяльність підприємства 
за певний період, зокрема, про його рентабельність, що необхідно для оцінки потенційних 
змін у складі економічних ресурсів та прогнозування здатності підприємства генерувати 
грошові потоки від тієї ресурсної бази, що є в наявності. Крім того, цей звіт дає змогу 
формувати судження про ефективність, з якою підприємство може використовувати 
додаткові ресурси. Тому перед науковцями і розробниками облікових стандартів постає 
завдання у створенні такої моделі звіту, яка б найкращим чином задовольняла зазначеним 
цілям. З одного боку, звіт має бути легким для розуміння, а з іншого – результати від усіх 
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операцій мають бути розкриті, адже він повинен забезпечити зрозумілу, доречну, достовірну 
та порівняну інформацію.  

Таблиця 3 
Альтернативний варіант другого розділу Звіту про фінансові результати 

Стаття 
Код 
рядка

За звітний  
період 

За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних 
підприємств 

2415   

 2445   
Інший сукупний прибуток до оподаткування 2450   
Податок на інший сукупний прибуток 2455   
Інший сукупний прибуток після оподаткування 2460   
Сукупний прибуток (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   

 

Оскільки показник сукупного доходу як індикатор змін в активах є дуже 
інформативним і лежить в основі прийняття рішень інвесторами і кредиторами, нами було 
вдосконалено понятійний апарат ІІ розділу Звіту про фінансові результати, що, як очікується, 
полегшить роботу бухгалтерів підприємства, а форма № 2 в цілому стане більш 
інформативною і зрозумілою користувачам.  
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In the article the aspects of record-keeping the wheeled transport vehicles of mobilized are considered by 
soldiery commissariats. The special attention is spared documenting of operations from the transmission of transport 
vehicles during mobilization. The necessity of improvement synthetic and analytical account of research objects is well-
proven within the limits of operating legislative space. 
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В статті розглянуто аспекти бухгалтерського обліку колісних транспортних засобів мобілізованих 

військовими комісаріатами. Особлива увага приділена документуванню операцій з передачі транспортних 
засобів при мобілізації. Доведено необхідність удосконалення синтетичного та аналітичного обліку об’єктів 
дослідження в межах чинного законодавчого простору. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Для виходу національної економіки з 
кризових умов система управління має мобільно реагувати на виклики глобалізації, 
своєчасно та ефективно здійснювати структурні економічні зміни, адже в останні роки 
відбувається відплив інвестиційного капіталу, з неконкурентоспроможних секторів 
економіки до суб’єктів господарювання, які успішно витримують конкурентний тиск. 
Актуальною проблемою залишається розробка та використання оптимальних адаптаційних 
заходів щодо забезпечення сталого розвитку матеріально-технічного забезпечення 
стратегічно важливих видів економічної діяльності в Україні. 

В рамках розпочатої в Україні часткової мобілізації транспортних засобів суб’єкти 
господарювання стикнулося з необхідністю можливої передачі військовим комісаріатам 
колісних транспортних засобів. Проте, в силу таких обставин, у зв’язку із нестандартною 
ситуацією для нашої держав чинний нормативно-правовий простір ще не в повній мірі може 
задовольнити регламентацію основних організаційно-методичних аспектів обліку даної 
ділянки. Тому дані аспекти облікових процедур потребують детального дослідження із 
врахуванням підходів вітчизняних науковців з метою подальшого практичного 
впровадження в діяльність об’єкта дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання облікових та оціночних процедур, 
системи документування в умовах передачі транспортного засобу Збройним силам України 
піднімалися у наукових працях С. Большакова [1] на шпальтах науково-практичного 
журналу «Бухгалтерський облік та аудит», М. Жадовець [2], Г. Даниленко [3], Ю. Обалець 
[4], що стосується ділянки та специфіки оцінки колісних транспортних засобів, то особливої 
уваги заслуговують роботи Ю.В. Адріанова [5], К.П. Булатов [6], В.Н. Бодрова [6], Я.І. 
Маркус [7], Ю.С. Моспан [8], А.В. Юдина [9] та інших. Проте в переважній більшості із 
означених роботах особлива увага приділялась аспектам оціночних характеристик, тобто 
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безпосередньо самій методиці визначення вартості колісних транспортних засобів, що 
підлягають мобілізації до зони АТО, із чітким механізмом визначення вартості відносних 
робіт, які необхідно зробити у разі пошкодження мобілізованого калічного транспортного 
засобу під час перебування у зоні АТО та повернення з неї. Але питанням відображення 
фактів таких операцій в системі бухгалтерських рахунків особливої уваги не приділялося, що 
й викликало необхідність у проведення подальших досліджень у даному напрямі.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Нестабільна 
економічна ситуація в Україні протягом останніх років на думку вітчизняних науковців [1; 2; 
3], призвела до того, в нашій державі була прийнята низка нормативно-правових актів, серед 
яких в рамках окресленої ділянки особливий інтерес складає Закон ВРУ № 4785 «Про 
внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо вдосконалення оборонно-
мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 02.09.2014р. [10], який стосується 
мобілізації такої складової основних засобів як транспортні засоби. Проте на сьогодні 
практично відсутня методика відображення в бухгалтерському обліку означених процедур. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в теоретичному і практичному 
обґрунтуванні положень, а також розробці рекомендацій щодо удосконалення 
бухгалтерського обліку основних засобів у відповідності до запитів управлінської системи та 
визначення особливостей обліку транспортних засобів, які мобілізуються до зони АТО, задля 
пошуку раціональних процедур відображення означених фактів в системі обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Окремої уваги потребує ділянка 
документообігу операцій із колісними  транспортними засобами (КТЗ), що мобілізуються, 
так С. Большаков [1], робить акцент на тому, що аспекти документального оформлення такої 
передачі, частково розглянуті в Листі Державної Фіскальної Служби України «Щодо 
нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість у разі передачі 
транспортних засобів» від 16.10.2014 р. №5229/6/99-99-19-03-02-15 [11], саме тому, на думку 
науковця визначення особливостей оцінки колісних транспортних засобів, які мобілізовано, 
носить на сьогодні дискусійний характер, оскільки коли держава забирає колісні транспортні 
засоби, то вона й повинна відшкодувати вартість матеріального збитку, який їм може бути 
нанесено [12]. 

М. Жадовець [2], головний редактор аналітичного видання «Бухгалтер & Закон», теж 
вагомий акцент здійснює саме на моментах документального оформлення мобілізованого 
транспортного КТЗ, відводячи при цьому увагу таким нагальним питанням, як облік на 
балансі та нарахування амортизації. 

 Із врахуванням підходів вищезазначених вітчизняних науковців, при одержанні 
військового наряду (розпорядження) про надання транспортного засобу бухгалтеру 
підприємства слід правильно оформити його вибуття. Зокрема М. Жадовець [2], 
запропоновано на підставі одержаного із військового комісаріату документу, скласти наказ 
керівника підприємства про надання транспортного засобу Збройним силам України у 
зв’язку із мобілізацією. Слід також скласти бухгалтерську довідку із обґрунтуванням 
припинення нарахування амортизації з відповідної дати в бухгалтерському та податковому 
обліку. А безпосередньо саму передачу транспортного засобу слід також оформити Актом 
прийому-передачі колісного транспортного засобу.  

 В акті, на думку експерта  «Ліга:Закон», окрім обов’язкових реквізитів, доцільно 
відобразити також технічні характеристики автомобіля, а також відомості про первісну та 
залишкову вартість [3]. 

В свою чергу С. Большаков [1] надає дещо розширеніший перелік документів, що 
повинні залишитися у особи, в якої мобілізований транспортний засіб:   

 акт дефектації на дату передачі КТЗ у зону АТО; 
 звіт про оцінку ринкової вартості КТЗ на дату передачі його у зону АТО; 
 акт приймання-передачі на дату передачі КТЗ у зону АТО (типова форма №03-1) 

(складається у двох примірниках); 
 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 
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Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється військовими 
комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформляють 
відповідні розпорядження [3]. 

Проте вагомої уваги заслуговує порядок відображення операцій з мобілізації 
транспортного засобу на рахунках бухгалтерського обліку. Для обліку переданих Збройним 
Силам України транспортних засобів доцільно ввести окремий субрахунок д аналітичного 
субрахунку 105 «Транспортні засоби» [2].  

Згідно змін, внесених Наказом № 1591 до Плану рахунків [11], субрахунки до 
синтетичних рахунків підприємства вводять самостійно, виходячи з потреб управління, 
контролю, аналізу та звітності. Відповідно, суб’єкти господарювання, керується Інструкцію 
про застосування Плану рахунків, затверджену наказом №291 [11], використовують 
субрахунки, визначені цією Інструкцією. Відповідно, з метою відображення операцій з 
передачі колісного транспортного засобу в зону АТО пропонуємо відкрити до субрахунку 
105 «Транспортні засоби» низку субрахунків відповідних порядків: 1055 «Колісні 
транспортні засоби мобілізовані в зону АТО»; 1056 «Колісні транспортні засоби повернені із 
зони АТО». 

Після одержання (повернення) транспортного засобу назад із зони АТО, для цілей 
амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення із 
експлуатації, збільшена на суму витрат, пов’язаних із ремонтом, модернізацією, 
модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією у відповідності до п. 146.15 ПКУ 
[14]. Повернення транспортного засобу власникові здійснюється протягом 90 календарних 
днів із моменту оголошення демобілізації. При цьому доцільно складати наступні 
документи: Акт дефектації на дату повернення з зони АТО;  Звіт про оцінку ринкової 
вартості КТЗ на дату повернення його з зони АТО; Акт приймання-передачі на дату 
повернення КТЗ у зону АТО.  

КТЗ може повернутися з зони АТО у різному технічному стані, у тому числі без 
пошкоджень чи з пошкодженнями, які можливо відновити або відновлення яких економічно 
не є доцільним [8]. У відповідності до вищезазначеного до субрахунку другого порядку 1056 
«КТЗ повернені з АТО» слід передбачити відкриття: 1056.1 «КТЗ, які підлягають 
відновлювальному ремонту»; 1056.2 «КТЗ, які підлягають ліквідації та утилізації». 

Висновки з даного дослідження. В умовах сьогодення, для сучасного етапу розвитку 
діяльності суб’єктів господарювання, досить гостро постає питання щодо виживання в 
умовах конкурентної боротьби, при суттєвому впливі чинників, як макро- так й 
мікросередовища. Тому з’являється досить складне завдання щодо покращення рівня 
оперативності та інформативності облікових даних про основні засоби із збереженням 
національних аспектів обліку та внесення в них прогресивних розробок, як вітчизняних так й 
зарубіжних науковців. В умовах можливої мобілізації колісних автотранспорту до Збройних 
Сил України, запропоновано відкриття до низки субрахунків для удосконалення обліку 
транспортних засобів мобілізованих в зону АТО. На основі систематизованої оцінки 
сучасних підходів, що склалися до методики узагальнення інформації про основні засоби у 
звітності пропонуємо транспортні засоби, які мобілізовані у зону АТО (у разі їх не 
повернення при демобілізації), та за які підприємство очікує отримати компенсацію від 
держави, тобто які так би мовити планується продати за бюджетні кошти, відображати у 
Розділі ІІІ активу Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Необоротні активи, утримані для 
продажу, та  групи вибуття» за балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. 
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The article examines the "cloud" technology applications in accounting. In the analyzed: prospects for the 
development of "cloud" technologies in accounting in Ukraine, the advantages and disadvantages of «cloud» 
technology, the factors that impede their development and prospects. 
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У статті досліджено «хмарні» технології щодо можливостей їх застосування у бухгалтерському 

обліку. В роботі проаналізовано: перспективи розвитку «хмарних» технологій у бухгалтерському обліку на 
Україні, переваги та недоліки «хмарних» технологій, причини, що заважають їх розвитку та перспективи.  

Ключові слова: «хмарні» технології, «хмарна» бухгалтерія, «хмарний» сервіс 1С. 
 

Постановка проблеми. Інструменти для ведення бухгалтерського обліку 
удосконалювались на протязі багатьох років. Однак, динамічне бізнес- середовище потребує 
оперативності в рішенні задач бухгалтерського обліку та постійної наявності під рукою 
потрібної інформації, незалежно від місцезнаходження. Отже, будь – який користувач 
бухгалтерської інформації рано чи пізно зіткнеться з тим, що для рішення нових задач 
потрібні додаткові потужності, так як недостатньо оперативної пам’яті на жорсткому диску, 
або не влаштовує швидкість існуючої системи. Це призведе до значних фінансових витрат. 
Щоб підтримувати конкурентноспроможний рівень, підприємства повинні своєчасно 
впроваджувати високі технології, що дозволяють автоматизувати рутинні процеси. Сьогодні 
на більшості українських підприємствах встановлений автоматизований бухгалтерський 
комплекс «1С: Бухгалтерія», використання якого дозволило істотно підвищити ефективність 
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бізнесу. В останній час отримують розповсюдження «хмарні» технології, які є принципово 
новим рішенням, що дозволить використовувати глобальну мережу для доступу до ІТ – 
інфраструктури та сервісів. Деякі підприємства бачать в них альтернативу програмному 
комплексу. За даними Gartner, до 2020 року світовий ринок "хмарних" рішень зросте з 
нинішніх 4% ринку до 65%. А Forrester прогнозує, що програмне забезпечення як сервіс 
перетвориться на бізнес розміром 92800000000 $ до 2016 року. Таким чином, розмір 
світового ринку «хмарних» технологій подвоїться до 2016 року.  Гравці ринку відзначають 
великий "хмарний" потенціал України. За результатами проведеного De Novo і GfK 
дослідження, зараз український ринок «хмарних» послуг лише формується, а його обсяг не 
перевищує 6 млн. $. Але як зазначає Юріс Гулбіс, прогнозоване зростання ринку складе 
близько 40% щорічно. Швидкому проникненню "хмарних" обчислень на український ринок 
в 2015-2016 рр.. сприятимуть як освіта споживачів IT-компаніями, так і позитивний досвід 
первинного споживання [1]. Однак, про що б не говорили цифри, сьогоднішній ажіотаж 
навколо «хмарних» технологій свідчить про те, що їм місце і на Україні, і не в далекому 
майбутньому, а в самому найближчому сьогоденні.  

Аналіз останніх публікацій. Питанню вивчення та визначення поняття “хмарні” 
технології в бухгалтерському обліку у вітчизняній економічній літературі приділено 
недостатньо уваги, натомість в іноземній літературі науковці постійно аналізують таке 
поняття [2-4], в мережі Інтернет є поодинокі приватні публікації з цієї проблеми, рекламні 
матеріали деяких російських розробників [5-7]. Щодо діючого законодавства, то воно взагалі 
не містить такого поняття.  

Мета статті. У статті з’ясовуються переваги, недоліки та перспективи «хмарної» 
бухгалтерії.  

Виклад основного матеріалу. Термін «хмарні технології» (з англ. «cloud technology») 
застосовують до всього, що включає в себе поставку послуги хостингу через Інтернет: 
програмне забезпечення, інфраструктура, платформа, дані, робоче місце. Найбільш точно і 
детально «хмарні технології» (обчислення) охарактеризовані вільною енциклопедією 
"Вікіпедія", в якій зазначено, що "…при використанні хмарних обчислень програмне 
забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс. Користувач має доступ до власних 
даних … і не повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну систему і програмне 
забезпечення…" [8]. Для бухгалтерії «хмарні» технології мають величезне значення, адже 
способів застосування їх можна знайти безліч. Стосовно правового регулювання 
використання «хмарних» серверів, то законодавчі регуляції використання новітніх 
технологічних досягнень у цій сфері в Україні сильно запізнюється. Законодавство України 
взагалі не містить визначення поняття «хмарні технології» або «хмарні сервери». 

Таблиця 1 
Переваги і недоліки «хмарних» технологій в обліку 

Переваги Недоліки 
1. Максимальна мобільність та доступність: так як дані 
розташовуються в «хмарі», можна працювати скрізь, де є доступ в 
мережу, «хмари» доступні всім, з будь – яких пристроїв, де є 
браузер. 

1. Стабільність мережі: необхідність постійного стабільного 
з’єднання з мережею Internet. 

2. Низька вартість: до основних факторів, що знижують вартість 
використання «хмарних технологій» відносять: зниження витрат на 
обслуговування віртуальної інфраструктури, плату фактичного 
використання ресурсів, зниження витрат на оплату оновлень для 
діючого програмного забезпечення, зниження витрат на утримання 
технічних фахівців.  

2. Сумісність програмного забезпечення: важливо, щоб «хмарні» 
програми, якими плануєте скористатися, мали стандартизовані 
механізми взаємодії та обміну даними (формати документів 
бухгалтерської програми повинні бути сумісними з іншими бізнес-
додатками, які використовуються у роботі або тільки плануються 
придбатися).  

3. Гнучкість: необмежений обсяг збереження даних та 
необмеженість обчислювальних ресурсів (пам’ять, процесор, диск), 
за рахунок використання систем віртуалізації, процес 
масштабування (можливість придбати той тарифний план, який 
потрібен в даний момент). 

3. Конфіденційність: конфіденційність даних, що зберігаються на 
публічних «хмарах» в сьогоднішній час визиває сумніви, але в 
більшості випадків експерти схиляються до думки, що не потрібно 
зберігати найбільш цінні бухгалтерські документи підприємства на 
публічній «хмарі», так як до теперешнього часу немає технології, 
яка б гарантувала 100% конфіденційність даних, що зберігаються. 

4. Різні моделі поставки: системи можуть поставлятися кінцевим 
користувачам не тільки у вигляді звичної нам коробки з диском, а й 
за популярною зараз моделлю SaaS (Software as a service, програмне 
забезпечення як послуга). 

4. Неможливість відновлення інформації, що знаходиться у 
«хмарі». 

5. Швидке впровадження: не треба чекати поки встановлять все 
необхідне обладнання та програмне забезпечення на комп’ютери 

5. Надійність: так як бухгалтерська інформація довіряється сервіс-
провайдеру, необхідно відповідально поставитися до вибору цього 
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підприємства. самого провайдера. Очевидно, що у випадку, якщо провайдер 
послуг зникне, інформація може зникнути разом з ним. Тому перед 
вибором обов’язково потрібно перевірити репутацію і послужний 
список компанії, що надає «хмарні» сервіси. 

6. Простота взаємодії: «хмарні» технології роблять спілкування з 
клієнтами та партнерами ще більш простим і зручним (замість того, 
щоб відправляти електронною поштою масу даних, презентації, 
таблиці з розрахунками, підтримувати їх актуальні версії, достатньо 
надати зацікавленим особам доступ до веб-сторінки, на якій можна 
публікувати та оновлювати в онлайн-режимі всі необхідні 
документи (Google Docs). 

6. Безлад: неможливість впровадження правильних процедур 
обробки, зберігання, та знищення даних. 

7. Велика безпека: при використанні «хмар» дані краще захищені від 
вірусів та інших шкідливих програм. Провайдери «хмарних» послуг 
вже мають відмовостійку інфраструктуру з постійно оновлюваним 
антивірусним ПЗ. Пропонуються послуги з резервування даних, що 
забезпечує додатковий захист.  

 

8. Оптимальні витрати: оплата за користування «хмарами» 
здійснюється по факту використання.  

 

9. Висока безпека зберігання даних: дані зберігаються в дата-
центрах які, в свою чергу, можуть перебувати у віддалених від 
України місцях (Австралія, Америка, країни Європи). Дата-центри 
мають дуже високий ступінь захисту від природних катаклізмів та 
форс-мажорів. Сама ж інформація передається за допомогою різних 
шифрувальних ключів (AES, RSA), що робить неможливим 
піратський злом і небажаний доступ до інформації. 

 

10. Низькі вимоги до каналів зв'язку й технічних засобів: дійсно, 
система працює через інтернет, але це не повинно бентежити 
користувачів, тому що обсяг трафіку, який вона використовує і 
швидкість інтернет-з'єднання настільки низькі, що вільно можна 
працювати через не самий «швидкісний» інтернет українських 
мобільних операторів. 

 

11. Сучасність: бухгалтери підприємства завжди будуть в центрі 
інформаційних технологій, сучасного обладнання, самої актуальної 
інформації. 

 

Незважаючи на недоліки «хмарних» технологій існує ряд причин, які заважають 
розвитку «хмарної» бухгалтерії на українському ринку (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Причини, що заважають розвитку «хмарної» бухгалтерії 

Причини, що заважають розвитку «хмарної» бухгалтерії 

Об’єктивні Суб’єктивні 

1) Недостатній розвиток послуг 
широкополосного доступу в Інтернет і 
як наслідок цього, недостатньо 
розвинута інфраструктура, що зв’язує 
центр і регіони. 

2) Діюча законодавча база: відсутність 
юридичних механізмів, які б чітко 
встановлювали відповідальність 
постачальників «хмарних» послуг в 
питаннях конфіденційності даних. 

1) Вразливість в галузі 
інформаційної безпеки. 

2) Недостатній розвиток бізнес – 
процесів ІТ та провайдерів. 

3) Обмеженість в доробці та 
інтеграції додатків. 

4) Відсутність довіри до 
компаній, що надають послуги. 

5) Відсутність стандартизації 
послуг. 
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Але, незважаючи на всі складнощі, проблеми та причини, що заважають розвитку 
«хмарної» бухгалтерії та сприяють неможливості використання «хмар» на українському 
ринку, перспективи успішного функціонування їх все ж таки існують. Так, за оцінкою 
компанії Microsoft, ринок Cloud Computing в усьому світі досягає 45 млрд доларів за рік. 
Аналітики прогнозують, що вже найближчим часом 20% компаній відмовиться від власного 
ІТ – персоналу. За даними дослідження корпорації IBM TechTrendsSurvey, до 2015 року 
SAAS (Software as a Service) буде домінуючою технологією в бізнес середовищі. За даними 
De Novo и GfK Ukraine в 2016 році Україну чекає експоненціальний зріст, характерний для 
«хмарних» ринків розвинутих країн. Отже, на сьогоднішній день ринок «хмарних» 
технологій України знаходиться на етапі формування пропозицій – з’являється перший 
досвід використання «хмарних» рішень. В ході досліджень нами було проведено 
анкетування стосовно використання «хмарних» технологій в бухгалтеріях підприємств 
роздрібної торгівлі, так серед 45 опитуваних підприємств ми маємо такі результати: 85% 
бухгалтерів - респондентів зовсім не знайомі з «хмарними» сервісами, 10% вважають, що 
знайомі з «хмарними» технологіями дуже поверхньо і з підозрою ставляться до них, 5% 
планують використовувати «хмарні» технології в своїй роботі в 2015 році. Отже, 
встановлено: бухгалтери на підприємствах дуже мало знають про «хмарні» технології, 
мабуть це зумовлено тим, що зараз для українських бухгалтерів настав дуже суперечливий 
час, з одного боку в їх праці з’являються дійсно ефективні новації, а з іншого, мінливе та 
недосконале українське законодавство змушує керівників підприємства витрачати значні 
матеріально – технічні ресурси на оновлення, перенавчання та додаткові розробки і постійно 
шукати можливості для заощаджень та оптимізації своєї роботи. Але якраз «хмарні» 
технології і прийшли на допомогу. Сьогодні програму «1С: Бухгалтерія» використовує 
майже кожний бухгалтер у своїй роботі. Всім відома фірма 1С випустила свою «хмарну» 
версію. Отже, якщо раніше при переході з будь – якої форми обліку до автоматизованої за 
допомогою програми «1С: Бухгалтерія» потрібно було спочатку придбати відповідне 
обладнання, потім ліцензійну програму, а потім найняти фахівців, що будуть технічно 
обслуговувати це обладнання, то при розташуванні програми «1С: Бухгалтерія» на 
«хмарному» сервері всі ці витрати не потрібні, отже економія коштів на придбання цієї 
програми може складати до 60%. А далі? Розташована на віддаленому сервері програма буде 
мати повну безпеку даних, а на комп’ютері буде тільки ярлик цієї програми, що свідчитеме 
про захист бази бухгалтерських даних, якими ніколи не зможуть заволодіти представники 
силових структур. «Хмарний» сервіс 1С – це сервер, який автоматично і регулярно 
оновлюється та надає безкоштовні консультації фахівців з бухгалтерського обліку та надає 
доступ з будь – якого ком’пютера.   

Висновки: Отже, є всі підстави зробити такий висновок: прогнозований розвиток 
майбутніх «хмарних» технологій в Україні виправдає надії та найближчими роками призведе 
до виникнення нового і значущого сектору економіки. Але питання правового регулювання в 
цій сфері не викликають сумніву. Так, нормативно – правова база України повинна 
орієнтуватись на європейське законодавство та повільно наближатись до нього. Отже, з 
розвитком «хмарних» технологій в Україні треба напрацювати та прийняти стратегічні 
рішення та плани дій щодо комплексного розвитку «хмарних» технологій і послуг, 
розробити відповідні національні стандарти, які б встановлювали належні вимоги до їх 
якості та надійності. Доцільним є проведення комплексного аналізу та оцінки стану, 
тенденцій та перспектив «хмарної» бухгалтерії, а також можливостей їх використання на 
підприємствах роздрібної торгівлі.   
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В статті розглянуто теоретичні засади функціонування підсистеми внутрішньогосподарського 
контролю операцій з фінансовими деривативами та досліджено її значення у формування економічної безпеки 
суб’єкта господарювання. Розкрито зміст організаційного, методичного, технічного та обліково-
аналітичного забезпечення контролю в Наказі про облікову політику підприємства. 
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У сучасних умовах господарювання належно організована підсистема 
внутрішньогосподарського контролю є ефективним механізмом забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Вона дозволяє оптимізувати процес управління суб’єктом 
господарювання шляхом підвищення якісних характеристик облікової інформації. 

З метою побудови надійної системи бухгалтерського обліку на підприємстві 
необхідно правильно (раціонально) організувати підсистему його внутрішньогосподарського 
контролю, спрямувати її на найбільш ризиковані операції, зокрема операції з фінансовими 
деривативами.   

Використання у господарській діяльності підприємства операцій з фінансовими 
деривативами неминуче призводить до виникнення ризиків раптових втрат чи банкрутства, 
зокрема, у випадку здійснення спекулятивних угод або неефективних операцій хеджування. 
Варто зазначити, що не існує цілком безпечних способів здійснення операцій з фінансовими 
деривативами. Це характеризує їх як операції з високим ступенем ризику.  

Питання внутрішньогосподарського контролю операцій з похідними фінансовими 
інструментами практично не розкривається у вітчизняній наукові літературі. Слід відмітити 
результати дослідження к.е.н. В.С. Здреника, який обґрунтував порядок проведення 
внутрішньогосподарського контролю та уточнив послідовність дій в реалізації наступного 
контролю за операціями з фінансовими деривативами [1]. Вказані положення безперечно 
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поглиблюють теоретичні аспекти підсистеми внутрішньогосподарського контролю, однак, не 
визначають її вплив на управління економічною безпекою підприємства. 

Виходячи з цього особливої актуальності набуває функціональне значення підсистеми 
внутрішньогосподарського контролю за операціями з фінансовими деривативами у 
формуванні економічної безпеки підприємства. 

Кожен суб’єкт господарювання формує власну підсистему внутрішньогосподарського 
контролю, з різним рівнем складності, яка, у першу чергу, спрямована забезпечити належний 
рівень його економічної безпеки. Внутрішньогосподарський контроль операцій з 
фінансовими деривативами має на меті виявити та запобігти виникненню проблем, що 
заважають досягти підприємству поставлених цілей (максимізація прибутку, стабілізація 
фінансово-економічного стану, збереження та примноження майна власника). У свою чергу 
ефективно організована система внутрішньогосподарського контролю передбачає 
впевненість менеджменту підприємства в тому, що операції з фінансовими деривативами 
виконані з урахуванням вимог облікової політики, інформація щодо даних фінансових 
інструментів відображена в обліку у відповідному звітному періоді, викривлення (за 
наявності) в обліку операцій з фінансовими деривативами своєчасно виявлені та 
попереджені, здійснюється нагляд за угодами з фінансовими деривативами  на постійній 
основі, зміни вартості фінансових деривативів враховуються та розкриваються.  

Операції з фінансовими деривативами можуть мати суттєвий вплив на господарську 
діяльність підприємства, показники фінансової звітності а, отже, й на рівень складності 
підсистеми внутрішньогосподарського контролю (рис.1). 

 
Рис. 1.  Чинники, що впливають на рівень складності підсистеми 
внутрішньогосподарського контролю операцій з деривативами 

 

Постійні інтеграційні та глобалізацій ні процеси, стрімкість структури фінансово-
економічних відносин, непередбачуваність дій державної влади, нові типи ризиків 
спонукають до розробки та впровадження у практику нових типів фінансових деривативів 
(варранти, свопи, опціони на ф’ючерсні контракти), що мають складну конструкцію і 
відповідно передбачають складнішу  побудову підсистеми внутрішньогосподарського 
контролю.  

Обсяг укладених деривативних контрактів також є визначальним чинником впливу на 
рівень складності підсистеми внутрішньогосподарського контролю, а отже й на формування 
системи економічної безпеки підприємства. Так, суб’єкти господарювання, що здійснюють 
незначний обсяг операцій з похідними фінансовими інструментами, потребують простішої 
системи внутрішнього контролю.  
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Ризик за операціями, що укладаються на позабіржовому ринку є дуже високим, у 
порівнянні з біржовими угодами, а отже потребує складнішої підсистеми 
внутрішньогосподарського контролю. 

Для похідних фінансових інструментів характерна наявність значного проміжку часу 
між датою укладання і виконання угоди, що у свою чергу передбачає складнішу підсистему 
внутрішнього контролю для операцій з більшим терміном обігу. 

Використання фінансових деривативів на практиці дозволяє значно зменшувати 
ступінь ризику майбутніх операцій з купівлі-продажу активів на спотовому ринку. Якщо 
похідні фінансові інструменти використовуються з метою запобігання ризикам, внутрішній 
контроль щодо відповідності цих інструментів критеріям обліку хеджування потрібен 
протягом усього часу їх використання. 

Ефективне функціонування підсистеми внутрішнього контролю передбачає 
впевненість менеджменту підприємства в тому, що операції з фінансовими деривативами 
виконані з урахуванням вимог облікової політики, інформація щодо даних фінансових 
інструментів відображена в обліку у відповідному звітному періоді, викривлення (за 
наявності) в обліку операцій з фінансовими деривативами своєчасно виявлені та 
попереджені, здійснюється нагляд за угодами з фінансовими деривативами  на постійній 
основі, зміни вартості фінансових деривативів враховуються та розкриваються. 

Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з фінансовими 
деривативами на підприємстві має бути обов’язково урегульована внутрішніми 
розпорядчими документами. До таких документів можна віднести положення про облікову 
політику підприємства, що розкриває організаційне, методичне, технічне та обліково-
аналітичне забезпечення контролю операцій з фінансовими деривативами.  

Організаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю фінансових 
деривативів в наказі про облікову політику підприємства реалізується шляхом: 

- створення відділу внутрішньогосподарського контролю; 
- покладення обов’язків на особу, що буде відповідати за здійснення 

внутрішньогосподарського контролю операцій з фінансовими деривативами 
(головний бухгалтер, фінансовий аналітик); 

- технічне та методичне забезпечення роботи відділу внутрішньогосподарського 
контролю або відповідного штатного працівника; 

- встановлення переліку осіб,  яким надано право підпису документів, що 
безпосередньо пов’язані з оформленням операцій з фінансовими деривативами. 
Методичне забезпечення внутрішньогосподарського контролю операцій з 

фінансовими деривативами розкривається в обліковій політиці підприємства у частині: 
- процедури визнання операцій з фінансовими деривативами;  
- встановлення порядку оцінки та переоцінки операцій з фінансовими деривативами; 
- розкриття методики визначення справедливої вартості фінансових деривативів; 
- встановлення порядку визначення доходів та витрат за операціями з фінансовими 

деривативами. 
Обліково-аналітичне забезпечення внутрішньогосподарського контролю операцій з 

фінансовими деривативами пов’язане із: 
- розробкою і затвердженням форм первинних документів для обліку операцій з 
фінансовими деривативами,; 
- встановленням переліку облікових регістрів та розробкою графіку документообігу 
первинних документів за операціями з фінансовими деривативами;  

- розробкою та затвердженням робочого плану рахунків, що використовується для 
відображення операцій з фінансовими деривативами;  

- описом використання забалансового рахунку 03 «Контрактні права та зобов’язання» 
для обліку укладених деривативних контрактів; 
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- розробкою переліку бухгалтерських записів для відображення операцій з фінансовими 
деривативами в бухгалтерському обліку (у вигляді додатка до документа про облікову 
політику); 

- визначенням переліку інформації, що має бути розкрита в примітках до фінансової 
звітності. 
Технічне забезпечення внутрішньогосподарського контролю операцій з фінансовими 

деривативами передбачає визначення форми ведення та обробки облікової інформації (ручна 
чи автоматизована). 

Підсистема внутрішньогосподарського контролю є важливою складовою 
забезпечення економічної безпеки підприємства та має бути націлена, у першу чергу, на 
найбільш ризиковані операції, зокрема на операції з фінансовими деривативами. Складність 
та кількість проведених операцій з фінансовими деривативами впливає на ризик системи 
обліку та  складність підсистеми внутрішньогосподарського контролю. З метою розширення 
функціонального значення внутрішньогосподарського контролю операцій з фінансовими 
деривативами в системі економічної безпеки суб’єкта господарювання у статті розкрито його 
організаційне, методичне, технічне та обліково-аналітичне забезпечення в Наказі про 
облікову політику. 
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У статті доведено переваги процесного підходу формування обліково-аналітичного забезпечення в 
торгівлі, запропоновано класифікаційну модель обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів в торгівлі, 
розроблено схему бізнес-процесу в торгівлі на основі фінансових і якісних показників 

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, бізнес-процес, методологія  
 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин спонукав систему сучасного 
менеджменту до пошуку нових напрямів удосконалення, що пов’язанні з організаційним і 
науково-технологічним потенціалом підприємства. Найбільш значимим є формування 
обліково-аналітичної системи в умовах організації бізнесу. З позиції досліджень у галузі  
економіки підприємств, такий підхід трактується як теоретичні засади реінженирінгу бізнес-
процесів., як сукупність методів і засобів, що призначені для кардинального поліпшення 
основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і проектування 
існуючих бізнес-процесів [1, с. 7].  

Але процес формування інформаційного поля системи управління напряму 
пов’язаний з інформаційним забезпеченням, що дозволяє провести не лише окремі 
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удосконалення, які характерні реструктуризації діяльності, але й дозволяють суцільно 
перетворити процеси управління підприємством та його торгово-технологічні процеси.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першоджерелами процесного підходу до 
управління підприємством вважаються праці таких відомих вчених-економістів, як Бажин 
И.И., Сысоев В.В., Устименко Т.О., Маренич К.М., Лізан І.Я. Проблеми оптимізації бізнес-
процесів підприємства висвітлені у публікаціях Дж, Харингтона, Б. Андерсена, Й, Беккера, 
М. Кугелера, М. Роземанна, А.А. Шубина, А.А. Садекова, О.М. Азаряна, О.В. Виноградової. 
Дослідженню механізму формування обліково-аналітичного забезпечення приділяли 
науковці М.С. Пушкар, М.І. Бондар,  Я. В.Олійник,  О.П.Кундря-Висоцька,  В.В.Вольська, 
Л.В. Гнилицька. Водночас можливості використання процесного підходу при формуванні 
обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів підприємств торгівлі залишаються 
повністю поза увагою наукової спільноти . 

Постановка завдання. Відмінна особливість концепції формування обліково-
аналітичного забезпечення бізнес-процесів – це розмаїття попередніх ідей, теорій, 
методологій, які є досить суперечливими і мало пов’язаними з науковими напрацюваннями у 
галузі обліку, аудиту й аналізу.  

Тому метою наукового дослідження  є обґрунтування базового категорійного апарату 
обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів та  аналіз наукових поглядів стосовно 
визначення місця і ролі інформаційних ресурсів, які генеруються в системі бухгалтерського 
обліку, що дозволить значно підвищити ефективність функціонування підприємства торгівлі 
та оптимізувати його бізнес-процеси. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час потреба в інформації про 
бізнес-процеси зросла у зв'язку з досить широким поширенням в теорії і на практиці з 
початку 90-х років концепції управління бізнес-процесами і переходу від використання 
функціонального підходу до процесного. Процесний підхід ґрунтується на концепції, згідно з 
якою управління є безперервна серія взаємопов'язаних дій або функцій (бізнес-процесів), 
кінцевими цілями виконання яких є створення готової продукції або робіт (послуг), що 
представляють цінність для зовнішніх або внутрішніх користувачів[2, с. 46]. 

Даний підхід застосовується не тільки в управлінні, але й в стратегічному аналізі. 
Основною перевагою даного походу в обліково-аналітичній системі є отримання інформації, 
орієнтованої на вдосконалення її діяльності та підвищення конкурентоспроможності, а також 
широкі можливості для прогнозування [3, с. 15]. 

Концепція процесного управління базується на системі  бухгалтерського обліку, 
менеджменті якості, стандартах ІSО 9000, концепції управління вартістю, активами і 
ризиками. 

Для обґрунтування базового категорійного апарату обліково-аналітичного 
забезпечення бізнес-процесів необхідно здійснити аналіз наукових поглядів. 

Формування обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів базується на двох 
наукових аспектах, а саме: застосування сучасних інформаційних технологій, зданих 
генерувати достовірне інформаційне забезпечення з високою інформаційною швидкістю; 
реорганізація менеджменту та переорієнтація його на процесно-орієнтований підхід.  

Спираючись на сучасний економічний словник, під забезпеченням слід розуміти 
сукупність заходів і засобів, а також створення умов які сприяють нормальному перебігу 
економічних процесів, підтриманню стабільного функціонування економічної системи та її 
об’єктів, запобіганню внутрішнім і зовнішнім загрозам діяльності [4, с. 67]. 

Полеміка наукової спільноти стосовно визначення «обліково-аналітичного 
забезпечення» є досить активною (М. Пушкар, М. Бондар, І. Бланк, Ф. Бутинець, А. 
Крутова). Надамо критичне визначення, що наводиться в монографіях останніх років. 
Зокрема Я.В. Олійник визначає обліково-аналітичне забезпечення як систему, яка базується 
на даних бухгалтерського обліку, включно з оперативними даними, котра використовує для 
узагальнення й аналізу статистичну, технічну, довідкову та інші види інформації [5,с. 34]. 
Більш ґрунтовним є визначення О. П. Кундрі-Висоцької, яка характеризує його «як 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0�
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8F-%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0�
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8F-%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0�
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здійснення облікових та аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення 
відхилень від запланованих показників і використання отриманих результатів для прийняття 
управлінських рішень» [6, с. 45].  

Ґрунтуючись на основних функціях управління – бухгалтерський облік і звітність, 
контроль і регулювання, аналіз і планування, що представляють собою процес безперервних, 
взаємопов’язаних дій, що утворюють замкнутий цикл,  Вольська В.В. трактує обліково-
аналітичне забезпечення як сукупність процесу збору, підготовки, реєстрації та зведення 
облікової інформації підприємств залежно від законодавчо встановленої системи ведення 
обліку, і проведеного на основі цієї інформації глибокого аналізу із застосуванням певних 
методів і прийомів[7, с. 86].  

Найбільш вдалим є визначення, яке надане Л.В. Гнилицькою, котра розглядає 
обліково-аналітичне забезпечення як цілісну інформаційну систему, що об’єднує методи і 
технології усіх видів обліку, аналізу та безпеки з метою прийняття управлінських рішень 
щодо протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам безпеці діяльності підприємства та його 
сталому розвитку. [8, с. 44]. У цьому визначенні чітко простежується технічні вимоги, що 
ставляться до інформації з боку економічної безпеки. Вважаємо, що це найперша спроба 
науковця поєднати  суто економічні постулати теорії економічної безпеки і методологічні 
основи формування інформаційного забезпечення функціонування системи управління 
підприємства. 

На нашу думку, економічна наука не надає чіткого визначення бізнес-процесу, що 
призводить до некоректного використання даного поняття в контексті отримання інформації 
щодо диверсифікації господарсько-фінансової діяльності підприємств та прийняття 
управлінських рішень.  

Аналіз наукових поглядів провідних науковців довів, що загальноприйнятою є 
трактовка, де бізнес-процеси є алгоритмом діяльності підприємства, які проходять скрізь усі 
функціональні підрозділи, об’єднують різні роботи і завдання, формують цілісну сукупність, 
мають циклічність виконання, в результаті чого створюється продукція (послуга), що 
необхідна клієнту, яка задовольняє його за вартістю, якістю і рівнем сервісу [1, 3, 9, 10, 11, 
12, 13]. Більш того, дослідивши класифікацію бізнес-процесів серед означених науковців, 
необхідно визнати, що процесу формування обліково-аналітичного забезпечення відводиться 
другорядна позиція серед допоміжних або обслуговуючих бізнес-процесів, що є 
неприпустимим для усвідомлення ролі і значення інформаційних ресурсів, які генеруються 
саме системою обліку,  в сучасних умовах суцільної інформатизації і віртуалізації суспільних 
відносин. Пропонуємо вважати процес формування обліково-аналітичного забезпечення як 
основний адміністративний бізнес-процес, який головує серед інших, пов’язуючи їх 
інформаційними коридорами, комунікаційними каналами та накопиченими знаннями 
(інтелектом).  

Отже дослідивши теоретичні засади щодо обліково-аналітичного забезпечення та 
методологічні вимоги до організації бізнесу, які орієнтовані на потреби процесного 
управління, вважаємо, що під обліково-аналітичним забезпеченням бізнес-процесів в торгівлі 
слід розуміти побудову інформаційної системи управління, яка  завдяки застосуванню 
певного інструментарію збору, узагальнення, обробки та аналізу інформації в розрізі бізнес-
процесів, дозволить сформувати базу для прийняття раціональних управлінських рішень. 

Розглянемо особливості бізнес-процесів торговельних підприємств і визначимо їх 
вплив на формування обліково-аналітичного забезпечення. У процесі фінансово-
господарської діяльності торговельного підприємства реалізується велика кількість 
різноманітних функцій, які вона прагне виконати якомога ефективніше. Інформаційні та 
комунікаційні технології, які отримали широке розповсюдження в бухгалтерському обліку, 
логістиці, виробництві, дозволяють підвищити продуктивність праці. Великого значення 
набуває погодженням різних бізнес-процесів в рамках торговельного підприємства, як 
економічної системи. Для цього, в свою чергу, необхідна чітка ідентифікація бізнес-процесів 
усередині економічного системи. Ідентифікація бізнес-процесів дозволить визначити 
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потреби в інформації про них, а також сформувати адекватну систему контролю на основі їх 
обліку та аналізу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Формування обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів в торгівлі на основі їх 

класифікації 
Інформаційне забезпечення 

Бізнес-процеси 
Облікове забезпечення Аналітичне забезпечення 

Основні бізнес-процеси 

постачання товарних 
запасів 

Формування замовлень і заказів на 
виробництво або постачання товарів 
Організація обліку договорів постачання 
Формування первісної вартості 
Організація обліку оприбуткування товарів 
Організація обліку рекламацій та претензій 
Організація обліку закупівель 

Дослідження поточного та перспективного 
попиту за обсягом та асортиментом товарів 
Визначення потреби у товарі 
Розробка заходів з оновлення та 
удосконалення асортиментної політики 

Зберігання та обробка 
товарних потоків 

Організація обліку зберігання та 
внутрішнього переміщення 
Організація матеріальної відповідальності за 
місцями зберігання 
Обробка товарних потоків під час 
інвентаризації 
Облік переоцінки товарів 

Розробка оптимальної карти розміщення та 
зберігання товарів 
Прогнозування обсягів товарних мас 

Збут товарів 
Формування ціни продажу 
Облік знижок  
Організація обліку розрахунків 

Розробка цінової стратегії 
Планування обсягів та структури продажів 
Стимулювання попиту покупців  
Розробка механізму нівелювання претензій 

Допоміжні (обслуговуючі) бізнес-процеси 

Управління професійним 
і кар’єрним розвитком 

Організація обліку руху персоналу 
підприємства  
Організація оперативного обліку праці та 
заробітної плати, з метою забезпечення 
своєчасного контролю за кількістю і якістю 
праці  
Організація обліку  заробітної плати 
відповідно встановленим розцінками і 
системам преміювання 

Визначення ролі організаційної структури 
Планування і прогнозування потреб в 
кадрах 
Формування якісної робочої середовища 
Розрахунок показників продуктивності 
праці 
Формування програм матеріального і 
морального стимулювання 

Управління 
інформаційними 
ресурсами ІТ-
технологіями 

Організація облікового процесу 
Організація обліку нематеріальних активів  
Організація обліку мережевого обладнання і 
комунікацій 

Розробка стандартів даних 
Оцінка специфічних інформаційних потреб 
Формування баз даних і баз знань 
ІТ аудит 
Розробка стратегії системної безпеки 
Запровадження електронного 
документообігу 
Оцінка якості інформації 

Управління фінансовими 
і матеріальними 
потоками 

Організація обліку доходів 
Організація обліку витрат 
Організація обліку фінансових результатів 
Організація обліку нерозподіленого 
прибутку (збитку) 

Розробка бюджетів 
Оцінка структури капіталу  
Розрахунок дебіторської заборгованості 
Розрахунок кредиторської заборгованості 
Адміністрування податків 
Оцінка стану матеріально-технічного 
забезпечення 

Управління поліпшенням 
і змінами 

Формування фінансової звітності 

Розрахунок показників діяльності 
Порівняльний аналіз 
Прогнозування оновлення ресурсів 
Оцінка системи якості управління  

 

Виділення бізнес-процесів дозволяє розмежувати інформаційні властивості обліково-
аналітичного забезпечення та узгодити дії між відповідальними особами та власниками 
торговельного підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Застосування системної методології бізнес-
процесів та оцінка їх впливу на формування обліково-аналітичного забезпечення зараз є 
особливо актуальними. При цьому воно повинно відповідати потребам оперативного, 
тактичного і стратегічного управління. Запровадження ідентифікацій бізнес процесів з 
визначенням облікових і аналітичних процедур дозволяє вирішити широкий спектр 
управлінських завдань, що стоять перед менеджерами сучасних компаній. Така взаємодія 



 153

обліку і менеджменту можлива завдяки вирішенню основного завдання – поєднання 
облікових методологічних підходів зі стандартами управління і глобальною системою 
управління якістю. 
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Эффективность работы компании определяется, прежде всего, получением 
экономических выгод от результатов ее функционирования. Одним из инструментов 
достижения этой цели служит процессный подход к управлению бизнесом. Суть подхода 
заключается в разложении деятельности организации на множество взаимоувязанных 
бизнес-процессов, выполнение которых направлено на достижение конкретной 
предпринимательской цели работы предприятия.  

Существует два основных подхода к управлению бизнес-процессами: 
1) Традиционный подход – «совершенствование бизнес-процессов». 
2) Инновационный подход – «перепроектирование и реинжиниринг бизнес-процессов». 

Совершенствование существующих бизнес-процессов за счет отказа от 
неэффективных видов бизнеса, экономии необходимых ресурсов и т.д., как правило, 
приводит к незначительному приросту показателей деятельности, тогда как в результате 
проведения успешного реинжиниринга бизнес-процессов, происходит «скачок» в росте 
эффективности работы компании.  

М. Хаммер, являющийся автором концепции реинжиниринга бизнес-процессов, 
трактует термин реинжиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений 
главных современных показателей деятельности компании, таких, как стоимость, качество, 
сервис и темпы» [1].  

Поддержка фундаментального исследования М. Хаммера, с дополнением и развитием 
его идей, в дальнейшем прослеживается в работах его современников Дж. Чампи, Т. 
Дэвенпорта, Д. Стоддарда, К. Коулсон-Томаса, Д. Миллера, П. МакХью, Дж. Мерли, У. 
Уиллера и др. 

Необходимо отметить, что все научные исследования по данной тематике в основном 
акцентированы на попытках кардинальной перестройки структуры бизнеса, и внедрения 
бизнес-процессов с использованием информационных технологий, не затрагивая проблем 
финансового и управленческого учета результатов реинжиниринга. Любой бизнес-процесс 
только тогда будет функционировать эффективно, когда в него органично впишутся такие 
функции управления как планирование, учет, анализ и контроль. 

Существует мнение, что бизнес-процесс чаще всего не зависит от формальной 
организационной структуры компании, что на наш взгляд ведет к перекладыванию 
ответственности за результат работы между управляющим  составом предприятия. 
Получение вознаграждения не за выполняемый вид деятельности, а за результат труда, 
выражающийся в совместном эффективном управлении каждым бизнес-процессом, приведет 
к гораздо большей отдаче, нежели изолированная работа топ-менеджеров компании. 

Для эффективного функционирования организации достаточно выделить и описать  
не более десяти основных бизнес-процессов, которыми по-нашему мнению являются 
процессы «Заготовление», «Производство», «Сбыт», «Прочий бизнес» и «Движение 
денежных средств». Каждый бизнес-процесс, в свою очередь, имеет определенный состав 
подпроцессов (операций), состоящих из входа, выхода и обратной связи. [2]  

Для разработки и успешного внедрения новой бизнес-модели управления 
организацией, предлагаем увязать выделенные сквозные бизнес-процессы с существующей, 
а при необходимости усовершенствованной организационной структурой предприятия и 
всей ее деятельностью, а также функциями управления (планирование, учет, анализ и 
контроль). Но необходимо понимать, что четкой границы любого бизнес-процесса не 
существует, он протекает поверх границ, установленных между подразделениями 
организации.   

Бизнес-процесс «Заготовление» предшествует процессу «Производство» и является 
определяющим звеном в результативной работе предприятия. В него входят такие 
подпроцессы, как: приобретение у поставщиков материалов, топлива (и других предметов); 
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собственная заготовка сырья и материалов; заготовление товаров для продажи; провоз, 
погрузка и выгрузка приобретенных и заготовленных предметов; организация хранения и 
контроля качества сырья, материалов и товаров; планирование и анализ  капитальных 
вложений; планирование и анализ кредиторской задолженности [3]. 

Бизнес-процесс «Производство» является основным макропроцессом на 
производственном предприятии, рациональная организация которого влияет на объем 
выпуска, качество и конкурентоспособность продукции.  

Бизнес-процесс «Реализация» состоит из двух частей. Доходная часть образуется при 
реализации товаров, продукции, работ и услуг. Расходная часть связана с транспортировкой, 
хранением, подработкой, фасовкой товаров, заработной платой работников организации, 
административно-управленческих расходов, а также отчислений на социальные нужды, 
амортизацией основных фондов и нематериальных активов и т.д. [4]. 

Отделение от основной деятельности компании бизнес-процесса «Прочий бизнес» 
диктуется необходимостью контроля эффективности и недопущение убыточности работы 
сопутствующего и дополнительного видов бизнеса [2].  

Бизнес-процесс «Движение денежных средств» охватывает финансовую 
составляющую абсолютно всех бизнес-процессов предприятия. Его выделение 
обосновывается требованием своевременного контроля поступления и расходования 
денежных средств [2].  

По каждому бизнес-процессу необходимо назначить ответственных лиц за 
непрерывный цикл работы. Предлагаем при решении данной задачи использовать 
организационную структуру предприятия. Например, заместитель генерального директора 
(ЗГД) по снабжению руководит бизнес-процессом «Заготовление», ЗГД по производству - 
бизнес-процессом «Производство», ЗГД по экономике и финансам - бизнес-процессом 
«Движение денежных средств». ЗГД по сбыту может отвечать за два бизнес-процесса 
«Реализация» и «Прочий бизнес», но в зависимости от размера и структуры прочего бизнеса, 
можно назначить и другое ответственное лицо. 

В рамках данной статьи рассмотрим постановку и автоматизацию управленческого 
учета производственной деятельности предприятия, представляющую собой совокупность 
хозяйственных процессов и операций по производству продукции с использованием 
различных видов ресурсов.  

Основными задачами учета производственного процесса являются: 
1. Полное отражение всех производственных процессов с учетом технологии 

производства 
2. Наиболее точное соотнесение произведенных затрат с этапами производства 

продукции, а также сопоставление с плановой и нормативной их величиной 
3. Расчет себестоимости готовой продукции для оценки влияния на финансовый 

результат 
4. Объективная оценка производственной деятельности для принятия управленческих 

решений имеющих долгосрочный характер (окупаемость производственных и 
технологических проектов, рентабельность ассортимента продукции, эффективность 
капитальных вложений и т.д.). 
Предлагаем группировку основных затрат по бизнес-процессу «Производство» в 

финансовом и управленческом учете с целью планирования, учета, анализа и контроля затрат 
для выявления «узких» процессов, лимитирующих хозяйственную деятельность предприятия 
в текущем и прогнозном периоде: 
1) Материальные затраты (Сырье; Топливо и ГСМ на собственные нужды; Потери товаров 

и технологические отходы; Материальные расходы) 
2) Затраты на оплату труда  
3) Отчисления на социальные нужды 
4) Амортизация  
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5) Прочие затраты (Обучение и повышение квалификации персонала; Перевозка персонала; 
Командировочные расходы; Страхование сотрудников; Компенсация мобильной связи;   
Аренда (разные виды); Сервисное обслуживание основных средств; Охрана труда и 
техника безопасности; Коммунальные расходы; Услуги по страхованию (кроме 
персонала); Информационно-вычислительные услуги; Лизинг; Экспертиза объектов; 
Информационно-консультационные услуги; Налоги и другие обязательные платежи). 

Функции управления (планирование, анализ и контроль) каждой статьей затрат 
возложены на центры финансовой ответственности (ЦФО). Данная мера оправдана 
возрастанием ответственности и усилением контроля расходования денежных средств 
каждым ЦФО.  

Соотнесение статей затрат финансового и управленческого учета необходимо также и 
для сотрудников IT-служб, осуществляющих автоматизацию переноса данных из системы по 
финансовому и налоговому учету в управленческую систему.  

Постановку управленческого учета бизнес-процесса «Производство» лучше всего 
осуществлять в автоматизированных информационных системах по финансовому и 
управленческому учету, разновидности которых многогранны и учитывают потребности 
любой отрасли. Автоматизированную систему по планированию и бюджетированию (АСПБ) 
лучше всего выбирать с возможностью интеграции с автоматизированной системой по 
финансовому и налоговому учету (АСФНУ) в целях исключения потребности в ручной 
обработке данных. АСПБ включает в себя возможность планирования натуральных и 
стоимостных показателей в любом разрезе данных, в том числе по бизнес-процессам.  

Планирование производственной деятельности в части натуральных показателей по 
видам продукции и местам возникновения затрат (цехам), осуществляет ЦФО 
«Производство», а стоимостных - ЦФО «Закупки». Разделение зон ответственности 
необходимо потому, что закуп сырья и проведение конкурсного отбора среди поставщиков, в 
соответствии с возложенным функционалом, осуществляет ЦФО «Закупки». Планированием 
количества и стоимости приобретения материалов, необходимых для осуществления 
производственной деятельности, занимается ЦФО «Административно-хозяйственная служба 
(АХС)». В составлении бюджета общепроизводственных расходов принимают участие 
разные ЦФО. Например, за статью «Коммунальные расходы» несет ответственность ЦФО 
«Эксплуатация»,  за статью «Сервисное обслуживание основных средств» - ЦФО 
«Транспорт», ЦФО «АХС» и т.д. 

Автоматизация функций планирования и анализа натуральных показателей бюджета 
производства, а также бюджетов производственных затрат и общепроизводственных 
расходов, позволяет своевременно внести изменения на любом этапе производственного 
процесса. 

Отражение затрат по производственному процессу в финансовом и управленческом 
учете осуществляется при тесном сотрудничестве экономических служб компании. 
Инструментом взаимодействия между ними является «Сопроводительный лист к первичным 
документам для распределения затрат по требованиям управленческого учета». 
Ответственный сотрудник ЦФО, после совершения хозяйственной операции, формирует в 
автоматизированной управленческой системе Сопроводительный лист, в котором 
отражаются: статья затрат, уровень детализации (Компания / категория /объект управления), 
проект, вид затрат (производственные/ непроизводственные), сумма. Сопроводительный 
лист прикладывается к первичным документам для корректного списания затрат и прочих 
расходов за приобретенные товарно-материальные ценности (ТМЦ), оказанные работы 
(услуги) по требованиям управленческого учета.  

Анализ и контроль объемов производства по видам продукции и цехам (при их 
наличии), планируемым и понесенным затратам, осуществляется на Бюджетном комитете, 
который создается как рабочий орган, состоящий из генерального директора и его 
заместителей, а также ответственных лиц ЦФО. На основании управленческой отчетности 
оцениваются чистые затраты не только по каждому бизнес-процессу, а также в увязке  с 
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финансовым результатом всей производственно-сбытовой деятельности компании. 
Утвержденные бюджетные показатели устанавливаются каждому ответственному лицу в 
Карты премирования и регулярно в течение месяца анализируются и контролируются. 

Таким образом, реорганизация системы управления компанией через выделение 
бизнес-процессов, открывает принципиально новые возможности интеграции 
управленческой и учетной деятельности. Они заключаются в построении соответствующей 
модели управления, не просто ориентированной на достижение основной цели предприятия 
– получение прибыли, а учитывающей возможности оптимального учета результатов ее 
работы. 
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Данная статья рассматривает возможности ведения экономической деятельности на предприятии с 

использованием современных компьютерных технологий. Автором предлагается обзор наиболее 
распространенного программного обеспечения, используемого в мировой практике. Рассматриваются 
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Defining the problem. Rapid development of the information technologies accelerate it 
global deployment into all aspects of the society. Even more, companies that do not incorporate to 
the fullest possible extend all of the available scientific and technological innovations risk to lose 
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their comparative advantages and become obsolete. This is especially true in the following aspect of 
the business activities: accounting, planning, analysis, control, and some others. Falling behind in 
any of the above segments, can force the whole company to underperform on the market or even 
bring it to the edge of collapse. At the present moment, the software market in the developed world 
offers a big variety of programming tools to operate enterprise businesses on the maximum level of 
efficiency and profitability. Unfortunately, due to some specifics of the Ukrainian market as well as 
it limitations, such type of tools has a very limited presence on the internal economic filed. Such 
system deficiencies in important areas of the business development lead to a substantial loss of 
enterprise profitability as well as creating a negative image of the country’s business environment. 
This situation requires an urgent attention from the Ukrainian government as well as national 
science institutes. 

Analysis of the recent research papers and publications. Questions about implementation 
of the cutting edge software packages in the national business enterprises were raised repeatedly in 
the past few years. This was done first and foremost by scholars such as M. T. Baranowski, F. F. 
Efimova, M. T. Belukha, V. P. Zavgorodniy, S. V. Ivakhnenkov, G. G. Kireytsev, Y. A. 
Kuz’minskii, N. M. Malyuga, Y. I. Osadchiy, and M. G. Chumachenko. 

On a side note: despite the fact that many developing countries have automation of the 
economic work in the business enterprises on the much higher level than in Ukraine, they do not 
stop on that. Scientists, such as N. V. Vodopalova, L. P. Volodko, A. T. Gershegorin, K. E. Dallas, 
I. I. Degtyareva, P. A. Dodonov, V. Isakov, N. Masalitin, K. N. Naribaev, A. N. Ostrovsky, V. F. 
Paly, V. I. Podolsky, A. V. Popkov, T. Prokhorov, V. S. Roznov, S. I. Bruise, Y. Sokolov, D. V. 
Tchistov, A. D. Schmiegel, G. Fedorov and others continue to explore new opportunities in this 
field. In this article I would like to highlight some of the practical aspects of the use of computer 
technologies in the management of the enterprise. 

Defining the task. The objective of this article is to highlight the basic software package 
that will facilitate the process of performing economic work in the company more effective. 

Description of the research material. A list of software packages that offers a possibility 
of the efficient and effective management of the enterprise is very large. Let me concentrate only on 
some of them that already have a proven record of their effectiveness as well as received a global 
business adaptation. 

Customer Relationship Management (CRM) – system that manages all aspects of the 
interaction process between companies and their customers. Such systems usually include the 
following subcategories that support: contact forecast, monitoring contact implementation, 
customer and technical support, customer service, and order processing. 

Decision Support System (DSS) – system that allows modeling of the effects of 
management decisions. 

Enterprise Resource Planning (ERP) – system that provides the functions of accounting and 
control for homogeneous, locally located facilities, as well as diversified companies, corporations 
with subsidiaries and offices in different cities and countries. 

Management Information System (MIS) – information system that helps manage operational 
decisions. 

Strategic Enterprise Management (SEM) – a system with the primary purpose of helping 
making high-level (strategic) decisions by the senior management of the enterprise [1]. 

Accounting Information System (AIS) – a software enterprise wide systems that enables 
collecting, processing, storing accounting data that is used by upper managers. Let’s exam some of 
tools that contained in this package. 

UltraTax CS. UltraTax CS provides accountants with a comprehensive family of 
professional tax products for increasing tax preparation efficiency. Offering a full line of federal, 
state, and local tax programs (including 1040 individual, 1120 corporate, 1065 partnership, 1041 
estates and trusts, and full capability for multi-state returns), By combining advanced technology, 
seamless integration, paperless processing, and the Internet, UltraTax CS enables you to streamline 
your entire tax practice workflow – from initial client data collection to e-filing of tax returns. 
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UltraTax CS is filled with time-saving tools to ease every step of the tax preparation process. With 
the efficiencies and timesaving you gain, you can do more client returns in less time – without 
adding staff [2]. 

UltraTax CS provides flexible data entry, comprehensive diagnostics, a customizable home 
page, and complete, comprehensive data sharing across applications. Full paperless processing 
support includes Web client organizers, on-screen review features, document management 
functionality, client portals, and more. Research is right there in the program, because UltraTax CS 
is linked to Checkpoint. Utilitizing UltraTax CS with the File Cabinet CS and Net Client programs 
allows your clients to scan in their source documents, which can then be reviewed, approved, and 
integrated into the tax preparation software. Client communication documents are available in 
Spanish, including the transmittal letters, organizers, invoices, and filing instructions [3]. 

Fixed Assets CS. Fixed Assets CS offers a streamlined and intuitive asset management 
solution that can be used to manage virtually all asset and entity types, with extensive calculations 
and support for multiple books per client. The great benefit of the streamlined data-entry screens is 
that your firm becomes standardized around common methods of depreciation based on the type of 
asset you’ve entered. The more standardization you can introduce the less opportunity for mistaken 
asset classifications. Once the information been entered, it can pass through automatically to 
Thomson's tax and writeup offerings. Viewing data is simple as well – click the title bar of any 
column and your information will re-sort by that column [4]. 

Reporting is robust with Fixed Assets CS. There are a number of included reports that would 
be expected, including detail listing, depreciation projections, tax worksheets (4255, 4562, 4797). 
Each of these can be tweaked so as to add or remove information, change sorting or filter out data. 
Need a more specialized report? Chances are you can get it with the use of a report template that 
lest you save unique reporting profiles [5]. 

CCH ProSystem Engagement. Standardize your firm’s compliance and audit processes 
and work papers with electronic binders that mimic your physical files and increase efficiency and 
productivity. Allow your staff to access work papers anywhere they have networked or internet 
access. 

Discover the solution that is saving firms up to 40 % on each of their engagements after the 
first year of implementation. CCH ProSystem Engagement allows your firm to maximize efficiency 
by moving toward a true paperless office. 

Key Features. Automate first-year engagements with customized binder templates, 
eliminating the hassles associated with paper binders. 

Efficiently review your work papers side-by-side using dual monitors. 
User friendly interface that is similar to Windows® Explorer-style and integrate with 

Microsoft® Office applications and conversion into PDF files. 
Scan related documents directly to the binder, archived and stored binder electronically for 

as long as you want without worrying being misplaced and save physical storage place. 
Allow multiple staff members to work on an engagement simultaneously and synchronize 

files with various permission levels to maintain high data security and integrity during all stages. 
Easily wrap up an engagement using the Finalise Binder Wizard, and then roll the entire 

engagement forward with a single mouse click – reducing time spent by approximately 40 %. 
Highly integrated with other CCH Software applications [6]. 
Key Benefits. Instantly Accessible. Enjoy the convenience of instantly accessible 

workpapers in secured and totally integrated environment. 
Lead by Expert. Industry-standard practice aids and checklists lead your team step-by-step 

by delivering real-world strategies, cost-saving ideas, client letters, spreadsheet, and reports. 
Time and Cost Efficiency. New engagement is totally paperless and existing engagement is 

a breeze, saving you enormous time from data entry and duplicated work. 
Automated and Totally Paperless. Not only your financial paper work is automated and 

electronic managed, it also allows you to produce binders that are the electronic equivalent of your 
paper files so you can access it anytime, anywhere [6]. 
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To date, the Ukrainian banks conduct both external and internal audits. At the present stage 
of development of the Ukraine’s economy, the banks’ role as active participants in entrepreneurial 
activity is constantly growing. Access of the Ukrainian banks to international financial markets 
requires adapting their management systems to international standards. The banking system of any 
country is a good indicator of the economic processes inside its economy and requires a high level 
of protectionism against various risks. 

Effective risk management in the banking system gets ensured by the functional internal 
control system, the most important element of which is the internal audit. 

Internal audit of the bank is an independent service performed by the non affiliated experts 
in the area of verification, assessment of the adequacy and effectiveness of internal controls, and 
performance quality check of official employees of the bank. Internal audit involves obtaining 
documented procedures and describe the methods used by the bank for the implementation of 
internal control [7]. Internal audit – an activity organized within the bank, for a comprehensive 
analysis of its activities, to develop recommendations to address the shortcomings and improve the 
competitiveness of the banking institution [7]. 

Internal audit reports and analyzes have a major impact on management decisions to achieve 
specific goals. 

System «4K-Bank» – is the only system of bank management in the Commonwealth of 
Independent States (CIS), which operates in real time. What is a work in real time? This is an 
opportunity to perform business activities without necessity for stopping for technical calculations, 
which performs all the other complexes, the main of which is the «closing of the day». This 
procedure involves obtaining a fixed logical data set (entries, invoices, and etc.) for the purpose of 
securing this information and sending it to the archive. 

The system is fundamentally different from other products of the same nature on the 
Ukrainian market by incorporating a unique logic of storage and processing information. The other 
products can simply be characterized as bank business day (BBD) systems, and, despite the use of 
sophisticated equipment will never be able to become full-fledged products to meet the challenges 
for the management of the bank in the modern world. 

The main advantages of using the «4K-Bank» system 
For upper management of the bank 
1. Rapid implementation of the described system in almost any bank of Ukraine. 
2. Reduction of the cost of computer equipment, communication channels, and etc during 

implementation phase. 
3. Reduction of the cost of special training during recruitment of the new employees or 

transferring current employees between different departments or positions. 
For operational management of the bank 
1. The system is always in a logical integrity and enables users to obtain virtually any 

financial statements without making any special calculations for the required period of time. 
2. Provides opportunity to build its own schemas of internal reports for the purpose of 

analysis the bank’s activities, without attracting external developers. 
3. Enables ability to create flexible structure of the bank’s branches that can be fully 

operational even in the temporary absence of connection to the bank headquarter. 
For Accountants 
1. The entire operation of the system is based on financial concepts and techniques. 
2. In order to operate the «4K-Bank» system you need to know principals of the accounting 

activities of the bank, but not the technical specifications of the «4K-Bank». 
3. The system has easy to navigate user’s front end and does not use special technical 

terminology to communicate with its users. 
4. Quick access to all information for any period of time allows bank employees to receive 

various types of financial reports and analyze operational decision-making approaches. 
5. Sighting system the bank’s operations, which covers all of its units, allows full control of 

all transactions in the bank. 
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6. The most complete system of configurable operations (multiple entries per transaction) 
allows users to automate the bulk of the internal wiring of the bank. The system can operate in 
automatic mode on any financial operation of the bank (transfer of funds to a specific account, 
debiting money from a particular account, and etc). 

7. Preparation of reports for the NBU (National Bank of Ukraine), not when you can do it, 
but when you want it. The average calculation reporting period is 2-5 times lower than that of any 
similar products on the market. 

For bank employees (account managers, cashier, and etc) 
1. Absolutely clear accounting interface that allows users to avoid majority of the routine 

mistakes. 
2. Control system over the work performed during the day, which may at any time issue a 

report on the daily financial operation and other transactions. 
3. Ability to fully serve the bank’s customers in any workplace – the system «4K-Bank» 

does not have mandatory binding of its clients to a specific operator. A situation where a single 
cashier has 5 clients in waiting line while others have no work is fully eliminated. 

For bank customers 
The main advantage is an opportunity to be served almost around the clock, including work 

on weekends and holidays. Despite the legislation of Ukraine, which is written to fit limitation of 
the software used by the NBU and limited possibilities of commercial banks, this system, is able to 
provide bank customers with the following features 24/7: 

1. Any payments between bank customers. 
2. Foreign currency exchange payments, if the bank is connected to SWIFT directly, 

bypassing other commercial banks of the CIS. 
3. Debit or credit card payments issued by the bank and the account to which they 

corresponded. 
4. Loans that are not related with the accounts of other banks. 
5. Deposits not associated with the accounts of other banks. 
Bank Counter 
1. It provides possibility to manage various accounts in real time. 
2. Ability to manage and control bank accounts from different locations at the same time 

with the access rights that are defined by the client, using two different methods in their work with 
the «Client-Bank» system. 

3. Use for the daily work the fastest and most secure «Client-Bank» system, operating in on-
line mode. 

4. Do not depend on any web interface or any other programs, except for the operating 
system on your computer. 

5. Does not require installation on the computer and run from any external media. 
6. Uses absolute minimum network traffic, which enables effective and inexpensively way 

to work through the mobile phone even while roaming. 
The main functional components of the system «4K-Bank» 
The main module of the system is the core bank management infrastructure and includes the 

following components: 
1. Large-scale subsystem administration. 
2. Management of customer directories and bank accounts, work with all support bank 

directories. 
3. Subsystem banking operations. 
4. Subsystem transactions (logical banking operations). 
5. Automation jobs tellers, accountants, and economists. 
«Repository» module 
The system works on the principle of the compiler reports. It provides the ability to 

download special statistical NBU handbooks, calculation and formation of all forms of reporting to 
the NBU, as well as the possibility of manual input to generate required reports. 
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«SMS» module 
Module is used to send SMS messages to mobile phones to provide updated on the account 

statuses. It has build in capabilities to allow customer to customize what updated they want to 
receive. 

«Deposit» module 
The system provides the possibility of conducting deposits by individuals and/or business, 

automatic data acquisition in order to guarantee depositors, and also includes multiple build-in 
settings to manage account’s access privileges and operations. This allows users to personalize their 
work with bank legal documents. 

«Bank Teller» Module 
The system is designed to automate work of the bank tellers. The basic functionality of the 

system includes the following components: 
1. Implementation of the deposits during physical operation of receiving or delivering cash. 
2. Foreign exchange transactions, utility bills, bank transfers, automatic link with banking 

operations. 
Module «Client-Bank» in off-line mode (file mode) 
Banking is a part of the software processing module between the email program and the 

bank’s database. The client part runs on Sybase AnyWhere 5.5 database with a free license. Basic 
operations: input and sending to the bank payment documents in local and foreign currency, 
SWIFT, an application for purchase of foreign currency. 

Module «Client-Bank» mode on-line 
Banking unit consists of an application server developed by company for this specific 

software product. The client application was developed for the Windows platform and requires no 
installation. It can work with any media, using a certified system of cryptography and electronic 
signature with a minimum of traffic needed for information exchange. This approach allows users 
to work even from mobile networks while roaming. Basic operations: input and sending to the bank 
payment documents in local and foreign currency, SWIFT, an application for purchase of foreign 
currency. 

System analysis and management of the bank 
Automates the process of constructing internal reports and analysis without allocating 

software developers time. The data can be displayed on MS Excel 2003 or higher or OpenOffice 3.1 
and above interfaces. The system also includes some auxiliary products: an analysis of reserves, 
analysis of the credit standing of the bank, tax accounting. Simultaneous communication session 
with the all databases of all business objected, connected in on-line mode, possible as well. 

Conclusion. As was shown in this article, developments in the field of economic 
management in the enterprise, using appropriate software systems, are very extensive and can 
produce very powerful results. World experience shows that almost for all problems arising in the 
process of enterprise management, certain software solutions were already developed that facilitate 
decision making process. Along with the acceleration and streamlining of many operation 
processes, the use of computer technology can also be characterized by a significant reduction in the 
cost of administrative processes and further increase of the efficiency of the economic activity. 
However, in economic practice of majority of the domestic enterprises, the listed above systems are 
used relatively rare. This indicates significant organizational development reserves for domestic 
companies. 
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В статье рассмотрена концепция документирования операций по оплате труда предприятий 

овощепродуктового комплекса и определение этапов ее реализации для улучшения эффективности работы 
бухгалтерских служб предприятий отрасли. 
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Введение. Овощеводство является одной из наиболее трудоемких отраслей АПК, 
поэтому оптимизация учета расходов по оплате труда для данной отрасли является важной 
проблемой. Оплата труда является наиболее противоречивой категорией в системе 
экономических отношений между работодателем и наемным работником в рыночных 
условиях. Механизм оплаты труда в последнее время существенно изменился, в 
значительной степени потерял научную основу своего функционирования. Усиление роли 
оплаты труда в снижении себестоимости продукции овощеводства, повышение ее качества, 
на наш взгляд, следует начинать с учетно-информационного обеспечения организации 
оплаты труда. Исходную информацию в части документирования оплаты труда должен 
обеспечить именно бухгалтерский учет. Большой объем первичных и сводных документов 
по оплате труда в работе бухгалтера и частая смена нормативно-правовой базы требует их 
пересмотра и усовершенствования с приведением в соответствие с потребностями 
повышения эффективности деятельности предприятий овощепродуктового подкомплекса 
АПК Украины. Значительные изменения нормативной и документальной базы оплаты труда, 
которые произошли в течение последних лет, обусловливает важность и актуальность 
рассмотрения научных основ данного вопроса . 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы документирования труда 
и его оплаты в системе бухгалтерского учета исследовались в трудах таких ученых как В.Н. 
Жук , М.Я. Демьяненко, П.Т. Саблук, В.Б. Мосаковский, В.В. Сопко, П.Я. Хомин, П.М. 
Герасим, Л.К. Сук , Т.А. Ефимова, Н.М. Ткаченко, Н.Л. Жук, М.Ф. Огийчук, П.П. Нимчинов. 
Результатом научных наработок в данной сфере должна стать концепция документирования 

http://cs.thomsonreuters.com/fixed-assets/default.aspx�
http://www.cchprosystem.com/pfx/TaxandAccounting/MinisitePages/CCH-ProSys-tem-Engagement.aspx�
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операций по оплате труда предприятий овощепродуктового комплекса Украины . 
Целью исследования является обоснование научных основ концепции 

документирования операций по оплате труда предприятий овощепродуктового комплекса и 
определение этапов ее реализации для улучшения эффективности работы бухгалтерских 
служб предприятий отрасли. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии со ст . 9 п. 1 Закона 
Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", основанием для 
бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы, 
фиксирующие факты осуществления хозяйственных операций. Первичные документы 
должны быть составлены во время осуществления хозяйственной операции, а если это 
невозможно - непосредственно после ее окончания [1].  

Приведение бухгалтерского учета в Украине в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности требует усовершенствования 
организации первичного учета оплаты труда на предприятиях овощепродуктового комплекса 
АПК. 

Важными вопросами научно-методического обеспечения бухгалтерского учета в 
контексте европейской интеграции есть проблемы организации документирования 
хозяйственных операций в соответствии с требованиями и критериями ведения 
бухгалтерского учета.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель внедрения концепции документирования операций по оплате труда 
на предприятиях овощепродуктового подкомплекса АПК Украины 

Источник - разработан автором 
 

С целью разработки надлежащего методологического обеспечения системы 
документирования в предприятиях АПК профессором В.Н. Жуком была разработана 
Концепция документирования хозяйственных операций при различных формах 
хозяйствования на селе и условиях компьютеризации [1]. 

Автоматизация учета оплаты труда и его оплаты 

Централизованное обеспечение предприятий отрасли 
программным обеспечением, бланками первичных 

документов, регистров и бухгалтерской отчетности по учету 
оплаты труда через систему управления АПК страны 

IV этап 

V этап 

Концепция документирования операций по учету оплаты труда на 
предприятиях овощепродуктового комплекса АПК

Цель: 

Формирование эффективной системы документирования 
хозяйственных операций по учету оплаты труда на 
предприятиях овощепродуктового комплекса АПК 

Украины с применением современного программного 
обеспечения для обработки учетной информации 

Задания: 

Разработка и утверждение на уровне Министерства 
аграрной политики и продовольствия Украины по 

согласованию с Государственной службой статистики 
Украины национальных специализированных форм 

первичных документов по учету оплаты труда 

Разработка специализированных форм первичного учета 
оплаты труда для предприятий овощепродуктового 

подкомплекса АПК Украины 

Совершенствование соответствии с действующим 
законодательством типовых форм первичных документов 
по учету оплаты труда и регистров бухгалтерского учета 

I этап 

II этап 

III этап 
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В развитие данной концепции, предлагаем свое видение Концепции 
документирования операций по учету оплаты труда с учетом специфики работы 
предприятий овощепродуктового комплекса АПК. Цель концепции – формирование 
эффективной системы документирования хозяйственных операций по учету оплаты труда с 
применением современных компьютерных технологий обработки учетной информации. Для 
осуществления этого необходимо выполнить ряд задач, которые, на наш взгляд, должны 
состоять из пяти этапов (рис. 1). 

На первом этапе национальные специализированные формы первичных документов по 
учету оплаты труда нужно привести в соответствие с действующим законодательством с учетом 
требований времени, даст им возможность отвечать международным стандартам.  

Второй этап предусматривает разработку специализированных форм первичного 
учета оплаты труда для предприятий различных форм хозяйствования. Поскольку после 
реформирования сельского хозяйства появилось большое количество мелких хозяйств 
различных форм собственности, производящих большую часть овощей, вместе с тем, 
овощеводством занимаются также крупные хозяйства (агрохолдинги), поэтому при 
разработке документов нужно учитывать специфику деятельности каждого из них. Для этого 
нужно на базе существующих первичных документов еще времен Советского Союза 
разработать новые (для малых предприятий, фермерских хозяйств). К сожалению, задача 
этого этапа не нашла своего должного воплощения в научных исследованиях отечественных 
ученых. 

На третьем этапе предполагается осуществить усовершенствование действующих 
типовых форм первичных документов по учету оплаты труда, которые были утверждены в 
2008 г. и введены в действие с 2009 года.  

Четвертый этап. Организационные вопросы обеспечения бланками первичных 
документов предлагается осуществлять по трем основным направлениям: 1) по заказу 
министерств, ведомств, государственных комитетов, объединений и т.д. в централизованном 
порядке (централизованно); 2) путем непосредственного изготовления бланков по заказу 
предприятий в типографиях; 3) через сеть оптовой и розничной торговли. Значительным 
может быть вклад в реализацию задач данного этапа членов Федерации аудиторов, 
бухгалтеров и финансистов АПК Украины. 

Пятый этап. На сегодняшний день большинство предприятий овощепродуктового 
подкомплекса АПК используют устаревшие и неадаптированные к формам первичных 
документов компьютерные технологии обработки информации для расчета учета оплаты 
труда. Именно поэтому нужно разработать более гибкую модель автоматизированной 
системы обработки документов по оплате труда, которая могла бы очень быстро реагировать 
на изменения трудового и налогового законодательства в части учета труда и его оплаты. 

Заключение. Предложенные концептуальные подходы позволят согласовать 
информационные требования собственника или руководителя предприятия и интересы 
работников предприятий овощепродуктового подкомплекса АПК по оптимизации баланса 
интересов в части отношений оплаты труда. На сегодня система документирования оплаты 
труда достаточно развита, однако она не соответствует системам мониторинга оплаты труда 
и имеющемся программному обеспечению. Концепция является предпосылкой для 
внедрения эффективного и действенного механизма контроля операций по оплате труда. 
Реализация мероприятий Концепции позволит: подготовить альбом форм первичных 
документов и инструкцию по их применению в части оплаты труда; разработать типовое 
программное обеспечение ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, в 
общем повысит эффективность управления предприятиями овощепродуктового 
подкомплекса АПК Украины. 
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Ефективне здійснення внутрішнього контролю, зокрема аудиту, з метою забезпечення 
ефективного управління (надання порад менеджерам щодо прийняття управлінських рішень) 
можливе на основі проведення економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання та 
можливих варіантів його подальшого функціонування. При цьому методика економічного 
аналізу повинна відповідати запитам і вимогам системи управління підприємства, відповідно, 
економічний аналіз заради самого процесу є нераціональним. Враховуючи, що ефективність 
управління процесом придбання на основі договорів купівлі-продажу забезпечується 
систематичним внутрішнім контролем, постає необхідність спрямування методики 
економічного аналізу на підвищення дієвості внутрішнього аудиту відповідних операцій.  

Водночас, за відсутності налагодженої системи внутрішнього контролю навіть 
проведення економічного аналізу може виявитися неефективним у реалізації функцій 
управління. Це обумовлено тим, що, по-перше, контроль встановлює відповідність здійсненої 
господарської діяльності встановленим вимогам; по-друге, обробляє дані і переробляє їх в 
необхідній формі, щоб вони стали корисною інформацією; по-третє, передає за допомогою звітів 
інформацію особам, які використовують її для прийняття управлінських рішень [5, с. 7]. Як 
вказував П.С. Безруких, економічний аналіз безпосередньо походить із сутності бухгалтерського 
обліку, його зв’язку з контролем, є їх продовженням [3, с. 114]. Тобто, контрольна і аналітична 
функції бухгалтерського обліку не можуть бути реалізовані в повній мірі без аналізу його даних. 

Методи господарського контролю та аудиту досліджували різні вчені (М.Т. Білуха [4], 
Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко [5], М.Д. Корінько [6], А.А. Терехов, 
М.А. Терехов [9]), називаючи одним із методів економічний аналіз. Вчені М.И. Баканов, 
М.В. Мельник, А.Д. Шеремет розкривають зв’язок економічного аналізу і аудиту [1, с. 43-
47], називаючи економічний аналіз методом обґрунтування і контролю за виконанням бізнес-
плану. 

Як вказує проф. М.Т. Білуха, аналіз господарської діяльності дозволяє за зведеними 
матеріалами і звітністю оцінити діяльність підприємства за певний проміжок часу з метою 
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виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності господарювання. Відповідно, 
завданнями аналізу як методу господарського контролю, вчений називає: об’єктивну оцінку 
діяльності підприємства; виявлення факторів, що впливають на відхилення від нормальної 
діяльності підприємств; визначення умов, що впливають на формування способів здійснення 
порушень; розробку і внесення відповідних пропозицій щодо усунення умов, що сприяють 
порушенню [4, с. 31-32]. Таким чином, застосування методики аналізу в ході здійснення 
внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу забезпечує дослідження 
операцій для виявлення відхилень і порушень з метою їх своєчасного попередження. 
Водночас, аналіз може здійснюватися та буде ефективним за умови наявності достовірної 
інформації, тобто здійснення аудиту.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування взаємозв’язку економічного аналізу та 
внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу та розробка рекомендацій з 
використання аналітичних даних для управління процесом придбання. 

Таблиця 1 
Взаємозв’язок економічного аналізу і внутрішнього аудиту операцій за договорами 

купівлі-продажу 
Ознаки для порівняння Пояснення 

Кінцевим завданням є 
підвищення ефективності 
операцій за договорами 
купівлі-продажу 

Аналіз і аудит забезпечують вивчення ефективності здійснення договірної роботи на 
підприємстві в частині використання відповідних матеріальних, фінансових і 
трудових ресурсів, виявлення резервів поліпшення даного виду діяльності, усунення 
негативних явищ у майбутньому. 
Завданням економічного аналізу для перспективного управління розвитком 
підприємства є пошук та використання резервів господарювання, встановлення 
невикористаних можливостей підвищення ефективності процесу придбання за 
договорами купівлі-продажу. Це завдання властиве і для аудиту: виявити та усунути 
негативні фактори безгосподарності та неекономного використання ТМЦ 

Необхідність здійснення 
аналізу і аудиту 
виявляється на всіх 
етапах договірної роботи  

Аналіз і аудит необхідні на етапах договірної роботи (проведення переговорів, 
укладання і виконання договору, що забезпечує попереднє вивчення господарських 
процесів, реального стану діяльності, вибору варіантів умов договорів, оцінку 
відповідності підготовлених варіантів договорів політиці господарювання, 
узагальнення результатів аналізу й обґрунтування управлінських рішень. Аналіз 
фактичних і планових показників забезпечує контроль за виконанням плану, 
встановлення причин успіхів і недоліків у придбанні ТМЦ, розкриття невикористаних 
резервів. Оперативний аналіз дозволяє своєчасно реагувати на виявлені недоліки та 
оперативно вживати заходи для їх усунення. Порівняння результатів діяльності 
окремих передових підрозділів підприємства з іншими підрозділами дає можливість 
встановити існуючі диспропорції на підприємстві. 
М.І. Баканов наголошує, що істотне значення має зв’язок економічного аналізу і 
аудиту в процесі стратегічного планування, тобто координації виконання 
інвестиційних програм з договірною роботою, виявленні відхилень від встановлених 
параметрів, та оцінці зовнішніх умов, які впливають на відхилення [1, с. 36] 

Аналіз і аудит базуються 
на використанні облікової 
інформації 

Підготовка економічної інформації для проведення аналізу потребує: перевірки 
інформації на її доброякісність, правильність розрахунків, узгодженість показників; 
перевірки інформації за сутністю; забезпечення можливості порівнянності 
інформаційних показників 

Розподіл процесів у часі Аналіз і аудит залежно від часу проведення можуть бути попередніми, поточними та 
наступними, здійснюватися одночасно 

Аналіз і аудит базуються 
на використанні спільних 
методичних прийомів 

Такими приймами є порівняння, прийоми документального контролю тощо. Від 
якості джерел інформації залежить достовірність результатів аналізу, тому вони 
повинні обов’язково та ретельно перевірятися. Достовірні джерела аналізу – 
необхідна умова його об’єктивності. Системність і комплексність економічного 
аналізу полягає в комплексному використанні всіх видів економічної інформації 

Взаємне використання 
результатів один одного 

Аналітичний процес передбачає використання матеріалів за результатами аудиту. З 
іншого боку, одержані матеріали від аналітиків контролери можуть використовувати 
з метою недопущення відхилень і недоліків у господарській діяльності 

Проведення аудиту як незалежної форми господарського контролю, окрім випадків 
передбачених Законом України “Про аудиторську діяльність” [7], є добровільним і 
спрямованим на вдосконалення господарської діяльності. Вивчення напрямів удосконалення 
господарського механізму, системи постачання, дотримання договірної політики, вимог 
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щодо асортименту, якості, кількості ТМЦ тощо в ході внутрішнього аудиту операцій за 
договорами купівлі-продажу неможливе без застосування знань економічного аналізу. В ході 
проведення внутрішнього аудиту обґрунтовується потреба в залученні позикових коштів, 
оцінюється доцільність і виконання господарських операцій за договорами на стадії їх 
проектування (переддоговірної роботи), укладання і виконання умов договору, забезпечення 
виробництва необхідними ТМЦ. Таким чином, проведення внутрішнього аудиту базується 
на використанні комплексу економічних знань, в тому числі економічного аналізу діяльності. 

Таким чином, економічний аналіз відіграє важливу роль для проведення внутрішнього 
аудиту операцій за договорами купівлі-продажу, взаємозв’язок між якими ілюструє табл. 1. 

Таким чином, узагальнення спільних рис економічного аналізу та внутрішнього аудиту 
досліджуваних операцій дозволяє встановити, що спільною для них є спрямованість на 
покращення господарської діяльності підприємства в частині операцій з придбання; 
використання результатів у процесі прийняття рішень; спільна інформаційна та методична база, 
а також взаємопроникнення. 

Серед відмінностей економічного аналізу та внутрішнього аудиту операцій за 
договорами купівлі-продажу слід відмітити предмет їх дослідження. Так, аналіз спрямований на 
вивчення причинно-наслідкових зв’язків господарських явищ і процесів; аудит – виявлення 
відхилень у господарському механізмі підприємства. 

Оскільки в результаті аудиту встановлюється достовірність обліку та звітності, 
встановлюються порушення законодавства та нормативних документів при проведенні окремих 
операцій, факти використання ресурсів не за цільовим призначенням, неекономне їх витрачання 
або незаконне присвоєння посадовими особами, матеріали проведення аудиту є джерелом 
інформації при проведенні аналізу. Вони дозволяють внести необхідні виправлення і уточнення 
в інформаційну базу аналізу для його проведення і підвищити достовірність аналітичних 
висновків і рекомендацій. 

Отже, застосування економічного аналізу в ході внутрішнього аудиту забезпечує 
вивчення господарських операцій з придбання ТМЦ для розробки рекомендацій щодо 
ефективного здійснення договірного процесу, оптимізації договірної і облікової політики, 
досягнення якісних результатів діяльності підприємства за рахунок придбання активів. 
Економічний аналіз, який проводиться в процесі аудиту, має першочергове значення для 
підготовки варіантів управлінських рішень і вибору найбільш оптимальних. Таким чином, 
використання аналізу в здійсненні внутрішнього аудиту сприяє досягненню його дієвості та 
якості. 

Використовуючи спеціальні прийоми та способи, економічний аналіз покликаний 
вивчати всю систему прийняття та виконання управлінських рішень, виявляти причини 
негативних відхилень і розробляти заходи з мобілізації виявлених резервів. Обґрунтованою є 
позиція С.Б. Барнгольц, яка підкреслює, що на сьогодні економічний аналіз спрямований на 
вирішення завдань оптимізації використання ресурсів, є базою процесу управління [2, с. 20]. 

Оцінка ефективності та доцільності операцій за договорами купівлі-продажу із 
застосуванням методики економічного аналізу дозволяє встановити відхилення у заданих 
показниках ефективності договірної роботи підприємства за всіма її етапами. Відповідно, 
методика внутрішнього аудиту може передбачати розрахунок коефіцієнтів, які свідчать про 
відхилення у договірній роботі та порушення договірної політики підприємства, зокрема за 
договорами купівлі-продажу. 

Виявлення вказаних відхилень за результатами виконання договірних зобов’язань 
щодо придбання товарно-матеріальних цінностей передбачає необхідність наявності у 
суб’єктів внутрішнього аудиту відповідних знань методики економічного аналізу, що 
дозволяє обрахувати відхилення від встановлених норм (наприклад, забезпеченості 
договорами купівлі-продажу потреби в сировині та матеріалах, визначеної на основі 
виробничої програми), визначити причини відхилень і сформулювати рекомендації для їх 
усунення. 

Застосування методик економічного аналізу суб’єктами внутрішнього аудиту повинно 
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охоплювати договірний процес в цілому. Відповідно, здійснення аналізу має вагоме значення 
на етапі переддоговірної роботи, укладання договору та його виконання. Саме оперативність 
виявлення відхилень за даними аналізу дозволяє вчасно вплинути на хід укладання і 
виконання договору, а отже, уникнути негативних економічних наслідків для підприємства. 

Дослідження існуючих методик економічного аналізу виконання договорів купівлі-
продажу [1; 2; 8] дозволило визначити, що його процес охоплює наступні етапи: 

- оцінка рівня забезпеченості виробничої програми договорами купівлі-продажу; 
- дослідження обґрунтованості та визначення показників для оцінки напруженості 

виконання договорів; 
- здійснення аналізу виконання договорів за асортиментом, якісними параметрами та 

строками; 
- оцінка рівня виконання договірних зобов’язань; 
- дослідження впливу невиконання зобов’язань за договорами на ділову активність 

підприємства. 
За кожним з етапів можуть розраховуватися відповідні аналітичні показники, оцінка 

яких суб’єктами внутрішнього аудиту дозволить оцінити рівень виконання завдань 
договірного процесу. 

Так, оцінка напруженості договору купівлі-продажу передбачає оцінку суми, на яку 
укладено даний договір, її відповідність виробничій потужності підприємства-продавця. 
Коефіцієнт напруженості обчислюється наступним чином: 

М

ТП
К

п

д
нап 

,  

де 
п

дТП  – вказаний у договорі обсяг поставки; 
М  – потужність підприємства-продавця. 
Коефіцієнт виконання договору купівлі-продажу обчислюється наступним чином: 

М
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, 
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ф

дТП  – фактично придбаний обсяг ТМЦ; 
М  – потужність підприємства-продавця. 
Договір купівлі-продажу вважається виконаними, якщо виконані всі його істотні 

умови. Виконання договірних зобов’язань за асортиментом здійснюється за допомогою 
коефіцієнта: 

%100*
договоромзапродукціїуасортиментобсяг

омасортиментзапродукціїїпоставленообсяг
К   

Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за якістю ТМЦ здійснюється за 
формулою: 

%100*
договоромзапродукціїобсягзагальний

продукціїякісноїїпоставленообсяг
К   

Важливим у ході аналізу є вивчення рівня виконання плану придбання за звітний 
періоду і наростаючим підсумком, що дозволить в розрізі окремих постачальників і видів 
ТМЦ з’ясувати причини невиконання плану та оцінити рівень виконання зобов’язань за 
договорами купівлі-продажу. 

Рівень виконання договірних зобов’язань розраховується за формулою: 

постачанняобсягПлановий

постачанняпланунняНедовиконапостачанняобсягПлановий
К


  

Набір коефіцієнтів, які обчислюються в ході аналізу, залежатиме від особливостей 
діяльності підприємства та рівня кваліфікації аудиторів.  

Водночас, у здійсненні економічного аналізу виконання договорів купівлі-продажу 
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можуть бути відповідні порушення (табл. 2). 
Таблиця 2 

Перелік типових порушень в проведенні економічного аналізу виконання договорів 
купівлі-продажу 

№ 
з/п 

Можливі порушення Характеристика порушення 

1 Відсутність серед завдань 
суб’єктів внутрішнього 
аудиту проведення 
економічного аналізу 
виконання договорів 
купівлі-продажу 

Ігнорування важливості проведення економічного аналізу доцільності укладання і 
виконання договорів купівлі-продажу може призвести до негативних економічних 
наслідків. Вчасно виявлені відхилення забезпечують відповідний вплив на 
договірний процес і уникнення сплати санкцій за результатами виконання або 
неналежного виконання договору 

2 Проведення аналізу 
поставок за асортиментом, 
якістю, строками без оцінки 
виконання договірних 
зобов’язань  

Оцінка відповідності виконання всіх умов договору його сторонами дозволяє 
оцінити рівень виконання зобов’язань з поставок з урахуванням передбачених 
договором асортименту, якості і строків поставок. Ігнорування умов договору не 
забезпечує оцінку рівня його виконання, що є основою вивчення ефективності 
договірної роботи підприємства. Невиконання договірних зобов’язань обумовлює 
неотримання необхідних ТМЦ для процесу виробництва для однієї сторони 
договору, неотримання доходу – для іншої сторони, необхідність сплати 
господарських санкцій для обох сторін. Внаслідок цього в умовах конкурентного 
середовища суб’єкт господарювання може втратити надійних постачальників 

3 Застосування методики 
економічного аналізу, що не 
передбачає оцінки рівня 
виконання виробничої 
програми в частині 
забезпечення її виконання 
умовами договорів купівлі-
продажу 

В ході проведення економічного аналізу особливу увагу слід звертати на рівень 
забезпечення показників виробничої програми відповідними договорами купівлі-
продажу, а також виконання плану постачання за звітний період в розрізі окремих 
постачальників і видів ТМЦ. Економічний аналіз повинен забезпечити з’ясування 
причин невиконання планових показників і оцінку стану виконання договірних 
зобов’язань 

4 Ігнорування при розробці 
методики економічного 
аналізу виконання договорів 
купівлі-продажу факторів 
впливу на договірний 
процес 

Причинами появи відхилень фактичного виконання договору від передбачених 
договором умов можуть бути різноманітні фактори. Вчасна їх ідентифікація в ході 
проведення економічного аналізу дозволяє оперативно впливати на хід виконання 
договірних зобов’язань. Зокрема,  відхилення можуть бути обумовлені величиною 
партії ТМЦ, скороченням обсягів виробництва у підприємства-постачальника, 
недостатньою кількістю транспортних засобів у постачальника або покупця, 
особливостями транспортних перевезень, неналежною якістю придбаних ТМЦ, 
невчасними поставками тощо 

 

Представлені типові порушення в проведенні економічного аналізу виконання 
договорів купівлі-продажу є основою розробки превентивних заходів в цілях збереження 
майна власників підприємства та підвищення ефективності його використання, а також 
дозволяють встановити ймовірність виникнення ризиків і суттєвість порушень для вжиття 
необхідних заходів щодо попередження їх виникнення при подальшому здійсненні 
договірної роботи, недопущення втрати підприємством економічних вигод у вигляді збитку 
та погіршення репутації на ринку.  

Отже, за результатами проведеного дослідження з’ясовано, що економічний аналіз є 
невід’ємною складовою внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу, оскільки 
методика економічного аналізу спрямована на оцінку ефективності та доцільності відповідних 
операцій для підтримки конкурентоспроможності підприємства. 

Економічний аналіз і внутрішній аудит є взаємопов’язаними та взаємозумовленими в 
системі управління підприємством та прийняття управлінських рішень, зокрема щодо 
здійснення договірної роботи. Проведення комплексного аналізу операцій за договорами 
купівлі-продажу дозволяє об’єктивно оцінити результати процесу придбання, а також 
забезпечити розробку обґрунтованих рекомендацій зі стратегії й тактики договірної роботи 
підприємства. Економічний аналіз за рахунок використання спеціальних прийомів і способів 
сприяє забезпеченню виявлення причин негативних відхилень і розробки заходів з мобілізації 
виявлених резервів. 
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В статті розглянуті теоретичні основи і практичні рекомендації щодо урахування вітчизняної 
специфіки будівельної галузі при впровадженні системи контролінгу на підприємстві з метою поліпшення 
інформаційного супроводу прийняття управлінських рішень. 
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На даний час промислово-будівельний комплекс функціонує в умовах обмеженості 
ресурсів, як фінансових, так і матеріальних, наростаючої конкуренції, стандартизації та 
глобалізації економічних процесів, що зумовлює необхідність пошуку внутрішніх резервів 
підприємства для забезпечення довгострокового стабільного розвитку. Практика зарубіжних 
та вітчизняних компаній показала, що процес пошуку та використання внутрішніх та 
зовнішніх резервів є трудомісткою задачею, яка має специфіку для кожного підприємства і 
галузі, вимагає поглиблене знання бізнес-процесів. 

В сучасних умовах система контролінгу покликана забезпечити швидку адаптацію до 
свого зовнішнього середовища з урахуванням поточного стану справ і наявного 
внутрішнього потенціалу, тобто підприємство розглядається в першу чергу як відкрита 
система, в якій критерієм якості управлінських рішень виступає кінцевий результат 
діяльності, що знаходить свій прояв в рості кількісних та покращенні якісних показників. 

Перебуваючи на перетині обліку, інформаційного забезпечення, контролю і 
планування, контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством: він пов'язує 
воєдино всі функції управління, інтегрує і координує їх, причому не підміняє собою 
управління підприємством, а лише переводить його на якісно новий рівень [1].  
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Для виживання та ефективного розвитку в цих умовах кожен господарюючий суб'єкт 
повинен постійно вдосконалювати виробничий процес, найбільш раціонально 
використовувати всі види ресурсів. Найважливішу роль у цьому процесі відіграє 
управлінський облік, в рамках якого здійснюється інтеграція різної інформації, що дозволяє 
приймати раціональні рішення в різних економічних ситуаціях. 

Для врахування галузевих особливостей будівельної галузі, складності 
внутрішньогосподарських економічних відносин різних господарюючих суб'єктів необхідно 
впроваджувати орієнтацію управлінського обліку на наскрізний облік, складання 
консолідованих калькуляцій і контроль витрат за всіма напрямами на різних рівнях 
управління. 

Розвиток сучасних інформаційних систем і їх швидке впровадження розширюють 
можливості бухгалтерських служб і створюють основу для створення інтегрованих 
облікових систем, що включають дані фінансового, управлінського обліку та бюджетування. 
Все це свідчить про необхідність розробки методичних рекомендацій з організації цілісної 
системи управлінського обліку, орієнтованої на ефективне функціонування та самовіддачу 
системи контролінгу. 

Питання побудови моделі контролінгу за допомогою такого інструменту, як 
управлінський облік розглядаються багатьма авторами, такими як: Р. Манн, Е. Майер, А. 
Дайл, П. Хорват, Р. Мюллендорф, Т. Коупленд, Д. Хан, та інші.  

Незважаючи на всеосяжне дослідження проблеми багатьма авторами, на розроблені 
загальні методологічні положення організації управлінського обліку і контролю, все ж 
питання побудови ефективної моделі контрогінгу в будівельній галузі у взаємозв'язку з 
сучасними тенденціями організації управлінського обліку висвітлені недостатньо. 

Метою статті є розробка комплексу теоретико-методичних положень і рекомендацій 
щодо урахування специфіки галузевої приналежності будівельних компаній при розробці 
системи контролінгу, спрямованої на поліпшення інформаційного забезпечення процесу 
прийняття управлінських рішень. 

Система контролінгу є стержнем, навколо якого об’єднуються всі основні елементи 
організації і управління підприємством (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема системи контролінгу [2, с.31] 

 

Контролінг реалізує свою інтеграційну і координуючу функцію за допомогою ряду 
інструментів, як показано на Рис.1. Розглянемо систему управлінського обліку, в якій можна 
виділити горизонтальну інтеграцію, яка передбачає порівнянність даних в облікових 
складових, і вертикальну інтеграцію, що охоплює цикл прийняття управлінських рішень: 
план - організація виконання плану - облік - контроль - аналіз - регулювання. 
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Особливості реалізації організаційно-економічної моделі контролінгу через 
інструмент «управлінський облік», що зумовлені  галузевими особливостями будівельних 
робіт, висвітлені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Вплив галузевих особливостей на систему контролінгу 

Галузеві особливості* Вплив на систему контролінгу 

Тривалість операційного циклу 

Довготривалість операційного циклу впливає безпосередньо на тривалість і особливості 
обліково-аналітичного циклу. Якість управлінської інформації підвищується за рахунок 
виділення в системі контролінгу і ефективного застосування обліково-контрольних 
точок. Їх формування є ієрархічним:  нижчий - аналітичний рівень, середній – кросс-
перевірка даних різних облікових систем, вищий – ключові показники ефективності в 
нерозривному зв`язку з системою збалансованих показників. Перевірка і контроль 
здійснюється за рахунок складання різних регістрів. 

Неоднотипність будівельних 
процесів і кінцевої продукції 
(промислове,  громадське, 
житлове,  сільськогосподарське 
будівництво); 

Модель контролінгу повинна включати проведення контролю ефективності за 
різноманітними секторами для визначення рентабельності напрямків діяльності, видів 
будівництва та інноваційної діяльності. Для кожного виду будівництва та фінансування 
потрібно назначити компетентну та відповідальну особу, що належить до загальної 
організаційної структури контролінгу на підприємстві.  

Процес будівництва є 
довготривалим  

Вимагає розподілення операційного циклу на процеси, підпроцеси, виокремлення 
задіяних підрозділів та розробку основних етапів формування обліково- аналітичного 
забезпечення цих процесів.  
До таких етапів належать: 
визначення мети системи, розробка вимог до контролю; визначення регламенту 
контрольних заходів та осіб, відповідальних за них;  
розробка гнучкої захищеної інформаційної системи; 
зворотний зв'язок між плануванням і контролем тощо. 

Будівництво характеризується 
високим рівнем трудомісткості 
та інтенсивним використанням 
праці 

Інструментарієм для визначення чинників ефективності та мотивації персоналу є KPI: 
кількісні показники, виражені в цифровій формі. Мотивація (грошове стимулювання) 
персоналу на базі KPI, на відміну від базової заробітної плати (окладу), орієнтована на 
досягнення довгострокових і короткострокових цілей компанії, «мотивуючи на 
виконання посадових обов'язків» самого працівника. 

Будівельним підприємствам 
надано право самостійно 
розширювати номенклатуру 
статей витрат на здійснення 
будівельних робіт 

Структурно система контролінгу витрат представлена тривимірної моделлю, яка 
включає такі елементи: 1) об'єкти управління - статті калькуляції і елементи витрат; 2) 
функції управління; 3) центри витрат - основні, допоміжні підрозділи підприємства. 
Управління елементами витрат здійснюється за відхиленнями фактичних витрат від 
планових як в бюджетах, так і в калькуляціях собівартості продукції.  

Будівельні ділянки розкидані по 
великій території, перебувають 
на значній відстані від 
керівництва 

Це послаблює контроль за виконанням робіт, зберігання матеріалів. Для контролінгу 
цієї галузевої особливості необхідно залучення внутрішнього багатопрофільного 
аудиту. Методичний аспект включає постановку мети і завдань, вибір традиційних і 
нетрадиційних методів внутрішнього контролю, здійснення контролю в різні часові 
періоди і класифікацію виявлених помилок. Інформаційним джерелом для здійснення 
ефективного контролю витрат є дані фінансового, управлінського обліку та фактичний 
контроль на ділянках будівництва. Така модель включає, наприклад, розробку лімітів, 
створення страхових запасів, використання порівняльного контролю та нормативної 
системи управління витратами, контроль документообігу. 

* складено автором на основі [3, с. 57] 
Розробляючи систему контролінгу на вітчизняних будівельних підприємствах, 

керівництво і економічні служби в першу чергу повинні звертати увагу на  загальнодержавну 
та регіональну стратегію розвитку будівництва, завчасно оперувати інформацією про 
тендери та довгострокові проекти, надання послуг замовникам, з якими налагоджена 
співпраця та довготривалі ділові стосунки. Планування повинне враховувати прийняті 
Міністерствами норми щодо цін, прибутку тощо. Типовими формами короткострокового 
планування є кошторис витрат, розрахунок собівартості за поточний період, план поставок 
матеріалів. Типовий середньостроковий аналіз і планування повинен включати розробку та 
впровадження методів збереження конкурентоспроможності та фінансової стійкості. У 
довгостроковій перспективі зусилля направляються на розробку сценарії розвитку виходу на 
нові ринки, розширення клієнтської бази. 

Особливе місце займає кадровий контролінг, адже будівельні роботи не 
автоматизовані, а навпаки, працеємні, тому підприємства в сучасних умовах  повинні 
виділяти ресурси на зміну робочих поколінь, плануючи спосіб передання молодому 
персоналу досвід старших поколінь.  
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Отже, ефективність управлінської діяльності підприємства досягається через систему 
планової, аналітичної та бухгалтерської підтримки, через налаштування каналів зв’язку та 
передання інформації між відділами. Підприємства будівельної галузі в оперативному та 
довгостроковому контролінгу мають забезпечити гнучкість, ефективність та стійкість своєї 
відкритої економічної системи, що досягається за рахунок безперервної обробки зрозумілої, 
достовірної, зіставної та доречної інформації на основі даних бухгалтерського обліку. 
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This article deals with tax evasion related to value added tax. It summarizes negative affects caused by tax 
evasion. In addition, it states the most common reasons to do tax evasion from entrepreneurs view and the most 
common form of tax evasion related to VAT.  Moreover, the article outlines the possibilities how to avoid tax evasions 
and faith  against it.   
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Introduction 
The lack of clarity and ambiguity of laws and their frequent changes cause the instability in 

tax environment. The quality of legislation in country determines difficulties how to evade tax 
obligations - legally or illegally [1]. Problem of low tax ethics is associated with low legal 
awareness of citizens. Discovered, but unpunished tax evasions demotivate citizens to declare and 
pay taxes. Jean-Claude Martinez analyzed the causes of tax evasion and concluded that the main 
core of the problem must be sought in the tax system itself. Its concept and mechanisms expose the 
taxpayer to temptation and thereby, almost automatically, lead to fraud [2, p. 32]. Ideology, 
morality in society and way of economics help to the formation of tax evasion. Value added tax is 
grateful target of tax fraud. According to a study of the European Union, the highest tax evasion is 
in Greece, Latvia and Romania and then Slovakia. Tax evasion negatively affects all areas of social 
and economic life by [1]: 

a) distorting an economic environment;  
b) misleading subjects with good tax discipline to use similar fraud practices;  
c) reducing the revenues to the state budget and thereby reduce the possibility of the state to 

fulfil tasks in the field of defence, security, protection of human health, social security, 
education, science and research, etc .;  

d) affecting the financial interests of the European Union in order of reduction the basis for 
removal from its own resources to the EU budget;  

e) reducing the credibility and the international trustworthiness of the country;  
f) the black economy incomes support other forms of serious criminal activities such as drug-

related crime, human trafficking, terrorism. 
Most common tax evasion on VAT 
Supply of services without VAT – this is a case when the provider does not surrender 

documents – the proof of service and do not pay VAT. This option is significantly more 
advantageous for the recipient of the service as well.  

Over depreciation through fictitious invoices (also known as “taxi” by the French term) - 
tax avoidance works through front men “Taxi” whose sole task is exposing fictitious invoices of 
business operations with real businesses. Fictitious businessman creates input VAT for others 
businesses thereby is entitled the VAT to deduct. 

Changes in tax rates – it is the replacement of certain taxable transactions with standard 
20% rate on behalf of reduced VAT rate. 

Carousel frauds – in these types of frauds, several traders are participating who are carrying 
a fictitious business and exposing fictitious invoices. The role of the businesses is to make the 
whole chain very unclear. The last of the entities applies for over depreciation of VAT. Dozens of 



 176

companies may be involved in carousel frauds. Delivers of goods is not actually carried out just 
invoices are exposed. Sometimes there is a mixture of real and fictional supplies of products to 
create conceal fraud. Commodities, which are traded in carousel fraud, are usually those that are 
delivered in large volumes and consume relatively quickly, so their delivery is difficult to prove [3]. 

The fight against tax evasion 
The reason why the Slovak government decided to fight against tax evasion is the alarming 

estimation of the loss of revenue to state budget cause by VAT fraud. Programme Declaration of the 
Government for the years 2012-2016 undertook a systematic fight against tax fraud, establish 
responsibility for their execution and determine necessary conditions for establishment of a stable 
and equitable economic environment.  

Government approved a document entitled “An Action Plan to strengthen the fight against 
tax fraud and tax evasion for years 2012-2016.” It contains of fifty measures to remedy the 
situation, to prevent the possibility of committing tax fraud, but also effectively punish these 
activities.  

In terms of time, measures are divided into three phases:  
1. the first phase of measures that is valid from 1 October 2012, 
2. the second phase of measures that is effect from October 2013, 
3. the third phase of measures that is valid from 1 October 2014. 

Measures contain the field of commercial law, law and criminal law. So far, half measures 
have been received from “An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion 
for years 2012-2016.” Adopted measures are mainly focused on the VAT fraud. According to the 
Ministry of Finance, tax revenue rate has improved after several years´ of decline. Improved tax 
revenue is caused by decrease of overdepreciation through fictitious invoices, gradual stabilization 
of the tax obligation and halting expansion of tax evasion [4].  

According to Minister of Finance, Peter Kažimír, concrete results in VAT revenue are seen 
in establishing “National cash account lottery” that was founded in September 2013. The principle 
of “National cash account lottery” rests in tossing sent and recorded cash accounts that are delivered 
by electronic cash register. Financial prizes should force Slovaks to ask for cash accounts during 
every purchasing to avoid to do not evade taxes. The main aim of “National cash account lottery” is 
to improve tax discipline of taxpayers who are receiving receipts for good and services in cash. 
Seller is obliged to register it in electronic cash register immediately. From 1st January, government 
has introduced a new obligation for the VAT payer. It is necessary to fill the VAT checklist and 
send it by electronic mail with tax declaration. The aim of this measure is to help to refine a 
business environment from entrepreneurs who are constantly cheating. What is more, the measure 
helps companies that are transparent and serious. The “VAT checklist” should contain detailed 
information about individual taxpayer’s liability and various applied deductions  by taxpayer for the 
tax period, namely: 

a) VAT number of the supplier and purchaser, 
b) the serial number of the invoice,  
c) the date of delivery or the date of receipt of payment, 
d) the tax base and tax amount counted in euro,  
e) tax rate,  
f) the amount of deducted tax. 

Thanks to VAT checklists, Financial Administration will be able to detect frauds better. It 
enables to work more efficient and quicker, to plan controls, cross-checking chargeability and 
monitor deductions [5, p.14]. Cross-checking control will be possible to detect domestic and cross-
border carousel fraud, deceit with fictitious invoices, not exposing invoices or claim twice VAT 
deduction on the same invoice. Tax auditors provide efficient tax revenue and tax evasion 
elimination. VAT is the largest revenue of the state budget. The most of tax evasion is linked to a 
claim for repayment of excess VAT. Therefore, Tax Administration focuses on control of VAT 
operations. By 31.12.2012, 209 261 subjects was registered on the VAT. Moreover, in 2012, 12 548 
tax audits were carried.  
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Financial Directorate of Slovak republic found 4705 cases of VAT irregularities, but it is 
necessary to say, not every tax evasion is detected. Percentage efficiency of tax audits carried in 
2012 shows the graph 2.  

Tax frauds, especially VAT evasion, cause considerable damage to the state budget and 
traumatize all areas of economic and social life. They paralyze funding of public health, social 
services, army, and undermine competition and encourage criminal activity founded by profits from 
illegal activities. The way to solve and reduce tax frauds is a strong emphasis on prevention. 

Table 1 
Inspections by type of tax 

Type of tax Number of inspections 
Number of detected tax 

evasion 
% effectual 

VAT 12548 4705 37,50% 

Corporate income tax 1609 1043 64,82% 

Individual income tax 1444 941 65,17% 

Income tax on employees 74 52 70,27% 

Vehicle tax 16 15 93,75% 

Source: self processed 

 
 

Graph 1 Number of inspections by type of tax in 2012 
Source: self processed 

Graph 2 The effectiveness of inspection on 2012 
Source: self processed 

 

The basis for understanding the needs of paying taxes, as the main source of public finance, 
could be seen in establishing the correct tax position, culture and ethical behaviour. Education is 
verified means of  

increasing public awareness in long-term period. It could be carried out from an early 
children age at elementary schools, annual meetings of companies, in the media by form of spots or 
motivational programs [5, p.12]. The most effective tools to eliminate tax frauds are considered: 
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reduction of tax rates and simplification of the tax system. Clear and effective tax system increases 
the confidence and willingness of companies to invest in country. 

It has a positive impact on the creation of new job opportunities. Consolidation  
of tax revenues and levies, using e-government tools in public services, and quality 

cooperation between local, national administrative, and authority can contribute to more rapid 
detection of irregularities in the administration and early detection of tax evasion [6, p.122].  

The effective solution to prevent tax frauds is to implement credible fiscal controls provided 
by control authorities, which are not influenced by corruption. Moreover, it is necessary to 
introduce material responsibility and indemnity for any involvement of tax authority employees in 
the crime activities. The most important change aimed at preventing tax evasion could be rebuilding 
citizens' trust in government and legal system of the Slovak Republic. Distrust in the political 
system is associated with a low tax morality and conviction that it is right to cheat on taxes. State 
institutions shamelessly fill the place of qualified political appointees. Political appointees are a 
serious threat for a society and decent citizens, people are exposed to disgrace political interference 
in the functioning of professional offices. Incompetence and unfriendly approach discourages 
people with good fiscal discipline. If the State allows transparent use of public funds, and convince 
the public about the effectiveness and fairness of the system, many defaulters will be inspired again 
to pay taxes and avoid tax liability by using a variety of tax fraud. 

Conclusion  
The main aim of current period is implementation of tax principles and measures so that taxes could 
be used for the promotion of economic, social and political objectives of the state to identify tax 
evasion and fight against them. Effective way to rebalance the tax system can be seen in amount of 
suggested measures with an emphasis on efficient and effective suppression of fraudulent activities, 
not to increase administrative barriers and the development of legal entities doing business. 
Proposal for possible changes is aimed at preventing tax frauds, it calls for reaching taxpayers not 
by force, but especially by the belief that paying taxes is worth, and it brings positive effects on 
county.  
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which arise in VAT accounting, the drawing up of purchase and sales day books, the use of software to process 
accounting information, the use of ERP systems, etc. These issues will inevitably impact the liquidity of companies 
which have chosen to apply the VAT cash accounting scheme. The impact, however, will be much greater because 
practically all entities in the economy of the country will be affected. We aim to assess the usefulness of the scheme for 
the liquidity of small and medium-sized enterprises by weighing its advantages and disadvantages. All this will affect to 
no small degree the indebtedness of debtors and creditors, thus affecting the financial position of such entities. As a 
result of the above changes a number of different practices have arisen in business transactions. 

Key words: VAT cash accounting regime, standard VAT accounting regime, small and medium-sized 
enterprises. 

 

The amendments to the VAT Act made at the end of 2013[1, Art. 151d] included the 
addition of Chapter Seventeen “a” which makes provisions for the special VAT cash accounting 
scheme [2]. Any company is eligible to apply the VAT cash accounting scheme, provided that it 
meets all of the requirements listed below: 1) its taxable turnover does not exceed the BGN 
equivalent of EUR 500 000 over a maximum period of the 12 consecutive months immediately 
preceding the current month; 2) it is not subject to an effective tax assessment notice pursuant to 
Article 122 of the Tax and Social-Insurance Procedure Code and/or for liability pursuant to 
Article 177; 3) it does not have chargeable and outstanding tax liabilities and liabilities for social-
insurance contributions payable under assessment notices which have become effective (where such 
liabilities exist, the company must have provided collateral or been granted permission for 
rescheduling or deferral). The VAT cash accounting scheme is not mandatory and is applied only 
with respect to supplies made within the territory of the country. Small and medium-sized 
enterprises (SMEs) have the right to chose whether to apply or not to apply this scheme in the 
accounting of VAT transactions. When a company chooses to apply the standard VAT accounting 
scheme or the VAT cash accounting scheme, various situations ensue and these will be considered 
below.  

1. Entity not registered under the “VAT Cash Accounting” Scheme, i.e. one applying 
standard VAT accounting  

a)  Option 1. The supplier and the customer both apply the standard VAT accounting scheme 
(see Graph 1).In this case [1, Art. 151d] the entity is entitled to use credit for input tax for supply 
(purchase) under the general rules of the VAT Act. Again under these rules, the right to tax 
chargeability in sale transactions is incurred and exercised. Here the principle of accrual is applied. 

 
Graph 1.  Standard VAT accounting scheme 

 

b)  Option 2. The supplier applies the VAT cash accounting scheme and the customer 
applies the standard VAT accounting scheme (see Graph 2).The supplier documents the supply 
transaction by issuing an invoice or an advice under the general rules of the VAT Act – within five 
days of the date on which the chargeable event occurs. In this case the company is obliged to 
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register the invoices and advices to invoices received for supplies (purchases) for which no 
payment or only partial payment has been made at the date of the chargeable event in the purchase 
day books for the tax period during which they were issued, and the taxable amount and the tax 
amount (after deduction of the taxable amount and the amount of tax for advance payments) are 
not taken into consideration in determining the net tax for the period. The received invoices and 
advices to invoices for advance payments are registered in the purchase day book within the 
deadline under Article 72 of the Act and the taxable amount and the tax amount are taken into 
consideration in determining the net tax for the period.  

 
Graph 2. Combined VAT Accounting Scheme – Option One 

 

The company must register the invoices or advices to invoices which it has issued for 
supplies (sales) in the sales day book for the tax period during which they were issued, and the 
taxable amount and the tax amount are taken into consideration in determining the net tax for the 
period, i.e. the tax is chargeable on the date of issue of the invoices and advices to invoices. The 
principle of accrual is applied in this case. 

c)  Option 3. The supplier applies the standard VAT accounting scheme and the 
customer applies the VAT cash accounting scheme (see Graph 3). 

 
Graph 3. Combined VAT Accounting Scheme – Option Two 

 

The VAT on the invoices issued for sales made by the company becomes chargeable upon 
receipt of the amounts due by customers for these invoices. In this case the company registers the 
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invoices or advices to invoices which it has issued for supplies (sales) in the sales day book for the 
tax period during which they were issued, and the taxable amount and the tax amount (after 
deduction of the taxable amount and the tax due for advance payments) are not taken into 
consideration in determining the net tax for the same tax period. The invoices and advices to 
invoices issued for advance payments are registered in the sales day book for period during which 
they were issued, and the taxable amount and the tax amount are taken into consideration in 
determining the net tax for the period. 

d) Option 4. Both the supplier and the customer apply the special VAT cash accounting 
scheme (see Graph 4). 

 
Graph 4. Combined VAT Accounting Scheme – Option Three 

 

2. Entity registered under the “VAT cash accounting” scheme (see Graph 5). 

 
Graph 5. VAT Cash Accounting Scheme 

For a company registered under the VAT cash accounting scheme the credit for input tax for 
goods or services received (in supplies falling within the scope of the scheme) becomes deductible 
after this company makes a payment in full or in part to the supplier. When the company makes a 
partial payment to the supplier, the amount of the deductible credit for input tax is calculated using 
the following formula: 

TC = (AP х TR) : (100+TR); 
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Where:  
TC is the tax amount which the entity is entitled to deduct as credit for income tax;  
AP is the amount paid for the supply;  
TR is the applicable tax rate. 
Primary and secondary accounting documents are of particular interest as a component of 

the VAT accounting of a company's transactions. Such documents form grounds for entries in the 
accounts and hence – for the accounting of VAT payables and receivables. In case payment is 
received, the tax on the sale has become chargeable and the supplier applies the VAT cash 
accounting scheme, the supplier issues a memorandum determining the amount of tax chargeable 
for the supply. This memorandum is a primary accounting document for both parties to the 
transaction. Therefore, the memorandum is grounds for the accounting of VAT 
receivables/payables both for the supplier and the buyer. Also, when a supplier terminates its 
registration for application of the VAT cash accounting scheme, this supplier issues a memorandum 
stating the amount of tax chargeable for a supply it carried out for which the cash accounting 
scheme was applied but payment has not been received as at the date of termination. These 
memoranda are recorded in the sales day book for the tax period during which they were issued, and 
the taxable amount and the tax amount are taken into consideration in determining the net tax for 
the period. 

In a scenario where the recipient in the transaction makes a payment for a supply for which 
the supplier applies the cash accounting scheme, in order to exercise the right to deduct credit for 
input tax, the recipient must record the memorandum issued by the supplier in the purchase day 
book within the timeframe under Article 72 of the VAT Act. The taxable amount and the tax 
amount are taken into consideration in determining the net tax for the period. In case the recipient in 
the transaction applies the VAT cash accounting scheme and makes a payment for a supply in 
which the supplier does not apply the scheme, in order to exercise the right to deduct credit for 
input tax the recipient issues a memorandum which functions as a primary accounting document 
only in respect of the recipient. The memorandum is issued within five days of the date on which 
payment for the supply was received, but no later than the last day of the month in which the tax 
became chargeable. The taxable amount and the tax amount are taken into consideration in 
determining the net tax for the period. All memoranda issued by an entity which is about to 
terminate the application of the special scheme which are received by an entity which applies the 
VAT cash accounting scheme are recorded in the purchase day books for the tax periods during 
which they were issued, and the taxable amount and the tax amount are not taken into consideration 
in determining the net tax for the period. In such cases the right to deduct credit for input tax arises 
for the tax period during which payment for the supply was made and it is proportionate to the 
amount of this payment. 

The special VAT cash accounting scheme and its application in business transaction in the 
country gives rise to numerous issues which in one way or another will lead to changes in VAT 
accounting. We believe that these issues can be summarized in several groups with regard to the 
liquidity of companies, especially SMEs. In our opinion, the application of the VAT cash 
accounting scheme may have an impact on the liquidity of small and medium-sized enterprises and 
such impact may be either negative or positive.  

We believe that the negative impact of the VAT cash accounting scheme is manifested in the 
areas described below: 

1) With respect to the accounting registers under the VAT Act.  
These registers are the sales and purchase day books in which the registered entity is obliged 

to record all tax documents which it issues or receives pursuant to the VAT Act. Persons registered 
under the VAT Act are obliged to keep the following registers: a purchase day book and a sales day 
book [4, Art.124, Para.1]. They are obliged to record tax documents issued by them or on their 
behalf, as well as the sales reports pursuant to Article 119, in the sales day book for the tax period 
during which these were issued [4, Art.124, Para.2]. Registered entities are obliged to record all 
received tax documents in the purchase day books no later than the twelfth tax period following the 
tax period during which they were issued, but no later than the last tax period under the VAT Act 
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[4, Art. 72, Para. 1]. The new Chapter Seventeen “а” “Special VAT Cash Accounting Scheme” [5] 
in the VAT Act introduces new primary accounting documents relating to the completion and 
presentation of sales and purchase day books. These new documents include: invoice – cash 
accounting; debit note– cash accounting; credit note – cash accounting; report on sales made under 
a special taxation scheme; memorandum for the tax chargeable under Article 151c, Para. 3 of the 
VAT Act; memorandum for the tax chargeable under Article 151c, Para. 7 of the VAT Act with a 
supply recipient which does not apply the special cash accounting scheme; memorandum for the tax 
chargeable under Article 151c, Para. 7 of the VAT Act with a supply recipient which applies the 
special cash accounting scheme; memorandum for credit for input tax pursuant to Art.151d, Para. 8 
or report under Article 104f, Para. 1 of the VAT Act. In practice this means that a company 
applying the special VAT cash accounting scheme must register the invoices it issued for supplies 
(sales) in the sales day book in three categories:  

- invoices for which the full amount has been paid; 
- invoices for which partial payment has been made; 
- invoices for which payment is due. 

As regards the time when the right to deduct credit on input tax arises, the purchase day 
books need to reflect all received invoices in three categories: 

- for invoices for which the amount has been paid in full to the supplier, the tax charged 
for the purchases is stated in full;  

- for invoices for which only part of the amount has been paid to the supplier a ratio is 
used to determine the right to deduct the corresponding fraction of the credit for input tax; 

- for invoices for which the amount has not been paid to the supplier. 
All of the above leads to the conclusion that the application of the VAT cash accounting 

scheme complicates the documentation process, i.e. the drawing up of primary accounting 
documents and registers, as well as the accounting for VAT receivables/payables. For example, 
when documenting sales in which customers make partial payments, the entity must include the 
invoices issued (but not paid) in the sales day book for the month during which they were issued, 
but the VAT charged in the invoices for the sales is not taken into consideration when determining 
the net tax for this specific month. For each partial payment the entity must issue a memorandum 
and send it to the customer. The customer must in its turn include the memorandum in the sales day 
book for the fraction of the VAT charged in the invoice corresponding to the partial payment. The 
entity must, therefore, issue and register in its day book as many memoranda as there are partial 
payments for the respective invoice. It is unquestionably inconvenient to make a series of identical 
repetitive issues and records in the sales day books for the respective months, as well as other 
related other book keeping operations. These circumstances make it necessary for the company to 
customise its accounting software to make sure it tracks accurately for which invoice a payment is 
made, what fraction of the payment constitutes VAT and for what amount a memorandum needs to 
be issued. Large companies which are typically associated with significant document turnover are 
likely to experience some administrative backlog [3]. 

Special attention needs to be paid to transactions in which the tax charged in the invoice is 
paid in instalments. A typical example are financial lease agreements. From an accounting point of 
view the principle of substance over form is applied here. The value added tax is charged on the 
date of the chargeable event, i.e. the date on which the invoice is issued, but is paid in instalments, 
together with the financial lease instalments. In most cases this happens over several accounting 
periods, i.e. several years. This means that for the monthly instalments over the entire life of the 
financial lease agreement both the recipient and the supplier will need to make multiple records of 
one and the same invoice (by issuing memoranda) in the purchase and sales day books.  

The above gives us grounds to make the conclusion that the application of the VAT cash 
accounting scheme complicates the accounting for this type of indirect tax. In most cases entities 
which are registered under the VAT Act use accounting software for drawing up the accounting 
registers and documents required by this act. In order to adapt to the new scheme they need to 
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request updates and customizations to the software they use, which will incur additional expenses. 
This will have direct effect on the solvency and liquidity of these entities.  

It is important to point out that the VAT cash accounting scheme affects all entities 
registered under the VAT Act and not only the entities applying the scheme. For example, suppliers 
applying the VAT cash accounting scheme are not entitled to apply it selectively, i.e. they cannot 
apply it only with respect to certain clients or in specific cases. The cash accounting scheme is 
applied for all customers for a period of at least one accounting period pursuant to the Accounting 
Act (12 months). At the same time these suppliers are obliged to apply the same procedure when 
deducting credit for input tax in other transactions where they are recipients (customers). Moreover, 
entities which do not apply the VAT cash accounting scheme but are customers of entities which, as 
suppliers, apply that scheme, are also obliged to apply the scheme in respect of the credit for input 
tax for the relevant transactions. 

2)  The VAT refund timeframe. 
All invoices issued by the entity in respect of sales must be recorded in the sales day book 

for the month during which they were issued. It is of particular interest to discuss invoices received 
in respect of supplies. For such invoices to be properly recorded in the purchase day books it is 
necessary to establish whether partial or full payment has been made. Besides, the VAT cash 
accounting scheme will affect audits carried out by the National Revenue Agency in cases involving 
credit for input tax and VAT refunds, by complicating and lengthening the process. It is well 
justified to assume that the period for VAT refunds will become longer and that the expected cash 
inflows will be delayed. In practice this means that entities applying the VAT cash accounting 
scheme, but not only such entities, will encounter certain solvency and liquidity issues. 

3)  The principle of accrual. 
The basic accounting rules in the preparation of financial reports are “going concern” and 

the accrual basis. The accrual basis of accounting means that income and expenses are recognised in 
the period in which they occur, irrespective of whether payments have been made or not. This 
means that the principle of accrual is applied in the preparation and presentation of the statement of 
revenue and expenditure, respectively the statement of comprehensive income, i.e. the profit/loss is 
calculated based on this principle. When the VAT cash accounting scheme is applied in the 
preparation and presentation of accounting registers, hence in calculating the net tax for the period 
(credit for input tax or tax to be paid), priority is given to the actual cash-flow principle. Thus, in 
practice the same items in the statement of revenue and expenditure, respectively the statement of 
comprehensive income and the accounting registers under the VAT Act are mismatched in time. 

4)  The receipt and payment of invoiced amounts. 
Entities which apply the VAT cash accounting scheme, but not only these entities, need to 

ensure that they have in place a mechanism for checking whether a payment has been made for each 
invoice for supply (sale or purchase). This means that the accounting registers under the VAT Act 
(purchase and sales day books) can be drawn up only after the movements in the “Cash” accounts 
group have been booked and all fully paid, partially paid and unpaid invoices have been reviewed 
and analyzed. Moreover, it is frequently the case that movements on a current account involve 
outgoing or incoming payments for several issued or received invoices, without specific 
information as to which supply the payment refers to. Such circumstances certainly complicate the 
drawing up of accounting registers under the VAT Act – both for the supplier and the recipient. All 
this affects the operating expenses of the companies concerned: those that outsource their 
accounting and use the services of accounting firms pay more for the services they use and their 
monthly operating expenses increase. Companies which use accounting software and ERP systems 
also need to make additional expenses in order to customize software/systems to meet the new 
requirements. The above leads to the logical conclusion that these problems have direct impact on 
the solvency and the liquidity of companies applying the VAT cash accounting scheme, as well as 
on other companies. 
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5)  The inter-company indebtedness within the country’s economy. 
Another change is that value added tax does not become chargeable on the date of the 

chargeable event but on the date or receiving or making payment of the invoiced amounts. This 
affects directly the timeframe for collecting receivables from customers and for making payments to 
suppliers. Companies have no incentive to shorten the timeframe for collecting receivables from 
customers because they are not obliged to transfer VAT charged in invoices into the government 
budget before they have received payments for such invoices. Therefore, receivables from 
customers are collected over a longer period of time resulting in increased volume of overdue 
receivables. Parallel to these amounts due to suppliers will be paid over a longer period. The bottom 
line is that all these negative circumstances will impact adversely the company’s solvency and 
degrees of liquidity. With regard to this we need to take into account the degree to which companies 
applying the VAT cash accounting scheme have implemented a well-organised system for timely 
collection of receivables from customers with a view to preventing the risk of requests for early 
repayment by suppliers. This is needed in order to decrease the risk of insolvency and short-term 
liquidity crisis [6].  

6)  The public image of entities and the appeal of the scheme. 
Entities which apply the standard VAT accounting scheme have an incentive to decrease the 

volume of transactions with suppliers applying the VAT cash accounting scheme. There are a 
number of reasons for this, such as: limitations on the right to deduct credit on input tax; 
complicated VAT accounting; difficulties in drawing up the accounting registers under the VAT 
Act; mandatory payments between business entities by bank transfer; longer periods for refund of 
the credit for input tax, etc. Moreover, many eligible companies will not register under the VAT 
cash accounting scheme because they may lose some of their key customers. The shrinking 
customer base will lead to a drop in income from sales, hence in lower general revenues, which will 
have direct impact on the solvency and liquidity of these companies. This is of particular 
significance to SMEs which struggle to retain their client base and make efforts to expand it as 
much as possible. All these inconveniences are experienced by the small number of companies in 
Bulgaria which are registered under the VAT cash accounting scheme. We should not, however, 
disregard the advantages of this scheme. In our opinion these advantages can be summarised, as 
follows: 

1)  Improved liquidity of companies applying the scheme.  
The VAT cash accounting scheme may impact positively the degree of liquidity of 

companies applying this scheme, more specifically their absolute liquidity. This will result from the 
fact that such companies will have an incentive to first pay the amounts due to their suppliers in 
order the have the tax credit reimbursed. At the same time they will be able to establish a strict 
scheme for collecting amounts payable by their customers. What is important in this respect is to 
ensure correspondence between the deadlines for receiving payments from customers and those for 
making payments to suppliers. Receivables with a specific deadline need to be matched by amounts 
payable within the same timeframe. Thus good solvency and sustainable liquidity can be achieved.  

2)  Limiting VAT fraud.  
Practice shows that fraud relating to the indirect value added tax is most often carried out 

using tax credit in invoices for artificial transactions. If more companies apply the VAT cash 
accounting scheme, fewer entities registered under the VAT Act will be entitled to tax credit prior 
to making payments on invoices. Therefore, this scheme may be used as a measure to limit VAT 
fraud. 

Conclusion 
The consideration of the VAT cash accounting scheme gives us ground to conclude that 

entities which have chosen to apply this scheme may encounter a number of issues related to 
liquidity or solvency. The grouping of receivables from customers and of amounts due to suppliers 
by due date is of particular importance. It is also important to analyse the timeframe for collecting 
receivable from customers and for making payments to suppliers. It is necessary to reveal as 
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promptly as possible what causes delays in collecting payments from customers with a view to 
optimizing the company’s cash turnover. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЕКОНОМИКИ 

 
The economic essence of financial policy as a compound of institutional development of economy is uncovered. 

The structural and functional model of system of financial regulation is offered. 
Approaches to definition of the priority directions of financial policy in respect to goals and tasks of social and 

economic development of the state are developed? Experience of formation and realization of financial policy in the 
courtiers with advanced and transformational economy are generalized and systematized. Expediency of institutional 
changes of financial policy is proved considering extent of development financial and economic relations, structural 
features of budgetary, tax, monetary and credit system, recurrence of economy. 

Regulation on forming consolidated but bet revenues in the conditions of trans formational economy has been 
aloborated.  Mythological approaches of perspective budgetary forecasting with use of dynamics of tax revenues, 
implementation of expenditures, butget financing on the basis of the forecast social and economic  development of the 
country are improved. 

The mechanism of forming and realization of the budgetary policy on medium term prospect in the sphere of 
budget  expenditures has been enhanced. 

Key words: financial regulation, institutional development of economy is uncovered, financial system, 
financial policy,  budget, budgetary, monetary and credit regulation, economic development . 

 

В статье раскрыта сущность финансовой политики как составной институционального развития 
экономики. Раскрыта экономическая сущность финансовой политики в качестве институционального 
развития экономики, которая заключается в использовании и реализации совокупности соответствующих 
экономических мер, механизмов финансово-экономического регулирования во взаимосвязи со стратегическими 
приоритетами развития страны с целью обеспечения общественных потребностей, сбалансированного, 
долгосрочного развития национальной экономики, что позволит усилить результативность трансформации 
экономики. 
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Мы представили модель системы финансового регулирования, основанную на интеграции системы 
регулирования доходов бюджета, уровня налоговой нагрузки, расходов бюджета, межбюджетных 
отношений, дефицита бюджета, государственного долга, государственных целевых доходов, денежно-
кредитной политики с учетом макроэкономических тенденций, влияния внешнеэкономической среды, что 
позволит повысить уровень устойчивости и сбалансированности финансово-бюджетной системы и 
социально-экономического развития страны. 

Развиты подходы к определению приоритетных направлений финансовой политики с учетом целей и 
задач социально-экономического развития страны, что повысит уровень обоснованности решений в сфере 
государственных финансов. 

Обобщен и систематизирован опыт формирования и реализации финансовой политики в странах с 
развитой и трансформационной экономикой, что будет способствовать повышению эффективности 
стимулирования экономического роста инструментами финансово-экономического регулирования. Обосновано 
целесообразность институциональных изменений финансовой политики, с учетом степени развития 
финансово-экономических отношений, структурных особенностей  бюджетно-налоговой, денежно-кредитной 
системы, цикличности экономики. 

Усовершенствованы положения относительно особенностей формирования доходов сводного 
бюджета в условиях трансформационных преобразований экономики, методологические подходы к 
перспективному бюджетному прогнозированию с использованием динамики налоговых поступлений, 
осуществлению расходов, финансирование бюджета на основе прогноза социально-экономического развития 
страны, механизму разработки и реализации бюджетной политики на среднесрочную перспективу. 

Ключевые слова: финансовое регулирование, финансовая система, институциональное развитие 
экономики, бюджет, бюджетное регулирование, денежно-кредитное регулирование, экономическое развитие. 

 

Актуальность проблемы. Формирование и реализация действенной финансовой 
политики является важной составной механизма регулирования социально-экономического 
развития страны. Глобализационные преобразования и значительная степень открытости 
отечественной экономики обуславливают необходимость усовершенствования 
институциональных механизмов и операционных рычагов финансового управления с учетом 
среднесрочных задач общественного развития. Механизм финансово-экономической 
политики должен включать комплексное взаимодействие инструментов, при помощи 
которых обеспечивается макроэкономическая стабильность государства. 

В условиях экономических преобразований, целесообразным и актуальным является 
усовершенствование теоретико-методологических основ финансовой политики, повышение 
уровня ее адаптивной эффективности в процессе регулирования экономических циклов, 
усиления действенности механизмов поддержки конкурентоспособности, ограничения 
монополий в разных секторах экономики. Важным является усиление финансовой стойкости 
бюджетной системы, надлежащее обоснование прогнозных значений бюджетных 
показателей с учетом влияния постепенного снижения частицы расходов сводного бюджета 
в валовом внутреннем продукте. 

Среди весомых научных исследований зарубежных ученых в сфере 
институционального обеспечения финансовой политики, финансово-экономического 
регулирования  можно назвать труды: Л. Абалкина, Н. Афанасьева, Дж. Бьюкенена, А. 
Вагнера, Р. Дорнбуш, Дж. М. Кейнса, П. Кругмана, А. Лаффера, В. Лебедева, Д. Рикардо, 
В. Родионовой, Д. Санса, П. Самуельсона, В. Сенчагова, А. Смита, Дж. Стиглица, В. Танзи, 
Я. Тинбергена,  С. Фишера,  М. Фридмана,  Дж. Хикса,  М. Ходоровича. 

Вопросам формирования и реализации финансовой политики, ее влияния на 
социальное и экономическое развитие страны посвящены труды отечественных ученых: 
А. Барановского, О. Василика, В. Гейца, В. Глущенка, И. Луниной, И. Лютого, В. Опарина, 
Г. Пятаченка, В. Федосова, И. Чугунова, А. Чухна, И. Школьник, С. Юрия и других. 

Вместе с этим, на данном этапе совершенствования финансово-экономических 
отношений, важным является углубление существа финансовой политики как составной 
институционального развития экономики, совершенствование положений относительно 
влияния инструментов государственного финансового регулирования на социальные и 
экономические процессы страны с учетом институциональных особенностей финансовой 
системы. Необходимым является активизация инвестиционной активности субъектами 
хозяйствования с повышением уровня эффективности капитальных инвестиций, в том числе 
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за счет использования механизмов государственной поддержки и стимулирующих 
мероприятий бюджетно-налоговой, денежно-кредитной политики. Требуют повышения 
уровня обоснованности приоритетные направления финансовой политики исходя из 
основных задач социально-экономического развития, цикличной динамики экономики. Все 
это свидетельствует об актуальности проблемы. 

Цель статьи состоит в обосновании финансовой политики как основы 
институционального развития экономики. 

В процессе исследования были решены задачи: раскрыто экономическую сущность 
финансовой политики как составной институционального развития экономики; обосновано 
целесообразность институциональных измененный финансовой политики учитывая степень 
развития финансово-экономических отношений, структурные особенности бюджетно-
налоговой, денежно-кредитной системы, цикличность экономики. 

Методы   исследования.   Диалектический,   системный   и   структурный методы 
использованы при раскрытии сущности финансовой политики как составной 
институционального развития экономики; использованы также сравнительный, факторный и 
стратегический методы. 

Изложение основных положений проблемы. Одним из весомых признаков каждого 
государства является финансовая система и способность проведения соответствующими 
государственными институтами социально-экономической политики, направленной на 
удовлетворение нужд и интересов общества. Финансовая политика как составная 
экономического развития является действенным инструментом регулирования социальных и 
экономических процессов. Отечественный и зарубежный опыт становления системы 
государственного финансово-экономического регулирования свидетельствует о том, что 
наиболее важными задачами в процессе разработки и реализации финансовой политики 
является повышение качественного уровня жизни населения, усовершенствование системы 
государственных финансов, создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства, в том числе путем улучшения уровня инвестиционной 
привлекательности государства и ее административно-территориальных единиц, 
осуществления структурных изменений в экономике, что направлено на повышение темпов 
экономического роста страны. 

Трансформационные процессы обуславливают переориентацию приоритетов 
государственной социально-экономической политики в части стимулирования развития 
сферы услуг, совершенствования политики социальной защиты населения и политики 
перераспределения доходов. Важным является и обеспечение методологических и 
институциональных предусловий для формирования эффективной социально-
ориентированной экономики с учетом нужд и интересов общества. Углубление 
интегрированности национальных экономик в мировую, усиления глобальных процессов, 
динамичность экономических преобразований обуславливают необходимость 
совершенствования модели социально-экономического развития страны. На современном 
этапе усиливается влияние финансового регулирования государства на процессы 
экономического воспроизводства. Действующие модели экономического развития, в том 
числе американская, азиатско-тихоокеанская, нелиберальная западноевропейская и 
скандинавская, определенным образом, трансформируются путем адаптации инструментов 
стимулирования социально-экономического развития, усиливая действенность финансового 
механизма экономического роста [7]. 

Экономическую сущность финансовой политики можно представить как составную 
институционального развития экономики, которая состоит в использовании и реализации 
совокупности соответствующих экономических мероприятий, механизмов финансово-
экономического регулирования во взаимосвязи со стратегическими приоритетами развития 
страны с целью обеспечения общественных нужд, сбалансированного, долгосрочного 
развития национальной экономики. Основной целью финансовой политики является 
обеспечение экономической и социальной стабильности путем создания благоприятных 
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условий для экономического роста. Формирование и реализация действенной финансовой 
самостоятельности, сбалансированности, обусловленности, системности, комплексности, что 
направлено на обеспечение оптимальных соотношений между составными системы 
финансового регулирования [6]. 

За последние десятилетия мировая финансовая система постоянно развивалась и 
соответственно менялась ее структура, в том числе проходило активное становление 
финансового рынка, совершенствовались финансовые механизмы интеграции со странами, 
на рынках финансового капитала появились новые финансовые инструменты, происходило 
расширение объема финансовых услуг. Указанные трансформации финансовой системы 
положительно влияют на повышение эффективности предпринимательской деятельности, 
активизацию деловой активности и стимулирование социально-экономического развития. 
Вместе с этим, с началом глобальной финансово-экономической рецессии усилия 
финансовых институтов были направлены на поиск действенных механизмов регулирования 
финансовой сферы и экономики. Наиболее важным институтом, который способен в 
среднесрочной перспективе коррегировать экономический цикл и ускорять переход от 
рецессии к экономическому росту является финансовая система. 

Значительным образом на темпы, качественный уровень и сбалансированность 
экономики роста влияют структурные составные системы социально-экономического 
развития, в том числе финансовая политика, институциональная среда экономики, система 
социального развития общества. Важным является совершенствование регуляторного 
механизма финансовой политики с учетом степени развития социально-экономических 
отношений страны. Финансовая политика должна исследоваться как весомая составная 
системы институтов общества, повышения качественного уровня финансового 
регулирования будет содействовать усилению результативности осуществления 
институциональных измененный финансовой системы и экономической среды в целом. 
Важным заданием финансово-экономической политики является ее надлежащая адаптация к 
изменениям структуры финансовых отношений, влияния экзогенных и эндогенных факторов 
на экономические процессы. Современные институциональные изменения системы 
финансового регулирования  направлены на формирование соответственных адаптивных 
ожиданий  экономических институтов, которые усиливают тенденцию устойчивого 
экономического роста страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. От 
качественного уровня реализации институциональных механизмов финансовой политики, в 
достаточной степени, зависит динамичность финансовой системы страны. Весомой 
особенностью развития финансовых систем в странах с развитой и трансформационной 
экономикой является систематическое инвестирование финансовых ресурсов в накопление 
системы знаний, что в свою очередь содействует повышению эффективности социально-
экономических преобразований [8]. 

Совершенствование экономической политики должно осуществляться с учетом 
тенденций  социально-экономического развития государства и положительного опыта стран 
с развитой и трансформационной экономикой. За годы экономической рецессии наблюдается 
снижение темпов экономического развития. Средний показатель роста валового внутреннего 
продукта за период 2007 - 2012 составляет для стран БРИК - 6,0 %, Германии - 1,2 %, США - 
0,8 %, Франции - 0,5 %, Японии-0,3 %, Великобритании - 0,1 % [3]. С целью достижения 
более стабильного экономического возобновления в развитых странах мира и странах, 
которые активно развиваются, были определены приоритетные мероприятия финансовой 
политики, в том числе усиление уровня бюджетного стимулирования реального сектора 
экономики, оптимизация расходной части бюджета, поддержка достаточного уровня 
ликвидности и проведения либеральной денежно-кредитной политики, возобновление 
доверия к финансовым институциям. 

В условиях трансформационных преобразований, бюджетный дефицит использовался 
как действенный инструмент антицикличного регулирования, что в свою очередь, 
обусловило рост уровня государственного долга. Кроме того, в тот период времени, 
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реализовывались государственные программы рекапитализации финансовых учреждений 
увеличение уровня ликвидности уровня банковской системы, выкупа проблемных 
финансовых активов. Исходя из этого, одним из приоритетных направлений финансовой 
политики является снижение уровня государственного долга и долговой нагрузки на бюджет. 
С поступлением возобновления экономического роста осуществляется оптимизация 
бюджетных расходов  путем установления граничных рамок расходов на среднесрочную 
перспективу. Важным является дальнейшее реформирование системы государственных 
финансов, что будет содействовать достижению долгосрочной макроэкономической 
стабильности. Институциональные изменения налоговой политики должны быть направлены 
на снижение уровня макроэкономических рисков, стимулирование темпов роста экономики. 
Одним из мероприятий совершенствования налоговой политики определено сокращение 
объема налоговых льгот, что позволит увеличить доходную часть бюджета. 

Государство играет ведущую роль в стимулировании социально-экономического 
развития. На разных этапах становления мировой финансовой системы степень влияния 
государственного регулирования на темпы экономического роста был разным, что 
обуславливалось избранной моделью социально-экономического развития страны, 
приоритетами экономической политики, действенностью финансово-институциональных 
механизмов ее практической реализации [4]. Финансовая политика является одной из 
наиболее весомых составных системы государственного регулирования, основой реализации 
механизма влияния государства на экономические процессы. Используя инструменты 
финансовой политики государство осуществляет значительное влияние на объем и структуру 
валового внутреннего продукта, состояние платежного баланса, государственных финансов, 
уровня занятости, индекса потребительских цен. Целью денежно-кредитной политики 
страны является обеспечение надлежащего монетарного регулирования, что будет 
содействовать стимулированию экономического роста в условиях стабильных цен и 
обменного курса. К действенным инструментам осуществления денежно-кредитной 
политики относятся операции центрального банка на открытом рынке государственных 
ценных бумаг, регулирование учетной ставки, нормы обязательных резервных требований 
депозитов. В свою очередь, валютное регулирование должно быть направленно на 
обеспечение необходимой степени конвертированности национальной денежной единицы, 
организацию системы валютного курсообразования, обеспечение стабильных источников 
поступлений иностранной валюты на национальный валютный рынок. 

Финансовая политика в сфере формирования доходной части бюджета является 
адаптивным механизмом общественного развития и соответственно трансформируется с 
учетом структурных изменений государственного управления и тенденций социально-
экономических преобразований. Налоговая политика, в достаточной степени, влияет на 
объемы и структуру доходной части сводного бюджета и отображает степень развития 
экономических процессов. Необходимо отметить, что налоговая политика нацелена на 
обеспечение достаточного уровня доходов бюджета путем установления оптимального 
показателя налогообложения и стимулирования экономического роста. 

В процессе разработки и реализации налоговой политики важным и необходимым 
является учет   и взаимосогласование   целей,   задач    бюджетной политики, что 
положительно будет влиять на экономическое развитие общества [4].  

Уровень валового внутреннего продукта страны, который перераспределяется через 
финансовую систему, зависит от количества и степени приоритетности задач, функций 
государства, особенностей моделей экономического развития и социальной политики. Кроме 
того, на смену показателя удельного веса налоговых поступлений в валовом внутреннем 
продукте влияют качественный уровень институциональной среды и реализации механизмов 
бюджетно-финансового регулирования, частица государственного сектора экономики. 
Украина принадлежит к группе стран с умеренным уровнем перераспределения валового 
внутреннего продукта через доходную часть бюджета (табл.1). 
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Таблица 1 
Удельный вес доходов сводного бюджета в валовом внутреннем продукте  

за период 2003-2012 годов 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходы 
бюджета 

28,17 26,51 30,40 31,27 30,51 31,42 29,89 29,05 30,60 31,26 

Налоговые 
поступления 
в том числе: 

20,31 18,31 22,22 23,12 22,38 23,96 22,79 21,66 25,70 25,59 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

4,71 4,85 7,66 9,26 8,24 9,71 9,25 7,97 9,99 9,92 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

5,06 3,83 3,92 4,19 4,83 4,84 4,86 4,71 4,62 4,80 

Налог на 
прибыль 

предприятий 
4,95 4,68 5,32 4,81 4,77 5,05 3,61 3,73 4,22 3,99 

Акцизный 
налог 

1,96 1,94 1,80 1,58 1,47 1,35 2,36 2,62 2,61 2,74 

Неналоговые 
поступления 

6,81 7,13 7,20 7,44 6,73 6,38 6,39 6,82 4,61 5,74 

*Составлено по данным Министерства финансов Украины 
 

В период 2003-2012 годов средние значении удельного веса доходов сводного 
бюджета в валовом внутреннем продукте составило 29,27 %, в том числе соответствующий 
показатель налоговых поступлений составил 22,60 %, неналоговых поступлений 6,53%. 
Установлено, что за этот период при изменении удельного веса налоговых поступлений в 
валовом внутреннем продукте на один процент реальный валовой внутренний продукт 
изменяется на 1,05 % в противоположном направлении. В последние годы наблюдается 
тенденция  к росту показателя частицы непрямых налогов в налоговых поступлениях, что 
обусловлено определенным повышением эффективности использования налога на 
добавленную стоимость и ростом ставок акцизного налога в условиях трансформационных                   
преобразований. 

Бюджетная политика должна быть направлена на формирование оптимальной модели 
перераспределения финансово-экономических ресурсов между уровнями бюджетной 
системы с целью создания условий для обеспечения надлежащего развития 
воспроизводственных процессов в обществе. Приоритетными заданиями государственных 
финансовых институтов является повышение уровня конкурентоспособности экономики, 
оптимизации расходов бюджета, связанных со структурными преобразованиями системы 
социального обеспечения и налоговой системы [1]. От степени взвешенности и 
обоснованности решений относительно становления показателей частицы бюджетных 
расходов соответственно к функциям государства в валовом внутреннем продукте и общей 
структуре расходной части бюджета зависит результативность достижения и выполнения 
приоритетных задач бюджетной политики на плановый год и среднесрочную перспективу. За 
последние десять лет значение показателя частицы расходов сводного бюджета в валовом 
внутреннем продукте выросло на 6,9 %, что прежде всего, было вызвано ростом бюджетных 
расходов на социальную защиту и социальное обеспечение, образование и охрану здоровья. 

При разработке и реализации бюджетной политики страны в период посткризисного 
возобновления экономики было частично изменено ее основные задачи и соответственно - 
приоритеты на среднесрочную перспективу. Среди весомых задач бюджетной политики 
необходимо выделить следующие: обеспечение сбалансированности и стойкости бюджетной 
системы, оптимальности расходной части бюджета и количества бюджетных программ; 
улучшение материального благосостояния населения; достижение сбалансированности 
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фондов социального страхования; повышение действенности управления государственным 
долгом, усовершенствование межбюджетных отношений с целью обеспечения стабильного                  
социально-экономического развития регионов; внедрение механизма                   
среднесрочного бюджетного прогнозирования на всех этапах бюджетного процесса. 

Финансовая политика в сфере дефицита бюджета является весомым инструментом 
регулирования социальных и экономических процессов. Одновременно, целесообразным 
является повышения уровня обоснованности плановых и прогнозных показателей дефицита 
бюджета с учетом его влияния на макроэкономическую сбалансированность, цикличность 
экономики, возможностей  привлечения источников финансирования бюджетного дефицита. 
В условиях ограниченного доступа к привлечению государственных займов на внешних 
рынках финансового капитала было увеличено объемы займов путем размещения облигаций 
внутреннего государственного займа. Приоритетными сферами направленности займов, 
кроме рефинансирования долга, является финансирование программ поддержки и развития 
отечественной экономики, прежде всего инфраструктуры, отраслей энергетики и 
энергосбережения. 

На современном этапе развития возникает необходимость дальнейшего 
совершенствования финансовой политики, которая обеспечивала бы благоприятные условия 
для возобновления динамики устойчивого экономического роста, развития внутреннего 
рынка товаров и услуг, оптимизации механизма формирования и распределения 
национального дохода и ВВП между отраслями экономики и населением. В процессе 
реализации взвешенной бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, социальной и 
инвестиционной политики, органы финансового регулирования должны более глубоко 
учитывать инвестиционный подход к формированию архитектоники  финансовой системы, 
исходя из структурных особенностей экономики и приоритетов общественного развития. 

Для повышения результативности структурных преобразований экономики и 
обеспечения макроэкономической стабильности важным является  совершенствование 
системы управления  государственными финансами. С целью реализации отмеченного 
целесообразным является усиление действенности налоговой политики государства, 
внедрение среднесрочного бюджетного планирования, стратегического планирования на 
уровне главных распределителей бюджетных средств, повышения уровня ликвидности 
государственных ценных бумаг, дальнейшее развитие системы внутреннего и внешнего 
финансового контроля. В сфере налоговой политики необходимой является реализация 
мероприятий относительно упрощения определенных процедур налогового 
администрирования, уменьшения расхода времени на платежи налогов и предоставление 
налоговой отчетности, количества налоговых платежей, повышение уровня 
институциональной среды налоговой системы. Важным является постепенное снижение 
показателя удельного веса расходов сводного бюджета и бюджетов государственных 
целевых фондов в валовом внутреннем продукте в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. С началом оживления экономики и возобновления устойчивой динамики роста 
реального валового внутреннего продукта, целесообразным является ограничение показателя 
бюджетного дефицита. Учитывая, что наиболее весомым источником финансирования 
бюджета выступают внутренние и внешние займы, для реализации сбалансированной 
финансово-бюджетной политики в период экономического роста целесообразно 
формировать бюджет с дефицитом, который не превышает значения показателя частицы 
расходов на обслуживание государственного долга. 

Финансовая политика страны для повышения уровня ее результативности требует 
постоянного совершенствования системы прогнозирования финансово-бюджетных 
показателей на среднесрочную  и долгосрочную перспективу. Важным является сочетание 
совокупности методов прогнозирования, в том числе детерминистического, стохастического, 
макроэкономического моделирования на основе системного подхода, что обеспечит 
усиление качественного уровня финансового прогнозирования и будет содействовать 
повышению адаптивности финансово-бюджетной политики к социально-экономическим 
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трансформациям. В процессе прогнозирования доходной части бюджета важным является 
использование динамики, особенностей и сезонности поступлений  доходов. Требует 
дальнейшего развития  аналитической инструментарий факторного анализа, что позволить 
повысить качественный уровень прогнозирования количественного влияния экзогенных 
факторов и состояния доходной части бюджета. 

Для усиления действенности бюджетного прогнозирования и планирования важным 
является повышение роли эндогенных факторов экономического роста расширения объемов 
внутреннего спроса, совершенствование институциональных механизмов бюджетно-
налогового регулирования, мониторинга эффективности бюджетных расходов, 
формирования сбалансированного бюджета в ходе экономического цикла. 

Выводы. Финансовая политика является действенным инструментом влияния на 
социально-экономические процессы. Весомыми задачами в процессе разработки и 
реализации финансовой политики является совершенствование системы государственных 
финансов, усиления эффективности регулятивной функции бюджетно-налоговых, 
мониторных механизмов, осуществление структурных изменений в экономике, 
направленных на повышение темпов экономического роста страны. 

Система финансово-экономических институтов является результатом развития и 
постоянного совершенствования соответствующих взаимоотношений в процессе 
формирования, регулирования и использования ВВП с целью удовлетворения нужд 
общества. Результативность экономических преобразований, в значительной степени зависит 
от качественного уровня институциональной составной финансовой архитектоники, 
устойчивости финансовой системы страны, действенности влияния финансовых 
инструментов на экономическое развитие страны. 

Важным является создание необходимых институциональных условий для 
формирования эффективной  финансовой системы, оптимизации механизма 
государственного финансового регулирования социально-экономического развития страны. 
Финансовая политики весомый экономический институт должна играть ведущую роль в 
определении целей, задач структурных преобразований бюджетно-налоговой, денежно-
кредитной системы с учетом цикличной динамики экономического развития. 
Институциональные финансовые механизмы должны усиливать уровень адаптивности с 
изменением экзогенных факторов влияния на экономические процессы, повышать роль 
эндогенной составной в обеспечение экономического роста в среднесрочной перспективе. 

Приоритетными направлениями финансовой политики на среднесрочную 
перспективу должны стать совершенствование институциональной среды  финансового 
регулирования, повышения действенности финансово-бюджетного планирование и 
прогнозирование, постепенный и взвешенный рост показателя монетизации, 
совершенствование механизмов валютного регулирования, удерживание стабильного уровня 
цен, усиление взаимосвязи финансового регулирования с цикличностью экономического 
развития обеспечения макроэкономической сбалансированности. Одновременно, 
необходимым является совершенствование институциональных основ финансового 
обеспечения социальной сферы, что даст возможность повысить уровень социальных 
гарантий государства и устойчивость бюджетной системы. 
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У статті розглянуто сутнісно-теоретичні аспекти систем забезпечення і технологій бюджетного 
процесу на місцевому рівні. Узагальнено сучасні проблеми здійснення бюджетних процедур та запропоновано 
напрями удосконалення систем забезпечення і технологій бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах 
трансформаційних перетворень. 

Ключові слова: бюджетний процес на місцевому рівні, системи забезпечення бюджетного процесу, 
технології бюджетного процесу. 

 

В умовах трансформаційних перетворень важливого значення набуває розширення 
сутнісної характеристики бюджетного процесу на місцевому рівні з виокремленням його 
стадій, процедур, технологій та систем забезпечення. 

Зазначимо, що стадії бюджетного процесу мають якісні особливості, відрізняються за 
специфікою і його властивостями та передбачають складання проекту, розгляд й ухвалення 
рішення про бюджет, його виконання і звітування про виконання. Процедури бюджетного 
процесу варто розглядати як офіційно встановлений, узвичаєний порядок здійснення, 
виконання, оформлення дій з розробки бюджетної стратегії та політики, планування, 
виконання бюджету і звітування про його виконання й оцінки ефективності бюджетної 
політики. Отже, в кількісному відношенні та за якісними характеристиками процедури, на 
відміну від стадій, відрізняються, оскільки вони охоплюють дії, які передують складанню 
бюджету і є завершальними після звітування про виконання бюджету щодо визначення 
реалістичності бюджетного процесу.  

Технології бюджетного процесу містять сукупність прийомів, методів та способів 
розробки, прийняття і реалізації бюджетних рішень під час виконання кожної окремої 
процедури. Здійснення бюджетного процесу за стадіями й процедурами з використанням 
сучасних технологій можливе за умови наявності ефективних систем його забезпечення.  
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Системами забезпечення визначено комплекс взаємопов’язаних та функціонуючих 
систем для досягнення реальності виконання зобов’язань із реалізації бюджетних процедур. 
У складі систем забезпечення бюджетного процесу доцільно виокремити системи: 
організаційного, інформаційного, кадрового, технічного, програмного і фінансового 
забезпечення.  

Водночас необхідним є виокремлення поняття «бюджетний процес на місцевому 
рівні», який важливо розглядати як регламентовані й скоординовані між усіма рівнями влади 
системи забезпечення, технології, процедури, стадії складання і розгляду проектів місцевих 
бюджетів, їхнього затвердження, виконання та внесення до них змін, підготовки, розгляду і 
затвердження звітів про їхнє виконання з урахуванням стратегічних потреб розвитку 
адміністративно-територіальних утворень і залученням інститутів громадянського 
суспільства. 

В результаті дослідження сутнісно-теоретичних й організаційних засад реалізації 
бюджетних процедур на місцевому рівні можливим є визначення проблем та окреслення 
перспектив модернізації бюджетного процесу. Метою удосконалення систем забезпечення і 
технологій бюджетного процесу має стати зміцнення фінансової основи місцевого 
самоврядування, посилення впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-
економічний розвиток та покращення добробуту громадян. 

Особливістю бюджетного процесу в Україні є існування великого переліку цільових 
програм на місцевому рівні, фінансування котрих повинно здійснюватися за рахунок 
бюджетних коштів в умовах їх недостатніх обсягів. З метою оптимізації фінансування 
вищезазначених програм за допомогою механізму середньострокового бюджетного 
планування можна було б провести реальний аудит державних цільових програм в контексті 
визначення їх пріоритетності [1, с. 325]. 

Необхідність удосконалення систем забезпечення і технологій бюджетного процесу 
на місцевому рівні зумовлена рядом проблем, серед яких: 

 широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов’язань; 
 нерівномірність темпів соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних формувань;  
 недостатній обсяг дохідної частини місцевих бюджетів;  
 високий рівень дотаційності місцевих бюджетів; 
 недосконалість системи прогнозування доходів та видатків місцевих бюджетів на 

наступний бюджетний період і розроблення прогнозу середньострокових показників 
місцевих бюджетів.  

Вирішення проблем бюджетного процесу на місцевому рівні можливо досягти 
шляхом здійснення таких етапів реформування: 

 планування місцевих бюджетів повинно здійснюватися на середньострокову 
перспективу; 

 запровадження програмно-цільового методу планування та виконання бюджетів; 
 зменшення диспропорцій соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних формувань; 
 запровадження дієвих форм бюджетного контролю. 
Важливо зазначити, що здійснення реформування бюджетного процесу передбачає 

удосконалення і розроблення технологій в частині розробки бюджетної стратегії, включаючи 
визначення частки фінансових ресурсів на місцевому рівні, що розподіляються через 
бюджетний механізм; оцінки ефектів, ефективності бюджетної політики, реалістичності 
досягнення її мети, реалізації завдань, очікування ризиків, загроз і впливу на бюджетну 
безпеку; забезпечення здійснення процедур бюджетного процесу.  

Використання сучасних технологій бюджетного процесу на місцевому рівні можливе 
за умови існування ефективних систем забезпечення, які характеризуються складністю 
розгалуження і багаторівневістю функціонування. Це передбачає інтегрованість 
організаційного забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні за ієрархічною 
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будовою; за системою організаційного забезпечення управління соціально-економічним 
розвитком адміністративно-територіального формування; за місцевими органами виконавчої 
влади, з однієї сторони, та органів місцевого самоврядування й інститутів громадянського 
суспільства з іншої сторони; за складом і рівнем взаємодії стадій бюджетного процесу. 
Ефективність систем забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні визначається 
взаємодією її складових, своєчасним виявленням та розв’язанням конфліктів інтересів для 
досягнення окресленої мети. 

За період незалежності нашої країни більша частина галузей економіки, залежно від 
політичних орієнтирів, ставала пріоритетною щодо бюджетного фінансування в різні періоди 
часу. Що стосується правильності вибору й встановлення впливу на перебіг соціально-
економічних процесів, то визначення цих пріоритетів набувало суб’єктивного та часто 
суперечливого характеру і не базувалося на економічному підґрунті. Водночас за мету було 
встановлено виконання поточних завдань та не передбачалося досягнення стратегічних цілей 
суспільного розвитку. Хоч кількість бюджетних пріоритетів переважно була достатньою, 
між окремими їхніми складовими існувала невідповідність, передусім між політикою 
податковою і бюджетною. Фактично сама ідея пріоритетності втрачала значення, тому вона 
не могла сприяти ефективній реалізації досягнення стратегічних цілей, адже вибір певного 
механізму або галузі підтримки стосувався значної кількості об’єктів та призводив до 
розпорошення обмежених бюджетних ресурсів [2, c. 14]. 

Через непостійність моніторингу бюджетних пріоритетів в Україні, особливо на 
місцевому рівні, з метою їхнього корегування, тобто вибору механізмів, які у визначений 
період сприятимуть максимальному виконанню адміністративно-територіальними 
формуваннями своїх функцій як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, 
ускладнюється реалізація суспільних інтересів. Структура видатків місцевих бюджетів 
України за останні роки відображає переважаючу роль видатків соціального спрямування, 
що показує реальні пріоритети на місцевому рівні. 

Варто зазначити, що використання кількісних методів аналізу для вибору пріоритетів 
бюджетної стратегії та політики на місцевому рівні має ряд важливих аспектів. Серед них 
найістотнішим є управління процесом формування доходів місцевих бюджетів, виявлення 
основних чинників і резервів, які визначають їхній обсяг, та кількісний аналіз, прогнозування 
й планування на основі багатоваріантних фінансових розрахунків. Завдання кількісної оцінки 
потребує застосування економетричних методів та імітаційного моделювання у подальших 
дослідженнях.  

Для здійснення кількісного аналізу тенденцій прогнозування доходів і видатків 
місцевих бюджетів України доцільно використовувати ретроспективні показники 
запланованих та фактичних доходів у відповідному загальному обсязі доходів і видатків 
місцевих бюджетів України. Побудова економетричних моделей з використанням 
програмного продукту STADIA дає змогу побудувати прогнозні моделі доходів та видатків 
місцевих бюджетів України, визначити прогноз залежності запланованих і фактичних 
показників бюджету та дослідити причинно-наслідкові взаємозв’язки дохідної й видаткової 
частин бюджету [3, c. 151]. 

Удосконалення систем забезпечення і технологій бюджетного процесу на місцевому 
рівні важливо здійснювати шляхом:  

 запровадження середньострокового планування дохідної й видаткової частин 
місцевих бюджетів з урахуванням стратегічних планів соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних формувань; 

 формування місцевих бюджетів на основі розмежування бюджетних повноважень 
між рівнями влади відповідно до наявних бюджетних ресурсів та здійснення децентралізації 
в контексті зміцнення фінансової бази на місцевому рівні;  

 реконструкції системи регулювання міжбюджетних відносин щодо зменшення 
розриву міжтериторіального розподілу бюджетних коштів; 
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 посилення контролю за виконанням місцевих бюджетів стосовно забезпечення 
прозорості бюджетного процесу на засадах розвитку демократичних і ринкових процесів в 
Україні. 
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У статті обґрунтовано необхідність удосконалення практики формування і виконання місцевих 
бюджетів в Україні в умовах ринкової економіки. Окреслено основні вектори модернізації порядку формування 
і виконання місцевих бюджетів в контексті здійснення бюджетної децентралізації . 

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, міжбюджетні 
трансферти, бюджетна децентралізація.  

 

В умовах ринкової економіки в Україні гостро постає необхідність модернізації 
порядку формування та виконання місцевих бюджетів. Тому, одними з головних питань, які 
потребують невідкладного розгляду та вирішення, є дослідження проблем формування та 
виконання місцевих бюджетів та пошуку шляхів їх розв’язання. Адже саме від правильної 
організації та послідовного здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні залежить 
економічна та соціальна стабільність, забезпечення належного рівня життя населення, що 
характеризує рівень соціально-економічного розвитку регіону. Тому особливого значення 
набуває ефективне використання коштів місцевих бюджетів як одного з найбільш дієвих 
інструментів з метою створення сприятливого фінансового клімату та забезпечення 
економічної рівноваги на місцевому рівні. 

Аналіз чинної практики формування місцевих бюджетів в Україні свідчить про 
недостатні обсяги власних та закріплених доходів для належного фінансування власних та 
делегованих повноважень органів місцевої влади. Це спричинює збільшення частки 
міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів, що призводить до 
зниження мотивації органів місцевого самоврядування щодо збільшення обсягу залучення 
власних фінансових ресурсів. Таке зростання ролі трансфертів при формуванні доходів 
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місцевих бюджетів свідчить не про зміцнення дохідної бази органів місцевого 
самоврядування, а про посилення їхньої фінансової залежності від центральних органів 
влади. Тому, з метою скорочення обсягів наданих трансфертів доцільним постає збільшення 
наданих прав органам місцевої влади стосовно запровадження на відповідній території 
власних місцевих податків і зборів. Зростання рівня ресурсної забезпеченості органів 
місцевого самоврядування забезпечуватиметься за рахунок підвищення фіскальної ролі 
місцевих податків та зборів при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Це 
зумовлює необхідність перегляду складу місцевих податків та зборів, а також повноважень 
органів місцевої влади щодо їх впровадження, можливості коригування податкових ставок, 
надання податкових пільг.  

Тенденції, що склалися на сучасному етапі розвитку ринкової економіки, 
характеризуються вже закріпленою на тривалий період залежністю процесу формування 
дохідної частини місцевих бюджетів від бажання органів державної влади вирішувати 
проблеми, які виникають на відповідній території, що позбавляє органи місцевого 
самоврядування фінансової стабільності. Необхідністю постає пошук таких шляхів 
наповнення місцевих бюджетів, які б визначали кардинально нові підходи стосовно 
формування дохідної частини місцевих бюджетів на основі чіткого розмежування функцій та 
повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування, а також, 
насамперед, через, здійснення ефективного розподілу доходів між різними ланками 
бюджетної системи. В даному контексті актуальним є вдосконалення системи 
міжбюджетних відносин із розробленням чітких критеріїв контролю за формуванням і 
ефективним використанням коштів місцевих бюджетів. 

Питання щодо організації міжбюджетних відносин, основних засад оподаткування та 
пріоритетних напрямків бюджетної політики як на державному, так і на місцевому рівнях 
мають вирішуватися та розглядатися послідовно та у взаємозв’язку. 

Відзначимо, що формування місцевих бюджетів здійснюється в надзвичайно складних 
умовах розвитку економічних процесів. Незабезпечення фінансової стійкості органів 
місцевого самоврядування, які безпосередньо здійснюють процес формування та виконання 
місцевих бюджетів, проявляється через дефіцит фінансових ресурсів і нестабільність джерел 
їхніх надходжень. Однією з вагомих причин цього може бути недостатнє врахування у 
вітчизняній практиці позитивного зарубіжного досвіду, а також невикористання розроблених 
науковцями економіко-математичних моделей щодо пошуку альтернативних дохідних 
джерел наповнення місцевих бюджетів. Такі дослідження повинні проводитися з метою 
розв’язання невідкладних завдань, в результаті чого на локальному рівні не вирішуються 
повною мірою соціально-економічні проблеми місцевого господарства та соціально-
культурної сфери    [1, с. 46]. 

На вимогу реаліям визначальним виступає поглиблення процесів бюджетної 
децентралізації в країні, що сприятиме посиленню ролі органів місцевого самоврядування у 
прийнятті ефективних управлінських рішень стосовно, в першу чергу, фінансового 
забезпечення регіонів. Тому пошук вагомих джерел наповнення дохідної частини місцевих 
бюджетів вважається одним із пріоритетних завдань місцевих органів. Важливим кроком на 
шляху до їхнього вирішення став розгляд законопроекту про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин). Зокрема, даним документом 
пропонується новий механізм врегулювання бюджетних взаємовідносин з метою підвищення 
фінансової самостійності місцевих бюджетів. Ключовим моментом стало вирішення проблем 
наповнення місцевих бюджетів через оптимізацію складу доходів, враховуючи 
функціонування бюджетної системи України в особливий період, а також спрощення 
процедури надання трансфертів з державного бюджету до місцевих, порядку використання 
коштів місцевих бюджетів.  

Як відомо, основними засадами здійснення бюджетної децентралізації є  надання 
фінансових повноважень органам місцевого самоврядування, які можуть в повній мірі 
максимально забезпечувати задоволення суспільними благами і послугами окремих 
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територій, враховуючи їхні реальні потреби. Тому для розширення фінансової самостійності 
органів місцевого самоврядування необхідним є зміцнення власної дохідної бази за рахунок 
стабільних надходжень. Саме посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів 
слугуватиме фінансовою основою для забезпечення ефективного економічного і соціально-
культурного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.    

Як свідчить зарубіжний досвід, чільне місце у структурі місцевих податків і зборів 
повинно належати податку на майно (в частині транспортного податку та плати за землю) в 
контексті внесення змін до Податкового кодексу України [2]. Однією з переваг справляння 
вказаного податку варто відзначити зручність у застосуванні на місцевому рівні щодо 
територіальної локалізації об’єкта оподаткування, що унеможливлює в даному контексті 
ухилення від сплати та забезпечує стабільність надходжень. Однак при цьому необхідним є 
застосування дієвого механізму справляння податку на майно, адаптованого до вимог 
сучасних тенденцій розвитку бюджетної системи на основі принципу соціальної 
справедливості в оподаткуванні. З урахуванням даного аспекту повинна застосовуватися й 
оцінка оподатковуваного майна [3, с.68]. 

Крім того, важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів відіграють 
міжбюджетні трансферти. Тому важливим завданням є зменшення обсягів надання 
міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам за рахунок збільшення власних джерел 
надходжень, що забезпечуватиме максимальне задоволення потреб територіальних громад 
суспільними послугами органами місцевого самоврядування. Відповідно механізм 
міжбюджетного вирівнювання має відзначатися прозорістю та стабільністю. Обсяги власних 
доходів місцевих бюджетів та наданих трансфертів повинні дозволяти в повній мірі 
виконувати видаткові повноваження місцевих органів. 

Важливим залишається питання ефективного використання бюджетних ресурсів на 
локальному рівні з найбільш повним урахуванням основних цілей і завдань місцевої 
бюджетної політики. Органи місцевого самоврядування спроможні самостійно обирати 
пріоритетні напрямки використання бюджетних ресурсів відповідно до наявних дохідних 
джерел. 

На нашу думку, посиленню ефективності використання коштів бюджетів сприятиме 
подальше застосування у вітчизняній практиці програмно-цільового методу формування 
бюджетів, що збільшить можливість більш реального виконання місцевих бюджетів, 
виходячи із визначених на середньострокову перспективу пріоритетних на тій чи іншій 
території бюджетних програм та, відповідно, показників їх результативності. Це забезпечить 
їх повне фінансування, що збільшить задоволення територіальних громад наданими 
послугами органів місцевого самоврядування [4]. 

Тому необхідним постає наявність повного контролю як безпосередньо населенням, 
так і через інститути громадянського суспільства за процесами формування, розподілу та 
використання коштів місцевих бюджетів. Саме громадський контроль дасть змогу здійснити 
реальну оцінку діяльності органів влади різних рівнів, державних установ і організацій з 
надання адміністративних і соціальних послуг безпосередньо населенню. В умовах ринкової 
економіки посилення громадського контролю забезпечує дієвість органів влади щодо 
задоволення колективних потреб територіальної громади.  

Таким чином, в контексті здійснення процесів бюджетної децентралізації необхідним 
є: чітке визначення сфери відповідальності органів місцевого самоврядування з урахуванням 
відмінностей у фінансових потребах окремих регіонів, забезпечення повного фінансування 
виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень за рахунок повного 
використання власного дохідного потенціалу, стимулювання діяльності суб’єктів місцевого 
господарства – платників податків, що сприятиме стабільності й передбачуваності 
надходжень до відповідних місцевих бюджетів, а також функціонування прозорої системи 
взаємовідносин між бюджетами та виключення надмірної політизованості даних процесів. 
Неодмінною умовою виконання зазначених завдань є формування належного нормативно-
правового забезпечення.  
 



 200

Література: 
1. Панасюк Л. В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з 

урахуванням світового досвіду / Л. В. Панасюк // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С.46-50.  
2. Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 № 71-VIII 1132 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу до док. :  

3. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran2#n2. 
4. Адаменко І. П. Запровадження європейських стандартів у галузі місцевих фінансів в Україні / І. 

П.Адаменко // Наукові праці НДФІ. – 2010. – №3(40). – С.67–77. 
5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док. :  
6. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

 

Sydorovych Olena.U. 
Ph.D., associated professor 

Ternopil National Economic University 
 

NATURE AND PREREQUISITES OF TAX CONFLICTS  
 

Сидорович О.Ю. 
к.е.н., доцент 

Тернопільський національний економічний університет 
 

ПРИРОДА ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ КОНФЛІКТІВ 
 

The article reveals the essence of the conflict of interest between the taxpayer and the fiscal authorities with 
determination of the nature and prerequisites conflict of interest. The author makes the characteristics the nature of tax 
conflicts with the establishment of mechanisms and deployment solutions. 

Keywords: tax conflicrs, conflicts of interest, the tax causes of conflict, forms of conflict between the state and 
taxpayers  

 

У статті розкрито сутність конфлікту інтересів між платником податків та фіскальним органом з 
визначенням природи та передумов появи конфлікту інтересів. Охарактеризовано природу податкових 
конфліктів з встановленням механізмів розгортання та шляхів їх вирішення. 

Ключові слова: податкові конфліки, конфлікт інтересів, причини податкового конфлікту, форми 
конфлікту між державою та платниками податків. 

 

Упродовж розвитку теорії і практики функціонування держави, формування 
соціально-економічних відносин, людство усвідомило доцільність функціонування податків, 
трансформувавши їх розуміння із примусу з боку держави на усвідомлену, об’єктивну 
необхідність. Проте, навіть за умови свідомого розуміння суспільної потреби у податках, до 
того ж, властивого далеко не всім платникам, є ряд проблемних аспектів, пов’язаних не лише 
з їхнім обчисленням, сплатою чи адмініструванням, але і з психологічними, морально –
етичними аспектами реалізації механізмів оподаткування.  

Будучи фінансовим підгрунтям реалізації державою покладених на неї функцій, 
податки зачіпають інтереси держави, платників податків та окремих громадян, які 
отримують суспільні блага, які є зазвичай протилежними. 

Держава прагне забезпечити максимум доходів, платники податків – мінімізувати 
витрати на оподаткування, а громадяни – отримати якомога більше суспільних благ. 
Розбіжність інтересів суб’єктів оподаткування в умовах відсутності усталених традицій 
функціонування системи оподаткування на фоні невисокого рівня життя населення, 
призводить до того, що органи податкової служби сприймаються громадськістю переважно 
негативно, розглядаються здебільшого як органи примусу, а не як інституція, що виконує 
важливе державне та суспільне завдання. 

Будучи цілісною системою, економічна система країни поєднує різні, протилежні і 
часто конфліктні інтереси її учасників. При цьому, процес податкового регулювання також 
не позбавлений конфліктів, тому що інтереси і локальні цілі його учасників не збігаються. 
Особливо гостро конфліктні передумови суспільних взаємодій виникають в періоди 
кризових явищ в економіці, що харакеризуються спадом ділової активності, посиленням 

http://zakon.rada.gov.ua/go/71-19�
http://zakon.rada.gov.ua/go/71-19�


 201

недобросовісної конкуренції. Це зумовлює пошук концепції податкової політики держави, 
спрямованої на максимальне зниження конфліктних передумов з метою збереження 
стабільності та цілісності суспільства, зменшення соціальної напруги.  

Проблема подолання конфлікту інтересів між органами податкової служби та 
платниками податків потребує першочергової уваги дослідників багатьох наукових галузей, 
зокрема: правової (щодо вдосконалення чинного податкового законодавства); економічної 
(перегляд структури та кількості податків); соціологічної та філософської (зміна соціальних 
моделей поведінки громадян у сфері оподаткування).  

Визнання наявності конфліктів, потреба їх вивчення, прогнозування суспільного 
розвитку, гармонізація суспільних відносин створили передумови для виокремлення 
самостійної галузі знань — конфліктології, предметом вивчення якої є закони й категорії, що 
характеризують конфлікт як соціальне явище, як різновид соціальної поведінки та взаємодії.  

Конфліктологія являє собою міждисциплінарну галузь суспільствознавства, що 
поєднує соціологічний, психологічний, філософський та інші підходи. Зокрема впродовж 
тривалого часу теорія конфліктів була предметом зацікавлень соціології, зокрема в межах 
соціал-дарвіністських вчень (Г. Спенсер, Л. Гумпілович), функціональної теорії конфлікту 
(Г. Зіммель), структурного функціоналізму (Т. Парсонс). Проте, ці соціальні концепції 
розглядали явище конфлікту лише як структурний елемент, надаючи йому тієї чи іншої 
оцінки.  

Психологічне підгрунтя тлумачення конфліктів відзеркалює підхід А. Т. Ішмуратова. 
Конфліктологію він визначає як «практичну науку про специфічне спілкування людей, 
соціальну взаємодію особистостей, угрупувань, організацій, суспільств та держав» [1, с.115]. 
Конфлікт при цьому розглядається як хвороба спілкування, тобто автор дотримується 
психологічної орієнтації у визначенні природи конфлікту. 

Філософське тлумачення конфліктів є виявом закону єдності та боротьби 
протилежностей, одного з класичних законів розвитку. За цим законом будь-яке явище чи 
ситуація розглядається як єдність протилежних сторін, що взаємовиключають одна одну, 
долають опір свого антиподу, проте, водночас, не можуть існувати окремо, обопільно 
взаємозумовлюються. 

Спроба уніфікувати конфліктологію як універсальну дисципліну була здійснена 
американським соціологом К. Боулдингом, який на початку 60-х рр. ХХ ст. висловив ідею 
про те, що конфлікт – це загальна категорія, притаманна живому і неживому світові, що 
виступає базовим поняттям для аналізу процесів соціального, фізичного, хімічного та 
біологічного середовища. Усі конфлікти, на думку теоретика мають загальні функції, 
властивості і тенденції виникнення, протікання та вирішення, і їхнє вивчення дасть змогу 
зрозуміти феномен конфлікту у будь-якому його специфічному прояві: знання «загальної 
теорії конфлікту» дозволить суспільним силам контролювати конфлікти, керувати ними, 
прогнозувати їхні наслідки [2]. 

Для радянського суспільства протягом десятиліть тема соціальних конфліктів для 
дослідження була закритою. У 1986 р. можна було стверджувати, що «соціалізму за його 
природою не властиві соціальні конфлікти» [3, с. 25]. Тому, конфлікти, як певні негаразди, 
суперечки, наявність протилежних інтересів що можуть існувати як в міжособових 
взаємодіях, організаціях чи в суспільстві не мають позитивних ознак, визнавалися такими що 
є небажаними, яких слід уникати, а якщо вони все ж з'являються, то гасити на ранній стадії, 
не даючи змоги розвиватися. Однак, сучасна школа менеджменту дійшла до висновку, що 
конфлікт, попри негативні риси, відіграє і позитивну роль - сприяє рухові організації вперед і 
ідентифікує фактори, що заважають цьому процесові.  

В Україні, як і в інших країнах посттоталітарного простору, суспільство виявилося 
непідготовленим до наявності конфліктів на кожному етапі державного розвитку, оскільки 
орієнтація на «безконфліктний» розвиток робила проблематику аналізу конфліктів та 
передумов їх виникнення неперспективною. Однак, це призвело не тільки до її фактичного 
вилучення зі сфери наукового дослідження, а й до того, що в суспільстві не сформувалися 
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механізми розв’язання та попередження конфліктів, особливо в системі управлінської 
діяльності. 

Конфліктологія аналізує причини, форми та особливості конфліктів між суб’єктами 
правовідносин, розробляє правові методи усунення конфліктів, включаючи судові процедури 
та інші засоби, передбачені правом. Юридичні механізми вирішення конфліктів є найбільш 
ефективними, оскільки сприяють подоланню суперечностей закону, стабілізують ситуацію, 
породжують правові, соціальні та економічні наслідки, гарантують реалізацію прийнятого 
рішення авторитетом держави чи міжнародного співтовариства [4, с. 120]. 

У конфліктній ситуації кожна зацікавлена сторона прагне відстоювати та досягати 
реалізації власної мети, цілей, думок, завдань, точки зору, при цьому вона наводить 
аргументи на свою користь, перешкоджає опоненту чинити так само, використовує всі 
прийнятні у даній ситуації заходи та форми впливу і намагається здолати опір іншої сторони. 

Першоджерелом конфлікту або умовою його виникнення вважається конфліктна 
ситуація - тобто, ситуація, у якій одна із складових змінює свої кількісні чи якісні значення, 
що призводить до загострення стосунків між конфліктуючими сторонами. Тут вступає у силу 
ще один з основних законів філософії - закон переходу кількісних змін у якісні. Конфлікт не 
виявляється доти, поки існуюча ситуація або влаштовує усі задіяні чи зацікавлені сторони, 
або ж ці сторони ще не в змозі вплинути на розвиток ситуації, не володіють достатнім 
потенціалом (тобто конфлікт прихований). 

Характерною ознакою податкових правовідносин є нерівність сторін, на відмінність, 
наприклад, від цивільно-правових відносин, де рівність сторін є фундаментальною умовою 
права. Така нерівність обумовлюється тим, що податкові правовідносини входять у сферу 
публічно-правових відносин, у яких беруть участь, з одного боку, наділений легітимною 
владою суб’єкт права (наприклад, податкові органи, наділені державою владою стягувати 
податки), а з іншого боку – йому протиставлений підлеглий суб’єкт права, який, відповідно 
до податкового законодавства, зобов’язаний виконувати обґрунтовані та законні вимоги 
владного суб’єкта (наприклад, податкової служби). Тому, природно, що в умовах нерівності 
учасників податкових правовідносин не може бути і мови про наявність однакового обсягу 
прав у сторін таких відносин що першопочатково і зумовлює природу конфлікту інтересів [5, 
с. 125]. 

Закон функціонування конфлікту встановлює його дію та функцію в суспільстві. 
Остання залежить від типу конфліктів та їхньої структури, до якої входять носій (суб’єкт) 
конфлікту, проблема, об’єкт, інцидент.  

Конфліктність, проявляється у розбіжності прагнень, засобів досягнення поставленої 
мети за умов нетотожності інтересів зацікавлених сторін. У своїх дослідженнях А.В. 
Скрипник зазначає, що «...типовий конфлікт можна охарактеризувати трьома основними 
складовими: зацікавлені сторони; можливі варіанти стратегій зацікавлених сторін; інтереси 
конфліктних сторін» [6, с. 48].  

Критичний стан податкових взаємовідносин, на нашу думку, склався через тенденцію 
кумулятивного нарощування сукупності причин та наслідків прояву взаємостосунків 
суб’єктів податкових правовідносин, див. рис. 1. 

Етапи конфлікту відображають суттєві моменти, які характеризують розвиток 
конфлікту з моменту його виникнення і до розв’язання. Тому знання основного змісту 
кожного з етапів конфлікту є необхідним для його прогнозування, оцінки і вибору 
технологій управління цим конфліктом. Фази конфлікту безпосередньо пов’язані з його 
етапами і відображають динаміку конфлікту передусім з точки зору реальних можливостей 
його розв’язання. 
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Рис. 1. Причини конфлікту інтересів між платниками податків та податковими 
органами (складено автором самостійно) 

 

Зіткнення протилежних інтересів суб’єктів податкових правовідносин є основною 
конфлікту інтересів, що може виникати на різних стадіях та формах відносин між державою 
та платниками податків, рис.2. На нашу, думку конфлікт інтересів між державою в особі 
податкових органів і платниками податків можна тлумачити як ситуацію, що виникла 
внаслідок неетичних чи неправомірних дій (або бездіяльності) одного з учасників конфлікту 
(держави, фіскального органу чи платника податків), в результаті чого одному з них завдано, 
чи може бути завдано шкоду. Важливо відзначити те, що однією із головних і найбільш 
болючих причин виникнення конфлікту між державою і платниками податків є недостатня 
відпрацьованість податкового законодавства, наявність великої кількості прогалин, які не 
дозволяють з достатньою точністю визначити законність або незаконність того або іншого 
способу мінімізації податків.  
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Рис. 2. Конфлікт інтересів в розрізі стадій та форм реалізації податкових відносин 

(складено автором самостійно) 
 

Підсумовуючи, відмітимо що подальше вдосконалення податкової истеми та 
податкової політики української держави не може здійснюватися без врахування передумов 
появи різного роду конфліктів інтересів між суббтами податкових відносин. Усвідомлення 
існування конфліктів у кожній точці суспільного розвитку значно активізує систему пошуку 
механізмів, засобів, за допомогою яких можна якщо не ліквідувати їх то ввести у 
цивілізовані межі та надати їх вирішенню конструктивного характеру. Гострота соціального 
конфлікту, оперативність його врегулювання в значній мірі залежать від типу соціальної 
структури суспільства, рівня його організації, ступеню відкритості та зацікавленності в 
задоволенні як індивідуальних інтересів платників податків так і суспільних інтересів 
держави. 
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті наведена еволюція поняття «економічна безпека». Проаналізовано сутність поняття 
економічна безпека. Сільське господарство є однією з головних галузей національного господарства. У статті 
наведені ризики сільськогосподарського виробництва. Розглянуті питання забезпечення економічної безпеки 
аграрних підприємств. Визначено поняття економічної безпеки для аграрного підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека, аграрне підприємство, ризики у сільському господарстві 
 

The article presents the evolution of the concept of "economic security". The essence of the concept of 
economic security was analyzed. Agriculture is one of the main branches of the national economy. This article lists the 
risks in agricultural production. The issue of economic security of agricultural enterprises were considered. Concept of 
economic security for the agricultural enterprise was determined . 
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У кожній сфері життєдіяльності термін «безпека» наповнений конкретним змістом. 
Організацією об’єднаних націй у 1994 році розроблено «Концепцію безпеки людини». За 
цією концепцією «безпека людини» включає: економічну, продовольчу безпеку, безпеку 
здоров’я, екологічну, особисту, суспільну, культурну, політичну безпеку. Розрізняють і інші 
компоненти безпеки. У житті ці компоненти тісно взаємодіють між собою та доповнюють 
одна одну [1]. 

В останні роки проблема мінімізації негативних наслідків економічної кризи світу та 
наслідків глобальних катаклізм ставить актуальне питання «економічної безпеки» для кожної 
окремої держави.  

Термін «кономічна безпека»в Україні з’явився відносно недавно, хоча у практиці 
економіки Західних країн давно широко  використовується.  Ще в 30-х роках минулого 
століття на території США за часів президентства Т. Рузвельта було створено федеральній 
комітет з економічної безпеки та прийнято закони про економічну безпеку (The Economic 
security Act of 1935) [2 с. 7]. Вже у 70-х роках 20-сторіччя під поняттям "економічна безпека" 
почали розуміти складові національної безпеки, після чого це поняття ввійшло до ужитку  в 
економічно розвинутих капіталістичних країнах. В СРСР проблеми економічної безпеки 
трактувались переважно з погляду зовнішньоекономічної діяльності або економічної 
злочинності, та зміцнення оборонної системи [3 с.42]. Для України початком досліджень 
«економічної безпеки» вважають 90-і роки минулого сторіччя, з виходом у друк підручника 
«Економічна безпека держави», автором якого є науковець-економіст  Г.А. Пастернак-
Таранушенко [4]. 

На сьогоднішній день існує велика кількість визначень поняття «економічна безпека», 
що сформована науковцями. Нами було проведено аналіз різних підходів до визначення 
поняття економічної безпеки. Українські вчені трактують цей термін, як «спроможність 
держави захищати національні економічні інтереси від зовнішніх та внутрішніх загроз та 
здійснювати поступальний розвиток економіки з метою підтримання стабільності 
суспільства за будь-яких умов і варіантів розвитку подій»[5, с. 13], «здатність національної 
економіки до розширеного самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні 
потреб власного населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що 
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створюють загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки у світовій системі господарювання» [6, с. 97–104]. Г. Пастернак-
Таранушенко трактує економічну безпеку як  стан держави, за яким країна забезпечена 
можливістю створення і розвитку умов для плідного життя її населення та перспективного 
розвитку економіки в майбутньому [4]. Мунтіян В. І. запропонував як базову категорію 
науки про економічну безпеку — «екосестейту». Він досліджував проблему соціально-
економічної системи крізь призму безпеки, розкривши загрози та ризики впливу військової 
діяльності на біосферу планети, дав рекомендації, як застосувати потенціал та ресурси 
військової сфери для відвернення екологічних і техногенних небезпек. За ним економічна 
безпека - це загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і стабільний 
розвиток економіки держави, що включає механізм протидії внутрішнім і зовнішнім 
загрозам [7, с. 459]. Олейніков Е.А. зазначає – «економічною безпекою є стан найбільш 
ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного 
функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому» [8, с.29].  

Також науковці визначають економічну безпеку: 
- такий стан національної економіки, який дозволяє зберегти стійкість до внутрішніх 

та зовнішніх погроз та спроможний задовольняти потреби особистості, суспільства та 
держави [ 9, с.10]. 

- захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього 
середовища, а також здатність швидко усунути різноманітні загрози чи пристосуватися до 
існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності [10,  с. 48-51]. 

- міра гармонізації в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами 
пов’язаних з ним суб’єктів навколишнього середовища, що діють поза межами підприємства  
[11, с. 68-74]. 

- стан економіки, який забезпечує спроможність протистояння системи негативним 
впливам із зовнішнього середовища [12, с. 136–142].  

- стан захищеності економіки, коли сукупність державних і суспільних гарантій 
забезпечує її сталий розвиток, захист пріоритетних інтересів народу, джерел його 
матеріального і духовного розвитку від внутрішніх і зовнішніх загроз [13, с. 129–135]. 

Серед російських вчених економічну безпеку розглядають як «сукупність 
властивостей стану виробничої … підсистеми, яка забезпечує можливість досягнення цілей 
усієї системи» [14, с. 45] або як «здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення 
суспільних потреб на національному та міжнародному рівнях» [15, с. 36–44], «стан 
господарчого суб’єкта, при якому він при найбільш ефективному використанні 
корпоративних ресурсів досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек 
та загроз або інших непередбачених обставин і в основному забезпечує досягнення цілей 
бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику» [16, с.36-38], «система організаційно-
економічних і правових заходів щодо запобігання економічних загроз» [17]. Абалкін Л. 
визначає економічну безпеку «як сукупність умов та чинників, які забезпечують 
незалежність національної економіки, її стабільність та стійкість, спроможність до 
постійного оновлення та саморозвитку» [18, с. 4–13]. Питання «економічної безпеки» також 
знаходять відображення у в роботах зарубіжних науковців: Л. Міері, Л. Брауна, Б.Бузана, М. 
Дзлієва, Дж. Йочелсона та інших. 

Спільного у всіх цих визначеннях є спрямованість на захист національних інтересів 
держави, стійкість господарюючих суб’єктів до внутрішніх та зовнішніх загроз у процесі 
сталого розвитку. Дослідивши еволюцію поняття економічна безпека, можна зробити 
висновок, що, незважаючи велику кількість досліджень, підходів українських, російських та 
зарубіжних науковців до поняття, перед Україною постає нагальне питання формування 
власної системи безпеки у кожній галузі, що стане протидією деструктивним чинникам та 
ризикам. 

Однією з важливих галузей економіки кожної країни  є сільське господарство, 
розвиток якого сприяє зміцненню економічної та продовольчої безпеки держави та взагалі  
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підвищенню матеріального добробуту населення. Для України це одна з провідних галузей 
економіки. Розвиток аграрного сектору України вже тривалий час характеризується 
нестабільністю. Це пов’язано з тим що сільськогосподарське виробництво знаходиться на 
верхньому щаблі економічного ризику. Під час кожного виробничого циклу 
сільськогосподарське підприємство стикається з величезною кількістю ризиків та загроз: 
природо-кліматичні (вимерзання, льодова кірка, випрівання, вимокання, випирання, град, 
буревії, злива і посухи, шкідники, хвороби, пожежі, блискавки, землетруси, зневоднення на 
полях, заводнення та ін.), виробничі ризики (технологічні, доступність до кредитних 
ресурсів, забезпеченість технікою, засобами захисту рослин, мінеральними добривами, 
кваліфікованим  персоналом), ризик зменшення родючості ґрунтів (внаслідок невиконання 
технологій вирощування рослинницької продукції), маркетингові ризики (відсутність 
необхідної ринкової та транспортної інфраструктури, значне збільшення собівартості, 
викликане високими маркетинговими витратами, упаковка), цінові ризики (імовірність 
продажу виробленої продукції за ціною, яка не гарантує прибуток внаслідок продажу 
продукції в період її найбільшої кількості на ринку, сезонність продажу продукції), фінансові 
ризики (доступність до фінансово-кредитних ресурсів, валютний ризик, дорогий капітал-
високі відсотки кредитів, операційне, боргове забезпечення), юридичні ризики (майнові 
ризики, контрактні ризики, ризики управління персоналом), інституційні ризики (закони та 
розпорядження уряду, місцевих органів влади, ситуація на світовому ринку 
сільськогосподарської продукції, регуляторна політика, непослідовність та суперечливість 
державної політики в аграрній галузі), інформаційні ризики (доступність інформації відносно 
кон’юнктури ринку, стан інформаційної інфраструктури, відсутність інформації про бізнес-
середовище), ризики персоналу (кваліфікація та мотивація спеціалістів, їх адаптованість до 
умов  ринкового середовища, рівень управління персоналом на підприємстві) [19].  
Необхідність вивчення даної проблеми також постає внаслідок недостатньо керованих з боку 
держави процесів формування аграрного сектору, недосконалого конкурентного середовища, 
монополізації ринку.  Не менш важливим є питання низького рівня конкурентоспроможності 
продукції, її невідповідності міжнародним стандартам.  Сільське господарство важко 
пристосовується до умов та вимог ринку, законів попиту та пропозиції. Навіть при 
підвищенні попиту на продукцію, темпи зростання сільгоспвиробництва є обмеженими 
засобами виробництва (земля - обсяги угідь, межа родючості, худоба - природні умови 
вирощування) та ін. Тому для цієї галузі господарювання забезпечення «економічної 
безпеки» є досить актуальним і має нагальну потребу. 

Проаналізувавши підходи до визначення «економічної безпеки» та зробивши 
проекцію на аграрне виробництва, можна зробити висновок: економічною безпекою 
аграрного підприємства є стан адаптивності у короткостроковому та довгостроковому 
періоді за якого виробничий цикл захищено від змін зовнішнього та внутрішнього 
середовища на всіх стадіях виробництва (від планування діяльності до реалізації готової 
продукції), за якого мінімізується загроза впливу ризиків на економічний результат 
діяльності підприємства та дотримується вимога сталого розвитку та розкриття потенціалу 
підприємства. 
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The necessity of the natural resources analysis based on meeting the needs of the future generations and its 

influence on the global economic security is grounded in the article. It is proved, that eco-futuristic classification of the 
natural resources, which is based on the quantitative and qualitative prognostic parameters, is an effective tool for 
reflecting future realities of the nature and societies. There has been made for the first time a distribution of the natural 
resources referring to its eco-futuristic value and belonging to a particulate generation in the article. The significance 
of the natural resources classification which implies interrelation with resource saving economic aspects is discussed.       
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У статті обґрунтовано необхідність аналізу природних ресурсів з точки зору задоволення потреб 
майбутніх поколінь як умови забезпечення світової економічної безпеки. Доведено, що дієвим методом 
відображення майбутніх реалій природно-соціального характеру є екофутуристична класифікація природних 
ресурсів, яка ґрунтується на кількісних та якісних прогностичних параметрах. Вперше здійснено розподіл 
природних ресурсів за ознакою екофутуристичної цінності та належності до покоління. Розкрито значення 
класифікації природних ресурсів з точки зору економічних аспектів  ресурсозбереження.       

Ключові слова: світова економічна безпека, сталий розвиток, екофутуризм, природні ресурси, 
ресурсозбереження 
 

 Спроби забезпечити глобальну економічну безпеку людства набули актуалізації в 
рамках теорії сталого розвитку, вперше проголошеним принципом якої стала орієнтація на 
задоволення  потреб сучасних поколінь без загрози для майбутніх нащадків задовольняти їх 
власні потреби [1]. Розуміння економічної безпеки як відсутності загрози існуванню 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=57203�
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майбутніх поколінь з боку сучасників є соціально-відповідальним підходом і ґрунтується на 
стратегічній оцінці економічного розвитку суб’єктів у довгостроковій перспективі.  

Задоволення потреб сучасних та прийдешніх поколінь має здійснюватися, у першу 
чергу, на засадах екологічної справедливості [2]. Ідею екосправедливості прийнято 
використовувати як по відношенню до представників одного покоління («intra-generational 
equity»), так і стосовно різних поколінь («inter-generational equity»). Розуміючи під 
екосправедливістю право на рівні можливості поколінь насамперед користуватися 
природними ресурсами, які внаслідок антропотехногенного впливу підлягають деградації та 
перетворюються на блага обмеженого, виключного користування, вважаємо, що найбільш 
адекватними змісту ідеї екологічної справедливості в економічному плані є відносини, що 
виникають у процесі раціонального природокористування, тобто ресурсозбереження.  

Світова практика формування та реалізації ресурсоощадних стратегій (стратегічні 
програми «Енергія і зміна клімату», «Продовольство і вода» тощо) і концепцій сталого 
розвитку (концепція ресурсоефективності, «зеленої» економіки, «блакитної» економіки 
тощо) демонструє приклад активної боротьби за еко-ефективне майбутнє наступних 
поколінь. У зв’язку з цим у науковому плані виникає об’єктивна необхідність розвитку 
футуристичних поглядів на природні ресурси, тобто зміщення акцентів з розуміння 
природних активів як поточних економічних благ на таких, що є носіями футуристичних 
цінностей. Це завдання вирішується нами через застосування екофутуристичної класифікації 
природних ресурсів, а дотримання принципу екосправедливості у даній конструкції 
забезпечується шляхом врахування економічних аспектів ресурсозбереження.  

Спираючись на термінологічне визначення сталого розвитку, запропонованого 
Всесвітньою комісією з довкілля та розвитку [1], в основу класифікації світових природних 
ресурсів пропонуємо покласти такі критерії:  

1. Здатність задовольняти найважливіші потреби людства з точки зору дотримання 
соціально-економічної безпеки, а саме: біологічні, духовні та виробничі потреби. 

2. Здатність гарантувати задоволення потреб майбутніх поколінь – визначається 
шляхом врахування кількісних (на основі кількісних прогнозів експертів стосовно 
вичерпання природних ресурсів) та якісних екологічних параметрів (на основі прогнозів 
експертів щодо тенденцій деградації природних ресурсів), а саме таких, як: вичерпність, 
відновлюваність, виснаженість, альтернативність у використанні, уразливість до еколого-
кліматичних флуктуацій. 

Вихідною передумовою класифікації природних ресурсів повинно стати формування  
науково-методичного підходу до прогнозування динаміки чергувань майбутніх поколінь. 
Скористаємося підходом соціологів-футуристів, які пропонують розпочинати класифікацію 
майбутніх поколінь з покоління Альфа, а його нащадків умовно позначати грецькими 
літерами. Періодичність чергування поколінь встановимо на рівні 28 років – середнього віку 
народження жінкою першої дитини. Точкою відліку оберемо рік, у якому було взято курс на 
сталий розвиток – 1987. Шляхом математичних дій та з урахуванням соціологічних 
прогнозів нами була отримана така динаміка чергувань майбутніх поколінь: покоління 
Альфа (2016-2044 рр.), покоління Бета (2045-2073 рр.), покоління Гамма (2074-2102 рр.).  

Оскільки першочерговою метою класифікації є виявлення загроз 
ресурсовикористання перед майбутніми поколіннями, то кінцевим завдання виступає 
обґрунтування напрямів справедливого розподілу природних ресурсів між поколіннями та 
всередині поколінь на основі економічних принципів ресурсозбереження. Найвагоміший 
внесок у дослідження економічної природи ресурсозбереження з точки зору предмета 
нашого пошукового аналізу зроблено Сотник І.М. [3], яка запропонувала класифікацію 
ресурсів за таким економічним параметром, як дефіцитність, з їх наступним розподілом: 
абсолютно дефіцитні, відносно дефіцитні, відносно недефіцитні та абсолютно недефіцитні. З 
урахуванням цієї систематизації, природні ресурси за ознакою потреби у ресурсозбереженні 
(РЗ) нами поділяються на: ресурси першого пріоритету РЗ (абсолютно дефіцитні), ресурси 
другого пріоритету РЗ (відносно дефіцитні), ресурси третього пріоритету РЗ (відносно 
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недефіцитні) та ресурси четвертого пріоритету РЗ (абсолютно недефіцитні). Крім того, усі 
природні ресурси розподіляються за ознаками екофутуристичної цінності, – починаючи від 
граничної (ресурсів першого пріоритету РЗ) до еталонної (ресурсів четвертого пріоритету 
РЗ), – та належності до певного покоління (табл. 1). 

Таблиця 1 
Екофутуристична класифікація природних ресурсів [складено за даними 4, 5] 

 

На основі залежностей, виявлених у табл. 1, резюмуємо головні наукові положення: 

                                                 
1 Природні ресурси, позначені знаком * – ресурси з найнижчою гарантією задоволення потреб майбутніх 

поколінь, або граничної футуристичної цінності (ресурси першого пріоритету РЗ). Природні ресурси, 
позначені знаком ** – ресурси з низькою гарантією задоволення потреб майбутніх поколінь, або низької 
футуристичної цінності (ресурси другого пріоритету РЗ). Природні ресурси, позначені знаком *** – ресурси 
з високою гарантією задоволення потреб майбутніх поколінь, або високої футуристичної цінності (ресурси 
третього пріоритету РЗ). Природні ресурси, позначені знаком **** – ресурси з найвищою гарантією 
задоволення потреб майбутніх поколінь, або еталонної футуристичної цінності (ресурси четвертого 
пріоритету РЗ).  

 

Чергування майбутніх поколінь, років 
Класифікація природних 

ресурсів1 Покоління α 
(2016-2044) 

Покоління β 
(2045-2073) 

Покоління γ 
(2074-2102) 

Продовольчі  

– рослинні   *  
– морепродукти   ** 
– питна вода *   
Енергетичні  
– нафта  *  
– природний газ  *  
– вугілля   ** 
– уранові руди *   
– біомаса    ** 
– енергія вітру   **** 
– геотермальна енергія   **** 
– сонячна енергія   **** 
– гідроенергоресурси   ** 
Будівельні матеріали    
– вогнетривкі глини   *** 
– скляна сировина   *** 
– цементна сировина   *** 

Сировинні ресурси та матеріали    

– деревина   ** 
– мідна руда *   
– залізна руда  *  
– алюмінієві руди   ** 
– фосфорити   ** 
– дорогоцінні метали *   

Екосистемні послуги    
– рекреація   ** 
– гумусоутворення   ** 
– фотосинтез   *** 
– асиміляційний потенціал   ** 
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1. До природних ресурсів покоління α належать питна вода, уранові руди, мідна руда 
та дорогоцінні метали. До природних ресурсів покоління β належать рослинні ресурси, 
нафта, природний газ та залізна руда. Вище перелічені ресурси володіють граничною 
футуристичною цінністю, а отже у першу чергу підлягають охороні та потребують пошуку 
адекватних замінників.  

2. Більшість природних ресурсів належать до покоління γ, проте класифікаційна група 
неоднорідна: 

2.1. Такі ресурси, як морепродукти, біомаса, гідроенергоресурси, деревина, 
рекреаційні послуги, гумусоутворення та асиміляційний потенціал відносяться до групи 
низької екофутуристичної цінності. Це обумовлено безпрецедентними масштабами їх 
забруднення (рекреаційні ресурси, гумусоутворення, асиміляційний потенціал) та 
споживання (морепродукти, деревина), а також підвищеною чутливістю до глобального 
потепління (біомаса, гідроенергоресурси). Вугілля, алюмінієві руди та фосфорити також 
потрапляють до групи низької футуристичної цінності, оскільки є невідновними вичерпними 
природними ресурсами. У зв’язку з цим виникає проблема раціонального використання 
таких природних ресурсів на рівні природоохорони, природовідтворення та 
екоконструктивного природоперетворення.  

2.2. Будівельні природні ресурси володіють високою футуристичною цінністю, адже 
їх світові запаси є більш, ніж достатніми для задоволення потреб нащадків. До цієї ж групи 
віднесено і фотосинтез, оскільки фотосинтетична активність рослинного покрову певних 
географічних широт має тенденцію до зниження у зв’язку з глобальним підвищенням 
температури, а тому не може володіти еталонною цінністю.  

2.3. Найвища футуристична цінність притаманна сонячній, геотермальній та вітровій 
енергії, або невичерпним природним ресурсам як альтернативним замінникам традиційних 
енергетичних ресурсів та перспективним джерелам споживчих цінностей. 

Проведене дослідження дозволяє зробити додатковий висновок: задоволення потреб 
поколінь у природних ресурсах на основі екосправедливості може відбуватися шляхом 
застосування горизонтальних та вертикальних методів ресурсозбереження (табл. 2). 

Таблиця 2 
Класифікація методів ресурсозбереження за ознакою екофутуристичної цінності 

природних ресурсів 
Методи ресурсозбереження  

Вертикальні Горизонтальні 

що застосовуються: Природні ресурси 

Для поточного покоління  
(intra-generation) 

Для майбутніх поколінь 
(inter-generation) 

Граничної цінності Пряма економія Ресурсозаміщуюча економія 

Низької цінності Консервація  
Екологічна конверсія, 

дематеріалізація 
Високої цінності – Часткова регенерація 
Еталонної цінності – – 

 Економічне стимулювання ресурсозбереження полягає, перш за все, у податково-
преференційному регулюванні. Еколого-ресурсні податки приносять короткостроковий 
ефект, а тому є економічно виправданими для поточного покоління. Преференційне 
стимулювання раціонального природокористування має більш тривалий, довгостроковий 
ефект, що дає підстави для використання екологічних преференцій у якості економічних 
інструментів майбутнього. 
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REDUCING ITS HARMFUL ENVIRONMENTAL IMPACT 

 
The research main purpose is to reveal the guidelines for reducing the sea transport harmful impact on the 

environment in order to achieve its sustainable development and increase its competitiveness.  In relation to attaining 
the study purpose, are used the main methods of the economic analysis: the method of comparison; method of grouping 
and summary; method of assessing the impact of factors on the level of a given indicator, etc.  
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Introduction 
Sea transport is playing an important role in international trade development. This is due to 

the fact that it serves approximately 80% of goods transport in connection with worldwide foreign 
trade transactions realization. Thanks to its indeniable advantages  – low costs and a possibility to 
perform bulk cargoes transports over large distances, the sea transport plays a significant role in 
serving the goods import and export between countries and regions. 

On performing passenger transportations the sea transport finds its application primarily in 
organizing cruise travels, featuring high comfort and destined to wealthier clients. In relation to 
achieving transport sustainable development is necessary to increase the energy efficiency and the 
environmental friendliness of each of its sectors – road, railway, sea, river and pipeline.     

Sea transport provides big opportunities in this way due to its better ecologic indicators. 
Nevertheless, it has a harmful impact on environment primarily through products leaks which do 
pollute watersheds such as oil, wastewater, etc. At the same time on perfoming the shipping there 
are emissions of harmful gases in the atmosphere which are significant. 

The study main purpose is to reveal the guidelines for reducing sea transport harmful 
environmental impact in order to attain its sustainable development and increase its 
competitiveness.  

1. Sea transport energy efficiency and its impact on environment 
The issue related to overcoming the transport harmful effects on environment is strongly 

expressed under current conditions at international level. In connection with this, the attention of 
experts in the field of European transports policy is focused on rationalizing the activity of 
environmental friendly types of transport – railway, sea and river. Sea transport has some 
advantages regarding fuel consumption, due primarily to the vehicles extended load capacity and 
the water environment lower resistance. This leads to reduction of the relative fuel consumption for 
producing a transport output unit which is lower in comparison with said indicator in road, air, 
railway transport. This is the reason why sea transport has higher energy efficiency with respect to 
those types of transport. Nevertheless, sea transport does consume large amounts of liquid fuels, 
due to its high transport capacity. It has a negative impact on environment on performing its 
transport activity.         

In connection with this, it can be stated that the oil spills create a serious ecological problem 
globally. This is due also to the modern tankers high load capacity, reaching 300 thousands of tons. 
The presence of oil spills and stains is related to the risk of coastal areas degradation threat, because 
they might destroy beaches and vegetation. In order to get rid of these problems is required a strict 
control over the vessels technical condition. 
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More often oil spills occur in the following cases: 
- Ships bunkering  /refueling/; 
- Oil tankers loading and unloading operations; 
- Emergencies occurrence in the high seas; 
- On transferring petroleum products to a coastal wastewater treatment plant; 
- On performing unlawful acts in relation to oil discharge, etc2. 
Marine pollution by oil and oil products is a global ecological problem which causes 

deterioration of state and development of marine flora and fauna. 
In connection with the decrease of ecological issues, related to oil and oil products spills, 

over the last years internationally are produced specialized ships, destined to oil spots gathering. 
They must be equipped with enclosures /floating bulkheads which have for purpose to neutralize the 
oil spill scattering on the sea surface/ as well as chemical substances for their removal. There are 
also applied other methods for oil spots gathering, namely: backfilling the contaminated area with 
sawdust and peat particles, which do absorb it and consequently are collected with nets; use of a 
special filter paper, absorbing the oil; pumping out oil particles; physico-chemical methods, etc. 
Particularly promising are the biological methods, where are used special living organisms, 
pollutants absorbents.  

An important role fighting the oil spills plays the international cooperation and mutual 
assistance between countries in case of incidents. 

Sea transport negative effects are not confined only to oil spills. They are the cause of a 
significant harmful gases emissions in the atmosphere which can be emitted by: 

- sailing ships which despite of being significantly distant from populated areas, pollute the 
atmosphere with harmful substances  /line sources/; 

- harbours, where the problem is further complicated due to a presence nearby of residential 
areas, nature reserves, etc. Contamination source in there are also the mechanized equipment for 
loading and unloading operations, as well as the railway and other means of transport rolling stock, 
which serve the maritime transport /point sources/. 

Sea transport is a source of a large quantitites of domestic and industrial waste, also having a 
negative impact on environment. 

The main sources of marine pollution can be grouped in the following manner by using a 
specific table. 

Table 13 

Liquid substances Solid substances Gaseous substances 
Oily and bilge water 
Toxic fluids 
Sewage water /“black water“/ 
Water from galleys, showers, 
washbasins /“gray water“/ 
Bilge ballast water 

Paper waste 
Food waste 
Plastic waste with impurities 
Plastic waste impurities free 
Other 

Main and auxiliary energy plants exhaust 
gases ; 
Utilizers and incinerators /waste 
reducers/ exhaust gases; 
Gases emitted during maintenance and 
emergencies. 

 

Noise problems during sea transports aren’t so clearly expressed in comparison with the 
road, air and railway transport. In order to reduce the noise on ships boards are used special sound 
absorbing materials for machinery spaces isolation. However, harbors are a major source of noise 
because of the port mechanization work and the interaction between various means of transport. 

Saturating the aquatic environment with watercraft might have a strong negative impact on 
marine flora and fauna. In connection with this, it can be underlined that are present negative 
consequences on performing transports by sea, which may be defined as: 

                                                 
1. Stoyanov, S., N. Kozarev, N. Ilieva, Water contamination and waste management in harbor areas, Collection of harbor areas ecological 

management, V., 2004. 

 
3 Stoyanov, S., N. Kozarev, N. Ilieva, Water contamination and waste management in harbor areas, Collection of harbor areas ecological 

management, V., 2004. 
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 ecologic – limited to marine flora and fauna balance disturbance, and the toxic 
chemicals emission as a result of said pollutions is particularly hazardous in this regard.  
Some of them are persistent orgnic pollutants, which may fall within the human body and cause 
many damages to it; 

 economic – related primarily to the need of using high-cost purification systems, set 
into ships. Moreover, on occurring a contamination during transport, the shipowner incurs 
significant losses, for he is required to clean the respective area and eventually compensate the 
respective consignor, if the crew is involved in the incident. 
2. International conventions and regulations in the field of the marine environment protection 

● International Convention MARPOL 73/78.  It is effective from 1973, and was updated in 
1978 by Protocol, adopted at the Conference on tankers safety and elimination of the pollution 
resulting from their use. In this Convention are posted rules, regarding marine pollution prevention 
from causes deriving from ship operations, as well as causes of random character. In its range are 
comprised the following environment impacts on performing transports by sea: oil spills; harmful 
substances discharge /liquid and wrapped/, chemicals and domestic waste, as well as wastewater; 
harmful gases emissions in the atmosphere, etc. The Convention lays down the conditions for 
harmful substances disposal within the boundaries of special areas, depending on specifics of 
freight transport, performed by sea. 

 International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast 
Water and Sediments – is effective from 2004. It regulates how to overcome the danger of carrying 
harmful marine organisms and pathogenic viruses in different marine regions, which will contribute 
to environment protection.  

 Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution – is effective from 
1994. The countries, involved in it, are performing control on water area, applying various methods 
for neutralizing the Black Sea pollutions, as well as preventive measures for negative impacts 
prevention. Arrangements are implemented by a Commission on the protection of the Black Sea 
against Pollution and its permanent Secretariat operates in Istanbul, Turkey.    

 Geneva Conferences on the Law of the Sea and Environmental Issues 
The first conference was held in 1958, and there were adopted conventions on the law of the sea 
and environmental issues in the high seas, territorial sea, adjacent area of the continental shelf, 
fishing and protection of living resources in the high seas. The second one was held in 1960, and 
there are examined the issues, connected to breadth of the territorial sea and fishing area. The third 
conference was held in a prolonged period of time – from 1973 to 1982, finishing by the adoption 
of a new UN Convention on the Law of the Sea, which is taking effects from 1994. It regulates the 
status and regime of World Ocean use and protection.  

 International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of 
Oil Pollution – adopted at Brussels in 1969,  and taking effects from 1975. It introduces the right in 
case of pollution the coastal states to take reasonable measures against foreign ships on the high 
seas. They include the following actions: view, detention and diversion from the course, or 
destruction of ship and load if necessary. 

 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution – adopted at Brussels 
in 1969. It is applied in case of damage, caused by pollution, the shipowner cannot foresee or 
forestall. It lays down the minimum quantity of transported goods  - 2000 tons, whose excess 
should be compulsory insured. In the Convention are examined the possibilities to limitation or 
exemption from liability. In many cases they result ineffective for compensating the injured parties, 
as well as for eliminating the pollution consequences. This is the reason why in 1971 in Brussels 
was adopted the International Convention on the Establishment of an International Fund for 
Compensation for Oil Pollution Damage. Through it are paid compensations in those cases when 
the shipowner is liability free, etc. In 1976 and 1984 the Convention was amended by Protocols, in 
which was planned the increase of shipowner liability. 

 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 
Other Matter – adopted in 1973. 
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 In this Convention were developed rules for the prevention of oil pollution and other 
harmful substances. For this purpose rose the technical requirements for ships and were fixed areas, 
where is strongly prohibited to outpouring oil and oil products. Such ones are: the Black Sea, the 
Baltic Sea, the Mediterranean Sea, the Red Sea, the Persian Gulf. 

 International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of 
Oil Pollution Casualties – adopted in 1969 at Brussels. It incorporates rules on taking effective 
measures for protection or risk limitation from oil pollution. In this Convention is planned the right 
of a specific Sea country to preventing the oil from spilling outside its territorial waters, not taking 
into consideration the consent of country, under whose flag the vessel flies. 

 International Convention on Oil Pollution Preparadness, Response and Co-
operation – adopted in 1990. 
            It regulates the co-operation between separate countries, involved in it, in case of oil 
pollutions, as well as in connection with their removal. 

 Ministerial Declaration on the Protection of the Black Sea  - adopted in 1993 at 
Odessa. 

Developed by the states,  bordering the Black Sea, in relation to marine flora and fauna 
protection. Within it is planned the creation and implementation of emergency plans due to Black 
Sea pollution. 

There are developed European Union Directives, aiming at reducing marine pollution by 
hydrocarbons /Directive 85/86/, as well as neutralizing oil pollution and other harmful substances 
/Directive 80/686/. There are also voluntary agreements of tanker and oil companies owners 
/“Tavalop“ и „Cristal“/. They are receiving compensations in those cases, where cannot be obtained 
due to the existing conventions provisions. 

It is important also the development and implementation of an Integrated Maritime Policy in 
2007, aiming at achieving a sustainable development of sea transport and providing protection of 
sea basins in Europe.  

In the area of environmental aspects regarding environment protection on performing 
transports by sea was designed a specific project – ECOPORT 8, which has started in 2009. It is a 
part of Operational Programme for Transnational Co-operation “Southeastern Europe” 2007-2013. 
It includes Italy, Bulgaria, Greece, Romania, Albania, Montenegro. The project main purpose is 
increasing competitiveness of harbor activities, as well as applying a set of specific measures for 
reducing environmental pollution in the port areas. It is particularly important in relation to the 
realization of possibilities to increase the environmentally friendly shipping. In connection with this 
are conducted studies and services for the establishment of a legal basis for issuing environmental 
Port Certificates, there is under construction a procedure for applying general control standards on 
the environmental performance of ports, etc. 

In 2010 the European Commission began to develop a system for exchange of information 
in the maritime transport, aimed at improving the quality of maritime surveillance and maritime 
safety. This is directly related to the prevention and reduction of the negative impact of maritime 
transport on the environmental situation in the world. 

In 2011 the European Commission adopted a White Paper on transport, which developed 
specific measures for the development of maritime transport in Europe up to 2018. It examined the 
opportunities for increasing the competitiveness of maritime transport in a long term period and 
enhancing the role of maritime highways in functioning of the European transport corridors. In this 
connection, in 2012 the Commission organized a joint initiative by all interested parties in Europe 
under the name "Blue Growth: Opportunities for marine and maritime sustainable growth." In 
particular, the efforts are focused on the following areas in sea transport, namely: maritime, coastal 
and cruise tourism, ocean renewable energy, marine mineral resources, aquaculture and blue 
biotehnology 1.  

In 2012, the European Commission developed and presented a report on the implementation 
of the integrated maritime policy and their role in realizing the objectives of the strategy "Europe 
2020", which are aimed at achieving sustainable transport. In this regard, particular attention is 
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drawn to Maritime Spacial Planning of waters and integrated management of coastal areas. In 2011 
was adopted a Protocol to the Barcelona Convention, in which these activities are imposed as 
binding on the parties - States of the Mediterranean region. Important in this regard is the use of 
renewable energy resources in coastal regions, which provide economic growth. 

In 2011 are developed the Sea basins strategies in Europe, through which speeds up the 
process of achieving sustainable development in the field of maritime transport. In this respect can 
be identified: 

- The EU Strategy for the Baltic Sea Region - aimed at reducing pollution in the 
performance of shipping, integration of surveillance systems in maritime transport, stimulating 
sustainable transport over short distances by sea, etc .; 

- The Strategy for the Atlantic Ocean - the main objective is to stimulate the growth of 
maritime transport in the region, increasing employment, development of research and innovation, 
etc .; 

In the Adriatic and Ionian Seas region are also planned strategic measures for cooperation 
between coastal countries - Italy, Greece, Slovenia and Croatia in order to improve the sustainable 
development of maritime transport. Such an initiative exists between the countries bordering the 
Black Sea - Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, Georgia and Turkey. 

1/ SWD / 2012/ 255 
3. How to reduce the harmful impact of shipping on the environment 
To reduce the negative impact of maritime transport on the environment can be implemented 

some technical, organizational and innovative measures. 
3.1. Technical measures 
Among the measures are the equipment of specialized vessels for decontamination of sea 

water with special means for this purpose. In particular, the ships must be equipped with bilge and 
gravity separators that serve for water treatment containing oil. An important use has a specific 
coalescing filter through which the oil particles are separated from the water. The modern ships 
have a device for automatic control, which takes into account that water which is discharged 
overboard contain oil. If this occurs, through a solenoid valve, the process of disposal of water into 
the sea is suspended. 

The implementation of specific physico-chemical treatment for oil pollution is also an 
important measure to reduce harmful effects. In this respect, may be applied dispersal of the active 
substances on the spots which are formed by the oil spills. Disadvantages of this method are: the 
presence of toxins in the substances that are used for this purpose; high costs leading to increased 
costs of the purification process and others. It is of relevance the use of materials which are 
dispersed and adsorbed oil. The main drawback in using them is the need to apply mechanical 
harvesting of these materials, which hinders the operations in adverse weather conditions. 

Moreover, it is necessary to have waste ship incinerator, as well as means for storing waste 
products and others. 

3.2. Organizational measures 
Among the important organizational measures on the reduction of harmful effects on marine 

waters during transport are the development of an action plan in emergency situations related to oil 
spills SOPEP /Ship’s oil pollution emergency plan/. To develop it, is applied a specific 
methodology, which is in accordance with international maritime law and maritime administration 
of the State. This plan must meet the requirements of the Convention MARPOL. 

The control over all oil operations carried out on the ship plays an important role. For this 
purpose is prepared a Diary of oil operations, which have a different content depending on whether 
the vessel or tanker is designed to carry dry cargo, containers, etc. 

In the presence of marine pollution according to Protocol concerning the reporting of 
incidents involving harmful substances to the provisions of MARPOL should be notified the 
country in whose waters the ship flies. This is related to the need for rapid reaction to the relevant 
authorities for neutralization of the harmful effects on marine waters. 
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The special training of the crew is required for actions in oil spills and occurrence of marine 
incidents, which include organizing special sessions, workouts and more. 

3.3. Application of Innovations 
The innovations in the field of maritime transport are directly related to the achievement of 

sustainable growth and development of this important transport sector in global economy. In this 
context, The Europian Comission has developed European Union Strategy for Marine and Maritime 
Research, which aims to ensure investments in research. It is applied by the European Commission 
since 2008 and its main priorities are related to enhancing maritime safety and security, 
environmental protection and others. 

The Strategic Energy Technology Plan of the European Union is developed and there special 
attention is paid to the optimal use of wind power plants located in marine waters. This is 
particularly relevant in relation to the development of innovation in the field of energy technology. 
In this respect, the Programme "Intelligent Energy" has considerable importance for the 
development of installations of offshore wind energy and sustainable development of coastal 
regions. 

In 2011 in the North Sea began to develop offshore grid based on the developed by the 
European Commission rules on the interoperability of the trans-European energy networks. This is 
also directly related to the sustainable development of maritime transport. 

The implementation of innovations in shipbuilding, also, is very important. In this regard is 
prepared a Framework for state aid. The production of modern ships with reliable construction and 
equipment is of particular importance for improving the environmental performance  of maritime 
transport. 

In 2012, in Rio de Janeiro was held the UN Conference for the implementation of 
innovations relating to the protection and development of marine flora and fauna. This is directly 
related to sophisticated management of the various activities in maritime transport. The modern 
systems are applied for maritime surveillance and information exchange regarding raising greener 
shipping. 

In connection with the development of the information system during transport by sea are 
applied the electronic sources Sea Atlas and Sea Forum, operating since 2009. They can obtain 
different statistical information. 

Over the last years there is the development of projects for saving fuel costs in maritime 
transport. In particular, it should be taken into account the creation of programs for using enhanced 
fuels, oils, etc. 

Conclusion 
The Maritime transport plays an important role in the development of the world economy in 

the context of globalization. In this connection, it is necessary to implement effective measures for 
improving the sustainable development which are aimed primarily at reducing the harmful impact 
on the environment. 

It should be emphasized that the main tasks in the field of European transport policy set out 
in the "Strategic goals and recommendations for the EU's maritime transport policy until 2018" are 
as follows: 

- stabilizing the position of maritime transport in the international market; 
- improving the quality of transport services by ensuring higher safety and security of 

transportation; 
- improving human resources management in maritime transport and improving the 

professional skills of various categories of staff; 
- minimizing oil spills, waste and greenhouse gas emissions of the international maritime 

transport; 
- applying innovation and development of research; 
- updating the international legal and regulatory framework for shipping; 
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- coordinating the actions of European countries that have access to the sea, in connection 
with developing a strategy to improve the environmental performance in the implementation of 
maritime transport; 

- increasing the role of maritime transport in short distances in relation to the development 
of intermodal transport; 

- developing the Motorways of the Sea projects that are important units of the trans-
European transport corridors. 

Achieving these objectives will lead to sustainable development and increase the shipping 
competitiveness at international level. In this connection, in 2011 the European Commission applied 
the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a program to support the 
further development of an Integrated Maritime Policy for the European Union. In particular, this 
program is aimed to solving the economic, environmental and social issues on the development of 
maritime transport in Europe. Globally, this is reflected in the development of the UN Convention 
on Law of the Sea /UNCLOS/ to protect the world's oceans and seas and achieve environmental 
balance. This is a prerequisite for normal development of humanity and the preservation of flora 
and fauna /environmental balance/ on Earth. 
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priority goals and objectives of personnel security in the economic security system. 
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У статті розглянуто пріоритетні чинники, які сприяють впровадженню кадрової безпеки в процесі 

управління персоналом на підприємствах малого та середнього бізнесу. Проведена їх оцінка. Проаналізовано 
пріоритети цілей і завдань кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств. 

Ключові слова: економічна безпека, кадрова безпека, управління персоналом, впровадження. 
 

Проблема. Розвиток сучасних підприємств відбувається в умовах жорсткої ринкової 
конкуренції з боку великих підприємств, застосування нових бенчмаркінгових технологій, 
активізації комерційної розвідки та економічного шпигунства. Це відбувається в умовах 
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поступової трансформації парадигми з управління персоналом (personnel management) та 
управління людськими ресурсами (human resource management) на управління не просто 
співробітником, а людиною (human being management) тобто економіко–органічний підхід 
поступово змінюється гуманістичним, а персонал стає одночасно і основним суб'єктом, і 
основним об'єктом комерційної розвідки та економічного шпигунства. 

Актуальність. Разом з тим,  підприємства малого та середнього бізнесу, на відміну 
від великих підприємств, не мають розвиненої системи економічної безпеки, зокрема її 
кадрової складової, які здатні значною мірою захистити такі підприємства від внутрішніх 
ризиків та загроз з боку персоналу. Таким чином, актуальність даної проблеми обумовлена 
об'єктивною необхідністю та визначенням основних чинників та пріоритетів впровадження 
кадрової безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед значної кількості публікацій, 
присвячених різним аспектам кадрової безпеки за останні роки, нами не виявлено робіт, 
присвячених аналізу основних чинників та пріоритетів впровадження кадрової безпеки. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Визначення пріоритетів 
впровадження кадрової безпеки дозволило б конкретизувати найбільш вразливі місця в 
процесі управління персоналом з точки зору економічної безпеки та оптимізувати власне 
процес впровадження кадрової безпеки. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є визначення пріоритетних чинників, які 
мотивують впровадження кадрової безпеки в процесі управління персоналом на 
підприємствах малого та середнього бізнесу, їх оцінка, а також визначення пріоритетних 
цілей і завдань кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств. 

Основний матеріал дослідження. Як було наведено вище, саме підприємства малого і 
середнього бізнесу є найбільш вразливими з точки зору внутрішніх ризиків та загроз з боку 
персоналу, які можуть зашкодити  досягненню стратегічних цілей підприємств та їх 
стабільному розвитку в умовах ринкової конкуренції з великим бізнесом [1]. Такі 
підприємства відчувають об'єктивну потребу впровадження системи економічної безпеки в 
цілому і підсистеми кадрової безпеки зокрема [2], але не завжди можуть визначити та 
ідентифікувати ключові мотиватори, драйвери впровадження кадрової безпеки, що може 
гальмувати процес впровадження в цілому. 

Дослідження пріоритетів впровадження кадрової безпеки здійснено на прикладі малих 
та середніх українських фармацевтичних підприємств, які надалі в роботі називатимемо 
фармацевтичні компанії (ФК) та використовуватимемо індексні позначення «AF», «BF» та 
«СF», оскільки значна частина інформації, яка має відношення до предмету дослідження, 
становить комерційну таємницю підприємств.  

Слід зазначити, що нестабільна політико–економічна ситуація в Україні актуалізує 
проблему впровадження кадрової безпеки, адже в умовах несприятливої кон’юнктури на 
фармацевтичному ринку, обмеженості внутрішнього попиту та скорочення можливостей 
екстенсивного зростання для фармацевтичних компаній на перший план виходять питання 
ефективного кадрового менеджменту, з мінімізацією кадрових ризиків та загроз. Тому нами 
визначено пріоритет впровадження різних підсистем системи економічної безпеки на 
підприємствах (табл. 1).  

Як видно з табл. 1 найвищий пріоритет впровадження серед підсистем системи 
економічної безпеки мають фінансова та кадрова складові (9,4 та 9,0 балів), проте реальна 
оцінка стану впровадження таких підсистем на підприємствах трохи вище за середні 
значення (5,9 та 4,9 балів відповідно). 

Порівняно низький рівень важливості впровадження екологічної безпеки (7,4 балів) є 
прогнозованим, оскільки компанії такого профілю не мають виробництв, які негативно 
впливають на екологічний стан оточуючого середовища. 
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Таблиця 1 
Оцінка пріоритетності впровадження підсистем системи економічної безпеки  

(О – оцінка, В – важливість, бали 0–10) 

ФК «AF» ФК «BF»   ФК «СF» 
Середнє 
по групі № 

Підприємства 
 
Атрибути О В О В О В О В 

1 Фінансова 5,8 9,4 4,7 8,9 7,1 9,8 5,9 9,4 

2 Кадрова 4,9 8,7 4,1 8,7 5,7 9,5 4,9 9,0 

3 Техніко-технологічна 4,7 8,1 4,9 7,2 6,2 8,7 5,3 8,0 
4 Політико-правова 4,5 7,0 3,9 7,1 6,8 8,6 5,1 7,6 
5 Екологічна 4,1 7,3 3,5 6,9 6,2 7,9 4,6 7,4 

6 Інформаційна 4,9 8,1 3,9 6,7 5,8 8,2 4,9 7,7 

7 Силова 3,7 4,9 3,1 4,6 6,2 8,1 4,3 5,9 
8 Середня оцінка 4,7 7,6 4,0 7,2 6,3 8,7 5,0 7,8 

 

В основі впровадження кадрової безпеки є розуміння власниками та менеджментом 
того, що являє собою система економічної безпеки підприємства та її кадрова складова, які її 
цілі та завдання (табл. 2). 

Таблиця 2 
Оцінка потреби у впровадженні підсистеми кадрової безпеки  

(О – оцінка, В – важливість, бали 0–10) 

ФК «AF» ФК «BF»   ФК «СF» 
Середнє 
по групі № 

Підприємства 
 
Атрибути 

О В О В О В О В 
1 Власники 6,0 9,0 5,0 10,0 7,0 10,0 6,0 9,7 

2 Топ-менеджери 5,6 7,6 4,8 8,6 6,8 9,4 5,7 8,5 

3 Менеджери середньої ланки 4,4 8,1 4,2 7,4 7,6 8,5 5,4 8,0 

4 Менеджери з персоналу 4,0 7,0 5,0 5,0 6,0 8,0 5,0 6,7 

5 Фірмоутворюючі одиниці 3,6 7,4 3,7 7,4 5,8 7,9 4,4 7,6 

6 Середня оцінка 3,4 5,6 3,2 5,5 4,7 6,3 3,8 5,8 
 

Слід зазначити, що найбільше зацікавлені у впровадженні підсистеми кадрової 
безпеки власники підприємств (9,7 балів), добре розуміють таку необхідність також топ–
менеджери (8,5 балів) та менеджери середньої ланки (8,0 балів). Низький результат 
менеджерів з персоналу (6,7 балів) може бути пояснений певними розбіжностями у розумінні 
фахівцями сутності кадрової безпеки на тлі відсутності на підприємствах фахівців з 
економічної безпеки (в цьому сенсі може бути рекомендовано аутсорсинг або консалтинг 
таких фахівців та вступ підприємств до системи колективної безпеки Української спілки 
промисловців та підприємців). 

Важливим аспектом аналізу кадрової безпеки є виявлення домінантних факторів та 
чинників, які мотивують та ініціюють впровадження кадрової безпеки (табл. 3). 

Серед найбільш вагомих драйверів, мотивуючих чинників впровадження кадрової 
безпеки було зниження мотивації та продуктивності праці (9,3 балів), суттєві помилки при 
прийомі на роботу працівників, які не відповідають вимогам до рівня посади (9,0 балів), 
зниження задоволеності та лояльності працівників, зростання плинності кадрів (8,3 балів), 
реалізація менеджерами своїх власних економічних інтересів за рахунок та на шкоду 
компанії, та низький рівень кадрового потенціалу, недостатній для досягнення стратегічних 
цілей організації (по 8,1 балів). 

Це свідчить, що для деяких підприємств характерний рефлексивний підхід до 
впровадження кадрової безпеки, сутність якого зводиться до відповідної реакції організації 
на поточні актуальні проблеми в процесі управління персоналом, які почали загрожувати 
загальній економічній безпеці підприємств. 
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Зауважимо, що більш прогресивним є проактивний підхід до формування кадрової 
безпеки, згідно із яким її впровадження повинне бути не запізнілою реакцією менеджменту 
на проблеми і труднощі, а намаганням передбачити та уникнути проблем, які могли б 
виникнути у підприємства в майбутньому.  

Таблиця 3 
Пріоритетні чинники впровадження кадрової безпеки в процесі управління персоналом 

(О – оцінка, В – важливість, бали 0–10) 

ФК «AF» ФК «BF»   ФК «СF» 
Середнє 
по групі № 

Підприємства 
 
Атрибути О В О В О В О В 

1 
Протиправні дії з боку персоналу по 
відношенню до компанії 

4,5 7,7 4,5 7,3 5,7 8,9 4,9 8,0 

2 
Реалізація менеджерами своїх 
власних економічних інтересів за 
рахунок та на шкоду компанії 

5,0 7,9 4,7 7,9 6,1 8,4 5,3 8,1 

3 
Конфлікти інтересів серед окремих 
груп працівників 

4,7 5,8 4,6 5,7 5,9 9,1 5,1 6,9 

4 
Пряме переманювання найкращих 
менеджерів конкурентами 

4,2 6,4 4,0 6,5 4,6 8,0 4,3 7,0 

5 
Напружені відносини між 
співробітниками через психологічну 
несумісність  

3,1 6,7 3,6 7,6 5,4 7,9 4,0 7,4 

6 
Зниження мотивації, зниження 
продуктивності праці 

6,4 9,2 4,9 8,9 7,6 9,7 6,3 9,3 

7 
Зниження задоволеності та 
лояльності працівників, зростання 
плинності кадрів  

5,2 8,3 4,5 7,9 6,2 8,6 5,3 8,3 

8 
Суттєві помилки при прийомі на 
роботу працівників, які не 
відповідають рівню посади 

5,3 8,9 5,4 8,4 6,1 9,6 5,6 9,0 

9 
Низький рівень кадрового 
потенціалу, недостатній для 
досягнення цілей організації 

4,0 7,8 4,3 7,6 4,8 8,9 4,4 8,1 

10 
Намагання випередити конкурентів 
за рахунок нарощування кадрової 
переваги 

2,5 6,5 2,5 6,3 4,2 8,5 3,1 7,1 

 

Слід зазначити, що основні чинники впровадження кадрової безпеки фармацевтичних 
підприємств значною мірою визначають її стратегічні цілі та завдання. Так, за результатами 
організаційної діагностики підприємств, можемо виділити її наступні цілі і задачі за рівнем 
пріоритетності (табл. 4). 

Як засвідчують дослідження, серед основних пріоритетів цілей та задач кадрової 
безпеки є створення умов для підвищення продуктивності праці персоналу (8,6 балів), 
збереження провідних кадрів на підприємствах та забезпечення відповідності персоналу 
стратегічним цілям і завданням підприємств (по 8,4 бали). 

Висновки. В роботі визначено пріоритетні чинники, які мотивують впровадження 
кадрової безпеки в процесі управління персоналом на підприємствах малого та середнього 
бізнесу, надана їх оцінка, визначено пріоритетні цілі та завдання кадрової складової системи 
економічної безпеки в процесі управління персоналом підприємств. 

Перспективи подальших досліджень стосуються окремих аспектів впровадження 
кадрової складової економічної безпеки. 



 222

Таблиця 4 
Оцінка пріоритетності цілей та задач кадрової безпеки підприємств 

(О – оцінка, В – важливість, бали 0–10) 

ФК «AF» ФК «BF»   ФК «СF» 
Середнє 
по групі № 

Підприємства 
 
Атрибути О В О В О В О В 

1 
Захист підприємства від можливих 
протиправних дій працівників 

4,4 7,8 4,1 6,9 5,2 8,9 4,6 7,9 

2 
Збереження провідних кадрів на 
підприємстві 

2,8 8,2 3,4 7,9 4,1 9,1 3,4 8,4 

3 
Створення умов для підвищення 
продуктивності праці персоналу 

2,9 8,3 3,6 7,8 4,3 9,6 3,6 8,6 

4 
Забезпечення лояльності персоналу 
по відношенню до компанії 

4,8 7,7 4,4 7,5 5,5 8,9 4,9 8,0 

5 
Забезпечення відповідності 
персоналу, його компетенцій, цілям і 
задачам підприємства 

2,9 8,0 4,2 7,9 5,8 9,2 4,3 8,4 

6 
Підтримка стабільного кадрового 
складу, усунення конфліктів 
усередині колективу 

3,0 8,1 3,3 8,0 3,5 8,9 3,3 8,3 

7 
Збереження та розвиток кадрового 
потенціалу підприємства 

3,0 8,3 3,9 7,6 4,7 8,4 3,9 8,1 
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The article deals with the rationalization of the supply chain of chemical products, the formation of an 

optimum combination of its links, and the best allocation of functions between them. A method of modeling the logistics 
supply chain material flow of chemical products in the region based on Petri net is developed. 

Keywords: Mathematical modeling, logistic chains  
 

В статье рассматриваются вопросы рационализации цепей поставок химической продукции, 
формирования оптимального сочетания ее звеньев и наилучшего распределения функций между ними. 
Предложена методика моделирования логистической цепи поставок материального потока химической 
продукции в регионе на базе сети Петри. 

Ключевые слова: математическое моделирование, логистические цепи 
 

 Построение эффективных логистических цепей  сегодня становится одним из мощных 
драйверов, как развития отрасли, так и экономического роста страны. В рамках таких цепей 
осуществляются операции не только по управлению движением материального потока, но и 
поддержка рационального уровня запасов, управление складированием, планирование 
производства товара, оказание сервиса и другие. Существующие методы управления уже не 
в состоянии решать сложные задачи  рационализации хозяйственных связей традиционными 
способами.  На помощь приходят  экономико-математические модели, которые учитывают 
распределительный характер логистических цепей, адекватны таким цепям и позволяют 
описывать их, анализировать их поведение в терминах одновременно возникающих событий 
и параллельно развивающихся процессов. 

 Рационализация цепей поставок химической продукции, формирование 
оптимального сочетания ее звеньев и наилучшее распределение обязанностей между 
звеньями может обеспечить такая математическая модель как сети Петри. 

Понятие сетей Петри было впервые введено в 1962г. Карлам Адамом Петри для 
описания асинхронных алгоритмов, моделирования поведения параллельных 
вычислительных и коммуникационных систем, а также сетевых протоколов. Сети Петри 
предназначены для моделирования систем, которые состоят из множества 
взаимодействующих друг с другом компонентов. При этом компонента сама может быть 
системой. Следовательно, аппарат сетей Петри может быть использован при моделировании 
альтернативных бизнес-процессов на предприятии, а также в построении цепи 
взаимосвязанных организаций, участвующих в производстве и продвижении какого-либо 
продукта, т. е. в построении цепи поставок. 

Основными преимуществами использования сетей Петри при моделировании 
логистических цепей заключается в следующем:  

1) процесс или объект, определенный в терминах сетей Петри, имеет ясное и четкое 
представление;  

2) наглядность графика построения сети, благодаря которой все ее определения и 
алгоритмы легко воспринимаются;  
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3) возможность использования множества методов анализа. 
Заметим, что некоторые специалисты предпринимали отдельные попытки 

использования  сети Петри для моделирования логистической системы. Сети Петри были 
применены в разработке механизма управления транспортными потоками в рамках 
городской логистики. По мнению его авторов В. К. Губенко и А. А. Лямзина сети Петри 
позволяют формализовано описать транспортную систему, с учетом особенностей 
транспортных потоков, а также разрабатывать алгоритмы решения задач управления 
эффективной деятельностью муниципального транспорта [1]. В статье С. Костиной «Опыт 
применения сетей Петри для исследования логистических систем» [2] создана и исследована 
имитационная модель основной логистической сети промышленной фирмы. Как отмечает 
автор, созданная Петри-сетевая модель «позволяет количественно оценивать поведение 
логистической системы при варьировании ее разнообразных параметров» [2, с. 21]. Однако 
построенная модель не дает возможности реструктуризации цепи, так как оценка ведется 
уже смоделированной логистической цепи.  

В результате проведенного автором исследования была разработана методика 
моделировании логистической цепи поставок, которая позволяет строить новые и 
оптимизировать существующие цепи поставок продукции, обосновывая их максимальную 
выгодность для предприятия и всей цепи. Данная методика предусматривает выполнение 
следующих этапов:   

1. Моделирования цепи поставок и построение сети Петри; 
2. Проверка корректности сети Петри (выполнение основных свойств сети) на основе 

ленты достижимости (дерева достижимости); 
3. Преобразование построенной и проверенной на корректность сети Петри в схему 

логистической цепи. 
4. Оценка параметров оптимальной логистической цепи и ее эффективности. 

На первом этапе происходит построение сети Петри для выбранного материального 
потока с определением всех ее звеньев и их очередности. На втором этапе проводится 
проверка корректности построения сети Петри на основе ленты достижимости – линейной 
формы представления множества состояний сети, достижимых из ее начального состояния. 
Результатом построения ленты достижимости является определение конечных цепей 
поставок с учетом вариантности принятия решений на различных этапах сети. На третьем 
этапе происходит преобразование построенной сети Петри в схему логистической цепи. На 
четвертом этапе – оценка основных параметров выбранной логистической цепи и 
определение ее эффективности. 

Для апробации представленной методики построим логистическую цепь полиэтилена 
высокого давления в части закупочной деятельности. В проектируемой цепи производитель 
полиэтилена – завод «Полимир» ОАО «Нафтан» - является фокусной организацией, 
следовательно, цепь строится с учетом его пожеланий и ограничений.  

На рис. 1 приведена построенная сеть Петри цепи поставок сырья и материалов для 
производства полиэтилена высокого давления.  

Представленная сеть предусматривает выбор трех способов доставки: силами 
поставщика, предприятия-производителя или при участии аутсорсинговой компании. Кроме 
того, сеть предполагает вероятность транзитной или же складской поставки, т. е. напрямую 
от предприятия-производителя или же при участии оптового посредника. 

Выбор осуществляется под воздействием изменяющихся условий материального 
потока, а также характеристик участников цепи, таких как:  объем поставки; максимальная 
граница допустимой цены; маршрут доставки;  наличие собственного транспорта у одного из 
контрагентов; стоимость доставки с услугами страхования и экспедирования; время 
доставки. Среди указанных условий выделяют основные, такие как объем поставки сырья и 
готовой продукции, которые влияют на выбор способа транспортировки, а, следовательно, и 
на выбор контрагента, осуществляющего поставку. Чем больше объем поставки, тем выше 
вероятность привлечения более дешевых видов транспортировки: железнодорожным или 
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морским транспортом. Еще одна важная характеристика – это наличие либо отсутствие у 
одной из сторон собственного транспорта, что также влияет на выбор стороны, 
осуществляющей поставку. 
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Рис. 1. Сеть Петри цепи поставок сырья и материалов для производства 
полиэтилена высокого давления 

П1 – выбран продукт для построения ЦП; П2 – составлен список возможных поставщиков сырья и материалов; П3 – 
рассмотренный поставщик соответствует всем требованиям фокусной организации и выбран в качестве контрагента;  П4 – 
рассмотренный поставщик не соответствует всем требованиям фокусной организации; П5 – доставку сырья и материалов 
производит поставщик (оптовая организация); П6 – доставку сырья и материалов производит фокусная организация; П7 – 
доставку сырья и материалов производит аутсорсинговая компания; П8 – рассмотренная аутсорсинговая компания 
соответствует требованиям фокусной организации и выбрана в качестве контрагента; П9 – рассмотренная аутсорсинговая 
компания не соответствует требованиям фокусной организации; П10 – принято решение о прямой поставке; П11 – принято 
решение о необходимости закупки через оптового посредника; П12 – рассмотренный оптовик не соответствует требованиям 
фокусной организации; П13 – рассмотренный оптовик соответствует требованиям фокусной организации и выбран в 
качестве контрагента; П14 – сырье (материалы) доставлено на склад фокусной организации; t1 – t12 – управляемые 
переходы в сети Петри. 
 

Анализ полученных вариантов поведения сети Петри производился на основе ленты 
достижимости, имеющей линейную форму представления множества конечных состояний 
сети, достижимых из ее начального состояния (табл. 1).  

Выбор подходящего поставщика сырья

t4 

П6 

П3 

П2 

П7 

П4 

П5 

П1 

t3 t5

t2

t1

П8 

П9 

t7t10 t8 t11 t9 t12 

П10 П11 

t6 

П13 

П12 

t7 t8 t9 t10 t11 t12

Выбор стороны, осуществляющей доставку: поставщик, 
производитель, аутсорсинговая компания 

Выбор способа поставки: напрямую от производителя, 
через посредническую оптовую организацию 

П14 П14 
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Таблица 1 
Лента достижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

--- S0-t1 S1-t2 S2-t3 S2-t3 S2-t3 S3-t5 S4-t5 S5-t5 

П1 П2 П3 П5 П6 П7 П10 П10 П10 

    П4     П8       

          П9       

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S6 S6 

Окончание таблицы 2 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

S3-t5 S4-t5 S5-t5 S3-S6-t7 S4-S6-t8 S5-S6-t9 S3-S7-t10 S4-S7-t11 S5-S7-t12 

П11 П11 П11 П14 П14 П14 П14 П14 П14 

П12 П12 П12       

П13 П13 П13       

S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 
 

В результате проведенных расчетов было выявлено, что лента достижимости имеет 6 
конечных результатов, отражающих 6 возможных вариантов логистической цепи закупок 
материальных ресурсов. 

Анализ конечных состояний построенной сети показывает, что в ней отсутствуют 
некоторые тупиковые состояния, в которых не активирован ни один переход, а так же нет 
циклов без выхода. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сеть построена 
корректно. Преобразуем построенную сеть Петри в схему логистической цепи на основе 
заполнения таблицы условий поставки (табл. 2) и расстановки меток в сети. Данные для 
заполнения получены в результате анализа закупочной деятельности завода «Полимир» ОАО 
«Нафтан». 

Таблица 2 
Условия поставки сырья  и материалов для производства полиэтилена высокого 

давления заводом «Полимир» ОАО «Нафтан» 
Значение потока Условие Эталонное значение Метка 

Показатель Значение  Показатель Значение  
Размер заказа, тонн 

800 
<  или =  Производственная мощность 

поставщика сырья, тонн 
1000 

М3 и 
М13 

Максимальная граница 
допустимой цены, руб. за ед. 

80 000 
> Цена товара у поставщика сырья, 

руб за ед. 
60 000 

М3 и 
М13 

<  60 М11 Объем поставки сырья, тонн 
80 

>  или = 
Объем поставки сырья, тонн 

60 М10 
Маршрут доставки пролегает 
по морю 

Нет 
= Маршрут доставки пролегает по 

морю 
«Нет» 

М5 и М6  

Окончание таблицы 3 
У поставщика сырья есть 
собственный транспорт 

Да 
= У поставщика сырья есть 

собственный транспорт 
«Да» 

М5 

Стоимость доставки силами 
поставщика сырья, руб. за км 

3200 
< или = Стоимость доставки силами 

поставщика сырья, руб. за км 
4500 

М5 

Время доставки силами 
поставщика сырья,  дней 

2 
<  или = Время доставки, оговоренное в 

договоре, дней 
5 

М5 

У производителя есть 
собственный транспорт 

Нет 
= У производителя есть 

собственный транспорт 
«Да» 

М6 

Стоимость доставки силами 
производителя, руб. за км 

- 
< или = Стоимость доставки силами 

производителя, руб. за км 
4500 

М6 

Время доставки силами 
производителя 

- 
<  или = Время доставки, оговоренное в 

договоре, дней 
5 

М6 

Время доставки силами 
аутсорсинговой компанией, 
дней 

3 
<  или = Время доставки, оговоренное в 

договоре, дней 5 
М7 

Стоимость доставки силами 
аутсорсинговой компании, 
руб. за км 

5200 
< или = Стоимость доставки силами 

аутсорсинговой компании, руб. за 
км 

4500 
М8 
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В результате расстановки меток в построенной сети Петри по данным таблицы 3 
«сработал» первый из возможных вариантов логистической цепи, т. е. требуемые 
материальные ресурсы закупаются напрямую у предприятия-производителя и доставляются 
силами производителя. Данная цепь поставок представлена двумя звеньями: производитель 
материальных ресурсов и фокусная организация, при этом обязательства по транспортировке 
продукции берет на себя производитель ресурсов. Предложенный вариант является наиболее 
оптимальным для организации с учетом ее внутренних возможностей и состояния внешней 
экономической среды. Поскольку рассматриваемое предприятие является крупным 
производителем химической продукции в регионе, то имеет финансовые возможности, а так 
же потребность закупать сырье крупными партиями непосредственно у производителя 
сырья, а его статус крупного предприятия химической отрасли дает возможность 
осуществлять поставку без участия аутсорсинговых компаний. 

Таким образом, разработанная методика моделирования позволяет: 
- выбрать из множества вариаций оптимальное с точки зрения скорости и стоимости 

доставки, а также надежности для конкретного материального потока и конкретного 
предприятия химической отрасли сочетание звеньев цепи поставок; 

- распределить обязанности по доставке и сопровождению груза между звеньями цепи 
наиболее выгодным для фокусной организации образом; 

- выявить «узкие места» в закупке сырья и дистрибуции продукции за счет 
интегрированного подхода к процессу моделирования всей логистической цепи. 
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Застосування методів аналізу графа до топологічної структури складних систем є сучасним 

інструментом при визначенні характеристик складності природи. Ми застосували концепцію ентропії 
спектру графа для кількісної характеристики складності фінансових мереж. У цьому дослідженні ми 
використовували ентропію спектру графа, щоб визначити відмінності в складності мереж. Проілюстровано 
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корисність і придатність запропонованого підходу шляхом порівняння складності мереж фондових ринків у 
типових умовах і в періоди криз. Такий підхід сприяє більш глибокому розумінню складних мережних систем і 
може застосовуватися при передбаченні та контролі колективної динаміки фондових ринків в періоди 
фінансових криз 

Ключові слова: Складні мережі, ентропія спектру графа, міри складності, фондовий ринок, 
спектральний розрив, ентропія Шеннона 

 

1. Вступ. Останнім часом все більшої популярності набуває синергетичний 
міждисциплінарний напрям дослідження складних систем, який отримав назву теорії 
складних мереж (complex networks) [1-6]. Він вивчає характеристики мереж, враховуючи не 
тільки їх топологію, але й статистичні властивості, розподіл ваг окремих вузлів і ребер, 
ефекти розповсюдження інформації, стійкість і т.п. До складних мереж відносяться 
електричні, транспортні, інформаційні, соціальні, економічні, біологічні, нейронні та інші 
мережі [1-10]. Мережна парадигма стала домінуючою при дослідженні складних систем 
оскільки дозволяє ввести не існуючі для часового ряду нові кількісні міри складності.  

Раніше нами було введено різні кількісні міри складності для окремих часових рядів, 
зокрема: алгоритмічні [11], фрактальні [12], хаос-динамічні [13],  рекурентні [14], 
неекстенсивні [15], нереверсивні [16] та ін.  

Суттєвою перевагою введених мір є їх динамічність, тобто можливість відстежувати у 
часі зміну обраної міри та порівнювати з відповідною динамікою вихідного часового ряду. 
Це дозволило нам співставити критичні зміни динаміки системи, що описується часовим 
рядом, з характерними змінами конкретних мір складності. Виявилось, що кількісні міри 
складності реагують на критичні зміни в динаміці складної системи, що дозволяє 
використовувати їх в процесі діагностики та прогнозування майбутніх змін [16].  

У даній роботі ми введемо ентропійні мережні міри складності і адаптуємо їх з метою 
дослідження системної динаміки.  

Останнім часом, багато в чому завдяки розвитку саме теорії складних систем, значно 
зросла наукова активність в області дискретної математики, що переживає період 
інтенсивного розвитку та проникнення в різні області знання. Найбільш яскраво це 
проявилося в одному із її застосувань - теорії графів, значні можливості якої обумовлені 
теоретико-множинними, комбінаторними та топологічними аспектами, що складають основу 
поняття самого графу. Успіх застосування теорії графів можна пояснити також тим, що вона 
є зручною мовою для формулювання задач, які можна віднести до широкого кола наукових 
проблем, та зручним інструментом для їх вирішення.  

В даній роботі предметом дослідження є складні системи, зокрема часові ряди 
фондових індексів. Окремим значенням фондових індексів можна поставити у відповідність 
бінарні зв’язки і представити у вигляді складної мережі або графу з нетривіальними 
топологічними властивостями. Топологія вивчає модальні співвідношення просторових 
образів, закони зв’язності, взаємного розташування і слідування точок, ліній та їх 
сукупностей незалежно від мір їх величин. 

У теорії складних мереж розвинені спеціальні методи для вирішення конкретних 
задач, але недостатньо загальних методів, що дозволяють алгоритмічно розв’язувати цілі 
класи задач. В якості джерел створення таких достатньо загальних методів можна розглядати 
теорію графів та інші області математики. Результатом застосування лінійної алгебри у 
теорії графів став новий напрямок - спектральна теорія графів, що базується на алгебраїчних 
інваріантах графу - його спектрах. Хоча основні методи цієї теорії на даний час не можуть 
дати відповіді на всі питання, пов’язані з конкретними характеристиками графу, але вони 
продукують досить цікаві результати, які неможливо отримати іншими методами [17].  

2. Перетворення часового ряду в граф. Запропоновано кілька підходів до 
перетворення часових послідовностей у складні мережеподібні відображення. Ці підходи 
можна умовно поділити на два класи [18]. Перший базується на дослідженні опуклості 
послідовних значень часового ряду і отримав назву графів видимості (visibility graph) [19]. 
Певна модифікація, яка фіксує точку спостереження видимості, одержала назву 
горизонтального графу видимості [20]. Другий аналізує взаємну наближеність різних 
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сегментів часової послідовності і використовує техніку рекурентного аналізу [14, 18]. 
Нарешті, якщо в основу формування зв’язків елементів графа покласти кореляційні зв’язки 
між ними, отримаємо кореляційний граф [18]. Головне призначення таких методів полягає у 
тому, щоб точно відтворити інформацію, яка зберігається у часовому ряді, в альтернативній 
математичній структурі. 

В даній роботі нами будуть використані результати, які отримані шляхом 
перетворення часового ряду в мережу завдяки алгоритмам видимості, хоча одержані 
результати носять універсальний характер незалежно від методу перетворення часового ряду 
в мережу.  

   a)       b) 
Рис. 1. Ілюстрація перетворення часового ряду у мережу за допомогою алгоритму графу 

видимості (a) або горизонтального графу видимості (b) 
 

Сімейство алгоритмів видимості являє собою набір методів, які перетворюють 
часовий ряд у мережу відповідно до специфічного геометричного критерію [19, 20]. Головне 
призначення таких методів у тому, щоб точно перетворювати інформацію, що зберігається у 
вигляді часового ряду, в альтернативну математичну структуру, так, що потужні інструменти 
теорії графів в кінцевому підсумку можна було б використати для характеристики часових 
рядів з іншої точки зору, з метою подолання розриву між нелінійним аналізом часових рядів, 
динамічними системами і теорією графів.  

Візьмемо часовий ряд ],...,,[)( ,21 nyyytY   довжини N . Кожну точку даних 

часового ряду можна розглядати як вершину в асоційованій мережі, а ребро буде з'єднувати 
дві вершини, якщо дві відповідні точки даних можуть «бачити» один одного з вертикального 
бару часового ряду.  

Схема алгоритму видимості представлена на рис. 1. У верхній частині рисунку 
зображені перші 10 значень часового ряду за допомогою вертикальних смуг (барів). 
Розглядаючи таке зображення як певний «ландшафт», ми зв’язуємо кожен бар (кожну точку 
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часового ряду) з усіма тими точками, які є видимими з обраної вершини (штрихові лінії). 
Отримуємо відповідний графік, зображений на середній частині рисунка. На цьому графіку 
кожен вузол відповідає (в тому ж порядку) даним часового ряду, а два вузли з'єднані, якщо 
існує видимість між відповідними даними, тобто, якщо є пряма лінія, яка з'єднує значення 
ряду даних, за умови, що ця «лінія видимості» не перетинає будь-який проміжний бар. 
Нарешті, на нижній частині рисунку зображено власне отриману мережу.  

Формально два значення ряду ay  (на момент часу at ) і by  (на момент часу bt ) 

пов'язані, якщо для будь-якого іншого значення ( cc ty , ), яке розміщене між ними (тобто, 

bca ttt  ), задовольняється умова: 

ab

ac
abac tt

tt
yyyy




 )( . 

У випадку горизонтального графа видимості два вузли з’єднані, якщо існує 
горизонтальна пряма, що не перетинає вертикальних барів (рис. 1b).  

Алгоритми графа видимості легко програмується і працює відносно швидко навіть 
для великих наборів даних. Одержані мережі потім аналізуються з використанням 
стандартних методів, які включають розрахунок відповідних мір і показників.  

3. Спектральний аналіз графів. Формально мережа являє собою граф ),( ENG , у 

якому },...,2,1{ nN   - скінчена множина вершин (агентів) і E  - множина ребер, що 

відображають взаємодію агентів. При аналізі складних мереж, як і в теорії графів, 
використовують параметри окремих вузлів, параметри мережі в цілому та мережні 
підструктури.  

Спектром графу G називається множина власних значень матриці, що відповідає 
даному графу. Відомі декілька підходів встановлення зв’язку між графом G та його 
спектром. Для випадку регулярних графів можна показати [17], що різні види спектрів 
еквівалентні, тобто містять однакову кількість інформації про структуру спектру G. 

Перший вид спектру графа часового ряду пов’язаний із матрицею суміжності А графа 
G. Для мережі з N вузлів A  є квадратною матрицею NN  . Значення її елементів ija  

дорівнюють 1, якщо вузли i  та j  з’єднані між собою, та 0, якщо ці вузли не з’єднані. Для 

ненаправлених мереж jiij aa   та 0iia . 

Характеристичний многочлен AI   матриці А графа G називається 

характеристичним многочленом графа  GP . Власні значення матриці А (нулі многочлена 

AI  ) і спектр матриці А (множина власних значень) називаються відповідно власними 

значеннями і спектром  GS p  графа G.  

Ще одним важливим видом спектру графу G є спектр, отриманий із матриці Лапласа 
L . Властивості матриці Лапласа значно інформативніші, ніж розглянуті вище для матриці 
суміжності.  

Матриця Лапласа використовується для підрахунку остівних дерев графу (матрична 
теорема про дерева), а також для отримання деяких важливих спектральних характеристик 
графу. Матриця Лапласа ADL  , де D  ― діагональна матриця порядку n: 
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де id  ― ступінь відповідної вершини графу. Отже, 
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Спектр  GS pL  матриці L   є коренями характеристичного рівняння 
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0 ADILI  . 

Порівнюючи спектри 
Lpp SS , легко встановити, що: 
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де r1 . 
Виходячи із власних значень і спектру, можна ввести певну кількість спектральних 

інваріантів, які можуть служити мірами складності: спектральний радіус, центральність 
власного вектора (вектор-центральність), спектральні моменти та ін. [21].   

Важливою спектральною характеристикою, яку ми в подальшому використаємо, є 
величина спектрального розриву (щілини – spectral gap). Спектральна щілина описує, як 
швидко динамічний процес в мережі буде сходитися до стійкого стану. Вона дорівнює 
різниці між двома найбільшими власними значеннями матриці суміжності.  

4. Ентропія Шеннона спектру графа. В даній роботі ми розглянемо динаміку такої 
міри складності, як ентропія спектру графа. Відомо, що спектральна щільність відповідної 
матриці графа має тісну відповідність з його структурою. Тоді ентропія Шеннона спектру 
графа є мірою його невизначеності. 

Нехай )(  є функцією щільності розподілу власних значень відповідної матриці. 
Тоді спектральна граф-ентропія )(H  визначається співвідношенням [22]: 

 dH )(log)()( 




 . 

При цьому постулюється, що 00log0  . Зрозуміло, що чим вище значення ентропії, 
тим більш невизначеним є граф. 

В якості прикладу розглянемо властивості щоденних значень фондових індексів [23], 
динаміка яких об’єктивно фіксує особливості макроекономічної динаміки. В даній роботі для 
аналізу і порівняння зупинимось на головних мірах для двох фондових індексів: виділені 
фрагменти індексу «блакитних фішок» американського фондового ринку DJIA (Dow Jones 
Industrial Average), що містять відомі кризи 1929, 1987 та 2008 рр., і німецького –  індекс  
DAX за період з 02.01.1900 по 31.12.2014 рр.  

Розрахунки проводились за алгоритмом ковзного вікна. Обиралось вікно, розміром у 
500 днів (приблизно 2 торгівельні роки), у ньому розраховувались спектри для обох матриць, 
топологічні і спектральні міри (measures), потім вікно зміщувалось вздовж ряду з кроком 5 
днів (один торгівельний тиждень), розрахунки повторювались і так аж до вичерпання 
часового ряду. Порівнюючи динаміку вихідного ряду з відповідними мірами, можна 
аналізувати системні зміни на фондовому ринку, робити прогнозні висновки.  

На рисунку 2а) представлено типову динаміку спектру матриці суміжності для 
глобальної фінансової кризи 2008 року. Звернемо увагу, по-перше, на ширину спектру, яка 
сягає величини порядку 80 одиниць, і, по-друге, на помітні спектральні «сплески» на 
«хвостах» розподілів. 

З рис.2 видно, що у передкризовий період, коли спектр є широким, а спектральна 
щілина великою, ентропія Шеннона, яка є мірою хаотичності часового ряду (в даному 
випадку – спектру), має низькі значення. З наближенням до точки початку кризи, спектр 
хаотизується, звужується майже втричі, а ентропія помітно зростає. Вихід із кризи 
призводить до відновлення ширини спектру та зменшення ентропії. При цьому зростання 
ентропії спектру починається задовго до кризи, що може бути використано для побудови 
індикаторів-передвісників криз. Розрахунки показали, що цей факт є загальним принаймні 
для розглянутих криз.  Одержані результати дають нам змогу припустити, що криза руйнує 
колективний, самоорганізований  складний організм, яким є фондовий ринок. Система 
спрощується, а ентропія Шеннона зростає. 
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    а)      b) 

Рис. 2. а) Спектри графів матриці суміжності віконних фрагментів часового ряду 
індексу DJIA, який містить кризу 2008 року; b) індекс DJIA з кризою 2008 року, 

шеннонівська ентропія (ShennonEntropy) спектрів графів та спектральний розрив 
(gap). Точка початку кризи (15 вересня 2008р.) відмічена стрілкою 

 

Підтвердженням цієї гіпотези є дані, представлені на рисунку 3. Окремо відображені 
ентропія (а) та спектральний розрив (b) для вихідного та перемішаного (shuffled) часових 
рядів, що містять кризу 2008 р.  

 
   a)         b) 

Рис. 3. Ентропія (а) та спектральний розрив (b) вихідного та перемішаного рядів. 
Розглядається випадок кризи 2008 р. 

 

Очевидно, випадкове перемішування (хаотизація) часового ряду призводить до 
зростання ентропії Шеннона, вирівнюванню її значень. Спектральний розрив навпаки 
зменшується в десятки разів і також стає практично незмінним.   

Додатковим свідченням нашої гіпотези є і дані рисунку 4. Як і у випадку на рисунку 1, 
представлені спектри графів та ентропія Шеннона разом із спектральним розривом для більш 
довгого часового ряду, який включає 4 відомі кризи: валютну 1998 р., кризу «нових економік 
- dotcom» 2001, глобальну кризу 2008 р. та її другу хвилю 2011 р. До спектру вихідного ряду 
для порівняння додано спектр перемішаного. Видно, гіпотеза справджується і у випадку 
фондового ринку Німеччини, а також для інших за природою кризових епізодів. 
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 а)       b) 

Рис. 4. a) Спектри вихідного і перемішаного рядів індексу DAX. Штриховою лінією 
відмічено границі спектру для перемішаного ряду.  

b) Ентропія Шеннона і спектральний розрив для індексу DAX 
 

5. Висновки. Таким чином, методи теорії складних мережеподібних систем 
дозволяють проводити всебічний аналіз динамічних систем, відображаючи їх в 
альтернативну мережну структуру. Завдяки множині топологічних і спектральних 
характеристик мережі, з’являється набір нових інструментів для аналізу та прогнозування 
динаміки системи. Зокрема, ентропія спектру графа поводить себе універсальним чином, 
попереджуючи своїм зростанням наближення більш хаотичного стану ринку, яким є 
кризовий стан, що дає можливість використовувати дану міру складності у якості одного з 
індикаторів-передвісників кризових явищ на фондових ринках.  

Зрозуміло, що ентропія Шеннона не вичерпує список можливих не тільки 
спектральних та топологічних мір, а навіть і ентропійних. Так, на часі дослідження ентропій 
шаблонів, подібності, перестановок, Тсалліса спектральних і топологічних властивостей 
фінансово-економічних систем.  
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ВІДМІННОСТІ ВПЛИВУ ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ ШОКІВ НА ПОКАЗНИКИ 
РИНКУ ПРАЦІ   

The nonlinear econometric analysis of dynamic changes in employment, unemployment rate, real GDP, 
productivity and economic activity in Ukraine has been investigated. Using the nonlinear asymmetric threshold TDMA 
model asymmetric responses to positive and negative macroeconomic shocks has been evaluated. 

Key words: labour market, unemployment, asymmetries, shocks, times series. 
 

Проведено нелінійний економетричний аналіз динамічних змін у зайнятості, рівні безробіття, 
реальному валовому продукті, продуктивності праці й економічній активності населення в Україні. 
Використовуючи нелінійні асиметричні порогові TDMA  моделі, оцінено асиметричні відгуки на позитивні та 
негативні макроекономічні шоки. 

Ключові слова:   ринок праці, безробіття, асиметричність, шоки, часові ряди. 
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The labor market in Ukraine is characterized by spatial asymmetries and asymmetry 
processes to adapt to changing market conditions. Analysis and study of asymmetry in response to 
shocks of various economic indicators are based on the study of asymmetric nonlinear time series 
models. In earlier work [1] first described the properties of asymmetric moving average processes 
and evaluated several asymmetric price index of industrial production in the US. In [2] is obtained 
the empirical evidence that the conditional volatility of income is asymmetric in the sense that the 
negative disturbances (bad news) are much stronger influence on volatility than positive. In [3] used 
vector autoregressive model to estimate asymmetric impulse response and showed that the 
dynamics of output fluctuations, which occur due to deviations from equilibrium, in different 
directions have different amplitude. 

Assuming symmetry responses to shocks of different signs for one-dimensional  economic 
indicators behavior using known linear time series models such as autoregressive AR(p) model 

yt = α0 + α1 yt-1 + … + αp yt-p + ut ,                                     (1) 
moving average model MA(q)  

yt = β0 + ut + β1 ut-1 + … + βq ut-q ,                                     (2)                   
mixed autoregressive moving average model ARMA(p,q) 

  yt  = α0 + α1 yt-1 + … + αp yt-p + ut + β1 ut-1 + … + βq ut-q ,                   (3) 
and nonlinear time series models, which have the form 

  yt = α0 + 


1i

αi yt-1 + 


1j



1k

αjk yt-j yt-k + 


1l



1m



1s

αlms yt-l yt-m yt-s + … + ut ,  (4) 

or bilinear models  

   yt = α0 + 


1i

αi yt-1 + 


1j

βj ut-j +


1k

γk yt-k ut-k + ut .                    (5) 

In each of these models yt denotes the time series with known observations, ut  –  a sequence 
of independent identically distributed random variables that are not directly observed, and αi, βj і γk 
–  unknown parameters of model. If the sequence of innovations ut determined by the sequence of 
random variables with asymmetric density function, particularly in the case of log-normal 
distribution, the previous models describe the behavior of economic time series with asymmetric 
marginal or conditional probability density. 

However, in the behavior of many economic variables researchers reveal another type of 
asymmetry. In particular, short-term fluctuations in economic indicators show different asymmetric 
response to positive and negative innovations that can not be described using models (1) - (5) with 
an asymmetric distribution of innovation. As a result the dynamics of asymmetric time series at 
different periods characterized by different properties that depend on the value of an innovation are 
positive or negative. 

We perform an empirical analysis of asymmetric processes in the labor market in Ukraine 
based on econometric studies of key indicators [4]: RGDP – real gross domestic product (mln. 
USD); EMPL – employed population (thousand people); PROD – productivity (thousand USD per 
person); LFPR – labor force participation rate (%); UR – unemployment rate as defined by ILO 
(%); UROF – registered unemployment rate (%). 

Assessing the impact of shocks of different signs and measuring their correlation with future 
values of the labor market indicators conduct by using nonlinear threshold specification, which treat 
disturbances as unobservable components of the time series. Taking into account the differences 
between the effects of positive and negative innovations hold by introducing a model of a certain 
threshold value. We shall consider models that take into account several modes of behavior 
depending on the specific value of the variable-indicator values characterizing past disturbance. In 
particular if the innovation positive the regulation will be subject to the first regime, for negative 
perturbations alternative dynamics determine the second regime. 
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Asymmetric moving average model of the first order follows the form [1]                   

 
                                        yt = ut + β ut-1 .                                                          (7) 

Verify symmetry reactions to positive and negative shocks of times series  LFPR, UR, 
UROF, EMPL, PROD, RGDP based on estimation and analysis of TDMA model (6). We 
investigate the levels of series and their natural logarithms, the first differences of levels and their 
natural logarithms, and seasonal differences. Table 1 shows some results of the modeling:  
estimation of parameters asymmetric TDMA models along with the corresponding estimation 
symmetric models, for which both the threshold parameters are equal. Estimation was performed 
using the maximum likelihood, numerical calculation is based on a composite author of the 
MATLAB program. 

Table 1 
Comparison symmetric and asymmetric moving average models and testing asymmetries 

Symmetric model Asymmetric model Series 
β (σ^s)

2 β+ β- (σ^as)
2 

LR-statistic 

Labour Force  Participation Rate  
Δ4 log LFPR 0,26 0,0044 0,25 0,27 0,0044 0,0023 
Δ log LFPR -0,67 0,0049 -0,65 -0,82 0,0046 2,8430* 
Unemployment Rate  
UR 0,77 29,6603 0,99 0,61 27,3423 3,8994** 
Δ4 UR 0,88 39,9504 0,99 0,24 37,5826 2,7493* 
Registered Unemployment Rate  
UROF 0,87 2,7179 0,99 0,77 2,6724 0,8287 
Δ4 UROF 0,99 5,9336 0,99 0,99 5,9336 0,0000 
Labor Productivity 
Δ log PROD -0,05 0,2035 -0,06 0,04 0,2032 0,0718 
Δ4 log RGDP 0,81 0,1042 0,94 0,66 0,1032 0,4332 
Employed Population 
log EMPL 0,29 0,0097 0,51 0,07 0,0093 2,0585 
Δ4 log EMPL 0,27 0,0141 -0,05 0,55 0,0128 4,4352** 
Real GDP  
log RGDP -0,30 0,1376 -0,01 -0,99 0,0808 5,8556** 
Δ log RGDP -0,01 0,2008 -0,05 0,31 0,1980 0,6910 

Note: ***, ** and * indicate significance of the coefficients at 1%, 5% and 10% levels. 
Source: evaluations of the authors. 
 

To test the asymmetries we use likelihood ratio statistic [1] 
LR = –2 (ln LR – ln LUR) = 2 ln [ (σ^s/σ^as)

n ] , 
where log LR – logarithm of the likelihood function and σ^s – standard error estimate of residues 
found in null (symmetric) hypothesis, and log LUR – logarithm of the likelihood function and σ^as — 
standard error estimate of residues in alternative (asymmetric) hypothesis. This statistic has an 
asymptotic chi-square distribution, the degree of freedom is equal to the number of restrictions. The 
calculated value of likelihood ratio statistics are given in the last column Table 1. 

By analyzing the modeling results we find that for series UR, EMPL and RGDP hypothesis 
of symmetry MA process is rejected at the 5% level. The parameters of the asymmetric moving 
average process are different, indicating that the positive and negative innovations differently affect 
the behavior of the unemployment rate, the number of employed and real GDP. So their forecasts 
based on past innovations should consider differently sign innovations. In particular, positive 
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shocks no statistically significant change in nominal employment growth rates, while significantly 
reduces their negative (sensitivity to adverse changes equal  50%). 

For RGDP series get that parameter β+ statistically significant different from zero, and 
parameter β- from –1, indicating that the positive disturbances constantly changing level of real 
GDP (according to a random walk process), while negative shocks causing significant but 
temporary deviation from the trajectory of its natural level. 

The analysis substantiates the need for modeling the labor market dynamics of modern 
nonlinear time series models, including threshold models, a smooth transition regression models, 
nonparametric time series models and asymmetric VAR models that enable to predict trends in the 
labor market, taking into account the asymmetric effects. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розглянуто ризики, які пов’язані з формуванням та використанням інтелектуального капіталу 

підприємства, а також методи їх оцінки. 
Ключові слова: ризик, інтелектуальний капітал. 
 

In the article  consider the risks associated with the formation and use of enterprise’s intellectual capital, as 
well as methods of assessment. 

Key words: risk, intellectual capital. 
 

Розвиток економіки супроводжується процесом підвищення значимості 
інтелектуального капіталу (ІК). ІК як феномен в даний час досліджується багатьма галузями 
науки, серед яких менеджмент, фінансовий та бухгалтерський облік та ін. Така увага до ІК 
обумовлена його економічним значенням для організацій, а саме величиною прибутку, яку 
він приносить. У зв’язку з цим стає актуальним питання про забезпечення безпеки ІК 
організації в умовах інтенсивної конкуренції, що вимагає врахування, аналізу і оцінки 
різного роду ризиків у системі управління ним. 

Теоретичні і практичні аспекти оцінки ризиків підприємств досліджували відомі 
зарубіжні та вітчизняні науковці. Серед вітчизняних вчених питання оцінки 
підприємницьких ризиків розглянуто у роботах В.В. Вітлінського, В.В. Лук’янової, А.В. 
Матвійчука. Проте в сучасних умовах гостро стоїть питання кількісної оцінки ризику, 
пов’язаного з формуванням та виростанням ІК підприємства, а також розробки та прийняття 
управлінських рішень з врахуванням факторів ризику. 
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Для більшості інвестицій в ІК характерним є підвищений ступінь невизначеності, що 
зумовлює наявність особливих вимог до якості управлінських рішень стосовно шляхів та 
методів реагування на відповідні ризики [1, с.100]. 

Невизначеність ІК – сукупність однорідних за формою і змістом мінливих чинників, 
зумовлених складністю передбачення результатів інтелектуальної активності та існування 
багатоваріантності реагування інтелектуальної діяльності на впливи дестабілізуючих 
чинників [2, с. 753]. 

Базовою причиною ризику є невизначеність умов реалізації проектів (наявність 
декількох можливих варіантів розвитку подій). 

Управління ризиками – це сукупність дій  з ідентифікації й аналізу ризиків, а також 
прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію негативних і максимізацію позитивних 
наслідків ризикових ситуацій [3, с.223]. 

Розглядаючи ризики, які пов’язані з формуванням та використанням ІК, необхідно 
пригадати його трьохелементну структуру [4]. До людського капіталу відносяться знання, 
навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, 
культура праці персоналу підприємства. До організаційного капіталу відносяться патенти, 
ліцензії, програми, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, оргструктура 
підприємства. Споживчий капітал відображає зв’язки з економічними контрагентами 
(постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами) [4]. У 
розрізі складових ІК розглянемо основні ризики, пов’язані з його використанням. 

Кадрові ризики (у структурі людського капіталу) - це небезпека втрати співробітників 
або зниження їх віддачі в результаті зниження вмотивованості персоналу. Основними 
видами кадрових ризиків, безпосередньо пов'язаних з трудовим потенціалом, є посадові 
ризики, кваліфікаційно-освітні ризики та ін. Причинами даних ризиків є низька кваліфікація 
кадрів, плинність, низька продуктивність праці, відсутність дієвої системи мотивації праці, 
неукомплектованість спеціалістами відповідної кваліфікації, нераціональне використання 
наявних працівників та ін. 

Організаційно-управлінські ризики (у структурі організаційного капіталу), пов’язані з 
процесом організації і управління виробництвом на рівні окремих підрозділів і підприємства 
загалом і пов’язані з неефективною стратегією інноваційної діяльності підприємства, 
поганим організуванням підрозділів, які займаються інноваційними розробками тощо. Ще 
одним варіантом реалізації ризику ІК організації – втрата інформації (втрата контролю за 
інформацією; втрата, блокування, знищення єдиного носія даної інформації та неможливість 
її відтворення; втрата цілісності та первинних властивостей інформації тощо). 

До ризиків споживчого капталу відносяться: ризики неефективної реклами; ризики 
укладання договірних відносин з недієздатними або неплатоспроможними партнерами; 
ризики затримки партнерами поточних договірних зобов'язань; ризики розірвання 
партнерами попередньо укладених договорів; ризики непередбаченої конкуренції, 
постачальницькі ризики, які виникають у сфері здійснення підприємством операцій із 
партнерами (постачальники, банки, транспортні, страхові організації та ін.) з постачання 
сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоресурсів [5]; ризики, пов'язаний зі змінами 
смаків і уподобань споживачів; ризики, пов'язаний із впливом контактних аудиторій 
(кредитно-фінансових установ, органів державної і місцевої влади, засобів масової 
інформації, громадських організацій тощо). Ці види ризиків чинять найбільший вплив на 
підприємства. Для зниження їх рівня підвищують ступінь обізнаності (поінформованості) 
про економічних контрагентів і їх можливі дії у конкретних ринкових ситуаціях, проводять 
диверсифікацію постачальників, посередників і споживачів, розробляють заходи, спрямовані 
на підвищення конкурентоспроможності, застосовують елементи паблік рилейшнз і 
пропаганди для формування сприятливого іміджу з огляду на контактні аудиторії та 
економічних контрагентів тощо.  

Використовувані натепер методики оцінки ризиків передбачають використання 
складних математичних і статистичних інструментів. Правильне і своєчасне їх використання 
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дозволяє оцінити ризик хоча б наближено, передбачити з певною ймовірність майбутні події 
та наслідки прийнятих рішень [5]. 

При кількісній оцінці ризиків підприємства найчастіше застосовують такі методи: 
статистичний аналіз; аналітичний та нормативний методи; метод експертних оцінок та метод 
аналізу чутливості; метод аналізу ризику з використанням дерева рішень; метод аналогій та 
ін. 

Оцінка ризиків може здійснюватися як в абсолютних, так і у відносних величинах. 
Наявність статистичних відомостей про виникнення ризику дозволяє математично визначити 
ймовірність настання ризикових подій за допомогою загальновідомих інструментів загальної 
теорії статистики: ймовірності настання події; величини відхилення від прогнозованого 
значення; дисперсії; математичного очікування; середнього квадратичного відхилення; 
коефіцієнта асиметрії; ексцесу та інших математичних і статистичних критеріїв. 

В абсолютному вираженні ризик вимірюється іменованими величинами, наприклад, 
частотою чи розмірами можливих збитків у грошовому еквіваленті. У відносному вираженні 
ризик вимірюється різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох 
іменованих величин. 

Ризик визначається таким співвідношенням [6, с. 250]: 
R=f (P, I), (1) 

де R — ризикова подія; 
Р — вірогідність її появи; 
І — важливість наслідків у випадку появи ризикової події. 
Досить точно з мате так, сим більшу дисперсію (Di) має стратегія, тим більше вона 

ризикована [7]: 

  iiiji PMaD 2)( (1) 

де і – номер стратегії; 
Мі – середнє значення прибутку і-ої стратегії; 
aij – прибуток і-ої стратегії за j-тих ринкових умов; 
Pі – суб’єктивна ймовірність настання j-тих ринкових умов. 
Крім того, у світовій економічній літературі існує ще поняття «стандартне 

відхилення», яке є одним з найпоширеніших абсолютних показників вимірювання ризику: 

iD  

Стандартне відхилення завжди показує ті ж співвідношення щодо ризикованості 
рішень, що й дисперсія, але на відміну від неї його простіше тлумачити економічно – це 
середнє відхилення від цілі. 

Також необхідно звернути увагу на економічну вигоду ресурсів (EVS) – методика, в 
основі котрої лежить метод управління ризиками. На думку розробника даної методики, 
інформаційні технології можуть принести компанії користь лише 4-ма основними 
способами: збільшити доходи, підвищити продуктивність, скоротити час випуску продуктів, 
знизити ризик. Методика передбачає точний розрахунок всіх можливих ризиків і вигод для 
бізнесу, пов'язаних з впровадженням і функціонуванням корпоративної інформаційної 
системи. При цьому розширюється використання таких інструментальних засобів для оцінки 
ІТ, як EVA (економічна додана вартість), внутрішня норма прибутку (IRR) і повернення від 
інвестицій (ROI), за рахунок визначення та залучення в оцінюваний процес параметрів часу і 
ризику. Дану методику можна адаптувати і для оцінки ризиків ІК підприємства. 

До основних методів зниження ризиків належать: страхування, отримання додаткової 
інформації, розподіл ризику, диверсифікація, підбір персоналу підприємства, організація 
захисту комерційної таємниці [8]. 

Підсумовуючи, можна впевнено наголосити на необхідності оцінки ризиків 
формування та використання ІК підприємства з метою оптимізації управління ним. Оскільки 
ризики — досить складна економічна категорія, то їх оцінка повинна проводитися 
комплексно (наприклад, із використання методів теорії нечітких множин і теорії нечіткої 
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логіки). Застосування комплексної оцінки ризиків дає змогу підвищити точність плану, 
оскільки враховуються практично всі групи факторів ризику, які можуть позитивно чи 
негативно вплинути на формування та використання ІК підприємства. 
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Social modernization of Kazakhstan society requires significant improvement of the state management system. 
Social modernization is to improve the quality of life of the population and fundamental reform of the industries and 
areas related to reproduction and development of human capital. An important place in the development of 
Kazakhstan's statehood in this regard is paid to the formation of the Republic, local self-government as an inherent 
attribute of a democratic state and a prerequisite for further development of civil society. 
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Local government as a direct expression of the power of the people as close as possible to 
the population, affects the interests of ka-each citizen decides the majority of his everyday 
problems.   

The idea of self-government in the world practice has long occupied an important place in 
the management system, effectively perform its direct functions and is implemented in the national-
specific forms of direct citizen participation in democracy. Developed local self-government 
exempts public authorities from solutions to current issues, allowing you to concentrate on the 
solution of national problems, thereby helping to optimize public administration. The management 
task is too large to be filled by one centre. Management is much better if decisions affecting 
people's lives are taken at a level closer to the people, with the active participation of the entire 
population in such decisions [1]. 

In the policy documents of Kazakhstan often focuses on the Institute for local self-
government. For example, President N. A. Nazarbayev in his strategic message "Kazakhstan - 2030: 
Prosperity, security and ever growing welfare of all the Kazakhstanis" said: "decentralization and 
devolution of powers to lower levels, directly in contact with the objects of their efforts, so obvious 
that the Central and other state agencies in the future will be forced to constantly prove in practice 
its necessity and usefulness" [2]. Message from the President of the Republic of Kazakhstan on 
January 27, 2012, gave a powerful start the modernization process in the social sphere. However, in 
practice it is "opened" only the top layer of issues that require further action. An important aspect of 
modernization is the creation in Kazakhstan of an effective state system of management of social 
processes, arranged "vertically" and "horizontally", with a professional corps of experts and 
managers at all levels of government. One of the most important tasks is to prepare qualified 
political class managers. It is necessary to develop self-organizing early in the life of Kazakhstan, 
including local governments, to "modernize" the institutions of civil society, which should become 
effective tools for implementing social initiatives of citizens. At the moment the whole structure of 
government, coordinating and directing the work in the social sphere, continues to bear a deep 
imprint of the previous model. Coordination at the level of the Central Executive of the "social 
agencies" quite weak. Ministries and departments do not have a clear understanding of how to 
develop the modernization process within their particular industries. Today, it is necessary to 
adequately set up a system of management of social processes [3]. 

Today in Kazakhstan, we have the Institute of local government, but is still not established 
the Institute for local self-government. One of the main reasons is the lack of private economic 
fundamentals (property, resources, budget). Under economic fundamentals to understand the 
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existence of authority for the formulation and execution of local budgets, the presence of property 
rights in respect of municipal property, and increase control over the tax base of the local 
community quality use of local resources to improve the quality of socio-economic conditions of 
life of the population [1]. Economic fundamentals are one of the main basic elements of local 
government. They provide economic independence of the activities of local authorities, serve the 
needs of the community, and create conditions for its normal functioning. They have the economic 
potential to transform economic life of local communities, as well as for deepening political 
processes of democratization of the whole society, community development democracy, ensuring 
proper conditions for the exercise of the rights and freedoms of citizens living on the territory of the 
municipalities.  

The main component of the economic base is the local budget. Kazakhstan has a two-level 
budget system, including the Republican and local budgets. Local budgets of the regional budgets, 
budgets, Almaty and Astana, as well as the budgets of districts (cities of regional significance) are 
centralized cash funds at the expense of the relevant receipts, which are sent to the financial support 
of the tasks and functions of local government bodies, in accordance with the level of government 
and with regard to the implementation of the state policy of certain administrative-territorial units. 
Local budgets are approved by the relevant decisions of maslikhats [4]. 

The availability of each of the local authorities real full-fledged budget reinforces their 
economic independence, stimulates economic activity, allows them to develop the infrastructure on 
its territory, to expand the economic potential, to identify and exploit the reserves of financial 
resources. Ultimately, all this extends the capability of local authorities in the most complete and 
comprehensive needs of the community. In practice, however, there is a slippage promotion LSG 
already at the lowest level of rural and villages, as the latter does not have its own budget and 
should be content only with allocations from local budgets. Despite the fact that the governors auls 
(villages), aul (rural district), the village secured a number of functions, they do not have an 
independent budget and authority on their distribution. All expenses are budgeted in the district's 
budget, which leads to the impossibility of implementing the basic principles of self-government, 
also in the impossibility of the realization of the independence of akims of rural level, guaranteed 
by the Constitution. Thus, the reform of this system, it is necessary to begin with the rural level.  

In many countries local authorities may belong to companies that provide services to the 
local population: transportation and utilities; municipal and housing management; enterprise 
infrastructure. In Kazakhstan, the local authorities shall be entitled, in the presence of a law to 
create enterprises, institutions and organizations to carry out business activities, to solve the 
problems of their reorganization and liquidation. The relationship of local government with 
enterprises, institutions and organizations, municipally-owned, built on the basis of seniority. 
In this regard, we propose the creation of a rural consumer cooperatives with the support of local 
authorities. Agricultural consumer cooperatives are one of the transient processes in the 
implementation of local self-government, self-organization of citizens at their place of residence to 
carry out their own initiatives local values directly by the population and through specially formed 
bodies of territorial public administration. 

It is not a collective farm, not a farmer all his property to make the rural consumer 
cooperatives, only equity contribution. Property contribution can be land-use right, asset or any 
other property. The rest of the property each member of the cooperative will continue to remain its 
property. According to the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 21, 1999 No. 450-1 "On 
rural consumer cooperatives in the Republic of Kazakhstan" rural consumer cooperative is a 
voluntary Association of citizens and (or) legal entities on the basis of membership to meet the 
material and other needs of its members carried out by combining the members of the property 
(unit) contributions [5]. Rural consumer cooperatives are created by property (unit) fees for 
execution of trade, procurement, sales, manufacturing, service, procurement and other activities not 
prohibited by the legislation. Number of members (shareholders) of the rural consumer co-operative 
must not be less than two, and the maximum number of members is not limited. Member of the 
rural consumer cooperative has the right to voluntarily withdraw from it. In rural consumer 
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cooperative as a legal entity, created by the Executive and audit bodies, as a rule, the shareholders 
elect the composition and the frequency shift of the Executive body. Mutually and independently 
distribute among themselves all the functions and mode of differentiation profit fasten their 
decisions the minutes of the General Assembly [9].   

What the farmers to form and join cooperatives? First, it's tax benefits. The concept of "rural 
consumer cooperative" in the Tax legislation of the RK is defined as a special tax regime, under 
which the right to operate the cooperative. Secondly to sell products to large party farmers more 
profitable than small parts. For more grain and vegetables, and the pay is higher than for small 
volumes. Different price depending on whether the seller is a VAT payer or not, the tax payers give 
a higher price for grain than non-payers. Becoming a VAT payer, farm pays 100% of this tax, and 
the rural consumer cooperative is only 30%. Thirdly acquiring working capital (diesel fuel, 
fertilizer, seeds and chemicals) as part of the rural consumer cooperative farmers take large amounts 
of materials at lower prices. The experience of most countries of the world shows that the 
agricultural cooperatives effective, and membership in them is beneficial to farmers. 

Thus we see that local government is an important part of the system of management and 
holds a special place in the building of civil society by the state. When regions and individual 
settlements will be independent in solving their local issues, citizens are able to influence the 
activities of local authorities, to prioritize the expenditure of funds of local budgets, etc. 

Obviously, all these changes were long overdue and, in the case of their conduct, they will 
strengthen the state will promote the awareness of citizens of their role in governance and reduction 
of corruption. 
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The article analyzes the current state and problems of the functioning of state financial control in Ukraine. On 
the basis of the generalized problems identified prospects of state financial control. 
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В статье проведен анализ современного состояния и проблем функционирования государственного 
финансового контроля в Украине. На основе обобщенных проблем определены перспективы развития 
государственного финансового контроля. 

Ключевые слова. государственный финансовый контроль, бюджетные средства, финансовые 
нарушения, финансовые отношения. 

 

Постановка проблемы. Изменение внутреннего финансового порядка, 
политического и экономического курса Украины в направлении интеграции в 
международное пространство должны сопровождаться коренной перестройкой 
управленческих функций государства, в том числе контрольных. 

Недооценка роли финансового контроля является одной из причин кризисных 
явлений, происходящих в нашей стране в последние годы. Существование объективной 
потребности создания действенной, эффективной и жизнеспособной финансовой системы, и 
как следствие улучшения уровня финансовой дисциплины, обеспечит уменьшение 
количества бюджетно-финансовых нарушений. Все эти факторы порождают необходимость 
обратить внимание на решение проблемных вопросов в сфере функционирования системы 
государственного финансового контроля в Украине. 

Таким образом, вопросы усиления и реформирования государственного контроля 
остаются актуальными и сегодня в связи с не решением ряда как теоретических, так и 
практических вопросов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами организации и 
рационализации финансового контроля, проблемами формирования системы 
государственного финансового контроля, занимались многие современные ученые, среди 
которых, следует отметить работы Л.А. Савченко [1], Е.В. Горбачовой [2], Х.В. Зайцевой [3], 
В.А. Шевчука [4], Ф.Ф. Бутынця [5], М.Т. Белухи [6], Б.Ф. Усача [7], И.С. Скоропада [8] и 
других. 

Целью статьи является характеристика основных принципов реформирования и 
построения единой системы государственного финансового контроля в Украине, которая бы 
обеспечивала взаимосвязь всех ее составляющих и учитывала бы решение основных проблем 
ее функционирования. 

Изложение основного материала исследования. Современные тенденции в 
украинском обществе обусловливают необходимость решения важного вопроса - 
совершенствование организации финансового контроля, поскольку официальные данные 
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Государственной финансовой инспекции (далее ГФИ) и Счетной палаты Украины 
свидетельствуют о массовых нарушениях финансовой дисциплины. Так, например, только в 
течение 2012 года выявлено нарушений, которые привели к потерям финансовых и 
материальных ресурсов, на общую сумму более 3,7 млрд. грн. [9]. 

Наиболее характерными видами неэффективного управления и использования 
государственных средств по объемам и количеству выявленных случаев были: потери 
бюджета в результате принятия необоснованных управленческих решений; неэффективное 
управление средствами из-за недостатков в планировании; неэффективное управление 
средствами путем длительного их содержания без использования на регистрационных счетах 
распорядителей бюджетных средств; неэффективное использование средств в результате 
необоснованных управленческих решений; неэффективное использование средств из-за 
отсутствия обоснованного прогнозирования и планирования; неэффективное использование 
средств иностранных целевых займов и средств, связанных с обслуживанием этих займов; 
неэффективное использование средств на приобретение основных фондов (оборудование), 
оплату услуг по аренде помещений, содержание автотранспорта и неэффективное 
использование государственного имущества. 

В анализируемом периоде также обнаружены значительные объемы неэффективного 
использования средств Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования по 
временной потере трудоспособности [10]. 

На основе проведенной оценки современного состояния государственного 
финансового контроля в Украине можно утверждать, что система государственного 
финансового контроля, которая построена в Украине, не обеспечивает должного уровня 
финансово-бюджетной дисциплины как в целом в государстве, так и на региональном уровне 
в том числе. Это является следствием ряда проблем, которые создают тенденции к росту 
количества и объемов основных финансовых нарушений. 

Во-первых, необходимо отметить, что терминологический аппарат и базовые вопросы 
государственного контроля разработаны недостаточно. Это может быть вызвано тем, что 
отечественные эксперты, ученые и органы государственной власти обратили внимание на 
необходимость эффективной системы государственного финансового контроля только в 
кризисный период развития Украины. Специфическое отношение к государственному 
финансовому контролю, его недооценка обусловлены также тем, что он реализуется в 
плоскости переплетения государственных, региональных, корпоративных и индивидуальных 
интересов. 

Во-вторых, несовершенство и противоречивый характер действующего 
законодательства и нормативно-правовых актов порождает возможности по-разному 
трактовать и расценивать финансовые операции, показатели хозяйственной и бюджетной 
деятельности. 

Вследствие бессистемности в законодательной сфере в Украине наблюдается 
разбалансированная система контролирующих органов и дублирование их обязанностей. В 
частности, в настоящее время в Украине финансовый контроль осуществляют 
многочисленные не связаны между собой органы: Счетная палата, Министерство финансов 
(Государственное казначейство), Государственная налоговая администрация, 
Государственная таможенная служба, Министерство экономики, Государственная комиссия 
по ценным бумагам и фондовому рынку и другие. Из этого следует то, что в нашей стране до 
сих пор функционирует недостаточно мобильная, обоснована и дееспособная система 
органов государственного финансового контроля. 

Также следует отметить, что подавляющее большинство контрольно-проверяющих 
процедур имеет фискальный характер, а практически осуществляется в виде проверок и 
ревизий. Эти методы не дают предотвратить существованию негативных явлений или 
устранить причины их возникновения, а лишь констатируют финансовые нарушения. 

Сегодня также наблюдается недостаточно продуманное внедрение мероприятий и 
форм финансового контроля, применяемых в зарубежных странах, национальной 
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финансовой системы. Это же касается и применения международных стандартов и программ 
наряду с отечественным законодательством. Необходимо помнить, что функции и структура 
органов финансового контроля, например в Украине и Великобритании, в первую очередь 
отличаются хотя бы различными формами правления государств. 

Еще одной проблемой, как отмечает Скоропад И. С. [8], является слабое 
взаимодействие ГФИ с правоохранительными и судебными органами (промедление судов с 
рассмотрением дел, безосновательное увольнение от ответственности правонарушителей, 
несвоевременное информирование органов ГФИ о передаче в органы исполнительной 
службы постановлений о привлечении правонарушителей к административной 
ответственности). Более того, суммы штрафов, которые назначают в соответствии с 
законодательством, значительно меньше, чем объемы бюджетных средств, которые 
государство теряет из-за злоупотребления ответственных должностных лиц. 

Последняя, но не по важности, - проблема кадров органов государственного 
финансового контроля, стандарты их деятельности, заработная плата, условия труда и 
оплаты командировок затрудняют привлечение квалифицированных работников в органы 
правительственного контроля. Из-за низкой заработной платы на работу привлекаются 
рабочие низкой квалификации, есть проблемы и в организации профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров в соответствии с новыми стандартами бухгалтерского 
учета. Понятно, что контролеров и аудиторов нужно обучать, а возможности для этого 
весьма ограниченны. Неэффективное осуществление целевой подготовки специалистов для 
органов государственного контроля происходит из-за низкого уровня преподавания, 
отсутствия учебников и совершенной методической литературы, необеспеченность 
приобретения должного практического опыта и тому подобное. Отсутствует также 
необходимая координация взаимодействия между контролирующими органами по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. 

Поэтому, учитывая необходимость высокопрофессионального управления со стороны 
государства в сфере финансовых отношений в целях повышения эффективности и 
результативности, прозрачности, видим, что система государственного финансового 
контроля в Украине действительно нуждается в реформировании. 

Проанализировав труды отдельных отечественных ученых по направлениям 
оптимизации государственного контроля [3], считаем, что основными задачами по 
реформированию системы государственного финансового контроля в Украине являются: 

 определения с учетом условий развития финансовой системы Украины и опыта 
зарубежных стран концептуальных основ организации системы государственного 
финансового контроля. При этом государственный финансовый контроль должен 
осуществляться не только в законодательно определенных пределах, но и иметь 
превентивный характер; 

 гармонизация правового поля системы государственного финансового контроля и 
внесения соответствующих изменений в законодательство с акцентированием внимания на 
росте прозрачности субъектов государственного финансового контроля с одновременным 
разграничением задач и обязанностей инспекционных подразделений, подразделений 
внутреннего аудита и внутреннего контроля с целью избегания дублирования полномочий и 
функций и перехода от инспектирования к внутреннему контролю и внутреннему аудиту; 

 правовое обеспечение гарантирования независимости, социальной защиты и 
ответственности работников системы госфинконтроля в Украине; 

 совершенствование кадрового обеспечения органов системы государственного 
финансового контроля, разработки учебных программ и программ сертификации 
работников; 

 улучшение материально-технического и финансового обеспечения 
функционирования системы государственного финансового контроля; 
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 создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры с 
углублением общественного контроля за деятельностью системы государственного 
финансового контроля в целом. 

Среди важнейших направлений совершенствования деятельности органов 
государственного финансового контроля в Украине, соглашаясь с мнениями ведущих 
специалистов [2] считаем: 

 отмена существующих ограничений при осуществлении инспекции и обеспечения 
внезапности его проведения; 

 усиление эффективности использования финансовых затрат на обеспечение 
функционирования ГФИ; 

 главной функцией Государственной финансовой инспекции должен стать 
контроль за законностью, эффективностью и целевым использованием государственных 
средств каждым распорядителем бюджетных средств и их получателем, а Счетная палата 
должна осуществлять, прежде всего, не финансовый аудит, а аудит эффективности 
использования государственных финансов и государственного имущества; 

 повышение действенности текущего контроля со стороны органов Казначейства в 
координации с органами исполнительной власти и государственной налоговой 
администрации. 

Выводы. Таким образом, реформирование системы государственного финансового 
контроля в Украине имеет целью повышение уровня финансовой дисциплины благодаря 
кардинальному усилению контроля за расходованием бюджетных средств, государственного 
имущества, согласование законодательной базы, совершенствование эффективности 
деятельности контрольных органов и обеспечения их надлежащего кадрового обеспечения. 
Следует учитывать, что функционирование эффективной системы государственного 
финансового контроля и обеспечения высокого уровня финансовой дисциплины в нашей 
стране можно будет достичь только при условии комплексной (а не выборочной) реализации 
приведенных выше мероприятий. 

Дальнейшие исследования в этой сфере могут быть направлены на изучение 
зарубежного опыта организации финансового контроля в государстве и разработку 
мероприятий по его адаптации к национальной финансовой системе. Основанием для этого 
считаем такие направления как создание механизма соблюдения единого международного 
нормативного документа (целесообразно было бы руководствоваться Международными 
стандартами INTOSAI), возложение ответственности за состояние системы финансового 
контроля на руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, 
создание специальных органов, которые будут контролировать всю работу государственного 
аппарата. 
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To date, the government is bound to solve the issue of accommodation lack through attraction of the would be 

individual investors into the process of housing construction. The funds received from individuals for housing 
construction are considerable in volumes, both for the state and individual investors themselves. 

Therefore the control function of the state in housing construction is very important. Having implemented the 
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На сьогодні держава вимушена вирішувати питання нестачі житла серед населення шляхом 
надання можливості участі фізичних осіб у процесі створення житла. Кошти, які залучаються від фізичних 
осіб на будівництво житла є досить суттєвими за своїм обсягом, як для держави так і для самих інвесторів. 
Однак, в процесі фінансування виникає багато проблем, які залишаються не вирішеними. 

Тому контролююча функція держави у процесі створення житла за допомогою коштів фізичних осіб 
досить важлива. Впровадивши запропоновані нами удосконалення у процесі створення житла допоможе 
побудувати в державі стійку житлову політику та національну стратегію забезпечення житлом населення 
країни. 

Ключові слова: державна політика, будівництво житлової нерухомості 
 

Вирішальну роль у процесі формування житлового фонду держави  відіграє обрана 
державна політика будівництва житлової нерухомості, що будується на конкретних 
концептуальних засадах регулювання та нагляду. Ми пропонуємо будувати державну 
житлову політику будівництва житлової нерухомості в Україні з урахуванням конкретних 
наявних можливостей та вже існуючих фінансових інструментів. Такий підхід у визначенні 
ролі держави щодо вирішення проблеми будівництва житла дозволить не тільки скоротити 
час щодо імплементації  регуляторних функцій держави, а також дозволить залучити до 
фінансування будівництва житла кошти населення.    

На нашу думку, найголовнішим завданням держави у вирішенні питання розвитку 
ринку будівництва житлової нерухомості є побудова безпечних, рівноцінних умов для його 
функціонування для всіх учасників процесу створення житла. На даний час  спостерігається 
низький та малоефективний рівень державного регулювання процесу житлового 
будівництва, зокрема у невиконанні законів та низькому рівню захисту прав громадян країни 
при участі у процесі створення житла. Особливо, при створенні житла за рахунок  коштів 
інвесторів – фізичних осіб. Одночасно, виникає безліч юридичних колізій щодо 
врегулювання відносин серед учасників ринку будівництва житлової нерухомості. Державна 
політика в цьому питанні  повинна бути комплексною та послідовною. 

Алгоритм будівництва житла та державного регулювання (рис. 1) вказує на 
недосконалість державного контролю і нагляду у процесі створення житла, а саме не всі 
фінансово-кредитні механізми залучення коштів, які використовуються під час будівництва 
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житлової нерухомості охоплюються державним регулюванням. Або кажучи іншими словами, 
вони залишаються поза межами легітимного «поля», що призводить до шахрайства з боку 
недобросовісних учасників процесу створення житла та виникнення принципу 
нерівноправності [1].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм будівництва житлової нерухомості із залученням коштів від інвесторів 
– фізичних осіб в Україні та державного регулювання 

  

На нашу думку, це є не тільки несправедливо по відношенню до всіх учасників, а й 
прояв недбалості з боку держави. Адже використання інвестиційні та інших угод, залучаючи 
кошти інвесторів – фізичних осіб на будівництво житлової нерухомості, є прямим 
порушенням чинного законодавства. Тому що у відповідності до існуючої дефініції: 
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Інвестор – фізична особа 

Державний регулятор, що 
здійснює: 

- реєстрацію майнових прав за 
інвесторами – фізичними особами 
- контроль цільового 
використання котів на будівництво 
житлової нерухомості 

Фінансово-кредитні механізми 
визначені законодавством 

Інші фінансово-
кредитні механізми, що 
не підпадають під дію 
чинного законодавства 

Будівництво об’єкту житлової нерухомості 

Державний регулятор, що контролює: 
- виконання всіх будівельних норм 
- підключення об’єкту житлового будівництва до місцевих 
комунікацій 

Реєстрація прав власності на об’єкт житлової нерухомості або 
його частини (квартир) 

Затвердження проекту житлового будівництва, оформлення 
земельної ділянки під будівництво 
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фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах 
третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 
законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою 
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів [2]. 

Виходячи із зазначеного, використання інвестиційних та інших угод під час 
будівництва житлової нерухомості є фінансовою послугою, а в законодавстві визначено, що 
під час надання фінансових послуг інвесторам - фізичним особам: по-перше даний вид 
діяльності підлягає ліцензуванню, по-друге має конкретний орган державного регулювання, 
який повинен здійснювати нагляд за їх діяльністю, а по-третє сплачуються відповідні 
податки до державного бюджету, що в даному випадку не відбувається. 

Іншою проблемою є відсутність достатнього контролю з боку держави певних етапів 
створення житла, та чіткого алгоритму регуляторних дій держави у разі виникнення 
характерних проблем з фінансуванням будівництва житлової нерухомості. Тобто відсутні 
превентивні міри для запобігання перешкод в процесі фінансування будівництва житлової 
нерухомості та інструментів впливу на ситуації у разі виникнення проблем. І це все 
призводить до виникнення відчуття безкарності у недобросовісних учасників процесу 
створення житла. Якщо узагальнити, то всі існуючі недоліки, що заважають повноцінному 
розвитку ринку будівництва житлової нерухомості із залученням коштів інвесторів - 
фізичних осіб, можемо поділити на наступні групи:  

a) нерівноправність учасників; 
b) не всеохоплююче державне регулювання; 
c) відсутність достатнього захисту прав інвесторів – фізичних осіб; 
d) відсутність єдиного регулятора фінансування будівництва житла, і як наслідок, різні 

правила; 
e) порушення принципу незворотності покарання. 

Таким чином, для побудови ефективної загальної державної концепції державної 
політики будівництва житлової нерухомості із залученням коштів інвесторів – фізичних осіб 
в Україні на сьогодні, ми пропонуємо втілити два основних підходи: удосконалення 
державного регулювання процесу будівництва житлової нерухомості за визначними нами 
раніше напрямками та децентралізація державного регулювання. 

Наші запропоновані удосконалення будуються на трьох основних принципах: 
- оптимальний розподіл повноважень будівництва житлової нерухомості серед 

державних регуляторів для контролю усіх учасників;  
- надання державним регуляторам високоефективних інструментів впливу, що 

повинні відповідати обсягу їх повноважень; 
- чітко визначена відповідальність  державних регуляторів перед інвесторами – 

фізичними особами та перед державою за законність їх дій.  
Тільки при наявності та балансу повноважень, інструментів впливу та 

відповідальності ми отримуємо ефективне державне регулювання. А чим ефективніше 
державне регулювання - тим краще задовольняються потреби інвесторів – фізичних осіб і 
створюються привабливі умови для залучення коштів у будівництво житлової нерухомості.  

Концептуальна модель державної політики будівництва житлової нерухомості 
повинна враховувати наступне: 

1) запровадження державного регулятора у всіх без виключення маршрутах 
інвестування та фінансування будівництва житлової нерухомості;  

2) запровадження державної реєстрації майнових прав інвесторів – фізичних осіб 
на об’єкти незавершеного житлового будівництва [3];  

3) заборона залучення коштів інвесторів-фізичних осіб до підведення необхідних 
комунікацій перед початком будівництва об’єкту житлової нерухомості;  

4) обов’язкова атестація проекту будівництва житла у галузевому міністерстві за 
ціною одного квадратного метра;  

5) страхування майнових інтересів інвесторів – фізичних осіб. 
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Рис. 2. Вдосконалена концепція алгоритму будівництва житлової нерухомості із 
залученням коштів від інвесторів – фізичних осіб в Україні 
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будівництва житлової нерухомості із залученням коштів від інвесторів – фізичних осіб в 
Україні, що викладені нами попередньо, і ми отримаємо: 
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державного регулятора. Дана ситуація призводить до нерівноправності управляючих 
компаній та провокують випадки шахрайства на ринку будівництва житлової нерухомості.  

- відсутність необхідних високоефективних інструментів впливу у державних 
регуляторів: під час виникнення проблем з будівництвом житлової нерухомості та наявних 
скарг від інвесторів – фізичних осіб не завжди існує законна можливість вплинути на 
недобросовісних учасників процесу створення житла. Найчастіше скарги інвесторів – 
фізичних осіб залишаються невирішеними і провокують появу чергових довгобудів, що 
гальмує розвиток галузі будівництва житлової нерухомості загалом і поширює недовіру 
серед інвесторів – фізичних осіб до даного процесу.  

- чітке визначення відповідальності державних регуляторів перед інвесторами – 
фізичними особами: на сьогодні із-за відсутності інструментів впливу державні органи влади 
тільки розводять руками, доводячи всім про свою безпорадність і відсутність державної 
житлової політики у процесі будівництва житлової нерухомості, як такої. Багато інвесторів – 
фізичних осіб залишаються без омріяного житла, без підтримки держави, маючи на руках в 
кращому випадку майнові права на довгобуди. Ознака квазідержавності у житла вимагає від 
держави створення безпечного ринку будівництва житлової нерухомості для забезпечення та 
гарантування прав інвесторів – фізичних осіб. 

Враховуючи всі недоліки процесу створення житла та запропоновані нами принципи 
на яких необхідно будувати концептуальну модель державної політики будівництва 
житлової нерухомості із залученням коштів від інвесторів – фізичних осіб в Україні, ми 
можемо ознайомитися з удосконаленим алгоритмом (рис. 2). 

Завдяки запропонованим удосконалення схем інвестування та фінансування 
будівництва житлової нерухомості підвищиться рівень фінансової безпеки інвесторів-
фізичних осіб, кошти яких залучаються у будівництво житлової нерухомості. В свою чергу, 
збільшення обсягів залучених коштів від інвесторів-фізичних осіб не тільки позитивно 
вплинуть на розвиток ринків будівництва житлової нерухомості та виробництва будівельних 
матеріалів, а й на економіку країни в цілому. Адже процес створення житла є 
мультиплікатором економіки. Саме за таким напрямком повинна будуватися державна 
політика будівництва житлової нерухомості. 
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The contribution analyses the issue related to the impact of restrictions of social right in road transport on 
economics of EU countries. In addition, it analyses requirements for EU road freight drivers and compares them with 
requirements in selected countries (US, Canada, Australia, New Zealand) and the requirements imposed in European 
Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport (AETR). The conditions 
of social rights are harmonized for States Parties to the AETR Convention including for example Russia, Ukraine, 
Belarus, Serbia and the EU countries. However, these conditions are significantly stricter than in mentioned analysed 
countries that are not members of the EU and AETR. The paper highlights impact of social rights restrictions in road 
transport on gross domestic product (GDP) of a particular country and it points out possibilities to modify the social 
rights of EU Member States. Therefore social rights should be modified in way to do not have an impact on the 
economy, which does not create conditions different than those in analysed countries that are not members of the EU or 
AETR. 

Key words: social right, economy, road transport 
 

Introduction 
Road transport in Europe is currently the most important transportation system in inland 

transport. In the European Union, approximately 70% of traffic is carried by road [1].Shipment of 
goods is one of the significant factors affecting the economic development of the reference area. 
Territory develops more slowly in comparison with the territory with a good road network if there is 
not adequate infrastructure limiting the fluidity of shipments. Regulation of the operation of 
vehicles also negatively affects the economy. If the carrier with a particular vehicle is able to realize 
lower power due to regulatory action or state public power, the unit realized performance achieves 
higher costs, which are passed into the final price of the shipment transported. The aim of this paper 
is to highlight the impact of regulation works drivers in road freight transport in the gross domestic 
product of the monitored area [2, p. 142]. Moreover, the aim is to highlight the differences in the 
regulation of the work of drivers in different countries analysed. 

Regulation of the drivers working in EU countries 
Operation of international road transport in the European Union Member states requires 

compliance with social legislation. Particularly with Regulation (EC) No. 561/2006 of the European 
Parliament and of the Council on the on the harmonization of certain social legislation relating to 
road transport and amending Council Regulations (EEC) No. 3821/85 on recording equipment in 
road transport.  

In the form of minimum times are provided [3,4]: 
 minimum length of rest periods after 4.5 hours driving, 
 minimum length of daily rest period and the time of its latest termination, 
 minimum length of weekly rest period. 

In addition, except directly enforceable EU regulations, there are also national regulations 
that are connected to social issues. Anyway, they are based on EU directives. National regulations 
contain especially Directive 2002/15/EC on the organization of the working time of persons 
performing mobile road transport activities. The purpose of this measure is to ensure the health and 
safety of mobile workers in road transport, as well as other road users and overall road safety. 
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According to Article 1 of the Regulation, the main purpose is expressed as: “The purpose of this 
Directive shall be to establish minimum requirements in relation to the organization of working 
time in order to improve the health and safety protection of persons performing mobile road 
transport activities and to improve road safety and align conditions of competition.” The main 
requirements of Directive No. 2002/15/EC defines: maximum weekly working time, average 
maximum weekly working time, breaks, subdivision of breaks, maximum daily working time if the 
night work is performed [5,6].   

The impact of social legislation in road transport on the country's economy 
Based on processed analysis, Table 1 is showing processed comparison of driver’s work 

restrictions in road freight transport in the analysed countries: EU, USA, Canada, Australia, New 
Zealand. The analysis shows that when the vehicle is operating in the EU and the contracting states 
of AETR agreement, it is possible to implement the lowest performance for a week and for two 
consecutive weeks. In the EU, a driver is allowed to drive maximum of 90 hours during two weeks, 
in other states it is not less than 120 hours, in the US even 140 hours when restarting the week [7]. 
In Australia it is also possible to drive 140 hours and in New Zealand 166 hours [8, p.43]. 

Table 1  
Summary of maximum driving times and minimum rest periods 

Requirement EU USA Canada Australia New Zealand 
Continuous driving 4.5 h 8 h 13/15 h 5.25 h 5.5 h 
Break  45 min 30 min - 15 min 30 min 
Daily driving time 9 h 11 h 13/15 h 12 h 13 h 
Daily rest period  11 h 10 h 10/8 h 7 h 10 h 
Weekly driving time 56 h 60/70 h 70/80 h 72 h 70 h 
Weekly rest period 45 h 34 h 36 h 24 h 24 h 
Bi-weekly driving time 90 h 120/148 h 147 h 144 h 166 h 

Source: self-processed 
Based on the foregoing, two facts can be stated: 

 in other analysed countries higher driving performance can be implemented than in the EU in 
comparable period, 

 greater driving performance in comparable period reduces the cost of transport. 
The impact of social legislation on corporate economy can be expressed in the form of the 

unit fixed costs, which are expressed per 1 km in the countries in which evaluation of the impact 
was conducted. Depending on the extent of the performance conducted the costs are broken down 
into variable costs, which depend on the range of services and fixed costs, which are fixed to the 
change of conducted performance [9, p.108]. Costs expressed per a unit of performance – unit costs 
differ in its development from the development of total costs. The unit fixed costs are changing with 
the change of the performance unlike its absolute terms. If the performance increases, the unit fixed 
costs decrease [10, p. 336]. Change in annual performance of drivers with the influence of social 
legislation in the analysed countries affects the unit fixed costs, which vary according to changes in 
performance. Impact on the unit fixed costs is shown in Table 2. The comparison is processed 
assuming an average speed of a vehicle is 50 km/h and the total fixed costs per year are €70 200. 

Table 2 
Impact of the change in driving performance on the unit fixed costs 

Country 
Maximal amount of driven hours in 

two consecutive weeks 
Ratio of fixed costs per one kilometre 

European Union, 
countries of AETR 

90 0.600 €/km 

USA 148 0.365 €/km 
Canada 147 0.367 €/km 
Australia 144 0.375 €/km 
New Zealand 166 0.325 €/km 

Source: self-processed 
If we assume the same variable costs, that are dependent on travelled distance, regime of 

drives in the EU causes that the price of delivery is increased by almost 100% higher ratio of fixed 
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costs per kilometre. Given fact also evokes higher demand for labour and amount of vehicles, which 
are necessary to operate, in order to satisfy required demand [11, p.506]. 

Ratio of transportation costs and the total price of goods 
Transportation as a human activity serves in order to satisfy the need for movement of 

people and tangible holdings. The movement is realized in three basic phases of reproductive 
process:  
 Transportation in the sphere of production – satisfies the needs evoked by production 

technology, division of activities and especially by cooperation and specialization of production 
among individual phases of production until the final product is made. 

 Transportation in the sphere of circulation – satisfies the need for movements necessary for 
realization of economical circulation (its progress in process of factual movement of commodity 
flow as well as in terms of time, serving both ends of reproductive process, it means both 
production and consumption). 

 Transportation in the sphere of consumption - satisfies the need for movement of products that 
have already entered the consumption, in case that consumer has changed the place of 
consumption in time and space and in case of relocation of tangible holdings, the consumer is 
allowed to continue in the consumption [13, p.33]. 

Product is therefore in the process of production, since its creation until it is sold to the final 
consumer and was transported more than once. Every product that ends up in the hands of a 
customer must somehow be transported to this customer. For production of the product it is 
necessary to have material (raw material) from which the product is made. Material must be also 
transported to the production. That is why the price of the product includes also transportation costs.  

To calculate the exact amount of the price that represents transportation costs is quite 
difficult. Most of the studies are concerned with finding out what is the proportion of the price 
represented by logistic costs. The result of the studies is that logistic costs represent significant part 
of the total price of the product. This proportion is in the range of 17.5 – 25%. In the field of the 
logistics of fast-moving goods this proportion represents up to 50% [14, p. 538]. 

According to the announcement of Commission of the European Communities called 
Freight Transport Logistics in Europe – the key for sustainable mobility, the logistic costs represent 
10 – 15% of the total costs of the product [6]. According to the Association of Air Transport the 
transportation accounts for 29.4% of the logistic costs [15, p. 1658].  

If we suppose that logistic costs represent 10 – 20% of the product price and transportation 
represents one third of these costs, we come to the result that the transportation comprises from 
3.33% to 8.33% of the price of the product. 

In many companies transportation represents the highest logistic costs and in some products 
it can represent significant proportion of selling price. Examples of such products are the products 
with low value when expressed by mass unit e.g. basic raw materials – sand, gravel and coal etc. On 
the other hand, the transportation costs of the products like computers, copy machines, mobile 
phones and other electronic components will represent only small percentage of selling price [13, 
p.35]. According to the project called The Geography of Transport System, that is also know on the 
web as transport geography, it is nothing unusual when the transportation costs represent 10% of the 
production costs of the product [12]. 

Even though there is not the exact sameness between the studies, which are concerned with 
finding out what is the proportion of the logistic costs and the transportation costs, we can say that 
the transportation comprises 3 - 10% of the total product price (depends on the type of the product). 

Relationship between the road freight transport performance and country´s GDP 
Since there are no entire statistical data in Eurostat, the relationship between the road freight 

transport performance and gross domestic product is analysed on the basis of available statistical 
data from the US and Australia. Based on the available data (U.S. Department of Transportation, 
2013), (Australian Government, 2013) the dependence function for the US (Figure 1) and Australia 
(Figure 2) was created. 
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As we can see in given tables, transportation takes part in creation of GDP up to the amount 
of 3% while about 1% of GDP is created by road freight transport. The graphs show us that there is 
a strong dependence between the transportation and GDP. 

Conclusion 
Based on the given facts we can state that in order to support the growth of GDP it is 

necessary to ensure such entrepreneurship environment in transportation, that it will create the 
conditions supporting the growth of the GDP. Restrictions in transportation either caused by driving 
prohibition or by prohibition of the time in serving of the vehicles of freight transport, indirectly 
restrict also the growth of GDP. Listed statement may be applied also in social legislation of road 
transport. If the member states of the EU significantly limit the performance of drivers in 
comparison with other countries, it is necessary for the assurance of the same performance to 
deploy more drivers which increases the costs of a carrier [16, p.721]. 

 
Figure 1. Relationship of transportation and national economy of the USA 

Source: self-processed 

 
Figure 2. Relationship of transportation and national economy of Australia 

Source: self-processed 
On the other hand, deficit in amount of drivers can cause the limitation of performance of 

the vehicle what also results in increased price of transportation. If considering the transportation to 



 257

represent particular proportion of the total price of the product, then social legislation of road 
transport can have an impact on the products of the EU and so they will be produced more costly 
than the products of compared countries. Such development may eventually have negative impact 
on the growth of GDP. 
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В статье рассмотрен опыт стимулирования арбитражных управляющих в странах СНГ, выявлены 
основные мотивирующие факторы – размер оплаты услуг и штрафы. Предложены пути повышения 
эффективности деятельности арбитражных управляющих за счет стимулирующих методов. 
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Система банкротства обусловлена высокой степени конфликтности между лицами, 
принимающими решение, в деле о банкротстве. В связи с этим возникает необходимость в 
управлении ходом процедур банкротства. Деятельность АУ опосредована рамками дела о 
банкротстве, в отличии от должника и кредиторов, которые преследуют собственные 
интересы. Таким образом, арбитражный управляющий (далее – АУ) является ключевой 
фигурой в системе управления банкротством.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в зависимости от того на сколько 
качественно АУ выполняет свою работу, может быть вынесено разное решение, касаемо 
рассматриваемого дела. Так же, не мало важным является оплата вознаграждения АУ. 
Данные вопросы являются актуальными и важными для всех участников, вовлечённых в 
процедуры, применяемые в делах о банкротстве. 

Целью данной статьи является определение существующих механизмов 
стимулирования арбитражных управляющих и путей их улучшения. 

Объектом исследования является деятельность арбитражного управляющего, 
предметом –пути повышения эффективности его деятельности. 

В ходе исследования установлено, что одним из наиболее эффективных стимулов для 
арбитражного управляющего является размер оплаты услуг в процедуре банкротства. 

В разных странах регулирование размера оплаты услуг осуществляется по-разному. 
Для западных стран понятие «регулирование размера оплаты услуг» не свойственно, 

так как данный вопрос успешно регулируется рынком, сформировавшимся и устоявшимся в 
течение длительного периода. 

Законодательством стран бывшего Советского Союза предусмотрены ограничения и 
особая процедура определения размера оплаты услуг арбитражного управляющего. 

По нашему мнению это связано со следующими факторами: 
 институт банкротства в данных странах еще не устоялся, поэтому государство должно 
помогать реализовывать некоторые функции рынка, в том числе и ценообразование данного 
вида услуги; 
 процессы приватизации в странах бывшего Советского Союза не оформлены до конца, 
существуют проблемы юридической ликвидации предприятий имеющих значительный 
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размер кредиторской задолженности, активы которых по различным причинам переданы 
ранее другим субъектам хозяйствования; 
 в исследуемых странах значительная часть имущества принадлежит государству и 
муниципалитетам, поэтому государство в большинстве процедур банкротства является 
стороной процесса, поэтому ограничение размера оплаты услуг непосредственно связано с 
защитой интересов государства. 

Анализ институтов банкротства стран СНГ показал, что наибольшее развитие он 
получил в России и Украине. Поэтому основное внимание при анализе систем 
стимулирования уделено именно этим странам. 

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности» от 26.10.2002 №127-ФЗ [1], 
Арбитражный управляющий определяется как гражданин Российской Федерации, 
являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих (далее СРО 
АУ).  

На сегодняшний день в России 9160 арбитражных управляющих зарегистрированных 
в СРО (в настоящее время насчитывается 57 саморегулируемых организаций) и 438 АУ 
существуют вне СРО [2]. 

В Украине действуют примерно 1700 арбитражных управляющих, но членство их в 
СРО (5 организаций) обязательно формально, так как регулирующие функции у СРО 
отсутствуют. 

Таблица 1 
Размер процентов по вознаграждению арбитражного управляющего в зависимости от 

стадии процесса о банкротстве 
сумма процентов, в зависимости от балансовой стоимости активов 

Процесс 
банкротства 

до 
250 
тыс. 
руб. 

от 250 тыс. до 
1 млн. руб. 

от 1 
млн. до 
3 млн. 
руб. 

от 3 
млн. до 
10 млн. 
руб. 

от 10 
млн. до 

100 
млн. 
руб. 

от 100 
млн. 
руб. до 

300 млн. 
руб. 

от 300 
млн. до 
1 млрд. 
руб. 

более 1 
млрд. 
руб. 

Наблюдение 4% 
10 тыс. руб. и 

2 % суммы 
превышения 

20 тыс. 
и 1 % 

45 тыс. 
руб. и 
0,5% 

80 тыс. 
руб. и 
0,3% 

350 тыс. 
руб. и 
0,2% 

750 
тыс. 
руб. и 
0,01% 

820 тыс. 
руб. и 

0,001% 

Финансовое 
оздоровление 

4% 
10 тыс. руб. и 

1 % суммы 
превышения 

17,5 
тыс. 
руб. и 
0,5% 

27,5 
тыс. 
руб. и 
0,2% 

41,5 
тыс. 
руб. и 
0,1% 

131,5 
тыс. и 
0,05% 

230,5 
тыс. 
руб. и 
0,01% 

301,5 
тыс. руб. 

и 
0,001% 

 
в случае прекращения дела о банкротстве 

в случае открытия конкурсного 
производства 

Внешнее 
управление 

8% от сумм, направленных на погашение 
требований кредиторов 

3% прироста чистых активов должника 
за время проведения данной процедуры 

 
в случае 

удовлетворения 75% 
требований 

в случае 
удовлетворения 

более 50% 

в случае 
удовлетворения 

25% и более 

в случае 
удовлетворения 
менее 25% 

Конкурсное 
производство 

7% от размера 
удовлетворённых 

требований 

6% от размера 
удовлетворённых 

требований 

4,5% от размера 
удовлетворённых 

требований 

3% от размера 
удовлетворённых 

требований 
Источник: составлено автором на основании источника [1] 
 

Основным стимулом арбитражного управляющего является вознаграждение.  
Согласно Федеральному закону «О несостоятельности» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, 

Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на 
возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве [2]. 

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, 
состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для: 
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- временного управляющего –30000 руб. в месяц; 
- административного управляющего – 15000 руб. в месяц; 
- внешнего управляющего – 45000 руб. в месяц; 
- конкурсного управляющего – 30000 руб. в месяц. 
Собранием кредиторов может быть установлено дополнительное вознаграждение 

арбитражного управляющего. 
Сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается в 

течение десяти календарных дней с даты завершения процедуры. Она зависит от стадии дела 
о банкротстве и рассчитывается от балансовой стоимости активов, как представлено в табл. 
1. 

В Украине предусмотрен минимальный уровень вознаграждения – 2 минимальные 
заработные платы, что эквивалентно сумме около 12000 руб., максимальный уровень 
ограничен средней заработной платой руководителя [3]. Вместе с тем дополнительное 
вознаграждение четко не прописано и используется редко. 

Если рассмотреть опыт Беларуси, то можно отметить следующее. 
Вознаграждение управляющего состоит из [4]: 

 основного вознаграждения, назначаемого хозяйственным судом за каждый месяц 
осуществления управляющим своих полномочий. Основное вознаграждение – минимальное 
вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с [5]; 
 дополнительного вознаграждения, назначаемого хозяйственным судом по результатам 
деятельности управляющего по предложению собрания кредиторов. 

Основное вознаграждение назначается хозяйственным судом на основании 
заявленного управляющим ходатайства, к которому прилагаются: 
  отчет о проделанной управляющим работе за прошедший месяц с указанием перечня 
работ и даты их выполнения; 
  расчет причитающегося в соответствии с настоящим Положением основного 
вознаграждения управляющему. 

Хозяйственный суд назначает основное вознаграждение управляющему в 
зависимости от фактических результатов, достигнутых управляющим в процедурах 
банкротства, которые оцениваются хозяйственным судом. 

Размер основного вознаграждения рассчитывается по следующей формуле [5]: 

корсчбсотрв КККБ ***Ов                                  (1) 

где  Ов – размер основного вознаграждения; 
Бв – базовая величина; 
Котр – коэффициент увеличения базовой величины в зависимости от отрасли 

(подотрасли) экономики, к которой отнесен основной вид деятельности должника; 
Ксчбс – коэффициент для определения размера основного вознаграждения в 

зависимости от списочной численности работающих и балансовой стоимости имущества 
(активов) должника; 

Ккор – корректирующий коэффициент для определения размера основного 
вознаграждения в процедурах банкротства. 

Выплата основного вознаграждения управляющему производится ежемесячно. 
Дополнительное вознаграждение может быть назначено хозяйственным судом за 

каждый месяц деятельности управляющего при наличии следующих факторов [4]: 
  уменьшение размеров дебиторской задолженности путем истребования ее в денежной 
форме и взыскания штрафных санкций – до 5 процентов от размера взысканной дебиторской 
задолженности и штрафных санкций; 
  удовлетворение требований кредиторов третьей и последующих очередей в соответствии 
с планом санации или планом ликвидации и реестром требований кредиторов – до 5 
процентов от суммы удовлетворенных требований кредиторов; 
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  выявление и взыскание имущества должника, неучтенного в составе имущества 
должника на момент открытия конкурсного производства, – до 10 процентов от стоимости 
взысканного имущества. 

Дополнительное вознаграждение назначается и выплачивается управляющему при 
отсутствии у должника просроченной задолженности по внеочередным платежам на конец 
месяца и удовлетворении в рассматриваемом периоде требований по реестру требований 
кредиторов в соответствии с планом санации или планом ликвидации. 

Таким образом, в белорусском законодательстве предусмотрена зависимость оплаты 
услуг арбитражного управляющего и результата, что проявляется в наличие факторов, 
влияющих как на размер основного, так и на размер дополнительного вознаграждения (хотя 
на практике существуют проблемы определения судами параметров формулы (1)). 

Помимо вознаграждения, на АУ может воздействовать ряд нематериальных стимулов: 
 повышение уровня квалификации; 
 стажировка;  
 тренинги; 
 повышение престижа; 
 другое. 

По мимо положительных стимулов существуют и негативные [6-7]. 
Арбитражный управляющий должен выполнять свою деятельность в рамках 

установленных правил и законов.  
СРО может применять дисциплинарные взыскания к своим членам, которые были 

утверждены СРО. 
В случае выявления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным 
саморегулируемой организацией, членом которой он является, в том числе установленным 
саморегулируемой организацией требованиям к компетентности, добросовестности и 
независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих 
утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших 
после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве 
постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих принимает решение об обращении в арбитражный суд с 
ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве.  

Также, дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении следующих мер 
дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего арбитражного управляющего – члена 
саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего 
сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение арбитражному управляющему – члену саморегулируемой организации 
замечания; 

3) вынесение арбитражному управляющему – члену саморегулируемой организации 
предупреждения с оповещением об этом публично на корпоративном веб-сайте 
саморегулируемой организации; 

4) приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего – члена 
саморегулируемой организации в арбитражный суд для утверждения в деле о 
несостоятельности (банкротстве) сроком до 6 месяцев; 

5) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, 
подлежащая рассмотрению Советом саморегулируемой организации. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 
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1. Арбитражный управляющий, является связующим звеном, между участниками 
процесса банкротства и принимает участие во всех процессах дела о несостоятельности 
организации. 

2. Стимулирование — это совокупность требований и соответствующая им 
система поощрений и наказаний. Стимулирование предполагает наличие у органов 
управления набора благ, способных удовлетворить значимые сегодня и сейчас потребности 
работника и использовать их в качестве вознаграждения за успешную реализацию трудовых 
функций. Что касается дел стимулирования арбитражного управляющего, то к нему могут 
применяться все возможные формы поощрения (материальные и нематериальные). Также 
необходимо помнить, что наказание тоже является одной из форм стимулирования труда. 

3. Основным стимулом арбитражного управляющего является его заработок, 
который он получается, в результате проведения своей профессиональной деятельности. В 
случае не выполнения своих обязанностей, либо нарушения законодательства, к АУ могут 
применяться различные дисциплинарные взыскания. В плоть, до лишения лицензии на 
проведения арбитражной деятельности. 

4. Согласно законодательству стран СНГ оплата труда АУ состоит из 
фиксированной суммы и суммы процентов. С одной стороны, это упрощает расчёты его 
вознаграждения, а с другой стороны, такой подход имеет меньший стимул к качеству 
осуществления профессиональной деятельности. Поэтому, как дополнительная мотивация, 
для может быть предусмотрено дополнительное вознаграждение. 

5. Стимулирование труда в мире строиться на одинаковых теориях мотивации 
труда. Отличие состоит в их применение на практике. Чаще всего это зависит от 
национальных традиций, менталитета людей, ценностей станы. 

6. Во всех исследуемых странах оплата услуг арбитражного управляющего 
складывается из двух компонент. В Беларсуи размер основного вознаграждения связан 
прежде всего с размером предприятия, в Украине и России размер основного 
вознаграждения ограничен снизу и связан со средней заработной платой директора 
предприятия-должника (банкрота). 

7. Размер дополнительного вознаграждения в Беларуси связан с результатом 
деятельности арбитражного управляющего и может ежемесячно пересматриваться, в 
Украине и России дополнительное вознаграждение определяется комитетом кредиторов, 
зачастую исходя из личных договоренностей; связь между вознаграждением и результатом 
деятельности арбитражного управляющего отсутствует. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать следующие предложения: 
1. Необходимо пересмотреть размер минимального вознаграждения в странах 

СНГ, так как он не всегда выполняет стимулирующую функцию и, как следствие, побуждает 
арбитражного управляющего к поиску иных источников дохода; 

2. Размер основного вознаграждения в странах СНГ необходимо связать с 
размером предприятия, так как размер заработной платы директора, другие факторы не 
всегда отображают сложность конкурсного процесса; 

3. При определении размера дополнительного вознаграждения в необходимо 
исходить из ретроспективы, так как это реализовано в Беларуси, что будет являться 
дополнительным стимулом для арбитражного управляющего. 
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защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от 
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Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена теоретической и практической 
значимостью вопросов, связанных с государственным принуждением, которое представляет 
собой сложное социально-правовое явление. Государственное принуждение обладает 
качественным своеобразием. Оно имеет объективно-закономерный характер, обусловленный 
целями государственного управления. С изменением целей сообразно трансформируется и 
содержание государственного принуждения. За последние годы накопился опыт, 
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свидетельствующий, что движение России по пути прогрессивного развития возможно лишь 
на демократической основе и должно быть ориентировано на утверждение истинно 
правовых начал в общественной жизни. В связи с этим возникает потребность по-новому 
взглянуть на само существо власти, пределы распространения ее принуждения, 
соразмерность, необходимость и достаточность. Принуждение как феномен социальной 
жизни является закономерно обусловленным, и от его роли в формировании правовых, 
государственных и общественных институтов зависит уровень демократичности, социальной 
справедливости, гражданской свободы и формального равенства в обществе. Реализация 
государственного принуждения тесно связана с вопросами охраны общественного порядка, 
борьбы с преступностью, защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств , что 
на данном этапе развития нашего общества приобретает первостепенное значение. С этой 
точки зрения постановка и исследование вопроса о том, как и кем, государственное 
принуждение должно быть реализовано в тех условиях, в которых находится современное 
российское общество, имеют большое теоретическое и, что не менее важно, практическое 
значение. 

Для нормальной жизни любого общества необходим определенный порядок, 
урегулированность общественных отношений, которые достигаются с помощью социальных 
норм, определяющих правила поведения людей.   Однако эти нормы действуют лишь тогда, 
когда они выполняются. Необходимость    сообразования каждым   членом   общества   своих 
поступков с установленными в   нем правилами поведения, а также   осознание им 
возможности   наступления неблагоприятных последствий в   случае их нарушения 
обусловливает существование    такого   общественного   явления, как    государственное 
принуждение. 

Государственное принуждение - осуществляется на основе   закона 
Государственными органами, иными уполномоченными   на   то   организации, 
должностными   лицами   физическое, психическое, имущественное    или организационное 
принуждение в целях соблюдения и исполнения правовых предписаний.  Принуждение 
существует в любом человеческом обществе    и является одним из необходимых методов 
поддерживания в нём организованности и порядка. Сущность принуждения сводится к 
такому воздействию, в результате которого человек ведёт себя вопреки своей воле, но в  
интересах  общества  и государства.  Принуждается  член  общества  к  исполнению  
обязанностей,   к соблюдению запретов. В течение  столетий  право  и  насилие  
отожествлялись, особенно - в обыденном сознании, с правом всегда связывалась готовность  
его отстаивать. И не случайно богиня  правосудия  Фемида  держит  в  одной  руке весы, на 
которых взвешивается право, а  в  другой  -  меч,  как  символ  его защиты, силы. По 
образному выражению Р. Иеринга, «меч без весов  есть  голое насилие, весы без меча - 
бессилие права». В  литературе  есть  точка   зрения,   что   если   законодательство 
последовательно  и  четко  выражает  идею  справедливости  и   свободы,   то 
государственное принуждение к соблюдению юридических норм будет  оправданным и в 
свою очередь справедливым, если же нет, то оно превращается в  произвол. Без  
принуждения  не может обойтись ни одно государство. Оно выражает  негативную реакцию  
общества,  граждан  на  неприемлемый  для  них  вариант  поведения, который выбрала и 
которому следует то или  иное  лицо.   

Государственное   принуждение,   осуществляемое   правовым государством, имеет 
некоторые особенности.  Оно,  во-первых,  служит  защите интересов    граждан,    
государства,    общества,    во-вторых,    является вспомогательным, дополнительным 
методом управления обществом, в-третьих, осуществляется в  закрепленной  нормативно-
правовыми актами процедурной форме, в четвёртых, оно не  носит  характера  истязания,  
не  ставит  целью причинять физические и иные страдания правонарушителю, а  направлено,  
прежде всего, на воспитание добропорядочного гражданина. 

Государственное принуждение разнообразно по видам и  охватывает: а) 
предупреждения правонарушений и иных нежелательных для личности  и  общества 
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явлений;  б)  пресечение  правонарушения  (как правило, законные насильственные  действия  
по  прекращению  противоправного поведения - задержание правонарушителей, арест 
преступника, изъятие  у  него орудий преступлений и т.д.); в) правовосстановление, то есть  
восстановление ранее нарушенных  прав  гражданина  (возвращение  имущества,  
восстановление доброго имени и  др.);  г)  юридическую  ответственность,  заключающуюся  
в возложении на правонарушителя определённых лишений (лишение свободы, штраф  и др.). 
Государственное принуждение - это средство защиты интересов общества, вынужденная 
реакция на антиобщественные действия, вся принудительная деятельность регулируется 
правом. В  этих  актах  права установлены  виды  и  размеры  принудительных   мер, 
основания их применения, определены субъекты юрисдикционной  деятельности  и их 
компетенция, порядок осуществления принуждения, права граждан на  защиту. [1; с.229-
236]. Чем чётче  и  яснее  (полнее)  регламентирована  процедура  государственного 
принуждения, тем надёжнее правовые  гарантии  прав  и  свобод  граждан,  тем меньше 
возможностей для злоупотребления властью должностными лицами. 

К правовым формам государственного принуждения относятся следующие группы 
мер: 1) меры юридической ответственности; 2) меры защиты субъективных прав и 
исполнения юридических обязанностей; 3) превентивные меры (меры защиты правопорядка, 
меры предупреждения, меры пресечения, меры безопасности, меры превенции в условиях 
специальных правовых режимов и меры ограничения права). 

Так, например, для выполнения возложенных на полицию обязанностей по защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства 
от противоправных посягательств Федеральный закон «О полиции» наделил сотрудников 
полиции правами по применению различных мер государственного принуждения 
закрепленных в главе 4: задержание (ст. 14); вхождение (проникновение) в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и территории (ст.15); оцепление (блокирование) участков 
местности, жилых помещений, строений и других объектов (ст.16); формирование и ведение 
банков данных о гражданах (ст.17). Особое место среди них занимают меры принуждения 
сопряженные с высоким риском наступления тяжких и необратимых последствий, вплоть до 
лишения человека жизни это право сотрудника на применение физической силы (ст.20), 
специальных средств (ст.21) и огнестрельного оружия (ст.23), зафиксированные в главе 5 
закона [2; с.160-163.]. В правовом регулировании применения сотрудниками полиции 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия законодатель отразил 
принципиальные требования международно-правовых актов. Органы правопорядка во всем 
мире при выполнении возложенных на них государством задач имеют право, а в отдельных 
случаях и обязанность применять силу и огнестрельное оружие. Применяя силу или 
огнестрельное оружие, сотрудник правоохранительного органа должен руководствоваться, 
прежде всего, статьей 3 Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей право 
людей на жизнь, свободу и безопасность. Дальнейшее развитие эти нормы получили в 
соответствующих статьях Международного пакта о гражданских и политических правах 
(ст.6.1 и 9.1), а также в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(ст.2).  

Еще одним важным документом, регламентирующим порядок использования силы 
органами правопорядка, являются «Основные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка», принятые в 1990 году VIII 
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. И 
хотя Основные принципы не относятся к категории документов, являющихся 
международными соглашениями они, тем не менее, представляют собой руководство для 
государств – членов ООН в части организации ими должной подготовки сотрудников 
правоохранительных структур и выполнения последними своих служебных обязанностей. 

Действующее законодательство России: Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон «О полиции», - определяет принципы, которыми следует 
руководствоваться при применении физической силы, специальных средств, огнестрельного 
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оружия, боевой и специальной техники. Сейчас попробуем разобраться, что собой 
представляют понятия: физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие. 

Термин «физическая сила» используемый в законодательстве давно известен 
отечественной правовой теории и практике. Физическая сила - это не сопровождающиеся 
применением специальных средств и огнестрельного оружия физические действия 
сотрудника, направленные против отдельных лиц либо имущества и состоящие в 
ограничении телесной неприкосновенности этих лиц, свободы их действий, передвижения 
или распоряжения какими-либо предметами, а так же в повреждении или временном изъятии 
принадлежащего кому-либо имущества в целях прекращения активного противоправного 
поведения данных лиц… [3; с.294].  

Содержание этого термина Федеральный закон «О полиции» не раскрывает, указывая 
лишь на «боевые приемы борьбы» как на разновидность физической силы. «Боевые приемы 
борьбы», включают в себя насильственные действия, состоящие в причинении лицу, против 
которого они применяются, боли или телесных повреждений. Применение сотрудником 
полиции ударных, удушающих, бросковых и болевых приемов признается правомерным 
только в том случае, если причиненный вред явился соразмерным силе оказываемого 
противодействия, т.е. не оказался явно, очевидно для всех, в том числе и для сотрудника 
полиции, чрезмерным в данной ситуации. В противном случае может встать вопрос о 
нарушении положений ст. 22 Конституции Российской Федерации в том, что «каждый имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность», а также соответствующих статей УК РФ 
(ст. 285, 286) со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Условиями законности применения физической силы  сотрудником полиции закон 
определяет: «если не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на 
полицию обязанностей», а также в четко указанных случаях:1)для пресечения преступлений 
и административных правонарушений; 2) для доставления в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, 
в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц; 3) для преодоления противодействия законным 
требованиям сотрудника полиции. [4; ст.20]. Следует подчеркнуть, что в комбинации 
применяемых полицией методов убеждения и принуждения на первом месте должно быть 
именно убеждение, разумеется, тогда, когда оно возможно и уместно. Именно 
психологическое   воздействие на разум и чувства правонарушителя позволяют в 
большинстве случаев снять остроту конфликта с законом, предотвратить дальнейшее 
негативное развитие событий и, в частности, причинение вреда как правонарушителю, так и, 
возможно, сотрудникам полиции [5; с.228-233]. Однако одновременно они должны быть 
готовы и к другому варианту ситуации, сопряженному с активным противоправным 
поведением нарушителя  и необходимостью воздействия на него в допустимых пределах. 

При необходимости применения физической силы (а это, как правило, первый этап из 
возможных активных действий должностных лиц по поддержанию правопорядка) должен 
применяться общий принцип – минимальной необходимости и достаточности применяемых 
мер физического воздействия на правонарушителя.  

Использование физической силы может быть оправдано при отказе соответствующих 
лиц от выполнения тех законных требований должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, которые если характеризовать их в самой общей форме, предполагают 
немедленное совершение адресатом каких-либо односложных физических действий. При 
таком подходе сотрудник правопорядка не вправе будет применять силу к лицам, 
отказывающимся, например, дать необходимые объяснения и справки или провести ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и т.д.  

Применение физической силы для пресечения преступлений и административных 
правонарушений, совершаемых в форме невыполнения юридически обязательных для 
данных субъектов действий (например, злостное уклонение от уплаты алиментов, 
управление транспортным средством без документов,  выгул собак в общественном месте 
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без поводка и т.п.), если и может мыслиться, то лишь в качестве телесного наказания. 
Понятно, что такой подход противоречит принципам гуманизма и уважения, прав человека. 
Силою можно, действительно, помешать совершению запрещенного деяния, но принудить 
человека силою к совершению какого-либо положительного действия невозможно. Отсюда 
следует, что, прежде чем применять физическую силу, сотрудник полиции должен убедиться 
в отсутствии или в несостоятельности доступных ему «мирных» способов достижения 
законных целей [6; с.263-270]. 

Специальные средства - это технические устройства (предметы, изделия, вещества), а 
также служебные животные (собаки), которые специально предназначены для оказания 
непосредственного воздействия на человека или какие-либо материальные объекты в целях 
успешного выполнения  сотрудниками полиции функций по обеспечению правопорядка, 
обеспечения защиты  и охраны здоровья граждан, их личной безопасности.  

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона о полиции сотрудник полиции имеет право 
применять следующие специальные средства: палки специальные; специальные газовые 
средства; средства ограничения подвижности (при отсутствии средств ограничения 
подвижности сотрудник полиции вправе использовать подручные средства связывания); 
специальные окрашивающие и маркирующие средства; электрошоковые устройства; 
светошоковые устройства; служебных животных; световые и акустические специальные 
средства; средства принудительной остановки транспорта; средства сковывания движения; 
водометы; бронемашины; средства защиты охраняемых объектов (территорий), 
блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные действия; средства 
разрушения преград. 

Перечень специальных средств, состоящих на вооружении полиции, а также правила 
их применения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
октября 2001 г. № 731. Следовательно, перечень специальных средств, содержащихся в 
законе и казавшийся исчерпывающим, таковым на самом деле не является и может быть 
дополнен подзаконными актами. В свою очередь «правила применения» специальных 
средств на деле могут означать корректировку оснований и порядка их использования 
полицией в ущерб правам граждан, которые имеют право знать абсолютно все случаи 
применения специальных средств против них.  

Закон предусматривает возможность, а не необходимость применения специальных 
средств, а это означает, что каждый случай их применения должен быть объективно 
обоснован конкретной ситуацией правонарушения. Как правило, применение специальных 
средств является допустимым и законным только тогда, когда имеют место активные 
насильственные действия. Пассивное поведение правонарушителя (неповиновение) не 
является основанием для их применения. Применение специальных средств для отражения 
нападения на граждан и сотрудников полиции допустимо при условии, что нападение 
является реальным, а не предполагаемым или мнимым; действия «на упреждение» не 
допустимы, незаконны и могут рассматриваться как превышение должностных  полномочий. 

Очевидно, что соблюдение полицией прав граждан при применении специальных 
средств, не указанных в Федеральном законе «О полиции», обеспечивается лишь 
минимумом юридических гарантий, а именно обязательностью действовать в соответствии с 
положениями законодательства о необходимой обороне и крайней необходимости. 
Применительно к каждому состоящему на вооружении полиции специальному средству 
Закон предусматривает три группы оснований применения.  

Во-первых, это основания, перечисленные в ч. 1 ст. 21 Закона о полиции: 1) для 
отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 2) для пресечения 
преступления или административного правонарушения;3) для пресечения сопротивления, 
оказываемого сотруднику полиции; 4) для задержания лица, застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться; 5) для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление; 6) для доставления в полицию, конвоирования и 
охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному 
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наказанию в виде административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в 
случае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим 
или себе; 7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 8) для пресечения 
массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение 
транспорта, работу средств связи и организаций; 9) для остановки транспортного средства, 
водитель которого не выполнил требование сотрудника полиции об остановке; 10) для 
выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или административные 
правонарушения; 11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 
граждан, совершающих противоправные действия.  

Во-вторых, основания, предусмотренные ст. 23 Закона о полиции (согласно ч. 3 ст. 21 
Закона сотрудник полиции имеет право применять специальные средства во всех случаях, 
когда настоящим Федеральным законом разрешено применение огнестрельного оружия). 

В-третьих, иные основания, т.е. те, которые не предусмотрены Законом о полиции, но 
связаны с обстоятельствами, исключающими преступность деяния (ст.ст. 37-42 УК РФ).   

Порядок обеспечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
специальными средствами, порядок выдачи, применения, учета, хранения, 
транспортирования и уничтожения специальных средств, а также порядок и сроки 
проведения их опытной эксплуатации определяются МВД России. В точном соответствии с 
«Основными принципами применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка» Федеральный закон о полиции, в отличие от своих 
аналогов в странах ближнего зарубежья, запретил вооружать полицию «специальными 
средствами, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником 
неоправданного риска» (ч. 2, ст. 18).  

В наборе возможных средств и способов силового воздействия Закон о полиции 
позволяет вооружать сотрудника полиции не только специальными средствами, но и 
огнестрельным оружием, понятие и виды которого установлены Федеральным законом «Об 
оружии»   от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ. В ст.1 этого закона говориться, что под оружием 
понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой 
или иной цели, подачи сигналов, а под огнестрельным оружием понимается оружие, 
предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 
движение за счет энергии порохового или иного заряда. Огнестрельное    оружие    -   
оружие,   предназначенное   для механического  поражения  цели  на расстоянии метаемым 
снаряжением, получающим  направленное  движение  за  счет энергии порохового или иного 
заряда [7; № 523-ФЗ]. 

Применение оружия сотрудником полиции с одной стороны повышает эффективность 
его властных мер принуждения, так как оружие является «нешуточным аргументом» для 
пресечения действий правонарушителя и обеспечения законности, а с другой стороны - 
непродуманное применение оружия подрывает авторитет государства и веру в законность. 
Поэтому применение огнестрельного оружия, даже при наличии оснований, является 
крайней мерой и это положение нормативно закреплено в ст. 9 «Основных принципов 
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка»: «Должностные лица по поддержанию правопорядка не применяют 
огнестрельного оружия против людей, за исключением случаев самообороны или защиты 
других лиц от неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения или с целью 
предотвращения совершения особо серьезного преступления, влекущего за собой большую 
угрозу для жизни, с целью ареста лица, представляющего такую опасность, 
сопротивляющегося их власти, или с целью предотвращения его побега и лишь в тех 
случаях, когда менее решительные меры недостаточны для достижения этих целей. В любом 
случае преднамеренное применение силы со смертельным исходом может иметь место лишь 
тогда, когда оно абсолютно неизбежно для защиты жизни». Этот основополагающий 
принцип нашел свое закрепление в   ст. 23 Федерального закона «О полиции», определившей 
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исчерпывающий перечень случаев возможного применения огнестрельного оружия 
сотрудником полиции:  1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 2) для пресечения 
попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, 
специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции; 3) для 
освобождения заложников; 4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья 
или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не 
представляется возможным; 5) для задержания лица, оказывающего вооруженное 
сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 
находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
ядовитых или радиоактивных веществ; 6) для отражения группового или вооруженного 
нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и 
муниципальных органов, общественных объединений, организаций и граждан; 7) для 
пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в 
совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения 
попытки насильственного освобождения указанных лиц.  Сотрудник полиции также имеет 
право применять огнестрельное оружие: 1) для остановки транспортного средства путем его 
повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные 
требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и 
здоровью граждан;2) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 
граждан и (или) сотрудника полиции; 3) для разрушения запирающих устройств, элементов и 
конструкций, препятствующих проникновению в жилые и иные помещения по основаниям, 
предусмотренным статьей 15 настоящего Федерального закона; 4) для производства 
предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем 
производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении. Перечень случаев 
возможного применения огнестрельного оружия является исчерпывающим и сотрудники 
полиции не вправе использовать его для достижения иных целей, не предусмотренных 
Законом. 

Все основания применения полицией огнестрельного оружия делятся на две группы. 
В первой группе оснований (ч. 1 ст. 23) объектом воздействия выступает непосредственно 
само лицо, совершающее общественно опасное деяние. Во втором случае (ч. 3 ст. 23) 
объектом воздействия оказываются психика человека, животное, транспортное средство, 
запирающее устройство. При использовании второй группы оснований выстрел не может 
быть направлен на причинение человеку ранения или смерти. Все иные допускаемые 
законодательством манипуляции с огнестрельным оружием - обнажение, приведение в 
боевую готовность, угрозы оружием (словесные или путем демонстрации оружия, но без 
производства выстрела), употребление оружия в качестве предмета для нанесения ударов, 
стрельба в тире, а также производство   выстрела   в   случаях,   когда   отсутствуют   
основания, предусмотренные Законом о полиции, но сотрудник полиции находится в 
состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, и т. д., применением огнестрельного оружия 
по смыслу статей 23 и 24 Закона о полиции не являются [8; с.224-225.]. 

Правовыми основами применения должностными лицами по поддержанию 
правопорядка огнестрельного оружия являются такие международно-правовые и 
внутригосударственные правовые акты как: 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: Принят  
Генеральной Ассамблей ООН от 17 декабря 1979 г. (ст. 3); 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка: Приняты восьмым Конгрессом ООН по 
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предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа 
— 7сентября1990 г.;  

Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г. с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ. ст. 18-24; 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от  2 апреля 2014 года N 58-ФЗ. ст. 29-31; 

Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 523-ФЗ; 

Постановление Правительства  Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 
1314(ред. от 11.10.2012)«Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и 
иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных 
военизированных организациях»;  

Приказ МВД России № 80 от 29 января 2008 г. (с изменениями на 11 марта 2012 г.) 
«Об утверждении Устава патрульно-постовой службы полиции» ст. 260 – 263; [9; С.73-77]. 

Приказ МВД РФ от 17 ноября 1999 г. N 938 «Об утверждении Инструкции о порядке 
выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных 
средств сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации на постоянное 
хранение и ношение»;  

Приказ МВД России № 13 от 12 января 2009 г. «Об утверждении Инструкции по 
организации снабжения, хранения, учета выдачи (приема) и обеспечения сохранности 
вооружения и боеприпасов в органах внутренних дел Российской Федерации». 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что государственное принуждение и 
его обеспечение органами внутренних дел должно основываться на юридически 
обязательном предписании, исполнение которого гарантируется государством. Обеспечивая 
реализацию государственного принуждения органы внутренних дел, несмотря на большую 
жесткость в сравнении с применением данного принуждения другими органами управления, 
не имеют цели причинить человеку, хотя и преступившему закон, физические или 
нравственные страдания, ущемить его права и свободы, унизить достоинство. Одной из 
существенных особенностей применяемых полицией (равно и другими службами органов 
внутренних дел) в ходе реализации государственного  принуждения является 
предоставление ей исключительного права применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие.  При применении физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия должностные лица органов внутренних дел, обеспечивая 
реализацию государственного принуждения, обязаны стремиться в зависимости от характера 
и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого 
противодействия, к тому, чтобы, любой ущерб, причиненный при этом, был минимальным. 
Обязательным условием легитимности  государственного принуждения является дальнейшее 
совершенствование механизма его обеспечения, прежде всего органов власти, 
непосредственно осуществляющих правоохранительную деятельность. Но решение этой 
задачи возможно на основе объединения усилий всех социальных сил. Оно должно иметь 
комплексный системный характер. 
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Розглянуто актуальні питання і проблеми розвитку судово-експертної діяльності в Україні, узагальнені 
основні теоретичні положення методології судово-експертної діяльності держави, запропоновано застосування 
системно-структурного підходу для вирішення завдань судової експертизи. 
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Current issues and problems of forensic activities in Ukraine, generalized basic theoretical principles forensic 

methodology of the state, proposed the use of systematic and structured approach to problem solving forensic 
examination. 

Keywords: forensic activities, methodology, expert activity forensics. 
 

 На початку третього тисячоліття вирішення проблеми щодо ролі судово-експертної 
діяльності в регулюванні економічних відносин потребує об’єднання зусиль не тільки світової 
спільноти, але, перш за все, кожної країни окремо. Це обумовлено тим, що судово-експертна 
діяльність є складовою економічної та політичної безпеки, рівень якої визначає незалежність 
країни, сприяє економічному розвитку держави та є засадою добробуту її громадян. Саме тому, 
розвиток судово-експертної діяльності стає важливою економічною,  правовою та соціальною 
проблемою якнайменше на найближче десятиріччя.  

Актуальні питання і проблеми розвитку судово-експертної діяльності  висвітлювали в 
своїх працях вітчизняні та закордонні дослідники: Т. В. Аверьянова, Л.Ю. Ароцкер, В. В. 
Білоус, Р.С. Бєлкін, О.І. Вінберг, Л.М. Головченко, В.Г. Гончаренко, Ф.М. Джавадов, А.В. 
Дулов, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко, І.В. Постіка, О.Р. Русинська, М.В. 
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Салтевський, М.Я. Сегай, Е.Б. Сімакова-Сфремян, С.І. Тихенко, В.Ю. Шепітько, М.Г. 
Щербаковський, О.Р. Шляхов та ін. 

Результати аналізу та узагальнення теоретичних положень вітчизняних і зарубіжних 
учених із формування та забезпечення судово-експертної діяльності країн і світового досвіду 
функціонування її складових свідчать про те, що становлення цієї сфери правової та економічної 
діяльності, організація та управління нею вимагає подальшого удосконалення її структури, 
функцій та змісту за допомогою розробки та використання методології розвитку судово-
експертної діяльності України. Все це обумовило актуальність обраної теми, її наукове та 
практичне значення.  

Узагальнення основних теоретичних положень методології судово-експертної діяльності 
держави, розкриття еволюції наукових поглядів на основі поняття «судова експертиза» та 
«судово-експертна діяльність», вивчення особливостей формування системи судово-експертної 
діяльності, дозволило умовно згрупувати методи судової експертизи наступним чином: 
наукові (якими користуються в науково-дослідних інститутах при розробці методик, 
виконанні наукових тем, тощо) та експериментальні (що застосовуються в практичній 
експертній діяльності під час провадження судових експертиз). 

На основі результатів аналізу напрямків розвитку судової експертизи визначено, що 
сучасний стан дослідження проблеми методології розвитку судово-експертної діяльності 
України залежить від дієвості механізмів її забезпечення, що в теперішній час характеризується 
істотною теоретичною невизначеністю і різноплановими поглядами на їх структуру, методи і 
функції, а також на їх взаємовплив і взаємозв’язок, що не сприяє виявленню їх ефекту взаємодії 
– синергетичному ефекту і не підвищує правовий захист країни. Виявлено, що існує декілька 
теорій класифікації методів судової експертизи. Так, О. І. Вінберг та О. Р. Шляхов [1] 
пропонують чотири рівні класифікації, зокрема: 

– діалектико-матеріалістичний метод з використанням методів логіки 
(абстрагування, аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція, ідеалізація, формалізація, 
аксіоматичний, системно-структурний метод тощо); 

– загальні (пізнавальні) методи: спостереження, вимірювання, опис, планування, 
експеримент, моделювання тощо; 

– окремі інструментальні та допоміжно-технічні методи: судова фотографія, 
мікроскопія тощо; 

– спеціальні методи (експертні методики). 
Сучасний розвиток науки і техніки враховано Т. В. Авер’яновою [2] при побудові 

класифікації методів судово-експертного дослідження, а саме: 

– всеохоплюючий метод – матеріалістична діалектика; 
– загальні методи: спостереження, порівняння, опис, вимірювання, експеримент, 

моделювання, історичний; 
– окремо наукові; 
– спеціальні (монооб’єктні). 

О. Р. Русинською [3] запропоновано таку класифікацію методів судової експертизи: 
– методи логіки; 
– загальнонаукові методи, що застосовуються при провадженні експертиз; 
– загальноекспертні методи (монометоди) та комплекси методів; 
– окремоекспертні методи. 
Запропоновано структуру класифікації методів судової експертизи відобразити у вигляді 

блок-схеми, наведеної на рис. 1. 
Розвиток науково-технічного прогресу обумовлює прискорення оновлення теорії, 

методів і засобів судової експертизи. Потреби практики змушують експерта вивчати сутність 
досліджуваного об’єкта шляхом переходу від безпосереднього спостереження до аналізу й 
наступного теоретичного синтезу зібраного фактичного матеріалу. Так знаходить своє 
відбиття така гносеологічна закономірність, як пізнання загального за допомогою досягнень 
філософії, фізики, хімії, кібернетики в процесі проведення експертного дослідження об’єкту. 
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Основними складовими експертного методу є технічні засоби, методи пізнання, 
науковий потенціал і практичний досвід експерта, як головного суб’єкта судово-експертної 
діяльності. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура класифікації методів судової експертизи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Механізм забезпечення розв’язання завдань товарознавчо-судової експертизи 
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Методичні підходи: сукупність методів (прийомів), викладена у певній послідовності 
з урахуванням результатів узагальнення експертної практики, експертного досвіду, 
методів та прийомів оптимального вирішення будь-якого завдання. 

Методи: джерелом формування експертних методів є природничі й 
технічні науки, право, потреби слідчої й судової практики, 
промисловість, побут тощо, тому відбувається інтеграція знань із різних 
галузей людської діяльності в судову експертизу. 

Моделі: розумові або матеріальні системи, яка відображають або відтворюють об’єкт 
дослідження та здатні замінити його так, що її вивчення надасть нам нові відомості про цей 
об’єкт. Моделювання в судовій експертизі – це метод утворення уявної або матеріальної моделі, 
яка має необхідну для дослідження подібність з оригіналом. 
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Так, під час вирішення завдань судової експертизи, зокрема товарознавчої, експертом 
використовується системно-структурний підхід (рис. 2), в основі якого лежить дослідження 
об’єктів як систем, що складаються з комплексу взаємозалежних і взаємодіючих елементів. 

На вибір комплексу методів судово-експертного дослідження, крім предмета, завдань, 
об’єктів експертизи значно впливає ступінь ефективності того чи іншого методу, 
допустимості з точки зору закону, складності, збереження об’єкта (його ознак) для 
можливого проведення повторного дослідження, надійності, тривалості тощо. 

В контексті визначення механізмів забезпечення розв’язання завдань товарознавчо-
судової експертизи, доречно зазначити, що інтеграція знань під час проведення різних видів 
судових експертиз – це використання теоретичних і емпіричних положень (методів, засобів) 
різних наук і створення на їхній основі своїх інтеграційних знань. Так, методика дослідження 
в товарознавчо-судовій експертизі передбачає застосування методів і підходів діалектичної й 
формальної логіки, загальнонаукових методів, окремонаукових методів й спеціальних 
сучасних методів судової експертизи.  

Проведений аналіз дає підстави сформулювати гіпотезу щодо методології розвитку 
судово-експертної діяльності, яка стосується вирішення експертних завдань, що мають 
відповідати специфічним вимогам: не вести до псування або істотної зміни речових доказів; 
бути науково обґрунтованими й експериментально апробованими; результати застосування 
методів повинні бути очевидними й наочними для всіх учасників кримінального (чи іншого) 
процесу. Подальші дослідження щодо вивчення питання методології розвитку судово-
експертної діяльності в Україні заплановано спрямувати на алгоритмізації експертної 
діяльності, зокрема на прикладі товарознавчих досліджень.  
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В статье рассмотрено состояние развития гостиничного бизнеса Украины, его особенности, 
проблемы и перспективы. Приведены положительные стороны объединения гостиниц в сети. Подан пример 
существующей гостиничной сети. 
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Гостиничный бизнес, одно из самых перспективных и успешно развивающихся 
направлений бизнеса в Украине. Особенностью этого бизнеса является ориентация на 
Европейские стандарты сервиса и стремительный переход к ним. И как всякий бизнес — 
гостиничный бизнес стремится к увеличению дохода и ищет инструменты и эффективные 
пути к достижению желаемого финансового результата. 

В своем становлении гостиничный рынок Украины столкнулся с рядом проблем. 
Одной из них является слабость внутренней конкуренции (что объясняется отсутствием 
свободных средств и высокими налоговыми ставками, из-за чего сложно  обеспечить 
экономическую стабильность, максимизировать прибыли, повысить конкурентоспособность 
предприятий индустрии гостеприимства на рынке гостиничных услуг) и отсутствие мощных 
международных гостиничных сетей. Показатель низкой конкурентоспособности 
гостиничных услуг формируется уровнем цены и качеством услуг. Цены определяются 
условиями конкуренции, состоянием и соотношением спроса и предложения. 

Украинский гостиничный рынок имеет большие перспективы и является одним из 
самых перспективных в Восточной Европе, но при всем потенциале развития гостиничного 
бизнеса в Украине количество имеющихся гостиниц недостаточно для страны с высокой 
инвестиционной привлекательностью, богатым историческим прошлым и обширными 
туристическими возможностями.  

Гостиничный бизнес в Украине перспективен как минимум по трём причинам: 
Во-первых, в стране, наблюдается повышение деловой активности, что, как правило, 

неизбежно вызывает увеличение объемов так называемого «делового туризма», причем не 
только внутреннего, но и въездного. 

Во-вторых, как показывает мировая практика, повышение доходов населения (а оно в 
Украине уже происходит) приводит к тому, что люди все больше путешествуют, а значит, 
останавливаются в гостиницах. 

В-третьих, Украина, заявившая о своей интеграции в европейские структуры, 
постепенно становится для европейцев (в данном случае — европейских туристов) 
привлекательнее. 
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Реализовать эту перспективу можно различными путями. Одним из таких путей 
является интеграция украинских гостиниц в международный рынок. Сегодня все больше 
международных сетевых операторов проявляют интерес к управлению уже готовыми 
объектами. Оператор позволяет гостинице быстрее интегрироваться в международные сети, 
гарантирует узнаваемость бренда, предоставляет доступ к международным системам 
бронирования. При этом операторы часто требуют от украинских собственников 
предоставить гарантии того, что в течении некоторого времени объект не будет продан. 

В последнее десятилетие в Украине всё более популярной становится практика 
вхождение самостоятельных гостиниц в существующие гостиничные сети. 

Зарождения гостиничных сетей связывают с Западной Европой начала 20 века, но 
тогда эта идея не носила массовый характер. Зато идея получила своё развитие через полвека 
на территории США, где и появились привычные для нашего времени гостиничные цепи. 

Ключевой идеей создания сетевых объединений гостиниц - это привлечения большего 
количества посетителей, даже в новые, только открывшиеся сооружения, путем 
использования фирменного бренда и уже сложившегося имиджа. Подобная система успешно 
работает на внутренних и на зарубежных рынках. Это объясняется тем, что все собранные в 
одну сеть отели, обязательно должны поддерживать установленные правила и уровень 
обслуживания, поддерживать положительный имидж сети, который был достигнут ранее. 

Подобные требования выдвигают гостиничный бизнес на совершенно новый 
качественный уровень. В Европе традиционно совмещение функций управленца и 
собственника в одном лице, но в Северной Америке, развитие получила концепция 
франчайзинга, и функции собственника гостиницы и её управленца рассматривались 
раздельно. Гостиницы и отели из дела всей жизни одного собственника перевоплотились 
объекты недвижимости, активы. Естественно возникла огромная потребность в 
высокопрофессиональном управлении объединениями. В настоящее время в большинстве 
гостиниц действует политика разделения сфер влияний собственника и управляющего. 

На примере можем рассмотреть сеть отелей Reikartz 
История Reikartz 
История компании Reikartz началась в Украине в 2003 году, когда группа бельгийских 

архитекторов во главе с Франсуа Рейкарц (Francois Ryckaerts) приобрела старинный особняк 
в центре Львова на Друкарской улице. Партнеры отметили, что в Украине практически 
отсутствуют сетевые отели европейского уровня 3 и 4 звезды, и появился смелый проект 
создания украинской сети отелей под брэндом Reikartz Hotels & Resorts. Франсуа Рейкарц 
привлек для работы в проекте группу инвесторов и вошел в совет директоров компании 
Reikartz Hotel Management как главный архитектор проекта. 

Первым отелем сети стал курортный отель «Reikartz Карпаты», открытый в декабре 
2008 года в Ждениево, Закарпатье. Он был выбран в качестве «дебюта» сети Reikartz Hotels 
& Resorts благодаря расположению в одном из самых живописных регионов страны. 

 Таблица 1 
История Reikartz 

Ноябрь вступление в сеть отеля «Reikartz Александровский Одесса» 4* 

2009 

Август вступление в сеть бизнес-отеля «Reikartz Кировоград» 3* 

Декабрь открытие отеля «Reikartz Дворжец Львов» 3* 

2010 

Январь открытие spa-отеля «Reikartz Поляна» 4* 

Май вступление в сеть бизнес-отеля «Reikartz Ривер Николаев» 3* 

Декабрь открытие отеля «Reikartz Почаев» 3*  

http://siesta.kh.ua/gostinichnyie-seti.html�


 277

открытие отеля «Reikartz Медиваль Львов» 4* 

2011 

Февраль вступление в сеть бизнес-отеля «Reikartz Аврора Кривой Рог» 3* 

Май открытие бизнес-отеля «Reikartz Днепропетровск» 4* 

Июль открытие бизнес-отель «Reikartz Севастополь» 3*  
завершение I этапа реконструкции гостиницы «Атлантика» 2* 

Ноябрь выпуск коллекции крымских вин под брэндом Reikartz – 
«Reikartz Каберне» и «Reikartz Шардоне» 

Декабрь первый выпуск туристического журнала «Reikartz Experience» 

2012 

Январь вступление в сеть отеля «Reikartz Каменец-Подольский» 4* 
открытие бизнес-отеля «Reikartz Харьков» 4* 
открытие бизнес-отеля «Reikartz Запорожье» 3* 
открытие мини-пивоваренного завода Reikartz в Николаеве и выпуск 4 сортов пива Reikartz 
Beer 2012 

Февраль вступление в сеть бизнес-отеля «Reikartz Сумы» 3* 
запуск сети эконом-отелей под брэндом «Рациотель» 
запуск образовательного проекта для отельеров Украины – 
Школа гостеприимства Reikartz 

Апрель вступление в сеть бизнес-отеля «Reikartz Атташе Киев» 4* 
запуск сети велнес-курортов «Вита Парк» 
создание зонтичного брэнда Reikartz Hotel Group, объединяющего 3 гостиничные сети: 
Reikartz Hotels & Resorts, Рациотель и Вита Парк. 
вступление в сеть велнес-курорта «Вита Парк Аквадар» (Черкасская область) 

Май открытие бизнес-отеля «Reikartz Мариуполь» 3* 

Июнь открытие первого отеля под брэндом «Рациотель» – 
«Рациотель Киев» 2* 
вступление в сеть парк-отеля 
«Reikartz Парк Отель Ивано-Франковск» 3* 

2013 

Май открытие ресторана французской кухни «Amélie» в отеле Reikartz Харьков  
открытие гриль-бара «Ривьера» на летней площадке отеля Reikartz Запорожье 

Июль открытие отеля «Рациотель Севастополь» 2* 
открытие ресторана французской и итальянской кухни «Прованс»  
выпуск первой книги от Школы гостеприимства Reikartz - «Как разбогатеть в ресторанном 
бизнесе» Пьера Нирхауса и Жан-Жоржа Плонера 

Октябрь выпуск второй книги от Школы гостеприимства Reikartz - «Оценка полезности сотрудников» 
Константина Харского 

Декабрь открытие отеля под новым брэндом Optima Hotel - «Оптима Черкассы» 3* 
открытие кафе паназиатской кухни «Мандарин» в отеле Reikartz Сумы 

2014 

Февраль открытие американского гриль-бара «Дикий Запад» в отеле Reikartz Сумы 

Апрель открытие отеля «Оптима Херсон» 3* 
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Май вступление в сеть отеля «Вита Парк Голубой Залив» 4* в Симеизе 

Июнь старт цикла экскурсионных туров «Вокруг Украины вместе с Reikartz» 

Июль открытие первого в Украине шведского кафе Fika 

Сентябрь открытие отеля «Оптима Ровно» 3* 

Ноябрь Reikartz Севастополь и Raziotel Севастополь объединись под брэндом Оптима 

Ноябрь вступление в сеть отеля «Reikartz Александровский Одесса» 4* 
 

Увеличение цепей может привести к повышению конкуренции на рынке, что в свою 
очередь повысит качество услуг и снизит цены, а также. усилится интеграция в 
международном рынке гостиничного хозяйства. 
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The article focuses on the problem of tariff policy accommodation, comprehensive approach types to tariff 

selection, the role of economic and mathematical methods in the selecting strategy for solving tariff issues to improve 
the performance of hotels. 
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В роботі досліджується проблема тарифної політики готелів, сучасні підходи вибору тарифів, роль 
економіко-математичних методів у виборі стратегії рішення тарифних питань з метою  підвищення 
показників ефективності роботи готелей. 

Ключові слова: тарифна політика, економіко-математичні методи, ефективність діяльності, 
готельний бізнес. 

 

Для сучасного етапу розвитку національної економіки надзвичайно актуальним є 
розвиток сфери послуг,  який  у багатьох розвинутих країнах має найбільшу частку у 
валовому національному продукті, і саме у ньому зайнята велика кількість населення. 
Динаміка розвитку галузей сфери послуг в Україні, зокрема готельного бізнесу, здатна 
забезпечувати значні бюджетні надходження, сприяти  підвищенню зайнятості населення, а 
також зростанню рейтингу держави та її окремих міст у світовому господарстві. 

Український готельний ринок істотно пожвавився після перемоги України і Польщі в 
тендері на право проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». За оцінками 
вітчизняних готельєрів, до 2012 року  в українські чотири і п’ятизіркові готелі планувалося 

http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ru/�
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інвестувати $300 млн. В столиці мало з'явитися близько 35 нових готелів з номерним фондом 
100-250 номерів кожний. За європейськими нормативами у Києві повинно було бути 
щонайменше 20 тис. готельних номеромісць (загальна кількість номерів сьогодні становить 
8,7 тис., що вдвічі менше, ніж у Москві, і в 6 разів менше, ніж у Парижі). Найкраще 
готувалися до Євро-2012 готелі Львова. Посприяло розвитку готельного господарства міста 
Лева насамперед те, що міська рада  позбавила готелі, відкриті до кінця 2011 року, від сплати 
податку на землю на 10 років. 

В умовах ринкових відносин різко зростає роль ціни для будь-якого готелю. Ця 
обставина обумовлюється багатьма причинами, тому що від рівня ціни залежать:  

• величина прибутку готелю;  
• конкурентоспроможність готелю та його послуг;  
• фінансова стійкість готелю.  

Успіх готелю визначають наступні складові: науково обгрунтована цінова стратегія; 
розумна цінова тактика; правильна методика встановлення ціни.  

На рівень цін впливає конкуренція, яка підштовхує готелі до вдосконалення своєї 
послуги, детальному обгрунтуванню ціни на неї. При цьому готель може орієнтуватися або 
на ринок продавця або на ринок покупця. На ринку продавця домінуюче положення займає 
продавець - виробник послуги. У таких умовах готелю легше функціонувати, оскільки його 
продукція знаходиться поза конкуренцією. На ринку покупця домінуюче положення займає 
покупець. І від того, наскільки готель зуміє врахувати мінливі побажання покупця і вчасно 
задовольнити їх, залежить його благополуччя. На рівень цін впливає і ряд інших факторів, 
наприклад стадія життєвого циклу послуги, організації - учасники просування товару від 
виробника до споживача та ін. Облік комплексного впливу всіх факторів дозволить готелю 
виробити правильну політику ціноутворення.  

Ціноутворення в готелі - складний і багатоетапний процес. Вибір політики цін 
заснований на оцінці пріоритетів діяльності готельного підприємства. Кожна цінова 
стратегія володіє сукупністю як позитивних, так і негативних характеристик. Тому, 
наприклад, прийняття однієї з них веде до заперечення переваг інших.  

Успішність готельного бізнесу, його прибутковість залежать від того, наскільки 
грамотно ведеться цінова політика у готелі. Але якихось суто «українських» методів 
формування ціни готельних номерів не існує: в цьому впевнені як готельєри, так і аналітики 
ринку. Існують лише деякі особливості. Наприклад, в той час як в європейській практиці 
ціни можуть змінюватися протягом року з урахуванням постійно мінливого бізнес-
середовища, українські готельєри воліють затвердити прейскурант на рік, і більше до нього 
не повертатися. Оцінюють лише два сезони: високий та низький. 

У цілому ж при формуванні цінової політики українські власники готелів керуються 
методиками розрахунку, визнаними в усьому світі. Існують два основні чинники, які 
впливають на формування тарифу номеру. Перший, об'єктивний фактор – це собівартість 
номеру. Другий, суб'єктивний – прийнятність тарифу для кінцевого споживача. Таким 
чином, з одного боку, готельний тариф повинен покривати витрати на утримання готелю і 
повертати інвестований в нього капітал, а з іншого – вартість номера не повинна 
відштовхувати  потенційного гостя. Тут спрацьовує принцип: товар коштує рівно стільки, 
скільки покупець згоден за нього заплатити. 

Якщо для вирішення завдання з визначення собівартості номера використовується 
чітко структуризований і форматизирований підхід – формули розрахунку, то на 
прийнятність тарифу для клієнта впливає безліч факторів: від конкретного конкурентного 
оточення на даному цільовому ринку до політичної та економічної стабільності держави, 
регіону. 

Іншими чинниками, що впливають на формування цінової політики готелю, є: 
- високий ступінь впливу рівня цін готелів-конкурентів на аналогічні продукти; 
- сезонний характер попиту на готельні послуги; 
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- високий рівень орієнтації на психологічні особливості гостя (наприклад, ціна на 
розміщення може бути пов'язана з його статусом і становищем у суспільстві); 

- варіантність тарифів на розміщення зважаючи на яскраво виражену сегментацію 
ринку; 

- посередники і споживачі на ринку не розділяють з готелями ризик непродажу 
номерів. 

Ще одним істотним фактором, що впливає на формування тарифної політики готелю, 
є кількість готельних номерів на 1000 жителів. Наприклад, у Барселоні 20 номерів на 1000 
жителів, у Лондоні – 16, у  Бухаресті – 5, у Києві (навіть з урахуванням готелів, введених в 
експлуатацію напередодні ЄВРО 2012) даний показник насилу наближається до 3,5. На 
думку експертів, якісних готелів категорії 2-3 * все ще дуже мало. Саме цим і пояснюється 
той факт, що за визначенням бюджетні «двійки» і «трійки» в Україні тримають високі ціни, 
що не відповідають очікуванням європейців і дезорієнтують українців, які зупинялися в 
аналогічних європейських закладах на більш прийнятних умовах. 

Клієнтів, які платять максимальні тарифи за проживання, з кожним роком стає все 
менше. Коригування цін кілька разів на рік і постійне оновлення асортименту спеціальних 
тарифів – невід'ємна частина маркетингової та конкурентної стратегії компанії. Основну 
роль в цьому відіграють спеціальні тарифи, які працюють для конкретних категорій клієнтів 
залежно від ситуації, що склалася на даний період часу. На думку деяких готельєрів 
боротися за клієнта потрібно не знижками, а унікальними пропозиціями, все ж різні пільги і 
знижені тарифи в готелях і раніше залишаються чи не найбільш надійним методом 
конкурентної боротьби. 

Існування різних тарифів на готельні послуги покликане максимально розширити 
клієнтську базу шляхом освоєння нових ринків або залучення раніше не властивою закладу 
цільової аудиторії. Таким чином, в ідеалі, зі стабілізацією ринкової ситуації тарифна вилка 
повинна звужуватися. Втім, як у європейській, так і українській практиці справи йдуть трохи 
інакше, ніж в теорії – закладені початкові пільги та знижки згодом не тільки не 
переглядаються, а й стають основою тривалої системи цін і тарифів. У сучасній міжнародній 
готельної практиці тарифи можна об'єднати в кілька груп. 

Базовий тариф. Це офіційно опублікований тариф, тобто ціна номера.     
Сезонний і тимчасовий тариф. Дані тарифи характерні для готельних підприємств 

курортних зон, де коливання цін на розміщення у високий сезон, в сезон і в низький сезон 
може досягати 100 %.  

Комерційний тариф. Комерційні тарифи застарілі, як і вся індустрія гостинності. Такі 
тарифи дуже близькі до сезонних и спрацьовують у випадку дефіциту гостей.  

Ринковий тариф. В цьому випадку ціна формується на основі співвідношення попиту 
і пропозиції на певний момент часу.  

Тарифи для держслужбовців. Відряджені чиновники державної та місцевої влади, а 
також іноземні делегати, які здійснювали візити за рахунок держбюджету. 

Корпоративний тариф. Такий спеціальний тариф розрахований на корпоративних 
клієнтів на протязі визначеного часу.  

Агентський тариф – це комісійний тариф для агентств, а також для глобальних 
систем бронювання.  

Туроператорський тариф – цей тариф призначений для реалізації проживання як 
складової частини тур пакету.  

Тарифи для особливих категорій клієнтів. Свого клієнта потрібно знати в обличчя – 
це аксіома. Створення  спеціальних пропозицій потребує маркетингових винаходів і 
відкриттів кожного сезону. Іншими словами, сьогодні готель повинен стрімко змінюватися 
разом з ринком, вгадуючи і навіть попереджуючи потреби, що змінюються.  

Номери без тарифів. Зовсім не рідкісне в сучасній світовій готельній практиці. 
Номери без тарифів або просто безкоштовні номери при правильному використанні може 
стати дуже ефективним механізмом приваблення значної кількості гостей.  
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Тарифи не повних діб. Варіації на тему – тарифи світлового дня, тарифи 
короткострокового використання номера. Ця пропозиція діє для тих клієнтів, приїжджають і 
їдуть в один і той самий день, тобто зупиняються без ночівлі. Особливо актуальні такі 
тарифи для готелів, які териториально розміщені неподалік аеропортів та вокзалів. Як 
стверджують аналітики ринку, не дивлячись на незаперечні переваги тарифу, він майже не 
використовується в Україні. 

Кожна готель повинен мати чітку, упорядковану методику установлення вихідної ціни 
на свою послугу. Відсутність чітко визначеної цінової політики викликає невизначеність у 
прийнятті рішень у цій області різними службами підприємства, може призвести до 
неузгодженості цих рішень. У результаті позиця готелю на ринку стає більш слабкою, готель 
несе втрати у виручці і прибутку. Саме тому вибір правильної цінової політитики готеля має 
грунтуватися не на інтуітивних рішеннях менеджерів, а на одному з найбільш 
розповсюджених методів стратегічного аналізу, що включає планування та управління 
діяльністю готелю - методі економіко-математичного моделювання. Даний метод надає 
змогу провести комплексне дослідження структури діяльності готеля. При цьому метод 
економіко-математичного моделювання застосовується для побудови оперативних та 
стратегічних планів діяльності підприємств, дозволяє вирішити ряд питань, які пов’язані з 
розробкою альтернативних методів управління підприємством. Використання економіко-
математичного моделювання пов’язане з аналізом внутрішніх зв’язків між основними 
економічними показниками діяльності підприємства та приоритетністю вибору саме тих 
показників, які найбільш суттєво впливають на його загальну діяльність. Саме аналіз таких 
економічних показників та економетричне прогнозування їх впливу на подальші процеси 
дозволяють приймати науково обгрунтовані рішення стратегічного управління 
підприємством. 

Ціна і цінова політика для готелю - другий, після товару, істотний елемент 
маркетингової діяльності. Саме тому розробці цінової стратегії і цін повинне приділятися 
пильна увага з боку керівництва будь-якого підприємства, що бажає найбільш ефективно і 
довготривало розвивати свою діяльність на ринку, тому будь-який помилковий чи 
недостатньо продуманий крок негайно позначається на динаміці продажів і рентабельності. 

З кожним роком кількість готелів в Україні збільшується, що веде до більш жорсткої 
конкурентної боротьби за кожного клієнта. Тому вивчення світового досвіду щодо 
встановлення гнучких тарифів на готельні послуги, які вже випробувані у більшості готелів 
світу, принесе велику користь українським готельєрам. 
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Current trend to improve the international environment through strengthening contacts between countries with 
different systems and levels of development, the positive effects of tourism - becomes particularly noticeable. Long-
lastingworld and, European experience of interaction between countries showed that the greatest desire for tourism 
integration and cooperation inheres within border areas. Therefore there is a need to clarify the content and 
importance of tourism in the TBC. To reach this goal we tried to characterize the areas of functioning tourism industry 
that will help to distinguish the differences and similarities of tourism activities for each selected area. As a result, we 
select and obtain the characteristics of the industry in integrated community and define its purpose, goals and 
objectives for development. 

  Keywords: tourism, trans-border cooperation, international tourism, trans-border cooperationtourism, the 
contents of tourism in cross-border cooperation, the importance of tourism in TBC. 

 

Сьогодні тенденція до поліпшення міжнародного середовища: зміцнюються контакти між країнами з 
різними системами та рівнями розвитку, позитивний вплив туризму – стає особливо помітним. Багаторічний 
світовий і, в першу чергу, європейський досвід взаємодії держав показав, що найбільший потяг до інтегрування 
та співробітництва в галузі туризму мають прикордонні території. Тому постає необхідність з’ясувати 
зміст та значення туризму в ТКС. Шляхами вирішення даної мети є характеристика сфер функціонування 
галузі, що дасть змогу виокремити спільні та відмінні риси туристичної діяльності для кожної обраної сфери. 
В результаті ми виділимо та отримаємо характеристики функціонування галузі в інтеграційному об’єднанні, 
а також визначимо його мету, цілі та завдання розвитку. 

 Ключові слова: туризм, транскордонне співробітництво, міжнародний туризм, туризм 
транскордонного співробітництва, зміст туризму в транскордонному співробітництві, значення туризму в 
транскордонному співробітництві. 

 

Туризм є одним із важливих соціально-економічних явищ сучасності, яке 
підпорядковане об’єктивним законам розвитку суспільства. Як вид людської діяльності та 
галузь економіки, туризм активно розвивається, і в майбутньому його значення зростатиме. 
Туризм відіграє важливу роль у зміцненні миру в усьому світі, поліпшення взаєморозуміння і 
дружби між народами, розширенні торгового, наукового та культурного співробітництва. 

Сьогодні, починаючи від Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінкі, 
1974), тенденція до поліпшення міжнародного середовища: зміцнюються контакти між 
країнами з різними системами та рівнями розвитку, позитивний вплив туризму, - стає 
особливо помітним [7, с. 46]. Багаторічний світовий і, в першу чергу, європейський досвід 
взаємодії держав показав, що найбільший потяг до інтегрування та співробітництва в галузі 
туризму мають прикордонні території. Якщо в недалекому минулому «статус» периферійних 
для прикордонних територій означав в переважній більшості негативні умови соціально-
економічного розвитку, що обумовлювалося головним чином залишковим принципом в 
системі централізованого розподілу та постачання ресурсів, то нині, з переходом до ринкової 
системи господарювання та розвитком інтеграційних процесів, вони мають певні переваги. 
це суміжність територій та невелика віддаленість підприємств і організацій, суб’єктів 
зовнішньоекономічних зв’язків; більш висока, порівняно з іншими територіями, питома вага 
сформованої інтеграційної інфраструктури; етнічна близькість населення, що проживає на 
прикордонних теренах, значна частина якого володіє мовою чи мовами країн-сусідів; 
високий рівень між особових контактів; близькість елементів соціальної психології, культури 
[6, с. 385]. 

Щоб з’ясувати основний зміст та значення туризму в транскордонному 
співробітництві, пропонуємо розглянути зміст туризму як сфери економічної діяльності з 
метою визначення її особливостей, характеристик і на базі визначень виокремити характерні 
риси туризму для ТКС (табл. 1). 

Як бачимо з визначень, приведених в таблиці, туризм розглядається в основному на 
галузевому рівні, тобто у вузькому розумінні: «людина – відпочинок» - діяльність людини, 
що має короткостроковий характер і передбачає виїзд особи за межі свого постійного 
проживання, з метою активного, культурного та пізнавального відпочинку. 

Однак туризм транскордонного співробітництва матиме інший зміст, що 
відображатиме територіальний аспект, адже туризм ТКС це не тільки відпочинок, а й 
діяльність, пов’язана з розвитком інфраструктури, прикордонних територій, обміном 
досвіду, спільними соціальними, культурними, економічними програмами тощо. 
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Таблиця 1 
Зміст туризму 

Автор Визначення 

М.П. Мальська [7] 

Туризм – це різновид рекреації, один із видів активного відпочинку, що відображає характерну тенденцію 
сучасності, коли превага віддається у динамічному відпочинку, у процесі якого відновлення працездатності 
поєднується з пізнавальною діяльністю. З економічного погляду – це особливий вид споживання 
матеріальних та духовних благ, послуг і товарів, що виділяються в самостійну галузь господарства. 

Закон України «Про 
туризм» [11] 

Туризм – це тимчасовий виїзд (подорож) осіб з постійного місця проживання з пізнавальною, професійно-
діловою, спортивною, релігійною та іншою метою на термін від 24 голин до одного року поспіль, без 
зайняття оплачуваною діяльністю. 

Мальська М.П., Рутинський 
М.Й., Білоус С.В. [8] 

Туризм – це мультиплікатор зростання національного доходу, зайнятості і зростання місцевої 
інфраструктури і росту рівня життя місцевого населення. 

Кузик С.П. [4] 
Туризм – діяльність, що здійснюється за вільним вибором людини з метою відновлення фізичних і 
духовних сил та розвитку інтелектуальних здібностей. 

Науковці Британського 
інституту туризму 
(1967) [20] 

Туризм – це короткострокова подорож (незалежно від йог цілі) в ту чи іншу місцевість, яка розташована за 
межами постійного місця проживання чи роботи, а також час відпочинку на даній території. 

Міжнародна конференція 
«Досуг – отдых – туризм» 
(Міжнародна асоціація 
експертів по запитаннях 
туризму і Туристична 
організація - Кардифф, 
1981) [12] 

Туризм – особливий вид діяльності, характер якої визначається свободою вибору і здійснюється за межами 
постійного місця проживання. 

Комітет статистики 
ООН [13] 

Туризм включає в себе різні види діяльності, які здійснює особа, що виїхала за межі постійного свого 
проживання з ціллю відпочинку, проведення ділових переговорів і т.д. при умові, що вона перебуває там не 
більше одного року. 

Смаль І.В. (Словник-
довідник) [10] 

Туризм – вид бізнесової діяльності, пов’язаний із обслуговуванням туристів, окремий сектор серед галузей, 
які надають послуги, специфічний громадський рух і вид міграції населення. Діяльність, що асоціюється з 
відпочинком, дозвіллям, спортом і лікуванням, з культурою та природою, повинна плануватися і 
практикуватися як привілейований засіб індивідуального та колективного удосконалення. 

Современный словарь 
иностранных слов (СПб, 
1994) [14] 

Туризм – це вид активного відпочинку-подорожі (поїздки, походи), які здійснюються організовано чи 
самостійно для відпочинку, зі спортивною  метою (гірський, водний та лижний туризм) або пізнавальними 
цілями (науковий туризм). 

Джон Уокер [15] 
Туризм – наука, мистецтво та бізнес залучення туристів і організації їх перевезення та помешкання, а також 
створення умов для кращого задоволення їх потреб та запитів. 

Джаффарі та Річчі [16] Туризм – це поєднання відпочинку та бізнесу. 
Пазенко В.С. [17] Туризм – це індустрія подорожей та відпочинку. 
Визначення ЮНЕСКО [18] Туризм – виїзд з дому без наміру наживи. 

Гаазька декларація [19] 
Туризм – переміщення людей з місця їх мешкання і роботи, а також сфера послуг, створена для 
задоволення потреб, що виникають в результаті цих переміщень. 

Біржаков М.Б. [1] Туризм – категорія, яка переживає вильний вплив економіки та політики. 
 

Ми пропонуємо також розглянути зміст діяльності ТКС, що, на нашу думку, 
допоможе більш детальніше проідентифікувати туризм як елемента транскордонної системи 
співробітництва. 

Наприклад, Луцишин П.В. визначає транскордонне співробітництво як транскордонні 
регіони інтенсивного співробітництва [5, с. 103]. Тобто сукупність прикордонних територій 
двох або більше держав з високим наявним 9або плановим) рівнем прикордонної співпраці. 
Головною метою даного об’єднання є усунення негативної дії кордону, покращення 
життєвого рівня населення цих регіонів, покращення природних і культурних умов життя та 
розвиток економічного потенціалу в регіонах. 

Ми погоджуємося з даним визначенням і хочемо доповнити, що транскордонне 
співробітництво – це співробітництво, що спрямоване на формування «прозорих» кордонів 
між прикордонними територіями декількох держав, тобто така взаємодія, яка 
характеризуватиметься однонаправленістю дій в удосконаленні потенціалів прикордонних 
територій, взаємодопомога і взаємопідтримка, тобто об’єднання сильних сторін діяльності 
регіонів, що включають в себе природні, історичні цінності, так і набуті переваги, в 
реалізацію перспективних програм розвитку, а також подолання слабких сторін та 
мінімізація їх негативної дії на розвиток регіонів. Вагому роль в цьому може відігравати 
туризм. 

На нашу думку, галузь туризму є тим засобом діяльності, що створює «прозорі» 
кордони діяльності ТКС. Тому що він виступає як інструмент спілкування між народами, а 
отже, пом’якшує напруженість в міжнародних відносинах та налагоджує взаєморозуміння, 
взаємопідтримку між державами. Як зазначає Б.П. Клімчук, важливим аспектом 
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транскордонного співробітництва є розвиток туристсько-рекреаційної сфери. Це передбачає 
розробку комплексу заходів, спрямованих на створення в регіоні умов для збереження в 
межах ТКС природних систем, культурно-історичного середовища та розвитку на цій основі 
рекреаційної і туристично-спортивної діяльності [3, с. 229]. 

Ми погоджуємося із думкою Б. Клімчука і вважаємо, що крім цього співробітництво 
прикордонних територій в галузі туризму буде основою для розвитку економічного, 
соціального і культурного співробітництва між державами, а разом з цим сприятиме 
зближенню обидвох народів. Надання можливості зустрітись і ближче познайомитись на 
основі співпраці та взаємного довір’я для представників державних структур, банків, бізнесу, 
а також і звичайних громадян в значній мірі зменшить небезпеку конфліктів і непорозумінь. 

Туризм ТКС можна вважати і міжнародною діяльністю, адже об’єднує дії і рішення 
декількох держав в галузі туризму і одночасно стає об’єктом міжнародного регулювання. 
Тому здійснимо порівняльну характеристику туризму в ТКС і міжнародного туризму та 
проаналізуємо їх подібність та відмінність у функціональному призначенні (табл. 2). 

Таблиця 2 
Зміст міжнародного туризму 

Автор Зміст 

Смаль І.В. 
[10, с. 132] 

Міжнародний туризм – це поїздки з туристичною метою за межі країни постійного 
проживання; перетин державного кордону і процедури, пов’язані з цим (митний 
контроль, отримання закордонного паспорта й візи, медичного страхового поліса тощо), 
- головні формальні ознаки міжнародного туризму; сукупність юридичних і 
господарських процесів, пов’язаних із глобальним розвитком індустрії туризму; форма 
міграційних процесів, пов’язана з виїздом за межі країни постійного проживання. 

Кузик С.П. [4] 
Міжнародний туризм – цілеспрямована діяльність, пов’язана з наданням послуг 
іноземним туристам на території держави, яка їх приймає (в’їзний туризм) і громадянам 
країни постійного проживання , котрі мандрують за її межами (виїзний туризм). 

Божидарнік Т.В. 
[2, с. 18] 

Міжнародний туризм – важливе джерело інформації про країну перебування; засіб 
пом’якшення напруженості в міжнародних відносинах та спілкування між народами. 

Мальська М.П., 
Антонюк Н.В. 
[9, с. 47] 

Міжнародний туризм – чинник, що сприяв налагодженню взаєморозуміння між 
державами та народами; важливий засіб зміцнення миру та дружби; активний 
стимулятор розвитку зовнішньоекономічних, торговельних і культурних відносин. 

 

Проаналізувавши обрані визначення, на нашу думку, спільним для міжнародного 
туризму і туризму ТКС буде: 

- сукупність юридичних і господарських процесів, пов’язаних із глобальним 
розвитком індустрії туризму; 

- поїздки з туристичною метою за межі країни постійного проживання; 
- засіб пом’якшення напруженості в міжнародних відносинах та спілкування між 

народами; 
- важливий засіб зміцнення миру та дружби; 
- активний стимулятор розвитку зовнішньоекономічних, торговельних і культурних 

відносин. 
Однак, туризм в ТКС матиме і власні характеристики функціонування: 
- розвиток туризму, що не має кордонів або побудова галузі на «прозорості» кордонів 

суміжних територій кількох держав; 
- комплексний розвиток потенціалів галузі прикордонних територій; 
- взаємне регулювання галузі через механізм обміну досвідом; 
- однонаправленість стратегічних рішень, взаємодія як єдине ціле; 
- партнерська взаємодія, що має інтеграційно-синергетичний ефект, тобто 

прямопропорційна залежність, що має ефект масштабу: «розвинуті прикордонні території – 
розвинута держава в цілому». 

Виходячи із запропонованих наших тверджень, туризм ТКС поєднуватиме в собі як 
міжнародний зміст функціонування галузі, так і функціональні особливості прикордонного 
співробітництва.  
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Проаналізувавши туризм на мікро-, макро- та мезорівні, тобто туризм як відпочинок, 
подорож за межі держави та інструмент транскордонного співробітництва, виділимо 
характерні особливості, які визначають зміст туризму (табл. 3). 

За даними табл. 3, визначальною особливістю туризму в ТКС буде спрямування 
діяльності на розвиток прикордонних територій, туристичної галузі, що не має кордонів та 
досягнення інтеграційно-синергетичного ефекту від співробітництва. 

Таблиця 3 
Характеристики змісту туризму ТКС 

Туризм в ТКС 
Сфера функціонування 

Спільне Відмінне 

1. Галузевий аспект – туризм 
як відпочинок 

Діяльність, що асоціюється з відпочинком, 
дозвіллям, спортом і лікуванням, з культурою та 
природою, повинна плануватися і 
практикуватися як привілейований засіб 
індивідуального та колективного 
удосконалення. 

Діяльність, що асоціюється з 
розвитком прикордонних територій та 
туристичного потенціалу зокрема. 

2. Макрорівень – міжнародний 
туризм 

Сукупність юридичних і господарських 
процесів, пов’язаних із глобальним розвитком 
індустрії і туризму та активний стимулятор 
розвитку зовнішньо-економічних, торгівельних 
і культурних відносин. 

Розвиток і функціонування галузі, що 
не має кордонів і та, що створює 
інтеграційно-синергетичний ефект. 

3.Територіальний аспект – 
транскордонне 
співробітництво 

Усунення негативної дії кордону, розвиток 
ресурсних можливостей прикордонних 
територій та мінімізація слабких сторін 
діяльності. 

Інструмент, що допомагає встановити 
тісніші контакти між прикордонними 
територіями, напрям розвитку та 
відтворення спільних історико-
етнічних цінностей, збагачення 
ресурсного потенціалу територій як 
єдиного цілого. 

 

Графічно зміст туризму подано на рисунку 1.1. Туризм ТКС – це перспективний 
напрям прикордонного співробітництва, оскільки сприяє: 

- комплексному розвитку галузевого потенціалу прикордонних територій; 
- обміну важливим практичним досвідом у проведенні туристичних заходів; 
- зближує народи та підтримує доброзичливі партнерські відносини між державами; 
- централізує ідеї, погляди, досвід, певні рішення з подолання труднощів розвитку 

потенціалу регіонів та ін. 
Виходячи з даних результатів співробітництва у галузі, туризм має особливе значення, 

яке проявляється як ефект, який ми отримуємо від оптимального використання галузі як 
інструментарію транскордонного співробітництва, а також перспектива загальних програм 
розвитку туризму для підвищення можливостей територіального потенціалу. 

Як ми зазначали вище, метою туризму ТКС є формування «прозорого» кордону між 
державами, тобто подолання перешкод, що утворюють національні території для 
співробітництва стосовно соціальної й економічної політики, інфраструктури, технології і 
культури навколишнього природного середовища. Подолати ці перешкоди можна шляхом 
здійснення спільних культурно-пізнавальних, ділових заходів, а це в свою чергу, сприятиме 
обміну досвідом, тобто інтеграція зусиль держав в єдине ціле, утворення взаємозв’язків між 
політичними, економічними, державними і громадськими структурами в рамках 
транскордонного співробітництва. Тому, виходячи з цього, можна ствердити, що туризм ТКС 
буде мати інтеграційне значення. 

Також, туризм ТКС матиме пізнавальне значення, оскільки він виступає засобом 
ознайомлення суспільства з природними, культурними, історичними цінностями визначеної 
території. 

Важливим є і інвестиційне значення, оскільки туризм виступає фактором, що сприяє 
залученню коштів з державного бюджету на відбудову рекреаційних цінностей регіону, а 
також залучення іноземних інвестицій через проведення різноманітних екскурсій, 
фестивалів, укладання міжнародних ділових контрактів. 
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Туризм ТКС також має і важливе політичне значення, що характеризується не тільки 
укладанням угод між державами, а й повагою та дотриманням законодавчих норм і 
створення спільних правил та процедур, щодо здійснення такої співпраці.  

Також необхідно виділити те, що туризм ТКС має і міжнародне значення, яке полягає 
в об’єднанні програм розвитку галузі декількох держав в єдине ціле, тобто вихід туризму за 
межі держави і розвиток його потенціалу вже на міжнародному рівні, що передбачає 
взаємодію прикордонних територій як єдиного міжнародного утворення, що має своє 
стратегічне спрямування. 

 

 
 

Рис. 1. Зміст туризму в ТКС 
 

Необхідно відмітити, що співпраця в галузі створить і забезпечить населення 
прикордонних територій новими робочими місцями і таким чином активізує розвиток 
регіонів, покращить життєвий добробут людей та сприятиме залученню більших обсягів 
капіталу. 

Туризм ТКС 

Суб’єкт – 
управлінський апарат 
прикордонних 
територій, а також 
суспільство в цілому. 

Об’єкт – можливості та 
потенціал прикордонних 
територій (ресурсні, 
економічні, політичні, 
соціальні, культурні, 
історичні цінності) 

Тип туризму - транскордонний 

Мета – формування 
«прозорого» кордону. 

Цілі: налагодження контакту між народами прикордонних 
територій та розвиток потенціалу цих територій.  
Завдання: відновлення ресурсного, історичного, 
культурного, природного та економічного потенціалу 
територій; модернізація і створення належної 
інфраструктури; обмін досвідом з ведення господарської, 
промислової, культурної діяльності; відновлення народних 
звичаїв цих територій та проведення масових культурно-
пізнавальних заходів; залучення іноземних інвестицій на 
розвиток прикордонних територій. 
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Також співпраця в галузі транскордонних територій має і фінансове значення, 
оскільки за оптимальної її організації та розвитку може приносити стабільні прибутки, які 
будуть спрямовані на розвиток територій та підвищення їх фінансової стійкості. 

Отже, туризм ТКС – це напрям прикордонного співробітництва, який має важливе 
соціальне, економічне, синергетичне та галузеве значення, яке може забезпечити ефективний 
розвиток і функціонування регіонів та створювати нові перспективи в галузі туризму. 

Підсумовуючи весь викладений вище матеріал, зміст туризму ТКС буде визначатись 
як мета функціонування галузі у співробітництві держав – формування прозорого кордону 
суміжних територій, а значення – це ефект, який ми отримаємо в результаті реалізації мети 
функціонування: інтеграційно-синергетичний, політичний, пізнавальний, інвестиційний та 
міжнародний ефект. 
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LEVEL OF OUTSOURCING IN EUROPE 
 

This paper deals with topic of outsourcing. There are definitions and meanings of this term by many authors. 
Every change brings some risks. Risks are also part of outsourcing. There are mentioned six main risks of outsourcing - 
lost of control, partner's inability to meet its obligations, quality of provided service, protection of confidential data, 
hidden and vague costs and transfer of knowledge. The paper contains also table with most often presented positives 
and negatives of outsourcing. In the other half or article there are charts showing the level of outsources services - IT 
services and also business process services.  

Key words: Outsourcing, Risk, Provider, Outsourcing Process. 
 

Introduction 
Current economic situation is very difficult for many companies all around the world. One 

of the possibilities how to help companies to keep their activities is solution called outsourcing. 
Outsourcing is considered as a one of the most important trends in management [6]. This word 
currently became really popular. It is common used way how to reduce costs and focus on business 
core activities. 

Definitions of outsourcing  
Outsourcing is a long term process. It is not so easy to find activities which are suitable for 

outsourcing. The literature review showed that there are many definitions what outsourcing is. 
Outsourcing is made up of two words – “out/outside” and “sourcing. To define outsourcing at first 
the meaning of “sourcing” has to be clear. Sourcing refers to the act of transferring work, 
responsibilities and decision rights to someone else. The whole outsourcing process is an act of 
transferring the work to an external party. It is a tool of strategic business management and 
optimization of enterprise resources consumption oriented to basic strategic goals [9, 30p].  
Rydvalová defines outsourcing as a long term contract with “somebody” from external environment 
to provide services in one or more areas of corporate activities [10, 18s]. Dvořáček defines 
outsourcing (Outside Resource Using) as a using of external sources and it represented decision 
making between two strategies Make or Buy [3, 25s]. Outsourcing occurs when an organization 
contracts with another organization to provide services or products of a major function or activity. 
Work that is traditionally done internally is shifted to an external provider, and the employees of the 
original organization are often transferred to the service provider. Outsourcing differs from 
alliances or partnerships or joint ventures in that the flow of resources is one-way, from the provider 
to the user. Typically, there is no profit sharing or mutual contribution [1]. 

Outsourcing initiatives have evolved from short-term projects focused on cost savings to 
executive-level business strategies that enable companies to gain – and sustain – revenues and 
profits in the competitive global marketplace [1]. 

The term outsourcing became more known in the early 1990´s. It can be defined as 
delegation of non – core operations and activities to third specialized side. Organizations transmit 
the ownership of business processes to supplier. Very important is the aspect of control delegation. 
Mostly, it is very painful and tender process [5]. 

Risks of outsourcing  
Every partnership and change brings the risks. Risks are also part of outsourcing. These 

outsourcing risks are higher and they involve whole company. It holds mainly the outsourcing of 
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processes and activities on which the others departments of companies are depending (IT and 
logistics). Higher risk increases linearly to complexity of bought service. It means that risks 
connected with outsourcing of company meals or cleaning up will not have a major influence in 
comparison with IT and logistics services.  

There are six main outsourcing risks: lost of control, partner's inability to meet its 
obligations, quality of provided service, protection of confidential data, hidden and vague costs and 
the transfer of knowledge. The companies which were able to synchronize their outsourcing efforts 
and growth plans, taking advantage of outsourcing to transform cost structures and services, have 
the greatest chance to assert at current market conditions. Managers have different expectations 
from outsourcing, it's typically focus on the core area of business, cost reduction and cost control. 
Despite the early fear outsourcing has begun to expand in last decade into areas that previously 
were not considered as appropriate to outsource. It is a human resource management, logistics, 
marketing, sales and support lines. The most used areas to outsource are: personal management, 
education process, consulting (law, accounting, taxation), financial and economic activities 
(payments, travelling expenses), business activities (supply, logistic, distribution), call-centres, 
technical support, IT technologies, environmental management (ecological outsourcing) [7, 8]. The 
possibility of using outsourcing in company depends on the fact if the process brings some added 
value. This requirement is more and more preferred toward the reducing costs. 

Table  1 
Positives and negatives of outsourcing 

Source:  Outsourcing v riadení ľudských zdrojov – áno či nie. [11] 
Outsourcing in Europe 
There are many surveys that show potential of outsourcing. One of them is 2013 

Outsourcing in Europe report.  It is the first in-depth research to focus on the outsourcing market 
across eight countries in Europe. The report provides, insight into current outsourcing market, 
transition and transformation of outsourcing, contract elements within Europe, trends and 
developments in the market and the main drivers and risks. This report is the result of EY’s 
European survey on outsourcing among market respondents, clients and service providers. Almost 
3,700 respondents across eight European countries were questioned about the use of outsourcing in 
their businesses, their reasons for and anticipated risks of outsourcing, what they saw as developing 
themes and trends in the outsourcing market, their outsourcing experiences and other outsourcing-
related topics. The respondents were interviewed by the use of an online questionnaire. The 
questionnaire contains 50 questions target to experiences with IT and business outsourcing.  

Business processes asked in report: call-center, customer support, design and engineering, 
facilities and management, finance and accounting, HR services, knowledge processes, legal 
services, logistics, marketing, payroll services, procurement, production and development and sales. 
IT processes asked in the report: application development, application management, desktop and 

Positives Negatives 

 ensure and maintain competitiveness 
 increase economic performance 
 concentration of resources on core business objects  
 assurance of resources to improve critical business 

processes (but not the main objects of the company) 
 in some cases reduce costs and increase revenue 
 simplifying of managerial work 
 simplifying (flattening) the organizational structure of 

the company - strategy "lean management" 
 service provider is flexible in its field as the ordering 

company 
 risk-sharing with providers 
 easier planning of operating costs 
 reveal the actual cost of the activity of externally 

supplied 
 achieve higher quality of service compared with the 

activity on their own 
 upgrade, certification 
 streamlines HR functions 

 dependence on the service provider 
 the risk of failure of cooperation 
 the influence of surrounding areas on cooperation 

with service providers 
 risk arising from the unfavorable  supply contract 
 expectations of cost reduction are not complete 

(customer did not correct calculate all internal costs) 
 provider usually has to have a very good knowledge 

about his client or its strategic goals and objectives  
 customer often buys or orders a service without 

proper knowledge of provided quality 
 security 
 loss of intellectual capital 
 change will be difficult 
 retained staff will not have career and leave  
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workplace management, infrastructure and data service, IT helpdesk support, testing and other IT 
services. The respondents were from eight European countries – Denmark (14%), Norway (8%), 
Finland (9%), Spain (14%), Germany (14%), Sweden (14%), Netherlands (13%), UK (13%) [4]. 

Respondents were asked also about their revenues from outsourcing. The amount or returns 
were divided into intervals. About 33% noticed that their earnings are lower than 1 billion €, 3% 
mentioned that their revenues are 1 – 2,5b. of €, 27% noticed their revenues 2,5-7,5 billions of €, 
17% mentioned their revenues are from 7,5 b. € to 15 b. €, 10% noticed their earnings 15-30b. €, 
and 10% of asked declared their revenues higher than 30b. €.  Thanks competition, organizations 
are more open to outsourcing as a valid of cost reduction and particularly with regard to IT and 
business process. In current situation, outsourcing is the one of the most managerial tools. About 
twenty years ago, companies began to initiate shared service centers to improve the efficiency of 
their back-office processes. Outsourcing was the way how to reduce costs and improve efficiencies 
for many of them. Outsourcing today is no longer seen as exclusive to a specific size of the 
organization or industry; however, there are differences in services being outsourced within various 
countries [4]. 

 
Chart  1. Outsourcing of services per country 

Source: Self process 
Companies from Finland, Spain and UK make outsourcing to some external provider more 

often than other countries. The most often IT services are outsourced. Other business processes as 
sales, HR services are outsourced less but still more often than in other countries. Denmark and 
Sweden have the lowest level of outsources services. Although IT services are outsourced to some 
extent, marketing, HR resources, sales are outsourced on very limited scale. 

The next charts are about amount of outsourced IT and business services in Europe. This 
one indicates that only about ¼ of all IT services is outsourced to some external provider. 
Approximately about ¾ of all IT services are remains in-house. When the IT services are 
outsourced, organizations are ready to identify the opportunities for outsourcing of business 
processes and services. The most outsourced business processes are legal services, facilities 
management, payroll systems and logistics. Services such as sales and procurement remain among 
the least outsourced. This is surprising because according to last year’s respondents, these were 
expected to grow [4]. 
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Chart  2. Outsourcing of IT services 

Source: Self process 

 
Chart 3. Outsourcing of business process services  

Surce: Self process 
Conclusion 
Outsourcing brings many positives and negatives, advantages and risks. It depends on 

abilities of organizations if they decide to outsource services or not. There are several trends in 
outsourcing. For all countries except Norway and Finland cloud computing is seen as the most 
important trend in the outsourcing market. Although cloud is listed as the highest likely trend 
relevant to outsourcing, it is often seen as an enabler for big data and more flexible pricing models, 
and therefore also supports these specific trends. The whole outsourcing process is difficult and 
takes a long time to realize it. There are still areas in which the companies have defects. Experience 
of businesses that use outsourcing should be an incentive for other companies to use outsourcing 
providers. 

The situation in Slovakia is different. Companies outsource mainly because of cost savings. 
In Slovakia, however, the development of outsourcing is accompanied by specific barriers as a 
defective legislation, impeachment of contracts; take advantages of information, financial 
insolvency poor law enforcement. Nevertheless, there is a statistical rise and take advantage of 
outsourcing in the form of strategic alliances. 
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DEVELOPING EMPLOYEES THROUGH JOB MOBILITY 
 

This paper deals with several aspects of job mobility. In order to adapt to the demands of a changing 
environment, it is important to be prepared for changes in organizations and people while taking into account 
individuals’ career plans and support them in their job mobility ambitions. Job mobility not only enables the employee 
to benefit from extensive prospects for his/her own progression, but also enables the company to meet its need for 
skilled people. Being focused on the same objective, the paper points that managerial and the HR functions must 
together mobilize to meet the dual challenge of promoting the performance of the organization while enabling each 
individual to find his or her place and grow within the company. 

Key words: job mobility, human resources, recruitment, staffing, employment. 
  
Introduction 
Job mobility is a staffing instrument often used especially within big companies. 

Management and the HR function have a complementary role to play so that job mobility supports 
both corporate changes and responds to employee ambitions.  

Managers have a significant responsibility in developing talent and people leadership 
component. As the interface between the organization and its employees, managers are in an ideal 
position to work with employees on their development, helping them to prepare their next career 
phase, not only enabling them to broaden their perspectives, but also helping them to reach their full 
potential in the organization, particularly during times of internal reorganization.  

At every level of the organization, HR officers support management and provide counsel to 
employees in their development. In particular, they substantiate the practicality of employee career 
planning and apply their expertise to every stage of implementation – from starting the job search 
until integration in the new position.  

Employees are made personally responsible for their own development, with the support of 
their managers and their HR officers, more especially when they are called to change position 
and/or company. Through their managers and/or their HR officer, they should be able to obtain 
information and advice on the career path possibilities and personal development initiatives that are 
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important for them. However, first of all it is up to employees to take the lead in their professional 
development. 
4. Preparing for change in organizations and people 

In response to the impact of changes in the external environment and in the internal 
corporate strategy in its area, each company should not only anticipate changes in its organization, 
but also assess the consequences of change for its skill requirements and its businesses’ risk 
exposure.  

This anticipation should therefore serve to establish HR mechanisms so employees can 
prepare themselves and make adjustments (via training and retraining programs, employee 
assistance programs, etc.); to provide everyone a better understanding of businesses with promise 
and the possibilities of particular career paths; to match the respective needs of companies (for 
example, by identifying businesses on the decline at one company and those on the upswing at the 
other). This continuous work is underway to analyze businesses’ exposure to risk and the 
possibilities of gateways between certain high-value businesses. 

Managers and HR officers have a shared responsibility for developing employees’ 
employability by helping them build a motivating and educational career path all throughout their 
professional life 1. To do so, they must encourage employees to take responsibility for their 
careers and demonstrate daring in accessing opportunities outside their present comfort zone 
(company affiliation, job function, geographic location). 

Is is important to get to know employees and review with them their career plans. Regular 
exchanges with employees during management interviews (especially yearly performance reviews) 
and career reviews provide many occasions to review individual career plans. These meetings are 
meant to enable employees to project themselves into the future and fine-tune their career planning 
(with several possible scenarios), reconciling for the best their ambitions, skills (technical and 
behavioral) and the company’s needs. Finally, this dialogue should be the occasion to consider the 
possible future assignments and formulating personal development actions to prepare next steps 2. 

In certain cases, when anticipating or adjusting the needs of a business, it becomes necessary 
to change the organization and optimize human resources, with as a consequence the need to 
reorient certain employees to other activities. Having identified the reorganization and job 
objectives, it will be necessary to explain their meaning and announce individually to the employees 
concerned that their assignments will have to change inside and even outside the new organization. 
The announcement of such a decision is not to be taken lightly, especially when it impacts the jobs 
of employees whose skills and performance, which, in this case, are not called into question 5. It 
is important in such cases to make clear that the reorganization and job decisions have nothing to do 
with the individuals’ performance. It is not the individual who is at issue, but the individual’s 
position in the new organizational framework. 

After explaining the significance of the decisions, it is important next to provide information 
on the programs of assistance and support offered to help employees to reposition themselves. 
While managers and HR officers must remain transparent on organizational decisions and their 
consequences for various jobs, it is also important that they try to understand people for whom time 
may be needed to invest themselves positively in the future. For that, it is important that each – both 
from the managerial as well as the HR perspective – make themselves available to explain, inform, 
clarify, etc., but also to listen, respond, and in the end to reassure. The aim is to ensure a climate of 
confidence, the necessary condition for providing effective support. 
5. Helping employees with job mobility 

If employees are told to be personally responsible for their development and encouraged to 
be principally responsible their careers, they must also benefit from the support of their managers 
and their HR officers. Still, each employee doesn’t necessarily have the same needs 3. It is 
advisable therefore to adapt this support to the capacities and the degree of autonomy of the 
individual, it can be understood that expectations with regard to the organization may be all the 
greater if the employee is not himself or herself at the origin of this mobility. In any case, it is best 
to find the right balance so that the recruiters do not see this support as indicating a lack of 
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autonomy and that in the end it becomes a handicap. Furthermore, it is appropriate to remember that 
employees, even though it is preferable that they are transparent with their managers, have the 
possibility of having a first confidential contact with an in-house recruiter up to and including the 
first job interview. 

In this case, managers should encourage their employees to use every resource of the 
internal job market. After having discussed their individual plans and determined the objectives to 
achieve, it may be useful to help some employees develop an action plan in order to optimize the 
effectiveness of their initiatives and avoid dispersed efforts. 

Anyway, managers and HR officers should pay attention to avoid some common mistakes in 
one-on-one support 5. The most common mistakes are: 

 Rushing things to get fast results. Rather, allow employees to accept the situation, 
while marshaling their efforts to organize their approach and sustain their efforts 
over the long term.  

 Eroding the employee’s sense of responsibility by tempting to do everything in their 
place. Rather, provide them information, advice, and the means to prepare them to 
act on their own and to be the principals of their own job mobility. 

 Considering recruiting companies as adversaries to undermine. Rather, seek win-win 
arrangements and supportive, constructive alliances. 

 Lacking discipline in follow-up, risking dispersal and bogging down. Rather, 
encourage employees to organize their approach by setting objectives and deadlines, 
while tracking each of their steps.  

One of the things that HR officers could help employees in mobility is to helping them 
develop a good CV. Although it doesn’t do everything, the CV is a cornerstone in an effective job 
search, even for jobs within the company. It allows each individual to highlight his or her career 
trajectory and adapting it according to the particular job objective. It often represents the 
individual’s first contact with recruiters with the goal of obtaining an interview.  

While there are no universal rules in the matter (cultural differences from one country to 
another are often important), an efficient CV should, if possible, be 3:  

 succinct, use one or two pages maximum,  
 clear, be easily understood by someone from outside the company or the area of 

activity,  
 organized, using headings that are easy to read,  
 sufficiently specific in describing activities, with factual information on 

responsibilities and results. If possible, give some figures,  
 relevant, when selecting information that characterizes and highlights skills useful 

for the recruiter, particularly in relation to the position in question,  
 appealing, taking care with presentation (while remaining understated) and giving a 

dynamic image (action verbs, concrete examples, etc.),  
 honest, do not mislead or exaggerate experience, dates, diplomas, or other.  

A job mobility plan often requires several months and needs to be supported on a regular 
basis to motivate and encourage, but also to provide assistance and advice at each of stage. To 
ensure a constructive oversight, but also to help employees take the lead themselves in their search, 
a use of a simple checklist may be useful to track all the initiatives taken and their results (job 
announcements, unsolicited candidacies, meetings, responses, reminders, etc.).  

Conclusion 
While job mobility is a tremendous source for enriching both the employees and company, 

everything that goes into its support deserves special attention because moving from one job to 
another is always a crucial and sensitive moment for all concerned – the individual involved, the 
manager and HR officer and, of course, those who are doing the recruiting.  

If job mobility is supposed to be successful, it is important that everyone contributes fully: 
by encouraging employees to be fully engaged in their careers and continuously enhance their 
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employability; by contemplating with them career moves outside their current scope of activity; by 
opening up positions offered to a variety of profiles, ensuring that they are regularly updated, while 
keeping candidates advised; and by establishing a constructive dialogue between companies 
(originating and hiring) to find balanced solutions harmonizing the interests of all parties.  
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Nowadays of globalization trends, humanity is entering into an entirely new era of post-
industrial society in which there is a fundamental resource for information and knowledge as the 
ability of people to create something new. Increasing importance in developed market-driven 
economy takes Institute of Intellectual Property, covering a range of relations connected with the 
creation of intellectual property (IP), protection, transfer, distribution rights and the need for 
management of intellectual property. Therefore, there is need to identify the main influence factors 
to the formation of an intellectual property management system. 

The issue of IP management was devoted by scientists-economist  V. Bazilevich, 
D. Chervaniov, O. Zhylinska, G. Androshchuk, S. Vovkanych, V. Vrublevsky, S. Knyazev, 
A. Shrubenko, S. Ishchuk, N. Apshay O. Drugov et al., which identified the main problems of IP 
and focuses on the individual component elements of the concept of intellectualization economy. At 
the same time remains poorly understood determine the factors that influence the management of 
IP. 

As we have already noted, the role and importance of IP today's rapidly growing conditions. 
The society comes gradually to understanding the famous conclusion: IP is a valuable human 
capital, acting with the object of civil circulation. The increase in the value of intellectual activity, 
especially the results for socio-economic development of any society is growing demand for it, 
which is why IP is often the object of misconduct, misuse, unauthorized use, and therefore requires 
a reliable effective legal protection. Strengthening of IP defenses is necessary because the IP 
primarily determines the strategy and tactics of the overall socio-economic development. 

One of the main factors that directly affect the intensity and scale of innovation and the state 
in general, is the protection of intellectual property rights (IPR), including the results of R&D. 
Weak protection of intellectual property rights in some way forcing companies to opt for imitations, 
so the level of IP protection guides the development of modern technology companies. These 
suggestions are confirmed as official statistics and choice of innovative organizations directly [1]. 

The world's leading experts on intellectual property, such as R. Falvey, N. Greenaway, 
D.Gould, W.Grouben, Thompson M. [2-4] show that there is a positive relationship between IPR 
and economic growth. The researchers created an empirical model based on the new growth theory, 
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finding a positive effect on economic growth from strong intellectual property protection. These 
trends can be discernible for countries with high income and low income. However, D. Gould, 
V. Hruben determined that the effect of strong protection of intellectual property rights for an open 
economy is higher than in countries with weak economies. 

However, in addition to studies that show a positive relationship between IP protection and 
economic growth of research there is an inverse relationship. Thus, in the works of T.Horry and T. 
Ivaysako [5], the authors point out the negative sailed strong protection of IPR on economic growth. 

The basic premise of IP management is clarifying the factors that influence the formation of 
the system of intellectual property. 

Which one way to manage IP choose depends on many factors, but a direct impact on the 
process with two factors: the operation of the business environment (environment) and its potential 
(internal environment). Total capacity of the enterprise is a collection necessary for its functioning 
and development of different types of resources; system of physical labor factors (environment 
components) that achieve the goals and objectives of production. Therefore, as a rule, it summarizes 
the production and efficiency of production systems. Among all the available resources that 
determine the potential of the enterprise, the strategy of analyzing intellectual property advisable to 
pay the most attention intellectual. External and internal environment interact with each other 
through the flow of information from the outside of the appropriateness of a product, service 
agreement required on the market. 

Table 1 
Factors influencing the efficiency of the use of IP at the macro level * 

Level Factor Factor 
scoring 

Probability Integral 
estimate 

Cyclical of economy development 3,0 0,35 1,05 
Creation of integration associations 3,0 0,20 0,60 
Effect of international treaties 4,0 0,50 2,0 

  G
lo

ba
l 

The impact of multinational corporations 5,0 0,45 2,25 
Overall at the global level 3,75 0,38 1,43 

Changes in the legislative framework 8,00 0,10 0,80 
Development of national priorities 4,00 0,06 0,24 
Political factors 6,00 0,08 0,48 
Taxation policy 9,00 0,17 1,53 
Financial and currency risks 5,00 0,26 1,30 
Information systems development 4,00 0,09 0,36 
Institutional securities 6,00 0,08 0,48 
The educational level of human 
resources 

5,00 0,16 0,80 

  
N

at
io

na
l l

ev
el

 

The level of demand for innovative 
products 

5,00 0,19 0,95 

Overall at the national level 5,78 0,13 0,77 
The priority of the region, among other 3,00 0,06 0,18 
Material and technical base 9,00 0,19 1,71 
State aid 8,00 0,20 1,60 
Market volume 8,00 0,24 1,92 
Administrative support 6,00 0,15 0,90 
The educational level of human 
resources 

6,00 0,17 1,02 

R
eg

io
na

l l
ev

el
 

Industrial capacity 4,00 0,09 0,36 
Overall at the regional level 6,29 0,16 1,10 

Competitive position of sectorial 8,00 0,26 2,08 
Use products industry in other areas 5,00 0,12 0,60 
Public attractiveness of sector 9,00 0,29 2,61 
Dependence on the market conditions 9,00 0,21 1,89 

 
S

ec
to

ri
al

 
le

ve
l 

The degree of innovativeness industry 7,00 0,18 1,26 
Overall at the sectorial level 7,60 0,21 1,69 

* Developed by author 
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The company, in turn, responds that, using their own potential, trying to meet the demand of 
the environment [6]. In general, environmental factors can influence directly or indirectly, that they 
are direct and indirect action. However, they define the business, such as influencing the choice and 
implementation of IP management. However, during the review of the management of intellectual 
resources we are interested in the reaction environment for the farm, is primarily market indicators 
that enable to improve the efficiency of management.  

A positive test result management of IP will enable to increase competitive advantage by 
creating new or additional goals and objectives. 

The basis of the interaction of intellectual capital as an object of knowledge management is 
the conversion between explicit and implicit forms. This transformation is associated with the 
functions of intellectual property: support the generation of new knowledge and support his learning 
and use. When performing the first function is to document, the formalization of new knowledge 
explicitly. When performing other functions documented knowledge turns into experience and skills 
that go into an implicit form. 

IP Management at the enterprise is directed to achieve strategic and operational objectives 
and associated ix influenced by both external and internal factors determine why these factors 
allows to make informed decisions is a prerequisite for the formation and management of 
intellectual property company. 

Then, display the factors that impact the field of intellectual property at the macro level. 
Thus, factors influencing efficiency of IP at the macro level can be roughly divided into four 

levels. 
External factors influence classified according to their effect on intellectual capital. They 

can influence directly or indirectly. In a direct impact to reduce their negative impact possibly by 
stabilizing characteristics of intellectual capital, which is primarily the task of organizational and 
operational management. When indirect effects uncontrollable external factors have an impact on 
the management of intellectual capital through "a rallying point." Reduction of negative results in 
indirect effect is achieved in two steps. The first necessary to define addiction. In the second stage, 
the advanced features that give indirect influence. The third stage is selected reduction strategy for 
advocacy and intellectual capital or capital development strategy of considering new opportunities 
arising from impacts. 

External uncontrolled factors for advocacy and intellectual capital reflect the profound 
influence of the national and global economy and divided into international and national factors. 
The international include: state of the country - the main partners of Ukraine, the state of the world 
economy (crisis, recovery, etc.) factors as prospective future integration associations, the influence 
of multinational corporations [7]. With respect to the factors influencing the national economy can 
identify three main groups: information technology, political, macroeconomic, social and cultural. 

External factors controlled direct impact on intellectual capital accounting for the effects of 
the immediate environment of the company. It is expedient to classify according to conventional 
patterns of intellectual capital in accordance with the resource approach: factors affecting human 
capital (employment, education, the ratio between the working age and retired, etc.) factors 
affecting organizational capital (changes in legislation, regulations -legal acts, etc.) factors affecting 
client assets (properties counterparties and competitors, patent protection of intellectual property). 

Local impacts are classified according to management levels (strategic, organizational and 
operational) and the structure of intellectual capital. 

Thus, the impacts of the national economy contain the following groups: information 
technology, political, macroeconomic, social and cultural. External factors controlled direct impact 
on intellectual capital accounting for the effects of the immediate environment of the company. It is 
expedient to classify according to conventional patterns of intellectual capital in accordance with 
the resource approach: factors affecting human capital (employment, education, the ratio between 
the working age pensioners, etc.), factors affecting organizational capital (changes in legislation, 
regulations, etc.) factors affecting client assets (properties counterparties and competitors, patent 
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protection of intellectual property. Local impacts are classified according to management levels 
(strategic, organizational and operational) and the structure of intellectual capital. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Factors of influence on the intellectual capital of the organization* 
* Developed by author 
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The strategic level includes: activities, objectives, strategies and capabilities of the enterprise 
as an opportunity to implement intellectual potential. The operational level consists of the following 
factors: goals, objectives, available tools, restrictions on the form of activity. Formation of 
intellectual capital management requires consideration of the interaction of its components. 
Therefore, it is necessary to take account of the dynamic aspects of intellectual capital in the form 
of organizational knowledge and its transformation. 
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 Запропоновано визначення кар'єри і управління її розвитком у контексті теорії людського капіталу, 
Систематизовано чинники, що найбільш вагомо впливають на розвиток кар'єри (сприяючі і гальмівні), з 
урахуванням специфіки професійної менеджерської діяльності. 

Ключові слова: фактори розвитку кар'єри, людський капітал    
 

Менеджмент як професійна діяльність відрізняється великим кар’єрним діапазоном, 
тому що це діяльність універсальна, ринок управлінських робочих місць має структуру, 
розвинену як вертикально (кілька рівнів), так і горизонтально (різноманітні галузі).  

Питання кар’єри менеджерів та чинників, які справляють на неї вплив. не 
залишаються поза увагою науковців пострадянського простору - від статей [1,2,], 
відповідних розділів у роботах з управління персоналом [3.4,5], до тематичних підручників 
[6], монографій [7]. Найбільш дослідженими є соціально-психологічні аспекти кар’єри, 
недостатня увага приділяється особливостям кар’єрного шляху менеджерів, чинникам 
впливу на розвиток їх кар’єри, тому видається доцільним уточнити деякі категорії, 
пов’язані з управлінням кар’єрою, у контексті теорії людського капіталу з метою вирішення 
проблеми кар’єрного розвитку менеджерів.  
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Аналіз публікацій і розуміння управління кар’єрою як можливості підвищення 
цінності людського капіталу дозволяє запропонувати таке визначення. Кар’єра – це 
індивідуальна послідовність змін позицій і поведінки людини продовж трудового життя, які 
пов’язані з накопиченням і використанням її людського капіталу, а також сприйняття нею 
цих явищ. Тобто будь-яка кар’єра має як об’єктивний, так і суб’єктивний бік. 

Управління розвитком кар’єри ми розуміємо як системний, планомірний вплив на 
процеси формування, розподілу, перерозподілу і використання людського капіталу з метою 
забезпечення його відповідності обсягу і структурі основного капіталу для досягнення місії 
організації.  

Об’єктом управління розвитком кар’єри є підвищення цінності людського капіталу 
працівників. Управління відбувається як внутрішнє (внутрішньоорганізаційний ринок праці) 
і як зовнішнє - під впливом зовнішніх ринків: праці, знань, інформаційних та 
консультаційних послуг (консультаційні мережі, кадрові агенції, заклади освіти тощо). 

Суб’єктом управління кар’єрою є як сам працівник (власник людського капіталу, який 
здійснює управління власною індивідуальною кар’єрою), так і роботодавець (який здійснює 
управління внутрішньоорганізаційними кар’єрами своїх працівників). Реально в організаціях 
цю діяльність здійснюють служби персоналу та безпосередні керівники співробітника. При 
цьому лінійні керівники всіх рівнів виступають у подвійній ролі: кожний з них одночасно є 
суб'єктом управління і своєю кар'єрою, і кар'єрою підлеглих. Науковий підхід до управління 
кар’єрою – елемент компетентності професійного менеджера, відповідні знання та уміння 
мають бути обов’язковою складовою менеджерської підготовки.  

На розвиток кар’єри менеджера, насамперед, впливають, суб’єктивні, внутрішні 
фактори – групи соціально-демографічних (стать, вік, походження, сімейний стан), 
соціально-психологічних (потреби, мотиви, задатки, особисті риси, самооцінка), 
фізіологічних (стан здоров’я), соціальних (освіта, кваліфікація). Чим більш зрілим є 
менеджер як професіонал і як особистість, тим більша роль внутрішніх факторів у його 
кар’єрі. 

На кар’єру менеджера впливають і зовнішні фактори – як на макро-, так і на 
мікрорівні (організаційні та позаорганізаційні). Макросередовище справляє вплив через 
суспільний розподіл праці, загальносвітові тенденції, особливості країни, специфіку галузі. 
Організаційні фактори мікросередовища – розмір, стадія життєвого циклу, стратегія, 
структура, кадрова політика організації, управлінські та робочі групи, організаційна 
культура, безпосередній керівник.  Достатньо впливові позаорганізаційні фактори – родина, 
випадок, друзі.  

Кар'єра займає важливе місце в структурі потреб сучасної людини, справляючи тим 
самим вплив на її задоволеність працею і життям у цілому. Виділяють множину 
мотиваційних факторів, які зумовлюють індивідуальну маршрутизацію кар’єрного шляху. До 
їх переліку [3, с.227] ми наводимо коментар, який стосується специфіки професійної 
менеджерської діяльності:  
- автономія (прагнення до самостійності, незалежності – менеджерська діяльність 

спроможна задовольнити цей мотив, забезпечити авторитет, із яким рахуються),  
- функціональна компетентність (прагнення бути кращим фахівцем своєї справи, коли 

посадове просування розглядається крізь призму професійного - управлінцям властивий 
скоріше протилежний погляд, зазначений мотив може актуалізуватися тимчасово, як 
ротація перед посадовим підвищенням);  

- безпека й стабільність (прагнення зберегти й закріпити своє становище в організації – 
менеджерська діяльність є порівняно ризиковою, гарантованої стабільності ці посади не 
забезпечують); 

- управлінська компетентність (прагнення до влади, лідерства, розширення своїх 
можливостей – природно притаманні менеджерам); 
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- підприємницька креативність (прагнення створювати чи організовувати щось нове, 
займатися творчістю – достатньою мірою забезпечується змістом менеджерської 
діяльності); 

-  потреба у першості (здорове честолюбство, знаходячи задоволення у менеджерських 
посадах, на жаль, інколи навіть перероджується у амбіційність, зверхність);  

- стиль життя (прагнення інтегрувати потреби особистості й родини, закріпитися у 
престижній соціальній страті – менеджерські посади достатньо високооплачувані, 
надають свободу пересування, розпорядження своїм часом, сама професійна діяльність 
різноманітна й високозмістовна);  

- матеріальний добробут (форми винагороди менеджерів достатньо різноманітні);  
- забезпечення більш здорових умов життя (прагнення до виконання службових обов’язків 

у сприятливих умовах – на менеджерських посадах залишається не зовсім задоволеним, 
тому що це діяльність нервово напружена, стресогенна).  

Менеджери перебувають у постійній кар’єрній конкуренції зі своїми колегами 
(претендентами на свою посаду) як усередині компанії, так і поза нею, і мають розуміти 
організацію як ринок праці.  

Готовність менеджера до діяльності в умовах надскладних, часто важко 
прогнозованих змін досягається розвитком у нього здатності до системного бачення 
кар’єрного процесу в усій складності формування його складових, їх внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків, а також знаходження засобів і уміння випереджального впливу на механізми 
кар’єрних деструкцій. Адже на будь-який кар’єрний процес впливають також гальмівні 
чинники. Результат такого впливу – уповільнений розвиток процесу, його зупинки 
(стагнація), зміна напрямку, спади (регресія) тощо. Концентрація факторів, що визначають ці 
нерівномірності на окремих ділянках руху у певних умовах породжують кар’єрну кризу, що 
позначається на майбутньому людини і соціальної системи. У цьому зв'язку управління 
кар’єрою повинне бути антикризовим, тобто попереджати появу чи зм'якшувати протікання 
криз, 

Дані фактори досить численні і багатовекторні, а комбінація їх ще більш різноманітна. 
За характером впливу виділяють фактори стримування й опору. Їхня характеристика тісно 
пов’язана з іншою підставою групування – стосовно джерела формування (суб’єктивні – 
індивідуальні – і об’єктивні – середовищні). Стримувальні фактори мають індивідуальне 
походження і визначаються нестачею внутрішніх ресурсів і способом їхньої мобілізації 
(низький рівень потреб, слабкість мотивів, нестача знань і досвіду, хвороби і тощо).  

Чинники опору в основному підживлюються із зовнішніх джерел – середовища 
діяльності. Вони можуть бути відповіддю на кар’єрну активність, зумовлюватися 
дисбалансом у системі інтересів індивіда й організації, бути наслідком гостроти кар’єрної 
конкуренції, жорсткості порядку просування, довільних перешкод. 

За часом дії фактори стримування й опору можна поділити на короткострокові, 
стійкі і постійно діючі. Своєрідний вплив можуть справляти гальмуючі фактори змішаного 
типу (наприклад, циклічно повторювані спади і підйоми активності у галузі).  

Перераховані фактори можуть діяти в різних сполученнях, тобто вплив на просування 
справляють не просто зовнішні чи внутрішні фактори самі по собі, а, скоріше, способи 
взаємодії цих важливих факторів, у результаті чого підвищується варіативність при виборі 
кар’єри і її практичному здійсненні. Це стосується, зокрема, термінів, часу і характеру 
просування службовими сходами.  

Класифікація факторів розвитку кар’єри допомагає визначити можливості 
управлінського впливу на них.  

Менеджер може провести власний SWOT-аналіз, виявивши свій нинішній рівень 
компетентності, тобто інструментів, які або приведуть до мети, або перешкодять її 
досягненню. Можливості визначаються при оцінці навколишнього середовища, тобто того, 
що є в наявності зараз і чого можна очікувати в довгостроковій перспективі, за допомогою 
вивчення існуючих трендів. Погрози – перешкоди також виявляються в навколишньому 
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середовищі, і їхнє розпізнавання дозволяє мінімізувати ризики. Далі необхідно визначити 
свої сильні сторони, те, що менеджер робить краще інших, що забезпечує йому конкурентні 
переваги на ринку праці. 

Шляхи сходження до управлінської позиції характеризують специфічний, елітарний 
сегмент ринку праці (як зовнішнього, так і внутрішнього), за вітчизняною традицією 
обплутаний мережею неформальних зв’язків і прихованих впливів. Ступінь прозорості, 
меритократичності цього ринку дозволяє судити не тільки про стан професійної групи 
менеджерів, але про стан економіки в цілому, її відповідності стандартам сучасного 
господарювання. Відомо, що в чистому вигляді меритократiя (від лат. meritus - гідний і грец. 
kratos - влада) буквально - влада найбільш обдарованих. Концепція, відповідно до якої в ході 
еволюції в суспільстві затвердиться принцип висування на керівні пости найбільш здатних 
людей, що відбираються із всіх соціальних верств, не втілена в жодному суспільстві, 
включаючи найсучасніші. Однак, у сучасному суспільстві, що характеризується 
розвиненими ринковими відносинами, меритократична складова безсумнівно вища, ніж у 
традиційному, де механізми ринку перебувають під контролем владних ієрархій.  

Сучасний менеджер має розглядати свою кар'єру не як кар'єру цілей, а як кар'єру 
можливостей. Кар'єра - це успішна професійна доля, що містить у собі у першу чергу - 
удосконалювання в професії, підвищення професійної майстерності; а вже як наслідок - 
просування по службі.  

На основі уточнення термінології й систематизації факторів розвитку кар’єри, можна 
зробити висновок, що усвідомлення реально існуючого різноманіття факторів розвитку 
кар’єрних можливостей створює сприятливі умови розширення управлінського впливу, у 
тому числі і антикризового управління. Кар’єрний розвиток менеджерів має ряд 
особливостей, а самі вони виступають у подвійній ролі: суб’єкта управління власною 
кар’єрою і водночас справляють управлінський вплив на кар’єри своїх підлеглих. 
Необхідність і доцільність управління розвитком кар'єри на засадах меритократичності 
очевидні, тому що воно сприяє злиттю й реалізації на взаємовигідній основі потреб людини, 
інтересів організації й суспільства в цілому, а подальше дослідження управління кар’єрою, і 
насамперед кар’єрою професійних менеджерів, залишається актуальним. Важливо визначити 
зміст управління кар’єрою у контексті теорії людського капіталу, вдосконалити 
класифікацію різновидів кар’єри за різними класифікаційними ознаками, розробити 
інструментарій і технологію такого управління. 
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In the terms of integration of the higher education in the world educational space the 
management issues, security and quality of pharmaceutical education are particularly relevant. 

With access to the international educational program the quality of education should be seen 
as the degree of compliance of real educational outcomes market conditions; the index of logistical 
and resource availability of the educational process; composite index of factors prestige and 
economic efficiency of education; the index of perfection content, technology and achievements 
evaluation system; the index of investment rate delights education [3, p. 18]. 

The world scientific literature the scientists devoted to the problems of quality control a lot 
of researches, which offer the concept of quality management. In the development of the theoretical 
and practical aspects of the quality management contributed W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, 
Kaoru Ishikawa, Armand V. Feigenbaum et al. [4, p. 337-339]. 

The problems of the Education Quality have been investigated by many scientists, including 
Volkov O., L. Vitkin, G. Himichev, A.Zenkin, I. Bulakh, A. Volosovets and others. [1, p. 29-34; 2], 
which mainly determine the quality of education as a set of characteristics and competencies of the 
professional consciousness, reflecting the professional ability to carry out professional activities in 
accordance with the requirements of the current stage of economic development, at a certain level 
of the efficiency and professional success, understanding of the responsibility for the professional 
work. 

The issues of monitoring and diagnosing the quality of training of future professionals of 
pharmaceutical education have been researched in the papers by L. Budanova, Kaydalova L., V. 
Tchernykh and others. [5]. 

The Quality management of education is a directed process. On the one hand, it must ensure 
the quality of the internal parameters of the process and learning outcomes of students, their needs 
and expectations as to obtain adequate competence and vitally important traits. On the other hand, it 
is aimed at improving the use of resources to provide quality education and improve the efficiency 
of the education system in general, that means on its external parameters as a social system. 

The Quality management as part of the entire management of the organization includes the 
policy and quality objectives, planning, management, maintenance and quality improvement. The 
Operational Quality Management is based on techniques required to comply with. The Quality 
Planning includes the planning and management of functional activity planning quality products or 
services, planning for quality improvement. 

The purpose of the quality management system in the higher education are: organizing 
elements of the structure and functions of the education system; improving the quality of education 
at all levels; ensuring the compatibility with educational systems of other countries; protecting the 
interests of participants in the educational process and so on. 

At the present stage of the pharmaceutical industry in Ukraine there is an increasingly urgent 
problem of training professionals with a high level of competence, develop creative thinking, able 
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to effectively solve a range of problems that face them in their practice, and continuously improve 
the scientific and theoretical potential and acquire practical experience in the development of new 
technologies. 

The quality of education in the higher education depends on: the quality of educational 
standards, the content of curriculum, faculty, the level of the students, the quality of the educational 
process and scientific and methodological support, implementation of new learning technologies, 
material and technical base of the university, the presence of adequate monitoring and evaluation of 
students' educational achievements and etc. 

Nowadays in Ukraine the personnel preparation has been done by the National University of 
Pharmacy and 20 Pharmaceutical Faculties of medical university, 10 faculties of the Postgraduate 
Education, 22 schools and colleges of medical and pharmaceutical spheres. 

Nowadays in the higher pharmaceutical education there is a tendency to adapt to global 
approaches in the field of educational services, namely, development of common criteria and 
standards of quality assurance of education; creation, development and harmonization of national 
accreditation of educational programs; development and implementation of quality in the higher 
education based on the requirements and recommendations of the international standards ISO 9000: 
2000 standards and guidelines for quality assurance of the higher education in the European region, 
which have been developed by the European Association of Quality Assurance in the higher 
education (ENQA), the European model Foundation of quality Management (EFQM) and other 
national model of quality management in the higher education [6-8]. 

The quality assurance in the higher education, it is , primarily, a general assessment of the 
requirements for the quality of education at the stage of the study process. Qualitative study process 
is impossible without the two main factors - logistics (Classroom Foundation, library, computer 
laboratory facilities, the base for practice), and the teaching staff of the institution and support staff. 

A great importance plays to learn in providing the quality education. The traditional system 
of education in the high school is the system where a teacher is the leader of the learning process 
and a student is a performer and that does not fully meet the needs of the labor market. The student 
must purposefully acquire knowledge and skills that are necessary for the competence for the future 
profession. Teachers get the role of a scholar, scientist, counselor, an experienced professional with 
specific subjects, which aims to assist students in achieving the ultimate goal of the learning process 
� the formation of competence and qualities. 

Providing an adequate level of the quality of the higher pharmaceutical education - is not 
only the task to integrate into the global educational community, but also a means of 
competitiveness in the domestic market of educational services. In the developed countries people 
are well aware of the link between the economic competitiveness and the level of the national 
education system, thereby focusing their efforts on the development of the industry. 

That is why many countries’ a key issue has been to ensure the high quality of education. 
One of the most effective methods of achieving this aim is to use the ideology of the total quality 
management and based on her international standards in the field of education. 

Analyzing the strategy for the higher education, including pharmaceutical profile also 
should note the following important steps towards the integration into the educational space as the 
rapid development of external quality assurance; increase of the student’s participation in the 
quality assurance; involvement of the international organizations (experts) in the quality assurance; 
the higher education institutions of self-esteem in order to determine areas of improvement in 
education, research, administrative, and economic activity. 

The modern higher pharmaceutical education is in the transition from the quality assurance 
to the management and improves the quality of education. This is reflected not only in the presence 
of adequate school organization, methods, logistics, and in implementing systematic evaluation of 
the quality of training, followed by a comprehensive orientation to improve the quality of 
pharmaceutical education. 

An important component that provides the quality of pharmaceutical education is the 
qualified teaching staff, capable of providing quality education. Based on the latest advances in the 
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science and practice of psychology and pedagogy, management theory, we believe that a teacher 
today is a man of inherent managerial, organizational, communication and other qualities. The 
personality of the teacher, his professionalism, teaching skills and culture, moral qualities play a 
significant role in the training: educated, competent, communicative, creative, capable of making 
decisions and responsible for their actions. 

The quality of students’ training in the higher education is determined by the final control on 
all taught subjects. Final control of knowledge at the same time shows on the one hand - the quality 
of teachers, on the other hand - student ability and desire to learn.  

To control the quality of education is one of the operational functions of management that 
aims to implement basic management objectives - ensuring stability and optimal functioning of the 
educational institution and transfer it to a higher level of quality. 

The higher education institution is responsible for the quality of educational services as 
necessary to provide the level of training of the future specialists in accordance with the standards 
and requirements that brings society to modern professionals. 

The improvement of quality in the higher pharmaceutical education is possible under 
conditions of the development and implementation of the open management model, based on the 
principles of combining centralization and decentralization, the active involvement of all 
stakeholders in the management education, combining internal self universities and external 
evaluation of their activities by the independent organizations and experts. 

Thus, the school must provide the management and control over the quality of the future 
professionals training both at the nationally and internationally levels. 
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MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL CHANGES IN CONSULTING 
PROJECTS 

 

The article is devoted to analysis the peculiarities of implementing the organizational changes in consulting projects. 
The types of resistance to changes in client organizations are reviewed and the tactics of their overcoming are identified.  

Keywords: organizational changes, consulting project, management of organizational changes, resistance to 
organizational changes 

 

Becoming the information economy is characterized by the priority role of knowledge, the 
advantage of the intellectual component in the formation of value added, the rapid reduction of the 
innovations life cycle that provide the market success of the company. Under these conditions, the 
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victory in competitive activity is difficult to provide only with the material resources of the 
company. The basis of its strategic competencies is formed primarily with intangible assets, 
intellectual component of business. Therefore, the involvement of such intellectual resources as 
consulting becomes an objective necessity for long-term strategic development of the modern 
company. Effective management of organizational change is one of the most difficult tasks 
performed by the consultant within the framework of a consulting project. 

The importance of management consulting in the implementation of  organizational changes 
is explained by inability of organizations to implement their own changes or lack of effectiveness of 
their implementation. Consulting cycle consists of the following five stages: acquaintance, 
diagnosis, action planning, implementation of changes, completion. Implementation phase of action 
- the main and most difficult stage of the consulting project. In fact, the implementation of changes 
is the ultimate goal of any consultation cycle, which includes the provision of professional 
assistance in identifying, recognizing and solving organizational (management) issues related to 
various areas of business. 

Therefore, the effective management of organizational changes is one of the most difficult 
tasks performed by the consultant within the framework of a consulting project. The main 
challenges for the consultant at the beginning of implementation of the changes is to determine the 
degree of readiness of the client organization staff to implement the changes and beliefs of the client 
organization managers in their necessity.  

Depending on the consulting model the degree of involvement of the client's personnel in 
the process of changes will vary. Projects can be implemented within existing client systems, 
structures and procedures (to enter the market with a new product, reorganization of the department, 
establishment of new equipment). However, they can be part of a more fundamental changes [1, p. 
283]. 

Any changes in the organization's activities related to the quantitative and qualitative 
changes in the conditions of employment, vocational structure of personnel, structural 
reorganization of production and management that affect the interests of many employees. Thus, 
consultants should pay more attention to the process of implementing changes from the beginning 
to the end, because the main cause of interference in implementing of organizational changes is the 
impression of the employee that they will reduce or prevent the satisfaction of some of his needs.  

According to the perception of the organizational changes the client organization’s 
employees are divided into five groups: 

1. Innovators - employees who are in close contact with the organizational environment and 
are able to develop, propose and test ideas, agreeing with some risks. 

2. Employees who accept innovations very quickly after some reflections. 
3. Employees who react to innovations faster and more loyally than ordinary workers, but 

only if they are the leaders of these changes. 
4. Employees who accept innovation slowly, agree to them under the pressure of majority 

opinion. 
5. Employees who do not agree with the implementation of innovations and accept them 

only when they become tradition [2, p. 141 - 142]. 
Resistance to changes is often the inevitable phenomenon, but after the management decided 

to implement organizational changes, the resistance must be overcome. Resistance to changes is a 
multifaceted phenomenon, which is manifested in the form of unexpected delays, additional costs 
and instability of the process of strategic change. Any changes of the traditional methods create a 
resistance of all the people which these changes touch: both leaders and inferiors. To overcome 
these common problems, management together with consultants must first understand why the staff 
is resisting the changes. They distinguish: individual, group and systemic resistance (or organization 
resistance). Resistance of one person is explained by a fear of losing status, authority, position in 
the new system. To a certain extent resistance is a reaction of protection, as a man feels in a danger, 
if a risk grows. The strength of group resistance depends on the nature and scope of threats to its 
power, the extent of its influence on making decisions in the company. Resistance of the system is a 
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phenomenon caused by the contradictions of current activities and organizational development’ 
actions established. It is explained by the tendency of the system to achieve a balance, and this is 
easier to do when it returns to the familiar (old) position. In every organization there is the 
resistance of the three considered species, which can manifest itself in the overt or covert form. 

Typically, resistance to organizational changes is: 
 inaction (inertia); 
 denial of innovation – the most of employees are skeptical; 
 irritation – if the implementation of the changes is going on, some of the employees with 

irritation may actively protest against this. At this stage it is important to avoid any excesses, 
not to make an open pressure on personnel and continue positioning of innovation; 

 overcoming the resistance to changes – is one of the tasks of the consulting project’ 
implementation (table 1); 

 recession counteract the changes – due to the need for changes employees have to accept the 
proposals of consultants; 

 acceptance, approval the changes – staff have the opportunity to observe the benefits of 
implementing improvements; the innovations become apparent. Gradually, the majority of 
employees accept the changes. 

Table 1 
Tactics of overcoming the resistance to organizational changes [3] 

Tactics Condition Advantages Disadvantages 

Education and 
communication 

The resistance in situations where there is 
no information 

Can help to get a consent to the 
changes from the employees, when 
they will be convinced 

Can demand much time, 
if many people are 
engaged in this process 

Involvement of 
employees in decision-
making 

In situations where the initiators do not 
possess all the necessary information for 
the development of innovations and 
where others have considerable 
opportunities for the resistance 

Can help people to understand the 
need for the changes 

Can be time consuming 
and cause errors in 
making changes 

Facilitating and 
supporting 

For cases where employees are resisting 
only because of the fear of personal 
problems 

The optimal tactic for solving the 
personal problems 

Can be time consuming, 
expensive and still do not 
help 

Negotiations 

In situations where one person or group 
clearly lose in introducing innovations 
and where they have more opportunities 
to resist 

Can be a relatively easy way to 
avoid the main resistance 

Can be expensive and 
configure the others on 
perception of changes 
only after negotiations 

Co-optation 
For specific situations where other tactic 
is very expensive or even impossible 

Can help find supporting for 
changes (less than participation in 
decision-making) 

Can cause problems if 
people recognize the co-
optation 

Maneuvering 
In situations where other tactics will be 
inefficient or too expensive 

Relatively fast and inexpensive 
tactics 

Initiators may lose some 
part of their credibility; 
can lead to other 
problems 

Coercion 
For situations that require speed and 
where initiators of changes have 
considerable power 

Can quickly overcome any kind 
of resistance 

Risky; may lead people 
to an undesirable attitude 
to changes 

 

Table 1 shows that the most effective tactics to overcome resistance to organizational 
changes in the strategic plan are: education and communication, involvement of employees in 
decision-making. 

The most common technique of making changes in consulting is the «management of 
expectations of client organization’ staff». At the beginning of consulting project the management 
of client organization has certain expectations about the consultant and the project.  

Managing expectations is accomplished by controlling the flow of information. The 
consultant should make efforts to improve information sharing among employees of client 
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organizations, particularly in relation to the project. To do this, he should have «actual news» – 
basic information about the project, which allows to show it in a positive light, for example to 
announce that the project cost will be slightly lower than estimated or that a particular stage of the 
project is completed faster than planned. However, one should be careful not to engender unrealistic 
expectations. Managing expectations should be aimed at motivating of staff to the adoption and 
implementation of future changes. 

Often the technique of «engaging the client's staff for changes» is used in order to make 
people to believe in the necessity and usefulness of the transformations. Interest in the project and 
the desire to bring the results grow when employees take part in its implementation. When 
collecting information consultants can not ignore the experience of low management. Introducing 
innovations, consultants should involve employees in decision-making regarding these innovations. 
L. Greiner defines three methods of power distribution between different levels of organization in 
the management of organizational changes: the unilateral actions of a leader and consultants, 
delegating the implementation of changes and the balance in the distribution of powers. The most 
effective is the balance in the implementation of changes between all project participants [4]. 
Consultants should get support a certain number of employees. To create such group consultants 
need some time and effort, but then its existence will significantly improve the pace of the 
implementation of changes. 

The pace of implementation of organizational changes is also connected with the question of 
the balance of the development and functioning. Maintaining the right balance between periods of 
reorganization and periods of stability and providing the client assistance in maintaining this 
balance is one of the important tasks of the consultant. 

Training courses can help consultants to improve the efficiency change implementation. The 
course can be used to change implementation as a means of "easing" of the transition from the 
previous to the new state of the client organization. The scope, contents and form of presentation of 
educational material should focus on what to change participants’ outdated approach to work and 
turn them into carriers of new ideas. 

The effectiveness of the changes implementation depends on the choice of the item from 
which you want them to start. It is better to carry out the changes gradually in a manner «pilot 
project». To do this, they choose the operation or management division, where the transformation is 
easiest to implement. The successful changes in this division may become a stimulus for others. 

For the successful changes implementation consultants can use the feedback effect. The 
leaders of many organizations sometimes consider the exchange of information as its movement in 
only one direction – from the top down. The consultant should establish the flow of information in 
the reverse order too, that can often lead to changes in views of top-management. 

Balanced behavior of consultants when making the changes affect the attitude of the client 
and his staff to the whole process of implementing the changes. The consultant should show himself 
interested partner, responsible with the top manager for the results of organizational changes. 

An important part of the organizational changes is also that consultant should have 
knowledge in psychology and ethics. The most successfully implemented changes are associated 
with the art of proper conduct of meetings, the ability to bring the right people together to plan and 
think about how to establish institutional mechanisms. This approach is based on the idea that 
changes in the immaterial (relationships, responsibilities, accountability) – this is what makes the 
implementation of organizational changes successful. 

It should be noted that organizational changes in consulting project lead to a two-way 
process of knowledge transfer – both from consultant to client, and vice versa. Improving 
knowledge of the client and his ability to act effectively consultant at the same time learns from 
him, reveals his ability to provide effective advice and provides a basis for expanding the range of 
clients, as well as situations and issues on which he is able to give an expert advice. 

Thus, the process of organizational changes implementing should be monitored by 
consultant and conducted with his help. He must inform the staff of client organization about the 
state of affairs, drawing his attention to the successful achievement that has a strong motivational 
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effect on people. The modern organizations are very complex systems. It is impossible to guarantee 
one hundred percent successful implementation of all consulting projects. In order to get as close to 
this result, it is necessary to clearly identify the need for changes, choose the model of its 
implementation, plan the project of changes, perform professionally all the work, make the 
necessary organizational changes taking into account the features of the client organization and its 
employees’ reaction to these changes. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE CONTENTS OF COSTS IN THE 
ORGANIZATION 

 
The article analyzes the conceptual approaches to the characterization of the notion cost management in the 

organization. Substantiated advantage of the situational approach to cost management in the organization today. 
Keywords: management, costs, organization, system, managerial decisions 
 

Cost management is one of the innovations of modern dynamically developing professions 
as manager, marketing manager and economist. These modern economics’ interrelated areas have 
recently emerged in Kazakhstan. Textbooks and teaching guide come out, that were devoted to this 
topic, and also appeared some organization where cost management is at different implementation 
and development stage. More investors are willing to explore specific features of cost management 
in market conditions, size the possibilities, and apply these systems or their components in their 
enterprises. 

Cost management is fundamental term increasing competiveness and causes constant 
development and improvement necessity of costs management in organizations. As a result «cost 
management» concept needs clarification.  Presently the educational and scientific literature 
provides the following definition of this term. 

According to the first approach - accounting, as a ground of «cost management» is accepted 
internal accounting system by means of it production expense accounting is carried out, costing and 
cost management [1]. 

According to the second – systematic approach, it is supposed to consider cost management, 
on the one hand, as interconnected method system of expense calculation and output cost 
determination, and on the other hand, only as direct-costing system [2-3].  

Basis of cost management mechanism makes the system and formation methods and 
products expenses calculation (work, services). Systems and formation methods and expenses 
calculation, applied in the international practice at the enterprises are characterized by many signs 
which are based on their classification and division into three levels in dependence by: 

1) input volume, for the media or fixed costs absorption value - total absorption method 
(absorption - cost system) and   partial cost absorption method (direct - cost system); 
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2) information (actual, planned or standard) provide the basis for calculation or temporary 
orientation valuation. In this case methods can be divided into real expense calculation (actual or 
historical – cost system), typical (standard – cost system), costing (estimated cost system); 

3) cost object selection (subdivision, products, and technological processes during cost 
formation) or, depending on the organization and production technology - per-order (job order cost 
system) and process (process cost system) methods.  

Studying material that highlights world economy showed that the cost management is based 
on big variety of applied systems and methods. Basic systems and formation methods and expenses 
calculation only six, enterprises different objectives caused uprising of a large number of 
combinations. Using the full cost calculation managers can evaluate standard costs and use it in 
combination with custom method or process method. There is no net system for accounting working 
expenses and output cost determination such as direct – costing or standard- cost, or process - based 
calculation method, only their combinations viable. 

An alternative of total cost absorption in western enterprise that have no analogue in our 
economy stands for partial cost inclusion method which in translated literature has different 
variations (and has long been used in countries with developed market economies in two versions: a 
simple direct-costing and developed direct-costing). It can be explained that on the one hand this 
methods based on cost calculation, and on the other - the difference between the sales revenues and 
expenses calculation. Production cost divided into fixed (independent of production volume) and 
variable (proportional to volume production) is the first specific feature of direct – costing system. 
The importance of division cost on fixed and variable is in efficiency increasing obtaining data of 
profit.  

The second feature is the integration of production and financial accounting. Regularly 
production costs and income statements are provided to the management in the form of data 
dependencies «cost - volume - profit that a foreign source is the name of the CVP - analysis (Cost-
Volume-Profit analysis). 

Drawing up account of company’s earnings is a many phases process that economist prepare 
is the third distinctive feature of cost product accounting according to direct-costing system, this is 
done on basis of marginal income or margin with a variable production cost which is income 
overhang from the sale compared to variable costs. The main aim of system implementation is to 
ensure over contribution margin formation at the enterprise in a view of specific products types.  

Concerning our enterprises the implementation of this system, in our opinion, has objective 
reasons, concrete economic preconditions: growth of competition between the isolated producers, 
growth of production expenses and product realization, economic struggle for distribution areas and 
quest for a new market, manufacturer’s aiming complicacy. Thus, formation of the market relations 
is the most important objective condition of   direct-costing system implementation at our 
enterprises. 

The third approach suggests that the cost management is identical to the economic 
calculation [4]. 

According to the fourth approach (process) cost management is the incarnating process of e 
managerial functions with control or planning orientation [5-6]. The essence of any managerial 
process reveals though its functions.  Such point of view is the most widespread. Concrete of 
management body points out that will be reveal in its functions, in each case filled with specific 
contents. Accordingly to cost management functions and element of its implementation should be 
attributed: 1) development and decision-making (planning and forecasting activity); 2) decision 
implementation (organization, coordination regulation, strengthen and encourage); 3) control 
(accounting, analysis). 

Cost planning and forecasting activity can be divided into prospective and current. Long-
term planning object is to prepare information about estimated cost for production plan realization. 
It can be expenditures connected with marketing research or investments. Current plans indicate the 
long- term objectives implementation of the enterprise. 

Organization is key element to the efficient cost management. It specifies how the 
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enterprises manage costs: who will do, in what time limits, which information and documents will 
be used and in what ways. Cost centers, account cost centers and responsibility center for their 
observance are defined. Hierarchical system of linear and functional relations between managers 
and specialists designed, that are involved in cost managing should be compatible with the 
organizational-industrial structure of the enterprise. 

Input coordination and regulation assume comparison of the actual expenses with budgetary, 
disclosure of deviations and acceptance prompts actions for their elimination. If it becomes clear 
that implementation conditions of the budget changed, the expenses planned for its realization, are 
corrected.  

Accounting as a key element of cost management is necessary to prepare information for 
making the right business decisions For example, in estimating the value of inventories expenses 
incurred set by production records, and information about the actual performance of the 
organization and all its production costs supplies accounting. Production accounting included in the 
system of management accounting that allows you to control costs and make decisions about their 
feasibility. 

Cost analysis monitoring function’s element, which helps assess the enterprise resource 
effectiveness, reveal reserves for reducing the costs production, to gather information to prepare 
plans and make rational managerial decisions in the sphere of costs. 

Monitoring in a cost management system provides feedback comparison of the planned and 
actual expenses. Control efficiency is caused by the correcting administrative actions directed on 
reduction of actual expenses in compliance with planned or on specification plans if they can't be 
executed owing to objective change of working conditions. 

Within the fifth approach – situational, the main thesis of system approach develops: 
enterprise expenses management, being a component of enterprise management system – open 
system which constantly interacts with external environment. For this reason  what happens in the 
system, should be looked for out of it, where it really functions. This is a key concept of this 
approach. For the first time in the 50-ies of the last century the value of this approach was able to 
recognize, to compile and describe P.F. Drucker, who can be called the ancestor of management as 
a systematic discipline. In his opinion, the basis of the new administration paradigm can put the 
following conclusions [7]: «Management exists for the sake of results, which the organization 
reaches in the external environment. Management must determine the kind of results you want to 
achieve; management must mobilize organization resources   to achieve these results. Management 
is intended to ensure that any organization had the opportunity to achieve the planned outcome of 
the external environment, outside of the organization». 

Situational approach showed that there is no best way of management at all; the 
effectiveness can be defined by a management situation. This approach can be named the concept of 
management relativity. Today it is the theory and practice of management.  In a context of 
situational approach expenses management - is the system expressing the subject and object 
relations, connected with formation,  expenses distribution and calculation production  prime cost 
(works, services), getting on the basis  information about the costs for different purposes and 
allowing in the relevant range to choose the alternative action and adoption of adaptive consecutive 
rational management decisions. 

Such definition «management costs» more perfects than other reveals the real content of this 
category in modern conditions. This system functioning allows: to determine the size of the funds 
required for the effective operation of organizations and departments; to plan its strategy, tactics 
and future actions; resources optimal usage, current activities results measure and evaluate, 
eliminate subjectivity in decision-making. In the cost management system depending on 
organization type, activities, management purposes, the specialized subsystems, as objects of cost 
management in the operating, investing and financing activities. 
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ІНСТРУМЕНТИ  ВПЛИВУ НА УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ В УМОВАХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

In the article the toolkit of formation of innovative behavior of staff of the organization: an adequate 
organizational culture, developing leadership potential and build an appropriate system of motivation for this behavior. 
              Keywords: behavior management, leadership, motivation and innovation. 

 

У статті розглянуто інструментарій формування інноваційної поведінки персоналу організації: 
адекватна організаційна культура, розвиток лідерського потенціалу та побудова відповідної системи 
мотивації такої поведінки.  
           Ключові слова: управління поведінкою, лідерство, мотивація, інновації. 

 

Сучасна економіка, що базується на інноваціях, викликає необхідність системного 
підходу до інноваційної політики, яка б не обмежувалася тільки сферою  
високотехнологічного виробництва, а була спрямована на перетворення суспільства в 
цілому. 

В умовах кардинальних змін у всіх галузях життя сучасного українського суспільства 
практика і теорія менеджменту персоналу не завжди встигає за динамізмом зовнішнього 
середовища, невизначеністю соціально-економічних процесів, змінами у поведінці людей. В 
таких умовах «спроможність ефективного функціонування організації здебільшого залежить 
від відповідності інноваційної поведінки управлінських кадрів вимогам стратегії розвитку 
організації» [1, 53]. Відтак, виникає необхідність у розробці механізмів та інструментарію 
формування інноваційної поведінки управлінського персоналу.  

 Сучасна наука управління виявляє помітну цікавість до тенденцій, що формуються, 
щодо формування і розвитку інноваційної поведінки. Теоретичні дослідження із проблем 
вивчення ролі й ефективності використання людського капіталу, що закладає фундамент 
інноваційної поведінки, проведені багатьма вітчизняними й закордонними вченими.  
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А.Р. Алавердов, Н.І. Архипова, А.В. Александров, С.В.Бєляєва, М.Д.Віноградський, 
Г.Г.Воробйов, О.А.Грішнова, В.А.Дятлов, А.Я.Кибанов, Г.А. Ковальова, В.М.Ковпаков, 
В.А.Дмитренко, А.Е. Котляр, М.І. Магура, В.П. Мазирін, А.Н. Нєвєровська, Ю.Г.Одегов, 
А.В. Омаров,  В.М.Петюх, Л.Н. Пономарьов, Г.Х. Попов, В.А.Савченко, Н.Г. Рак, В.А. 
Розанова, В.В.Травін, С.В.Шекшня, A.M. Яновський, До. Ноумен, Дж. Іванцевич, З. Лізер, М. 
Мескон, Й. Ніссинен, До. О'дейл, З. О'Доннел, Т. Пітерс, Т. Сааті, С.Д. Сінк, Н. Тічі, 
Р.Уотермен, Ф. Хедоурі, X. Хекхаузен та інші підготували вагому наукову базу для розробки 
методів і інструментів ефективного впливу на формування і нарощування інноваційної 
поведінки персоналу організації. 

У зв'язку із сучасними викликами у соціально-економічному розвитку багатьох країн 
світу виникає необхідність у розробці механізму й інструментарію розбудови системи 
формування і розвитку інноваційної поведінки управлінських кадрів. 

Отже, на перший план висувається проблема визначення системних скоординованих 
дій у розбудові якісних систем формування інноваційної поведінки персоналу і, насамперед, 
управлінських кадрів. 

Виходячи з головної мети інноваційного менеджменту персоналу і факторів реалізації 
управлінського впливу на колектив, інноваційний менеджмент персоналу можна визначити 
як систему взаємодії персоналу з метою забезпечення інноваційної поведінки працівників на 
основі формування адекватної організаційної культури, розвитку лідерського потенціалу і 
формування відповідної системи мотивації інноваційної поведінки.  

Отже, використовуючи надану трактовку, можна визначити три основних інструменти 
реалізації управлінського впливу на персонал організації в умовах реалізації інноваційних 
перетворень: організаційна культура, лідерство й мотивація. Їхній розвиток і адаптація до 
умов реалізації інновацій і вимогам співробітників дозволяє забезпечити максимально 
ефективний розвиток організації, а також мінімізувати їхні втрати (розмір недоотриманих 
доходів) у ході інноваційних перетворень. Як стверджують Шермерорн Дж., Хант Дж., 
Осборн Р. «…прогресивні організації, які широко використовують нововведення, володіють 
стратегією і культурою, що розбудована на засадах інновації» [2, 435]. 

       Головний результат інноваційної культури – підприємство працює так, що зміни 
стають нормою. Відомо, що під організаційною культурою розуміють цінності, норми і 
зовнішній прояв. Наразі існує виразний контраст серед високоприбуткових і середніх за 
доходами компаній не стільки у проголошенні цінностей у якості мети і сенсу своєї 
діяльності, скільки у тій енергії, яка вноситься до інкорпорування таких цінностей. Слід 
зауважити, що серед високоприбуткових компаній у 90-і роки ХХ ст. 88% були такими, де 
мала місце чітко визначена філософія діяльності, ясно усвідомлена роль культурних факторів 
і були підрозділи або особи, що безпосередньо відповідали за організацію процесу 
впровадження «вищих цінностей», 65%  − мали спеціальні програми щодо поєднання цих 
цінностей із заходами з підвищення продуктивності, 58% − цільові курси підготовки 
персоналу щодо підготовки до прийняття таких цінностей [3, 54].  

 Механізми впливу організаційної культури на інноваційну діяльність підприємства 
також полягають у тому, що працівники прогнозують розвиток ситуацій, відносно до яких 
вони оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки. Таким чином, працівники посилюють 
ті чи інші тенденції і створюють адекватні їм ситуації.  У той же час, організаційна культура 
має сприяти мінімізації впливу чинників, що демотивують інноваційний розвиток і 
реалізацію інноваційного потенціалу працівників підприємств, тобто нести у собі креативну 
складову, що спрямована на зменшення опору інноваціям. 

Наші дослідження з використанням результатів опитування працівників [4]  показали, 
що більшість вітчизняних компаній, організацій і фірм сформували або незабаром 
сформують свою  власну організаційну культуру. Оцінка респондентами реального стану 
справ у своїх компаніях підтверджує правомірність цього висновку: так, більше половини 
(56,72%) представників вітчизняних компаній вже сформували, а також формують свою 
власну корпоративну культуру. 
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У той же час, опитування дозволило виявити, що на відношення керівників і 
спеціалістів до інноваційних перетворень найбільш негативно впливають: загроза зниження 
зарплати, відсутність необхідного клімату в колективі, побоювання втрати частини 
соціальних пільг, роботи, статусу, положення, невизначеності і відповідальності за 
реалізацію відповідних заходів, а також минулих повноважень, привілеїв та інші фактори.    

       Вивчення теоретичних напрацювань і практичного досвіду формування ефективної 
організаційної культури щодо реалізації впливу на інноваційну поведінку персоналу 
дозволяє запропонувати цілу низку відповідних методів, а саме: поведінка керівника як 
лідера інноваційних процесів; заяви, заклики та декларації керівництва; реакція керівництва 
на поведінку працівників в критичних ситуаціях; навчання персоналу; розгалужена система 
мотивації і стимулювання персоналу; критерії відбору до організації; підтримка 
організаційної культури у процесі реалізації основних управлінських функцій; традиції і 
установлені порядки в організації; широке впровадження корпоративної символіки. 

У якості істотних зазначалися наступні типи вимог до професіоналізму сучасного 
керівника, які за даними анкетування серед керівників підприємств розподілилися  таким 
чином: 

 спеціальної управлінської підготовки, знання основ теорії управління, економіки, 
права, розуміння правових і економічних питань, здатність «бачити стратегічний 
напрямок у своїй діяльності» − 42% опитуваних;  

 до досвіду роботи («за профілем» і «з людьми») − 38%;  
 до ділових і моральних якостей (ініціативності, заповзятливості, відповідальності, 

порядності) − 36%;  
 компетентності при виконанні функціональних обов'язків − 32%;  
 до розвитку практичних навичок управління − 26%;  
 до технічної кваліфікації (уміння володіти технічними засобами, оргтехнікою, уміння 

вирішувати організаційні питання) − 16 %. 
Доцільне проведення певної роботи з формування адекватного стилю управління в 

організації й нового якісного рівня менеджменту, заснованого на вимогах відповідних 
якостей менеджера. 

Це дозволить керівникам зайняти лідерські позиції в колективі й впливати на 
інноваційний розвиток організації. Керівникам підприємств і їхніх структурних підрозділів у 
першу чергу потрібно звернути увагу на розвиток таких якостей, як професійна 
компетентність, знання науки управління, комплексність мислення, рівень умотивованості на 
роботу, знання іноземних мов, інформаційна відкритість, конструктивне сприйняття 
критики, організаторські здібності, уміння мотивувати, переконувати й вирішувати 
конфлікти, ініціативність і здатність до навчання. 

Завдання інноваційного розвитку організації прямо диктує тверді вимоги до якості 
персоналу, здатного в короткий термін досягати поставлених цілей. В цілому актуальними 
стають питання про те, як оцінити якість існуючого персоналу в організації, хто повинен 
увійти до кадрового резерву компанії і як відслідковувати якість персоналу при прийомі 
нових співробітників в організацію. Так контроль «якості» людського ресурсу стає 
невід'ємним елементом формування ефективної інноваційної поведінки персоналу сучасної 
організації будь-якого типу.  У зв'язку із цим вважаємо доцільним створення на вітчизняних 
підприємствах, фірмах і організаціях Внутрішніх центрів оцінки та розвитку трудового 
потенціалу. Робота таких центрів може базуватися на методиці оцінки трудового потенціалу 
з використанням методів нечіткої математики.  

 Так, типові ситуації оцінки кадрів щодо відповідності конкретним управлінським 
посадам можуть бути такими: прийом на роботу на конкурсній основі; атестація кадрів; 
відбір управлінських кадрів (їх ранжирування) в період скорочення виробництва та 
відповідного кадрового складу; реорганізація фірми, перехід на більш ефективні системи 
управління. 
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Для розв’язання наведених ситуацій можуть бути визначені, наприклад, наступні 
альтернативи.  

1. Альтернатива a1 − ідеальний або "достатньо сучасний" керівник відповідного рівня. 

2. Альтернатива a2  − максимальна відповідність особи, яка проходить тестування, 
посаді управлінця конкретного рівня (тобто ідеальному або сучасному керівнику). 

3. Альтернатива a3  − часткова відповідність особи, яка проходить тестування, посаді 
управлінця конкретного рівня. Однак, наприклад, після стажування ситуація може 
змінитися на краще. 

4. Альтернатива a4  − часткова відповідність особи, яка проходить тестування, посаді 
управлінця конкретного рівня. Перспектив на покращення ситуації об’єктивно не має. 

5. Альтернатива a5  − повна невідповідність посаді. 

6. Альтернатива a6  − особа, що проходить тестування має якості для зайняття більш 
високої за рангом посади. Може бути зарахована у резерв «кар’єрного росту». 
Для оцінки альтернатив можуть бути використані наступні критерії, які визначають 

якості управлінця досліджуваного рівня, а також більш високого рівня (для визначення 
кар’єрного резерву). 

C1 − загальна оцінка професійного рівня, достатнього для конкретної                            

(базової у даному випадку) посади. 

C2  − оцінка прагнення до підвищення професійної та ділової репутації. 

C3  − оцінка аналітичних здібностей. 

C4 − оцінка комплексності мислення. 

C5 − оцінка відповідності існуючого стилю управління комплексу      

 типових задач, які виконуються на досліджуваному рівні. 

C6 − рівень виконання тактичних (повсякденних) задач. 

C7  − загальна оцінка успішності роботи підвідомчого підрозділу. 

C8  − оцінка гнучкості стилю та технологій управління. 

C9− оцінка здібностей щодо виконання стратегічних (нестандартних)               

задач. 

C10  − оцінка лідерського потенціалу. 

C11 − загальна оцінка інноваційного потенціалу. 

C12  − оцінка ступеня інформаційної відкритості. 

C13  − оцінка стресостійкості. 

C14  − оцінка середнього віку. 

Таким чином, йдеться про тестування управлінців щодо відповідності конкретним 
посадам з точки зору якостей сучасних (ідеальних) керівників, потрібних на цих посадах. 
Стосовно кожної особи, яка проходить оцінку за наведеними критеріями, визначається 
ступінь приналежності її до однієї з альтернатив (конкретної нечіткої множини). 

Різні функціональні можливості запропонованої методики  допоможуть 
підприємствам та організаціям: оптимізувати процедури набору персоналу і проводити його 
у повній відповідності з стратегією організації; залучати найкращі управлінські кадри, а 
також ефективно використовувати власний внутрішній кадровий потенціал; знизити затрати 
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на підбір і прийом персоналу; скоротити адміністративні витрати; спростити залучення 
зовнішніх послуг з набору персоналу; підвищити лояльність співробітників організації та 
знизити плинність кадрів; сформувати та підтримувати репутацію компанії у т.ч. як 
привабливого роботодавця.  

Розглянемо ще один з інструментів впливу на інноваційну поведінку управлінського 
персоналу, а саме мотивацію. Результати проведеного дослідження дають підставу 
стверджувати, що основними компонентами системи мотивації інноваційної поведінки, 
спрямованої на збагачення людського капіталу повинні бути: 

 система матеріальної мотивації; 
 політика соціальної підтримки працівників організації; 
 формування впевненості в успіху; 
 чітке надання цілей інновацій; 
 формування переконаності в необхідності інновацій; 
 створення умов для підвищення професійного рівня працівників; 
 політика інформаційної відкритості, що включає обговорення стратегії інновацій і 

повний доступ до інформації щодо ходи інноваційних перетворень; 
 бачення перспективи розвитку організаційної структури підприємства, включаючи 

визначеність кар'єрного росту; 
 наявність реального плану інноваційних перетворень, що  передбачає певний 

адаптаційний період; 
 спрощення ієрархічної структури управління, зниження бюрократизації. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що впровадження відповідних 
механізмів формування інноваційної поведінки, сприятиме розбудові системи 
управлінського впливу на персонал з метою підвищення ефективності функціонування 
організації на основі адекватної організаційної культури, мотивації інноваційної поведінки, 
розвитку лідерського потенціалу менеджменту. Як показує практика деяких вітчизняних 
організацій, це дозволяє знизити втрати при впровадженні інновацій, реалізувати 
інноваційну стратегію розвитку, забезпечити творчу поведінку співробітників і створити 
умови для креативних методів прийняття рішень, забезпечити оптимізацію трудового 
процесу в цілому. Таким чином, подальші дослідження в області формування інноваційної 
поведінки персоналу повинні бути спрямовані на впровадження стратегічного управління та 
більше диференційовану оцінку впливу соціальних, поведінкових і психологічних факторів 
на інноваційну поведінку вітчизняних менеджерів всіх рівнів, від яких, в остаточному 
підсумку, і залежить динаміка і якість реформування української економіки. 
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Realization of any managerial decision, which is the product of the managers’ labor, is largely determined by 
the company’s personnel, one of the principal resources and driving force of any organization, which we may baldly 
name as the most unique resource of an organization. Management of labor efficiency, which is one of the most 
important factors for the sustainable development of any organization, is another much topical issue. It is strategic with 
its nature, as it is associated with almost all fields of the organizational development. In this respect, the organizational 
behavior is extremely important.  

Key words: organizational behavior, manager, decision, management of labor efficiency. 
 

Introduction 
Organizational behavior is a swiftly developing discipline, considering the problems needing 

thorough theoretical understanding, resolution and realization in practice. As the famous trends of 
the organizational behavior suggest, the employees’ interest in intense work process is increasing 
day after day, with the accent on the satisfaction with one’s working process and balance between 
one’s job and personal life; efficient use of one’s free time at the expense of the introduction of 
modern principles of the organizational behavior to the companies is also an urgent issue. The 
problems of motivation are much important in this respect. At present, the problems of OB are 
about the major subjects and significant concepts of the organizational behavior related to the 
formation of the behavior of people or groups of people.  

Method 
The article was written by using the results of the generally accepted methods of the 

qualitative and quantitative data analysis of the economic science, including statistical data 
processing, data grouping and inductive-deductive data analysis methods. The scientific study uses 
surveying, observation, as well as comparative, analytical, and graphical methods, which are used 
by the author to compare and analyze the facts and to evaluate the solutions to the specific issues.  

Main results 
A man, as a company employee, is one of the principal resources and driving force of a 

company. We can baldly state that a human is the most unique resource of any company. Therefore, 
the management of the labor efficiency, one of the most important factors of the sustainable 
development of any organization, is another very actual issue. It is strategic with its nature, as it is 
associated with almost all fields of the organizational development. In this respect, the situation in 
Georgia is particularly unfavorable. How surprising it may seem, since the period of the country’s 
shifting to the market economy, the scientific studies of concrete issues of the labor efficiency 
management, instead of being accelerated, have been suspended, while they are absolutely 
necessary, as the principles and concrete methods of the labor efficiency management change 
basically in terms of a country’s transition from the planned to the market economy. Such state of 
affairs makes the study of the given problem absolutely necessary.  

An organizational behavior within an organization plays one of the most important roles in 
the labor efficiency management. Persons are formed at the organization, advance professionally 
and enrich their experience. In addition, the longer the individual stays within the organization, the 
better he/she adapts to the company environment and dominant values of the organization. The 
labor environment in the organization mostly determines an individual’s behavior even outside the 
organization. However, an individual’s role in the organization may be different if considered in a 
different context (e.g. employer, employee, owner or investor).  

In a number of present-day monographs, many researchers actively recognize the great role 
of an individual’s psychology for the OB questions. Cognitive psychology is used in the field 
analyzing the formation of one’s behavior. There are a number of things, which determine an 
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individual’s behavior. The peculiarities of an individual’s behavior are most clearly seen in an 
individual’s relationship with other individuals or groups of individuals.  

If considering that the labor efficiency management is the process of perfection and control 
of the desirable indicators of an organization at the expense of the improved indicators of the 
performance of individual workers or groups of workers, the urgency of the important OB issues 
becomes clear, as they are the means to gain better economic outcomes from the company’s 
activity. If the main goal of the labor efficiency management is the establishment of the culture of 
highly efficient labor when the individuals and groups assume the responsibility for the permanent 
improvement of the business processes and their own skills and contribution, as well as for ensuring 
the correspondence between the individual employees and corporate goals of an organization, then 
the OB helps reveal, identify and practically realize the trends of the growing job satisfaction of the 
employees.  

Considering the reality of Georgia, the companies when selecting the staff, mostly orient 
themselves only on the professionalism and qualification of the applicants, while in reality, the 
companies have to hire individuals with their world view and personal traits. Various personal traits 
of an individual may be studied individually, but the synthesis, the final phase of the study, is based 
on the complex analysis. In addition, it must be considered that no professional mastership is 
possible without experience or knowledge, and a man’s personal life cannot be totally isolated from 
his/her labor process; moral conditions are closely associated with physical conditions. We agree to 
the researchers’ view suggesting that the performance indicators describe both, the employee’s 
behavior and gained outcome [6, p. 471].  

The working process of an individual determines his/her individual features in many ways. 
So, the managers have to consider the effects their organizations have on the people inside it. At 
one time, the employees are the members of an organization where they are engaged in labor and 
members of different organizations and are engaged in some other activity beyond their worksite, 
thus creating a certain society. Therefore, the personal development of an organizational employee 
not only has a positive effect on the employee’s labor activity, but it goes beyond the company 
limits and has a certain impact on the civil society of the country in general.  

Each of us, following our personal traits, perceives the phenomena around us individually. 
Even the same object is seen in different ways by different people. Our approach to the objective 
reality goes through some individual perception filter, which is unique for every person and is 
formed based on the gained experience. The unique perception of each of us proves that we behave 
not as some machines, but as living creatures. The heterogeneous perception is the result of the 
unique personal traits, different demands and experience we have. At different times, the people are 
in different physical states, or are in different social circles. This may be a different culture, age, 
sex, profession, world view, etc. Despite concrete reasons, the action of the individuals is the result 
of the perception of the reality. Each of us seems to say “I respond not to the objective reality, but to 
the world, as it is seen in my view, in the light of my values and expectations.” We deal with the 
process of so called selective perception, when a man’s attention is first of all, attracted by the 
peculiarities of the working environment, corresponding or intensifying his individual expectation. 
Quite often, selective perception is the reason for our incorrect explanation of certain moments in 
the labor process raising the desire to receive new future impressions. The managers have to 
analyze the outcomes of their employees’ traits and their perception outcomes. In addition, the 
emotional stability of each employee should be considered and used to choose individual 
approaches [11, p. 534]. Steven Robins and Timothy Judge define the following important aspects 
of the individual’s job satisfaction: how much satisfied the employee is with his/her job, what the 
reasons for “satisfaction”“dissatisfaction” are and what the impact of the satisfied/dissatisfied 
employees on the company activity is. [8, p. 28].  

The scientists note that job satisfaction is caused by several factors: the labor process itself, 
system of promotion, supervision, employees and other indicators having a certain role in the labor 
process.  
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The analysis of the OB is done at different levels, with the analysis of the organizational 
behavior at the level of the whole organization system being one of the most important issues. The 
behavior of a human, as that of the most important subject of the management in an organization is 
based on concrete principles, views and ideas, which determine the man’s approach to the reality by 
considering morale and other standards. The principle of objects’ management does not depend on 
the desires of individual persons, but considers their views. As for the solution to the problem of 
“bad workers”, we must keep in mind that both, worker and his/her manager are responsible for 
such a nuisance, as no such problem occurs when people are managed efficiently. As they say, there 
are no bad soldiers, but there are bad officers. This is another evidence of the managers’ decisive 
role in improving the labor efficiency.  

These principles cannot be perceived as an absolute priority. They just help the organization 
and its management to exploit a well-regulated system and forecast the reactions of the employees 
to manager’s actions.  

According to Brambeji, the performance indicators describe both, the employee’s behavior 
and gained outcomes. The employee’s behavior help transform the performance indicators from the 
abstract form to an action. The rules of behavior are an outcome themselves – the product of 
mental and physical activity, and it can be considered independently from the labor outcome. [6, p. 
471]. Therefore, in managing the labor efficiency of the groups and employees both, the behavior 
and outcome must be taken into account. This method of management is known as a mixed model 
of the labor efficiency management. It covers the level of competence and achievements, as well as 
such procedures, as setting and examining the goals.  

Personnel management needs not only a technocratic or administration approach, but also a 
social-ethical one, which considers a human factor, which is one of the first priorities in the 
Japanese management systems.  

The above-said evidences the necessity for the ideal environment to be determined in 
advance within an organization. If all organizations obeyed to written or unwritten laws and 
standards, possibly, most of them would be successful on the market.  

However, it should be noted that the situation with the Georgian companies, following the 
OB perspectives, is different. The Georgian society has a high-context culture. We need stability, 
ideals and long-term relations in our working process. However, the short-term labor contracts 
common to the Georgian companies have led to the personnel instability, emotional stress and 
stressful state what was partially a result of too frequent contests.  

Most of the Georgian companies can be classified in two major groups:  
The first group includes the organizations preferring long-term relations. They always talk 

about the subject and never put odd questions. The employees at such companies prefer non-verbal 
communication; the management is partially or wholly centralized; one of the staff hiring criteria is 
not professionalism, but the applicants’ friendly/relative-like relationship with the company 
management.  

As for the second group of organizations, the things are opposite here. The accent is made 
on short-term relations; the employees’ comfort is the priority for the organization because the 
managers consider that it is the employees who make the company successful. When hiring the 
staff, the applicant’s qualification and not his origination is the priority. The promotion plan of the 
company works with the same principle.  

The Georgian companies do not obey to the standards given in the scientific literature, but 
despite this, some companies still manage to operate actively and successfully. No manager will 
object to the benefit of loyal and dedicated personnel what will automatically result in lower 
turnover [4, p.130].   

The final outcomes of the organization performance much depend on the degree of the labor 
efficiency management. Unfortunately, this problem is paid little attention in Georgia. Almost no 
organization in our country has a well-ordered system of management of performance measures. 
Usually, a regular control over the performance measures, identification of the reasons for the 
incompliances in the company performance by means of a thorough analysis of these measures, or 



 320

identification and accomplishment of concrete measures to resolve the incompliances are done 
either rarely, or never. Such state of affairs is an important hampering factor on the way of 
improving the labor efficiency and reaching economic growth of the country as a result. Following 
the above-mentioned, it is necessary to pay a particular attention to the study and treatment of the 
theoretical issues of improving the labor efficiency and associated methodical and practical issues 
in the future.  

The developed market economies undertake a formal review of the performance indicators 
once or twice a year. For this purpose, they use such managerial elements of the labor efficiency, as 
agreement, measuring, dialogue and feedback. The review must be based on the real measures of 
the employee’s labor. It must be concrete, not abstract. It must allow managers and employees to 
see the ways of improving labor indicators and resolving any problems in the field of achieving 
relevant standards and goals in the future openly and positively. In such a case, the people must be 
encouraged to evaluate their own performance indicators and be active agents of the changes 
needed to improve them. The managers must be encouraged to play a role of an assistant, advisor, 
mentor and supporter. Often, traditional evaluations are only the analysis of what the objects of 
evaluation have achieved by a certain moment of time compared to the basic period. The primary 
purpose of the labor efficiency management is to understand what the employees must do to 
achieve the goal in their work, respond to new challenges, come to an agreement in any field and 
ways to reach such an improvement [1. p148-149]. 

The most recent inquiry evidences that the employees must be classified in three major 
groups:  

1. People satisfied with their jobs, as their work is compensated and they see the prospects of 
growth within the company;  

2. Partially satisfied employees, who stay with the company as they have no other alternatives, 
and  

3. Totally dissatisfied employees planning to quit in the near future.  
           The percentage ratio of the three groups may be presented as the following diagram:  

 
Fig. 1. Employees’ approach to their companies 

 

The study accomplished by us (through special questionnaire) identified the following major 
trends: the demands of the company to its employees are not always reasonable; the companies tend 
not to consider the ideas and proposals of their employees; the managements appreciate the job their 
employees do, but rarely recognize it; the company employees think that only rarely does their day 
start successfully; in the employees’ view, their carrier is not stable; the job the employees do 
causes their dissatisfaction; the degree of employees’ engagement in the resolution of the problems 
of the organization is quite low; the employees state that they do not refrain themselves from doing 
undesirable job, but the managers emphasize that they sometimes find such job not performed; the 
employees mostly do not have the opportunities for self-realization.  

The labor indicators are associated with the organizational values, the organization’s 
successful nature and operability. It focuses on the basic values (care of people and quality, 
development and realization of equal opportunities and ethical work standards, etc.). In the final 
account, this is the realization of the declared values in practice [1, 142]. 
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The results of the study evidence that the criteria of the labor indicators must consider: the 
opportunity to reach the set goals; existing level of knowledge and skills (competence); employees’ 
behavior affecting the performance indicators and its compliance with the basic units of the 
organization.  

One of the functions of the management of labor efficiency is encouraging productive and 
reasonable behavior. The fact is that the sense of success experienced as a result of good 
performance outcomes strengthens the positive attitude in people, what on its turn, is an important 
factor for improving the labor efficiency.  
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In the article the essence of strategy in the economic sphere, the steps of selecting strategies of foreign 

economic activity, set out the factors influencing the development of the FEA of the enterprises. Conclusions are drawn 
regarding the role and place of strategic planning for foreign economic activity of the enterprise. 
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У статті розглянуто сутність економічної стратегії  діяльності підприємства, етапи вибору 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності, визначено основні фактори впливу на розвиток ЗЕД підприємств. 
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Зроблені висновки стосовно ролі та місця стратегічного планування в зовнішньоекономічній діяльності 
підприємства.  

Ключові cлова: стратегічне планування, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, 
зовнішньоекономічна діяльність. 

 

В умовах світової фінансової кризи, яка поширюється національними ринками, 
особливої уваги потребує зовнішньоекономічна діяльність та її стратегічний розвиток. 
Стратегія формується під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища, які постійно 
розвиваються та видозмінюються, що спричиняє необхідність врахування таких змін у 
діяльності підприємств. Вплив середовища особливо є відчутним для країн з невеликою 
економікою, до яких за визначенням І. Фішера відноситься й Україна. Українська економіка 
має велику залежність від постачальників енергоносіїв та кон’юнктури світових ринків, що 
робить вітчизняну економіку дуже чутливою до зміни чинників зовнішнього середовища.  

Зовнішнє середовище бізнесу, особливо міжнародного, характеризується достатньо 
швидкими змінами, що пояснюється високою насиченістю споживацького попиту, його 
індивідуалізацією, різноманітним характером. Такі зміни попиту зумовлюють зрушення 
інших факторів середовища: технології, засобів зв’язку і т.д., що зумовлює необхідність 
адаптації підприємств до таких змін. 

Питання формування стратегій стратегічного управління досліджувались такими 
вченими як І. Ансофф, З. Шершньова, Г. Мінцберг, С. Оборська, В. Пономаренко, А. 
Томпсон, А. Наливайко. В роботах цих авторів розглянуті основні етапи процесу 
формування стратегій, фактори впливу на них та особливості їх реалізацій. Незважаючи на 
це, залишаються невирішеними питання щодо врахування й опрацювання результатів 
функціонування зовнішнього середовища під час здійснення підприємством своєї діяльності.  

Метою статті є дослідження та аналіз наукових підходів до визначення сутності 
стратегії та стратегічного планування ЗЕД підприємств, а також формування узагальнених 
факторів впливу зовнішнього середовища на розвиток ЗЕД підприємств України. 

Процес стратегічного планування посідає центральне місце в системі стратегічного 
управління. Більшість вітчизняних підприємств використовують стратегічне планування для 
того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які сформувалися ззовні та всередині 
підприємства. На жаль, багато керівників підприємств не усвідомлюють переваг 
стратегічного планування. Відсутність стратегічних орієнтирів – одна з основних загроз, яка 
може ускладнити розвиток бізнесу успішних компаній. Наслідком нормалізації ситуації 
всередині підприємства й стабілізації зовнішнього середовища стало розуміння того, що 
потрібно змінюватися для успішного подальшого розвитку та досягнення кінцевої мети. На 
даний час середовище діяльності багатьох підприємств характеризується підвищенням 
складності й невизначеності, що підтверджує необхідність втілення в практику ідей і 
технологій стратегічного планування. 

Умови сучасного господарювання ставлять особливі вимоги до вітчизняних 
підприємств. Мінливість та складність процесів перехідного періоду, часті корекції системи 
економічних законів і нормативних актів, що регулюють діяльність підприємств, швидкі 
технологічні зміни, стрімкий розвиток інформаційних мереж і, як наслідок, доступність 
інформації, поява нових запитів та зміна позицій споживачів сприяють виникненню нових, 
часто несподіваних можливостей для бізнесу. В такій ситуації підприємства повинні 
приділяти постійну увагу оцінюванню перспектив своєї діяльності. 

Поняття «стратегія» етимологічно походить від грецького слова «strategia», за 
допомогою якого описували найважливішу частину військового мистецтва. Якщо ж 
звернутися до економічної сфери діяльності, то під стратегією розуміють довгострокові 
плани керівництва підприємства, спрямовані на зміцнення його позицій, задоволення 
споживачів і досягнення перспективних цілей. Окрім цього існує і таке розуміння 
економічної стратегії, як довгострокові наміри керівників підприємств щодо маркетингу, 
виробництва, фінансів, комерції, персоналу. Зміна визначення «стратегія» відбувалась разом 
із змінами зовнішнього середовища [1]. 
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Стратегія необхідна будь-якому підприємству, що претендує на успіх. По суті, вибір 
стратегії означає, що з усіх можливих шляхів і способів дій, що відкриваються перед 
компанією, вона обирає конкретний напрямок. Вибір стратегії для підприємства є одним із 
найважливіших моментів, тому керівництво повинно дуже виважено та продумано підійти до 
даного питання. 

Умовно вибір стратегії можна розділити на три етапи: 
1. Розробка стратегії. 
2. Доведення. 
3. Аналіз. 
На першому етапі, відповідно до постійних цілей та управлінського обстеження, 

обирається придатна стратегія. На даному етапі важливо розробити якнайбільшу кількість 
альтернативних стратегій, щоб забезпечити широкий вибір і не пропустити потенційно 
кращий варіант [2]. На другому етапі корегуються та встановлюється адекватність стратегії 
цілям організації та із безлічі стратегій формується загальна. Третій етап характеризується 
наповненням загальної стратегії конкретним змістом. Кінцевим аналітичним завданням є 
одержання стратегічних висновків для формування менеджерами ефективного плану дій. 

Стратегію варто розглядати як узагальнюючу концепцію дій для досягнення цілей. 
Стратегічне управління розглядають як динамічну сукупність взаємопов’язаних 
управлінських процесів: управління маркетингом, персоналом, фінансовими ресурсами і 
фінансовими відносинами, використанням інвестицій, впровадженням інновацій та ін.  

Сучасним інструментом управління організацією в умовах зростаючих змін 
зовнішнього середовища та пов’язаної із цим невизначеності є стратегічне планування. Часто 
в літературі зі стратегічного менеджменту не розмежовуються поняття стратегічного 
управління та стратегічного планування. Під стратегічним управлінням (плануванням) 
розуміється сукупність програм, принципів, методів та прийомів, за допомогою яких вище 
керівництво планує розвиток компанії на середньострокову або довгострокову перспективи. 
Інші науковці чітко розмежовують стратегічне управління та стратегічне планування, але 
визначають для них різний зміст та підпорядкованість цих визначень [5]. 

Узагальнюючи представлені точки зору можна зазначити, що предметом 
стратегічного планування виступають:  

- генеральні цілі, які орієнтовані на підвищення ефективності організації,  через 
забезпечення взаємозв’язку цілей, ресурсів та результатів;  

- ресурси організації, якщо вони необхідні для досягнення цілей, але в поточний 
момент відсутні або є у недостатньому обсязі;  

- взаємодія із неконтрольованими чинниками зовнішнього середовища.  
Розмежовуючи поняття стратегічне управління та стратегічне планування, нами 

запропоноване визначення цих економічних категорій. Стратегічне планування можна 
представити як виконання основної функції стратегічного менеджменту, яка полягає у 
визначенні стратегічних загально-організаційних цілей та стратегічних цілей 
функціональних площин діяльності організації (функціональних стратегічних цілей), які 
забезпечують досягнення загально-організаційних цілей відповідно до ресурсних 
можливостей організації, з метою підвищення її конкурентного статусу, і розповсюджується 
як на формулювання стратегії, так і на її реалізацію.   

Стратегічне управління більш коректно розглядати стосовно процесу стратегічного 
планування, тому стратегічне управління, на нашу думку, це управлінські дії, які 
здійснюються за допомогою виконання функцій менеджменту: організації, планування, 
мотивації та контролю в процесі формулювання та реалізації стратегії, а стратегічний 
розвиток – це процес переходу підприємства в новий технічний, технологічний, економічний 
стан в рамках поставлених довгострокових цілей [8]. Таким чином, розмежовуючи поняття 
стратегічний розвиток та стратегічне планування, оптимальним вважається забезпечення 
стратегічного розвитку на засадах програмного підходу в плануванні. Узагальнюючи основні 
методологічні принципи стратегічного планування, слід зазначити, що воно має будуватись 
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на принципах, які визначають якість стратегічних планів, а саме: цільовій спрямованості, 
вимірюваності, досяжності, конкретності, послідовності, єдності, системності, 
збалансованості. 

Середовище управління – це найважливіший об’єкт уваги стратегічного менеджменту 
і перший об’єкт стратегічного аналізу. Для того, щоб знати не тільки де знаходиться 
підприємство, а й куди воно хоче піти, треба знати середовище. У стратегічному аналізі 
розглядаються зовнішнє та внутрішнє середовища.  

Внутрішні фактори мають місце в межах підприємства і спричинені його діяльністю, 
до яких належать: 1) інституціональні (застаріла система управління виробництвом, 
компетентність та професіональність працівників відділу ЗЕД); 2) ресурсні (наявність 
достатньої кількості ресурсів для широкої діяльності на зовнішніх ринках); 3) виробничі 
(рівень якості продукції та відповідність вітчизняним, міжнародним стандартам); 
4) технологічні (рівень технологічного забезпечення); 5) психологічно-соціальні (порядність 
у виконанні домовленостей, правил, норм торгівлі, врахування інтересів партнерів); 
6) інформаційні (наявність аналітичної інформації про динаміку обсягів збуту продукції, 
проблема отримання інформаційного забезпечення). 

Зовнішні фактори мікросередовища – це ті чинники, які виникають у результаті 
державної політики, діяльності конкурентів, середовища в якому працює підприємство, 
тобто мають вплив на рівні держави, де функціонує підприємство [3, с. 31]: 1) політичні 
(наявність державної підтримки); 2) законодавчо-правові (необхідність ліцензування 
експорту деяких видів продукції, досконалість законодавчої бази, відповідність 
законодавства України вимогам законодавства ЄС у пріоритетних сферах); 3) економічні 
(наявність ефективної системи кредитування та страхування, досконала банківська система); 
4) неформальні обмеження (бюрократизм, багатоступінчатість процедури одержання дозволу 
на ЗЕД); 5) часові та просторові (рівень технологічного прогресу в галузі транспорту дають 
можливість економити час і кошти, які витрачаються на переміщення людей); 6) економічні 
(рівень цін на ресурси на внутрішньому ринку, високий рівень конкуренції між 
виробниками); 7) освітні (наявність школи для підготовки спеціалістів у ЗЕД); 8) соціальні 
(низький рівень життя як результат відсутність мотивацій). 

 На макрорівні діють фактори, що мають вплив зі сторони іноземних конкурентів та 
країни партнера: 1) політичні (військові конфлікти, політичні реформи, економічні блокади); 
2) економічні (існування тарифних і нетарифних бар’єрів); 3) природно-кліматичні 
(сезонність продукції); 4) адміністративні (нетарифні перешкоди для імпортованої 
продукції); 5) законодавчо-правові (механізм торгівельно-економічних відносин із 
зарубіжними партнерами); 6) психологічно-соціальні (наявність національного менталітету); 
7) технологічні (високий рівень технологій виробництва); 8) історичні (тривале існування 
ринкових відносин); 9) стандартизації та взаємозамінності (відповідність продукції 
міжнародним стандартам, взаємозамінність комплектуючих). 

Зовнiшнi фактори роблять досить сильний вплив на довгостроковi цiлi ЗЕД i пов’язанi 
з icнуючою нацiональною зовнiшньоекономiчною полiтикою, ступенем розвитку 
мiжнародних економiчних вiдносин i тенденцiями в розвитку світової інтеграції i структури 
факторiв ринкiв країни (стратегiчного поля дiяльностi фiрми) [4]. 

Стратегічне планування має свої цілі, методи, принципи, засоби та інструменти. 
Результати реалізації стратегії проявляються у фінансових показниках, які характеризують 
ступінь досягнення поставленої мети. Це відображається у зміні структури та розміру 
доходів, зростанні віддачі на вкладений капітал, стабілізації цих показників. Саме ці 
показники є узагальнюючими показниками діяльності підприємств, які характеризують 
якість використання внутрішніх можливостей підприємств та міру адаптивності 
підприємства до зовнішнього середовища. 

Реалізація ефективної стратегії управління підприємством можлива лише в тому разі, 
коли підприємство є стратегічно орієнтованим. Стратегічно орієнтоване підприємство – це 
таке підприємство, у якому персонал має стратегічне мислення, використовується система 
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стратегічного планування, що дає можливість розробляти та використовувати інтегровану 
систему стратегічних планів.  

Переваги стратегічно орієнтованих підприємств полягають у наступному: зменшення 
до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а також факторів „невизначеності 
майбутнього”; можливість врахувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, 
зосередитися на вивченні цих факторів, сформувати відповідні інформаційні банки; 
можливість одержати необхідну базу для розробки рішень, полегшити роботу із 
забезпечення довго- та короткострокової ефективності; можливість зробити організацію 
більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є можливість 
порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями (плановими завданнями); 
забезпечення динамічності змін за допомогою прискорення практичних дій із реалізації 
стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, контролю й аналізу тощо [6, 
с. 114]. 

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що стратегічне планування являє 
собою процес визначення шляхів досягнення поставлених цілей, організації ефективних 
управлінських процесів в організації, передбачення різних ситуацій (зокрема критичних). В 
умовах нового (постіндустріального, інформаційного за природою явищ та процесів) етапу у 
розвитку сучасної економіки у справі досягнення підприємствами довгострокового успіху на 
перший план виходять проблеми стратегічного планування підприємств.  

 

Література: 
1. Mishchenko A.P. Strategic management [Text] / Mishchenko A.P. Textbook. manual-Kiev "Center of 

educational literature", 2004. 
2. Danilova. Сommunication strategic and operational management in the system of company management 

[Text] // the Economy. Sociology. Management. - 2009. No.4.p.24-27 
3. Lipic L. Factors influencing the development of foreign economic activity of machine-building enterprises of 

Ukraine / L, Lipic, S.A. of Valenok-Tkachuk // the Economy and the state. - 2008. No. 5 - S. 29-32. 
4. Lipiec Y.A. Implementation of strategic management at the enterprises of Ukraine as a progressive direction of 

their development [Text] // problems of science.No.6.p.55-58. 
5. Kirichenko international business Management [Text] /Kirichenko Ohanaware manual.-K.:Knowledge Press, 

2002.-384 C. 
6. Semenov A.G. Financial strategy in the enterprise management: Monograph [Text] / Igumenov, A.A. 

Ropotovo, Twireless, Avelengo. - Zaporozhye: CPU, 2008. - 188 C. 
7. Vasilenko. Strategic management [Text] / Wahseence, TI Tkachenko. - K.: CUL, 2003. - 396 S. 
8. Shershneva. Strategic management [Text] / THE Shershneva, Swiebocka; Kyiv. the NAC. Econ. University T. 

- K., 1999. - 384 S. 
9. Nemtsov E Strategic management [Text] / E. Nemtsov, Ban. - K.: LLC “UVPK” “CEN About”, 2001. - 559 S. 

 
 

 

 

 
 



 326

13. MARKETING 
 

Kapinus L. 
Ph.D., Associate Professor, 

Ohmakevich K. 
Student 

National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine 
 

TYPES OF CUSTOMERS IN THE INTERNET 
 

Капінус Л.В. 
к.е.н., доцент, 
Охмакевич к.в. 

студент 
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна 

 

ТИПИ ПОКУПЦІВ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 
 

A concept of «internet-customer» is specified in the article. The classifications of on-line customers’ types are 
considered and generalized in the Internet. Features that must be taken into account for increasing the maintenance 
efficiency of internet-customers and prospect of development of commodities’ realization through the Internet are 
described. 

Keywords: Internet-customers, Internet- mediator, Internet-shop, Internet-trade. 
 

В статті уточнено поняття «інтернет-покупець». Розглянуто та узагальнено класифікації типів  
онлайн-покупців в мережі Інтернет. Визначено особливості, які необхідно враховувати для підвищення 
ефективності обслуговування інтернет-покупців, та перспективи розвитку реалізації товарів через мережу 
Інтернет. 

Ключові слова: інтернет-покупці, інтернет-посередники, інтернет-магазин, інтернет-торгівля. 
 

Тенденції стрімкого розвитку інтернет-аудиторії, переходу інтернет-користувачів до 
онлайн-замовлень, збільшення часу перебування споживачів в режимі реального часу 
вимагають від керівників підприємств модернізації бізнес-процесів. Новітні технології 
допомагають ефективно організовувати зв'язок підприємства з інтернет-покупцями, 
заощаджуючи при цьому час та кошти на комплекс інтернет-маркетингу, а також 
підвищуючи свої конкурентні позиції на ринку. 

Однак вивчення цільової аудиторії, вдосконалення методів представлення товару та 
рівня інтернет-обслуговування займають не остання місце для підприємця. Саме тому 
особливого значення набуває своєчасне розуміння типів покупців, з якими працюють 
інтернет-магазини, та формування процесу прийняття рішення споживачами в інтернет-
просторі. 

Останнім часом вивченню питання поведінки покупців в мережі Інтернет стали 
приділяти багато уваги вітчизняні та зарубіжні учені. Серед них Ю.В. Логінова [2], І.І. 
Макієнко [3], І.К. Наумов [2], Дж. Фагерстром [1], Дж. Фокел [1] та інші. На основі 
теоретичних досліджень наукових праць встановлено, що проблема вивчення поведінки 
покупців в інтернет-просторі недостатньо вивчена і потребує додаткових пояснень. 

В ході дослідження з’ясовано, що насиченість ринку товарами та послугами, велика 
кількість торговельних точок продажу, різні способи здійснення купівлі товару зумовили 
зростання кількості покупок серед населення. Купівля товару – це процес придбання товарів 
та послуг покупцем, виходячи з різних мотивацій та різних чинників впливу (демографічних, 
психографічних, соціальних тощо). 

З розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій та електронних засобів зросла 
кількість покупок товарів через мережу Інтернет. У 2013 році українські онлайн-покупці 
стали значно активніше купувати через Інтернет всі категорії товарів: продукти харчування, 
одяг, побутову техніку. Найчастіший запит відбувається на товари категорії технологія 
(89%), подорожі (85%), автотовари (85%), розваги (85%), роздрібні товари (73%), фінанси 
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(70%), косметичні товари (65%). В Україні зберігається тенденція отримування онлайн-
консультацій про товар, а сама покупка здійснюється в оффлайн-режимі. Однак частка 
онлайн-покупок продовжує зростати [6]. 

В ході вивчення відповідної літератури, виділено ряд переваг реалізації товарів через 
мережу Інтернет як перспективного способу доставки товару від виробника (посередника) до 
споживача. Перш за все це налагоджена автоматизована система замовлень та зниження 
вартості управління нею; можливість налагодженої схеми доставки товару; використання 
комп’ютерних технологій для привернення уваги інтернет-покупців: створення динамічного 
веб-сайта зі зручною навігацією, впровадження інструментів електронного мерчандайзингу; 
можливість персоналізації клієнтів; формування значно нижчої ціни на товари та послуги 
внаслідок економії на невиробничих витратах; широкий асортимент товарної лінійки. 

Враховуючи перспективність розвитку інтернет-торгівлі, підприємства все частіше 
почали досліджувати профіль своїх інтернет-споживачів. В економічно розвинутих країнах 
більше не орієнтуються на якогось середньостатистичного індивіда. На сьогодні увесь 
рекламний процес спрямовано на конкретну людину, яка входить до певної групи людей, 
подібних до неї.  

Для більш повного дослідження потреб окремих індивідів і груп здійснюють умовний 
розподіл покупців за різними ознаками з метою підвищення ефективності розроблення та 
впровадження маркетингової програми. Оптимізація товарного асортименту з урахуванням 
цільових груп споживачів також веде до значного зниження витрат на рекламування. 

Для розуміння поведінки інтернет-покупців дослідники почали виділяти різні типи, 
категорії, сегменти. Але, перш ніж описувати їх, розглянемо сутність терміну «інтернет-
покупець». Виходячи з поняття «покупець» та розуміння принципів роботи мережі Інтернет, 
пропонуємо інтерпретувати дефініцію «інтернет-покупець» як особу, яка обирає та оплачує 
товар через Інтернет за допомогою електронних засобів.  

Згідно джерела [4] виділяють три категорії інтернет-покупців у відповідності до їх 
намірів: 

1) інтернет-покупці, які готові до покупки; 
2) інтернет-покупці, які потребують інформування; 
3) інтернет-покупціі, які потребують переконання у здійсненні покупок. 
Для тих споживачів, що потребують більшого інформування, потрібно вказувати 

унікальність пропонованого товару, вигідні порівняльні характеристики, демо-відео. 
Споживачі, які потребують переконання, мають отримати точну відповідь чому потрібно 
купити саме той товар. 

Встановлено, що є різноманітні типажі інтернет-покупців виходячи з інших 
класифікацій. За джерелом [5] визначено, що задля перетворення інтернет-відвідувачів в 
покупців виділяють наступні типи:  «завсідники», «новачки», «покупці, які потребують 
детального огляду», «соціально спрямовані покупці», «покупці останнього моменту». 

«Завсідники (the bargain hunter)» або постійні покупці ніколи не купують товари за 
початковими цінами. Дослідження показали, що близько 50% покупців можна віднести до 
цієї категорії, значку частину якої становить молодь. Є різноманітні шляхи заохочення цієї 
категорії інтернет-споживачів: інформування відвідувачів сайта про запропоновані знижки, 
розміщення заходів по стимулюванню збуту на головній сторінці інформаційного ресурсу, а 
також надання можливості відвідувачам зрівнювати ціни та товари.  

Майже 33% «новачкам (the first-time online shopper)», які перший раз наважились 
здійснити онлайн-покупку, потрібна допомога (консультація) задля орієнтації в товарах. Як 
правило, для впливу на процес здійснення покупки споживачами в онлайн-магазині 
необхідно застосовувати на інформаційному ресурсі клієнтський сервіс: зручний інтерфейс, 
простоту в оформленні замовлення, наявність оглядів і рейтингів, інформацію про безпеку 
електронного платежу на одну зі сторінок проведення транзакції. 

«Покупці, що потребують детального огляду товарів (the touchy feely shopper) 
найчастіше спочатку йдуть в роздрібні магазини, а потім здійснюють замовлення в онлайн-
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режимі. Такі покупці потребують високоякісного зображення товару, 3D-зображення на 
сайтах, представлення товару в різній кольоровій гамі. 

 «Соціальні покупці (the needs inspiration shopping)» орієнтуються на наявні відгуки та 
рекомендації як в реальному житті, так і в інтернет-просторі. Для впливу на інтернет-
покупців необхідно здійснювати розсилання інформаційних листів, використовувати 
таргетингові рекомендації, застосовувати можливості соціальних мереж. 

«Покупець останнього моменту (the last minute shopper)» здійснює покупку, коли 
майже немає часу на неї. Для прикладу 3,5% покупців здійснюють покупку в останні дні до 
Нового року, а 29% чекають акцію «останні хвилини року, що закінчується». Таким 
покупцям важливий час, тому доставка товарів має бути чітко в термін.  

Компанія GroupM в 2013 році на основі проведеного дослідження запропонувала 
шість типів клієнтів, що купують в Інтернеті. Вони розглянули більше 168 000 покупок 
побутової техніки і виявили відповідність певного характеру кожному типу покупців [8]. 

 Таблиця 1 
Типи покупців за аналізом компанії GroupM 

Тип покупців Коротка характеристика 
Основні цифрові покупці 
(Basic Digital Consumers) 
 

29% – основні інтернет-покупці,  які для прийняття рішення 
про онлайн-покупку використовують пошукові системи, роздрібні 
сайти та бренд-сайти. 

Роздрібні покупці 
(Retail Scouts) 

22% – інтернет-покупці, які швидко приймають рішення про 
покупку. 

Бренд-скаути 
(Brand Scouts) 

20% – інтернет-покупці, які також швидко приймають рішення 
про покупку, але швидкість залежить від наявності знижок, акцій по 
стимулюванню збуту, гарантії або безкоштовної доставки. 

Покупці, керовані цифровими 
технологіями 
(Digitally Driven Segment) 

16% – інтернет-покупці, які є досить мобільними, цінують 
зручність, не люблять ходити до магазинів.  

Обачливі покупці 
(Calculated Consumers) 

11% – інтернет-покупці, які до процесу покупки підходять 
детально, враховуючи всі плюси і мінуси, шукають вигоду та 
намагаються вибрати максимально найкращий варіант покупки. 

Одвічні покупці 
(Eternal Consumers) 

2% – інтернет-покупці, які здійснюють найдовший шлях до 
покупки, порівнюючи всі можливі інтернет-канали, відгуки, ціни. Як 
правило, цьому сегменту споживачів необхідно довгий час на 
роздуми щодо купівлі товару. 

 

Джерело: складено авторами на основі [8] 
 

Зрозуміло, що в залежності від категорії товару відсотки будуть змінюватися, але 
типи покупців можна прийняти за основу щодо подальшого визначення.  

Досліджено, що чоловіки більш активно, ніж жінки, купують в Інтернеті побутову та 
комп'ютерну техніку, електроніку, автотовари, спортивний інвентар та будівельні матеріали. 
При цьому жінки значно активніше роблять онлайн-покупки одягу, взуття, книг/дисків, 
косметики та парфумерії, товарів для дітей і для тварин, продуктів харчування. 

Українські онлайн-покупці стали більше користуватися інтернет-аукціонами, сайтами 
з оголошеннями і прайс-агрегаторами. Переважна більшість опитаних користувалися 
інтернет-аукціонами або дошками оголошень за останні 12 місяців. Сайтами для порівняння 
цін користувалися майже 80% онлайн-покупців. При цьому інтерес до «купонних» сайтів 
падає: в 2013 році ними користувалися 38% онлайн-покупців, тоді як в 2012 році таких було 
45%. Більше українців стали робити покупки в закордонних інтернет-магазинах: у 2012 році 
таких було 18%, в 2013 році – вже 26%. В основному, вони купували одяг, аксесуари та 
подарунки, побутову/комп'ютерну техніку та електроніку, а також взуття. Основні причини 
покупок за кордоном не змінилися: приваблива ціна, якісний/красивий товар, ексклюзивний 
товар, широкий асортимент [6,7]. 

Серед роздрібної торгівлі Україна має лише 1,5% торгівлі в мережі Інтернет, в той час 
коли Європа та США мають показники більше 15% (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Відсоток інтернет-покупців від загального населення країни 

Джерело: на основі [7] 
 

З рис. 1 видно, що Україна має великі перспективи в зростанні темпів онлайн-торгівлі. 
Отже, на основі вивчення питання поведінки інтернет-споживачів запропоновано 

авторський підхід до тлумачення сутності поняття «інтернет-покупець» як особи, яка обирає 
та оплачує товар через Інтернет за допомогою електронних засобів; вивчено класифікації 
типів покупців в інтернет-просторі, узагальнено особливості, які необхідно враховувати для 
підвищення ефективності обслуговування покупців. 
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SYSTEMS 

 

Nowadays of many educated, motivated and professional managers with the skills, enthusiasm and power it 
still leads to failure of competitive intelligence systems. In this paper, we focused on defining the causes of failure of 
competing intelligence systems and summarizing the key success factors for the development of functional competitive 
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intelligence system in the enterprise. Because a well-designed system of competitive intelligence can help organizations 
in the strategic planning process, as well as in determining the intention and capability of its competitors, and also 
determine the extent of the risks to which an enterprise may be exposed.   

Key words: competitive intelligence, key success factors. 
 

Terminology database in the field of library and information science describes competitive 
intelligence as detection, monitoring and evaluation of the competitive environment to detect 
strengths and weaknesses of competitors and recognize their strategic plans. It involves analysis and 
synthesis of data, respectively information, which will be translated into strategic knowledge 
gathering competitive information. It also involves gathering information about competitors and 
monitoring of entities of company surroundings (market, the state, law and legislation, political and 
demographic context) [1]. 

Vejlupek emphasizes in characterizing competitive intelligence a process of systematic 
collection and evaluation of information which aims to creating useful knowledge enabling further 
increasing respectively maintaining competitive advantages and which has four main phases: 
management (determination of issues), collection of information (relevant facts) analysis 
(generating of hypotheses and conclusions) and distribution (formulation of responses). He argues 
that the process of competitive intelligence enables intelligent behavior of the enterprise [2]. 

Bartes defines the concept of competitive intelligence as a systematic creative and ethical 
application of intelligence methodology and key methodic which can by using teamwork: 

 identify symptoms, and data and information sources, 
 analyze collected symptoms, data and information, add them, evaluate their importance and 

constitutes evidence of these phenomena, 
 form a coherent hypothesis (prediction of the future state), and evaluates their contribution 

through evidence and cost-induced changes, such as the effectiveness of these changes, 
 carry out elaboration of intelligence reports for management decision-making of enterprise 

[3]. 
Špingl defines competitive intelligence as a set of specific assumptions of businesses that 

allow to successfully deal with the new market conditions and solve the situation where it is not 
possible to use practices based on information, knowledge and management skills that brought 
competitiveness to the trader in the previous period [4]. 

Competitive intelligence focuses data and information from a very wide view, allowing 
enterprises to predict future events and use them for effective strategies in relation to the 
competitive environment, because every decision, especially strategic, is based on certain 
assumptions. Lesáková (1994) identifies with this characteristic which argues that competitive 
intelligence is creating of effective information system of competition and it is the basis of quality 
competitive analysis processing [5]. Society of Competitive Intelligence Professional (SCIP) can be 
regarded as authority of the competitive intelligence issue and their definition of competitive 
intelligence in 2003 as a systematic and ethical program gathering, analyzing and managing 
external information that can affect your company's plans, decisions, and operations.  

Most of the definitions relating to competitive intelligence refers to the very similar 
approaches. These definitions are essentially the same in distinguishing intelligence from the 
information (intelligence has the ability to act), in highlighting the dynamic nature of the process 
and in the fact that competitive intelligence is linked to business objectives and deciding on them to 
maintain or obtain new competitive advantage. 

A well-designed system of competitive intelligence can help businesses in the strategic 
planning process, as well as in determining of intent and ability of its competitors, and also 
determine the extent of the risks to which enterprise may be exposed [6, 7]. Gross confirms that by 
stating that competitive intelligence in the enterprise serves as a catalyst in the decision making 
process. It is also part of the value chain, which converts the component data into usable 
information and the results of strategic decisions [8]. 

While in theory the process of competitive intelligence seems quite logical and simple, the 
implementation of such a process is more challenging. It is the reason why many companies failed 
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to use or even consider the use of competitive intelligence in their activities [9]. The situation is 
further enhanced by other reasons for failure of competitive intelligence systems. 

The reasons for failure of competitive intelligence systems 
Chuss (2005) wonders how it is possible that at the time of many educated, motivated and 

professional managers with the skills, enthusiasm and power leads to the failure of competitive 
intelligence [10]. Literature provides very little information on these matters, focusing primarily on 
what happened, contrary to why it happened. Finkelstein (2003) stated that the usual failure as 
stupidity, greed and lack of resources are lagging behind in explanation of failure of competitive 
intelligence, and he points out that the roots of failure are much more complex and have many 
important components, such as people, information management, knowledge management, 
communication and trust [11]. 

Explanation of competitive intelligence failure may be that experts in the competitive 
intelligence activities rarely occupy high managerial position. It is difficult for them to influence the 
decision-making process without direct connection to the decision-makers. This view is supported 
by Gilad (1996) in his research, that was undertaken in the US and European firms. It demonstrated 
the isolation of the top managers from the competitive reality [12, 13]. Pollard (1999) even argues 
that the worst thing that can happen to competitive intelligence activities is their separation from the 
main activities of the company [14]. 

Тable 1 
The key success factors for the development of functional competitive intelligence system 

Monitor unique 
topics of interest

Enterprises need to identify and focus on the individual components i.e.
parts of one big problem they want to solve. By assignment of the related
data from the huge amount directly to the individual components,
companies can better understand what they need with data taken.

Operate in real 
time

Enterprises in a dynamic environment with intense competition among
market participants are under the influence of a changing environment,
which is hardly predictable and requires a non-standard approach because
the traditional methods often require the possibility to plan and anticipate
change, what is not possible in a dynamic environment. Planning requires a
greater flexibility enabling the firm to react to frequent changes, rapid
maneuvers and adapting to market situations.

To be independent 
of sources 

Enterprises need to integrate information from multiple perspectives
needed to acceptable decision because they cannot make decisions based
on knowledge of only one factor but on the knowledge of overall picture
of the facts by analysing the data.

To be human 
centered

Big data in enterprises is not just about technology. Development through
big data is only possible if companies invest in specialized professional
employees who must be proficient in technical as well as analytical site.

Eliminate the 
noise

If the deluge of data requires businesses currently decided what data must
be retained or removed and how to save those they decided to leave.
Another problem is that the amount of data is in unstructured form and
transformation of such content to a structured format for later analysis is a
major challenge for enterprises.

Display emerging 
patterns

Good visualizations of changes in the topics of interest help the enterprise
discover trends that may impact its decisions.

Simplicity
It allows for the human to use the tool effectively. Many complex
competitive intelligence tools require too much expertise in the tool, putting
distance between them and the expert on the content of interest.

Speed This is enabled by both simplicity and real time content aggregation.  
 

Another potential cause of failure of competitive intelligence is the existence of thought 
patterns in red tape enterprises [15, 16]. Finkelstein (2003) after reviewing more than 200 bankrupt 
companies concluded that wrongly thought processes of executives contribute to most major 
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business failure [11]. These cognitive errors usually occur when the managerial decision is based on 
an incorrect basis or a decision maker is more than sure what is best for the future of their company. 
In such cases, there is a risk that the system of competitive intelligence is used to justify decisions 
that have already been made, unlike of its utilization in decision making. Therefore, if competitive 
intelligence is not in line with the expectations of managers, it may be blocked or completely 
abolished [17]. Such a situation could lead to failure of intelligence and wrong strategic decisions. 

Another explanation of competitive intelligence failure suggests that decision makers are too 
overload with information, which is not tailored to their needs, and therefore they filter it based on 
their own opinions. While this in itself does not cause failure, their incorrect interpretation of the 
findings could pose significant problems. Fleisher et al. (2008) focuses on this issue from another 
perspective and argues that many competitive intelligence failures does not come from improper 
use of the system, but from the providing of insufficient resources [16]. 

Due to the existence of many failures we will try to summarize the key factory of success in 
the development of functional competitive intelligence system in the enterprise. 

Conclusion 
The decisive factor for the success of competitive intelligence can be defined as an element 

related to intelligence process, which is key to ensuring the success of this process. While the key 
success factors are valid for all competitive intelligence programs, a uniform system for successful 
compilation of competitive intelligence program cannot be defined. This is due to cultural and 
structural problems that are highly specific to individual businesses. It is therefore likely that 
competitive intelligence system is unique in every organization. 
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THE CONCEPT OF BRAND EQUITY 
 

The aim of this paper is to describe brand functions and also characterized the concept of brand equity, 
because brand equity is one of a company’s most valuable resource. Brand equity is the incremental utility or value 
added to a product by its brand name and positively affects future profits of company, long-term cash flow and 
consumer willingness to pay premium price. 

Key words: brand, branding, brand functions, brand equity. 
 

Introduction  
Most people, when they hear the word branding, think logos - but in fact, branding is really 

much more than that. A brand involves blending the image, purpose, and focus of your business, 
with your core marketing message and coming up with something which will stick in the minds of 
people who encounter it. As a business or an independent professional, it is who you are and what 
you do, packaged neatly, clearly and memorably. A logo is only a tangible representation that works 
to reinforce a brand. The area of branding has emerged to a top priority for management in the last 
20 years. In fact, brands are one of the most valuable intangible assets within a company. [1] The 
brand name encompasses the years of advertising, goodwill, quality evaluation, product experience 
and other beneficial attributes the market associates with the product. Brand is a very broad 
concept. It is a combination of everything that customer takes into account when making purchasing 
decision. It is not only a trademark but also the associations that arise in the minds of consumers 
when remembering a specific brand. It is an emotion that the brand strikes in consumers. This is a 
combination of consumer experience with the brand since the very first “touch” of the product. 
Brand consists of two main groups of elements – rational and emotional elements. These elements 
are brand essence, logo, name and trademark, brand associations, brand values, brand awareness 
and brand heritage. [2] 

The concept of the brand can be traced back to product marketing, where the role of 
branding and brand management has been primarily to create differentiation and preference for a 
product or service in the mind of customer. [3] According Kapferer branding strategies are 
developed by the organisation, for the product, in order to position and identify the brand with 
positive product benefits to attract potential customers, create brand awareness and to increase 
profitability. [4, p.421] Knox and Bickerton continue: “The development of product branding over 
the past 30 years is characterised by layers of added value built around the core functionality of the 
product or service to create and maintain distinction in a particular market.” [3] In simple terms, 
brands are used as the communication between a product or service and its existing and prospective 
customers, Biel continues with the statement “as well as speaking directly to the consumer, it has 
also been said that brands are self-expressive.” [5] De Chernatony and McDonald support the fact 
that both product attributes and brand can simultaneously be achieved when “viewed from a 
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consumer perspective, branding at its most simplistic can be used to convey a product’s functional 
qualities and associated benefits, and to establish trust and confidence in the product.” [6, p.245] 

 “Branding is a significant marketing tool and is used to differentiate an organisation’s 
products in the marketplace.” [7] This is in support of Doyle who starts that “a branded product 
distinguishes itself from the competition, enabling it to be easily recognised by consumers.” [8] 
Keller continues, “The brand and what it represents is the most important asset for many companies 
and is the basis for competitive advantage and profits.” From these opinions, it is clear to see the 
importance and benefits of owning a strong and memorable brand. [9, p.369] 

Brand equity, brand management, brand awareness, brand positioning, brand culture, brand 
strategy, brand functions and brand environment are all conjugated of one single noun: brand. The 
word brand finds its origin in ancient times where livestock, criminals or slaves god permanently 
marked with a branding iron to identify ownership. Brand is a special word in the mind of 
consumers: a noun, with the power to influence purchasing behaviour. In the same order of 
identifying and possession, the American Marketing Association defined brand as: “A name, term, 
sign, symbol or design, or a combination of them, intended to identify the goods or service of one 
seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors.” Keller takes a wider 
perspective making a distinction between the brand definition as set by AMA and the industry’s 
concept of branding. Keller adds tangible and intangible brand elements, rational and emotional 
brand elements and symbolic brand elements which differentiate and identify a brand. Hence, 
Keller’s definition is taken from a more holistic point of view: “A brand is therefore more than a 
product, because it can have dimensions that differentiate it in some way from other product 
designed to satisfy into a consumer experience that brings about specific behaviour.” [9, p.372] For 
Kapferer the brand is a source of influence, a system of interconnected mental associations (brand 
image) and relationships. According to Kapferer, a brand as such, exists when it has the power to 
influence the market acquired by its sources of cumulative brand experience. The dynamics of 
branding and the bi-directional contingencies between the brand and the market makes the brand a 
living system builds around three anchor points:  

 product and service,  
 name and symbols,  
 concept. [4, p.425] 

Kotler and Pfoertsch adopted the holistic paradigm and argue next that a brand is a promise 
to the consumer at which the brand has formed a set of perceptions about a product, service or 
business. It holds therefore a distinctive influential position in customer’s mind where the brand 
represents a short-cut of attributes, benefits, beliefs and values based on past experiences, 
associations and future expectations. Finally, it is the brand that differentiates, reduces complexity 
and simplifies the decision-making process. 

Brand Functions  
Kapferer mentions that before the 1980’s there was a different approach towards brands. 

“Companies wished to buy a producer of chocolate or pasta: after 1980, they wanted buy KitKat or 
Buitoni. This distinction is very important; in the first case firms with to buy production capacity 
and in the second they want to buy a place in the mind of the consumer.” [4, p.426] In other words, 
the shift to focus towards brands began when it was understood that they were something more than 
identifiers.  

Brand Functions from Customer Perspective 
Brands serve eight functions shown in table 1: the first two are mechanical and concern the 

essence of the brand:  “to function as a recognised symbol in order to facilitate choice and to gain 
time”; the next three are for reducing the perceived risk; and the final three concern the pleasure 
side of a brand. Brands perform an economic function in the mind of the consumer, “value of the 
brand comes from its ability to fain an exclusive, positive and prominent meaning in the minds of a 
large numbers of consumers.” [4, p.427] Therefore branding and brand building should focus on 
developing brand value. Kapferer addressed several brand functions which justify the attractiveness 
and value of the brand from a customer perspective: see table 1. 



 335

Table 1 
The functions of brands for the consumer [4, p.427] 

Function Consumer Benefit 

Identification 
To be clearly seen, to make sense of the offer, to quickly identify the sought-after 
products. 

Practicality 
To allow savings of time and to allow savings of time and energy through 
identical repurchasing and loyalty. 

Guarantee 
To be sure of finding the same quality no matter where or when you buy the 
product or service. 

Optimisation 
To be sure of buying the best product in its category, the best performer for a 
particular purpose. 

Characterisation To have confirmation of your self-image or the image that you present to others.  

Continuity 
Satisfaction brought about through familiarity and intimacy with the brand that 
you have been consuming for years.  

Hedonistic 
Satisfaction linked to attractiveness of the brand, to its logo, to its 
communication. 

Ethical 
Satisfaction linked to the responsible behaviour of the brand in its relationship 
towards society.  

 
Brand Functions from Company Perspectives 
Allocation of organisational resources to release brand potential plays an important factor to 

establish a brand leadership position. Building a strong sustainable brand can lever long term 
business development tremendously. From a brand function perspective Kotler and Pfoertsch have 
outlined eight different roles of the brands to conquer to unique position in the mind of 
stakeholders. The eight brand roles are situated in the outer circle of the brand functions. The core 
represents the functions and value for the consumer where the outer circle the value a brand 
represents to the company. [10, p.374] The roles are linked to each other; developing one will 
leverage the others. Effective differentiated marketing strategies will create specific brand 
preferences and brand image by delivering what is promised. For that the brand will differentiate 
itself on the market and develop brand loyalty. The brand has enabled itself to a premium market 
price with high margins. As a result of that and loyalty to the brand, it will secure future business 
and increase brand equity in sustainable manner: see figure 1. 

 
Fig.1. The role of brands from company perspective [11, p.52] 

 

The Concept of Brand Equity 
Aaker and Biel say that the concept of brand equity has become one of the hottest topics in 

the marketing literature and it is easy to see why, when “nothing that there is evidence that a 
product’s brand equity positively affects future profits, long-term cash flow and consumer 
willingness to pay premium prices.” [5] Broadbent accentuates this point by indicating that “for 
many manufacturers, brand equity is their most valuable and potentially longest lasting property.” 
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[12] Hem and Iversen concur this, stating that “one of a company’s most valuable resources is the 
brand equity.” [13] 

Brand equity is the incremental utility or value added to a product by its brand name, such as 
Coke, Kodak, Levi’s and Nike.  Accordingly, research has suggested that brand equity can be 
estimated by subtracting the utility of physical attributes of the product from the total utility of a 
brand. As a substantial asset to the company, brand equity increases cash flow to the business. [13] 
From a behavioural viewpoint, brand equity is critically important to make points of differentiation 
that lead to competitive advantages based on nonprime competition. [14, p.105] 

Brand equity is the financial value of brand which provides capital/value to products and 
services. Brand equity is related to future returns that customers generate to the product or service. 
Developed brand assets in the past, enable the brand to leverage her strength and should deliver 
future value to the brand. Hence brand equity fulfils a bridging role where it connects the past to the 
future. Kapferer distinguishes three levels; (1) brand assets, (2) brand strength and (3) brand value. 
The sequence from past to future is a conditional consequence which differs in time due to 
competitive and environmental changes. [4, p. 431] See figure 2. 

 
Fig.2. From awareness to financial value [4, p. 431] 

 

Kotler and Keller argue that the value of brands is directly related to the perception and 
mind-set of prospects and customers. It reflects the direct and indirect brand experience of what 
they have seen, heard, learned, thought and felt over time. A strong brand characterises itself by a 
sustainable base of loyal customers. For that reason the customer determines the future 
attractiveness of a brand and its brand equity. Kapferer recommends four indicators of brand equity:  

 aided brand awareness, measures whether the brand has the power to evoke long-lasting 
images, memories and emotions,  

 spontaneous brand awareness, measure of salience,  
 evoked set, also called consideration set,  
 previous consumption of the brand.  

Kotler and Pfoertsch came to the conclusion that, no matter which brand equity paradigm is 
used; brand equity drivers are built around four key drivers which leverage consumer’s perceptions 
of the brand: (1) perceived quality, (2) name awareness, (3) brand associations and (4) brand 
loyalty.  

Hence, brand equity is an intangible asset that delivers value to the customers on one hand 
and value to the organisation on the other hand. From a company perspective Anderson and Narus 
addressed brand equity in a preferred customer response of:  

 greater willingness to try a product or service,  
 less time needed to close the sale of an offering,  
 greater likelihood that the product or service is purchased,  
 willingness to award a larger share of purchase requirement,  
 willingness to pay a premium price, 
 less sensitive in regard to price increase,  
 less inducement to try a competitive offering.  
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 This is also congruent with Aaker and Joachimsthaler who defined brand equity as: “a set of 
brand assets (or liabilities) linked to a brand’s name and symbol that adds to (or subtract from) a 
product or service.” [14, p. 129] Aaker formed his brand equity model around the five categories of 
brand assets:  

 brand loyalty,  
 brand awareness,  
 perceived quality, 
 brand associations, 
 other proprietary assets. [15] 

Conclusion  
The area of branding has emerged to a top priority for management in the last 20 years. In 

fact, brands are one of the most valuable intangible assets within a company. [16]  
A brand is far more than visual symbol and memorable tag line; it anchors the mission and 

vision, operating principles and tactics of an organisation. The basis of brand equity lies in the 
relationship that develops between a consumer and the differentiating offerings of a brand. In some 
cases, product itself is so innovative that brand can easily seek a premium positioning in the market. 
However, in fast moving consumer goods industry, differentiation is very challenging to create and 
vital to strike in consumer’s memory. Distinctive approach of each brand element works to portrait 
an image of the brand in consumer’s memory and later on, acts as clue to recall and recognize the 
brand under different circumstances. Exploring some successful and strong brands in the market, it 
can be concluded that collective strength of brand elements always contributes to build as well as 
reinforce brand equity since the birth of the brand. As a part of the successful brand management, 
immense focus and research are required to work out clutter breaking image of the brand. 
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BENEFITS AND RISKS OF CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY FOR BUSINESSES 

 
The primary interest of companies is profit achievement for the benefit of owners and shareholders. Corporate 

Social Responsibility (CSR) means to achieve this objective and obtain the stability in the market and the 
acclimatization of local environment. CSR contributes to the development of resident´s life quality of life of residents by 
combination of personality traits managers, strategic objectives, effort to communicate to target groups, effort to enrich 
corporate culture and improve employee satisfaction. 

Key words: corporate social responsibility, benefit, risk, business 
 

The concept of CSR has appeared early, during second half of the 20th century and is the 
keeping of the company and building relationships with partners who contribute to improving the 
credibility and reputation of the company and also heading to the profit. This is a trend that appeals 
to reorientation from the short-term to long-term goals, from optimal to maximum profit. [2, p.13] 

Social responsibility is reflected integration of positive attitudes, practices and programs in 
business strategy of a company on the top management level. Socially responsible companies are 
kept in order to contribute to sustainable development that is transparent and generally contribute to 
the overall improvement of the state of society. [17, p.238]  In Slovakia, this concept began to be 
actively promoted since 2000, mainly by non-governmental organizations, which are the key 
supporters of this concept at the national level. [1, p.10] 

Currently more and more firms acquire principles of corporate responsibility and with this 
growth demand for proofs of the benefits of corporate social responsibility. "Corporate social 
responsibility is a continuous commitment of businesses to behave ethically, contribute to 
sustainable economic development, and to contribute to improving the quality of life for employees 
and their families, as well as the local community and society as a whole." [18] Supporters of CSR 
argue firms do not give up primary and legitimate objective of making a profit and not only focuse 
on the charity. [1, p.10] 

They argue that firms added to the effort to generate profit and interest of the overall 
functioning of society and the environment will benefit not only themselves, but also society. 
Critics of this concept refer that purpose of companies is only to produce profits and set no more 
goals that they may distract from the main mission. However, critics and supporters of corporate 
social responsibility in their cogitations agree that business should be based on ethical principles. 
According to Friedman, firms should not accept only the statutory requirements, but also other 
standards and expectations of the societies in which they operate. [1, p.10] 

It is not easy, to determine the conditions by which business obtains benefits from the 
introduction of socially responsible activities and which ones are necessary to maximize these 
benefits. Experts agree and point to the same or similar group benefits. Benefits of CSR strategies 
are usually difficult to measure, because in most cases are benefits intangible nature, which are not 
readily quantifiable. [15, p.4] By Trnková [14, p.38] corporate engagement in public projects leads 
to improving customer loyalty, strengthen the brand and increase public awareness of the company, 
increase reputation in the community, competitive advantage and improve internal communications. 
In the context of low staff turnover, CSR can also lead to cost savings. [12, p.19]  
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The benefits that the concept of corporate social responsibility brings to companies, are: 
  Better anticipation and management of a never-expanding spectrum of risk. 

Effectively managing governance, legal, social, environmental, economic and other risks in an 
increasingly complex market environment, with greater oversight and stakeholder scrutiny of 
corporate activities, can improve the security of supply and overall market stability. Considering the 
interests of parties concerned about a firm´s impact is one way of better anticipating and managing 
risk. [6, p.11] 

 Improved reputation management. Organizations that perform well with regard to 
CSR can build their reputation, while those that perform poorly can damage brand and company 
value when exposed. Reputation or brand equity is founded on values such a s trust, credibility, 
reliability, quality and consistency. Even for firms that do not have direct retail exposure through 
brands, their reputation for addressing CSR issues as a supply chain partner – both good and bad – 
can be crucial commercially. [10, p.145] 

 Enhanced ability to recruit, develop and retain staff. This can be the direct result of 
pride in the company´s products and practices, or of introducing improved human resources 
practices, such a s „family-friendly“ policies. It can also be the indirect result of programs and 
activities that improve employee morale and loyalty. Employees are not only front-line sources of 
ideas for improved performance, but are champions of a company for which they are proud to work. 
[3]  

 Improved innovation, competitiveness and market positioning. CSR is as much about 
seizing opportunity as avoiding risk. Drawing feedback from diverse stakeholders can be a rich 
source of ideas for new products, processes and markets, resulting in competitive advantages. The 
history of good business has always been one of being alert to trends, innovation and responding to 
markets. [13, p.44] 

 Enhanced operational efficiencies and cost savings. These flow in particular from 
improved efficiencies identified through a systematic approach to management that includes 
continuous improvement. [11, p.117] 

 Improved ability to attract and build effective and efficient supply chain 
relationships. A firm is vulnerable to the weakest link in its supply chain. Like-minded companies 
can form profitable long-term business relationships by improving standards and thereby reducing 
risks. Larger firms can stimulate smaller firms with whom they do business to implement a CSR 
approach. [6, p.11] 

 Enhanced ability to address change. A company with its „ear to the ground“ through 
regular stakeholder dialogue is in a better position to anticipate and respond to regulatory, 
economic, social and environmental changes that may occur.  

 More robust „social license“ to operate in the community. Improved citizen and 
stakeholder understanding of the firm and its objectives and activities translates into improved 
stakeholder relations.  This may evolve into more robust and enduring public, private and civil 
society alliances. CSR can help build social capital. [6, p.11]   

 Access to capital. Financial institutions are increasingly incorporating social and 
environmental criteria into their assessment of projects.  When making decisions about where to 
place their Money, investors are looking for indicators of effective CSR management. [8, p.58] 

 Improved relations with regulators. In a number of jurisdictions, governments have 
expedited approval processes for firms that have undertaken social and environmental activities 
beyond those required by regulation. In some countries, governments use CSR indicators in 
deciding on procurement or export assistance contracts. [5, p.5]  

 A catalyst for responsible consumption. Changing unsustainable patterns of 
consumption is widely seen as an important driver to achieving sustainable development. 
Companies have a key role to play in facilitating sustainable consumption patterns and lifestyles 
through the goods and services they provide and the way they provide them. Responsible 
consumerism is not exclusively about changing consumer preferences. It is also about what goods 
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are supplied in the marketplace, their relationships to consumer rights and sustainability issues, and 
how regulatory authorities mediate the relationship between producers and consumers.   [7, p.65]  

Unable to think that CSR costs nothing and there are no obstacles which hinder firms in 
putting it into practice. The most common risks are:  

 The implementation of CSR into corporate strategy is costly initial investments. It 
requires staff time and the introduction of new labor and management practices can  initially have a 
negative impact on labor productivity. [1, p.10] 

 Corporate social responsibility is characterized by own individual language and 
reaches into all areas of the company: from design of products, through management of all 
components of the company to external communication. Therefore, it is difficult to orientate in the 
issue. Sometimes a company can have       a problem finding the right information, resources and 
skills to demonstrate the principles of corporate social responsibility and to put into practice. [9, 
p.481] 

 Corporate social responsibility is based on mutual cooperation of all three sectors of 
society. Some companies may be fear to find credible and appropriate partners with whom they 
could work together. [1, p.10] 

 Vague standards and codes applicable in various fields of activity may in meeting the 
objectives of strategy corporate social responsibility result in a conflict of priorities. [1, p.10] 

 Weak or disorganized support from the public administration institutions, the low 
level of non-governmental sector and limited opportunities for cooperation due to lack of partners 
are other barriers to the successful introduction of the principles of corporate social responsibility 
into practice. [1, p.10] 

FOCUS Research Agency in cooperation with the National Agency for Development of 
Small and Medium Enterprises and the Pontis Foundation implemented the project "Responsible 
small and medium enterprises in Slovakia" representative survey of views between representatives 
of small and medium-sized enterprises, which evaluates the perception of the concept and practice 
of corporate social responsibility. [4, p.53] 

The survey was conducted through telephone interviews during the period from September 
30 to October 8, 2010 on a sample of 1,001 representatives of small and medium-sized enterprises 
with a minimum of 10 and maximum of 249 employees. The respondents were representatives of 
decision makers - business owners, directors general, executive directors, directors sections. [4, 
p.53] 

Addressed representatives of businesses consider as a contribution of corporate 
responsibility improving the image of the company. This response indicated nearly half of 
respondents (48%). For 44% of respondents is the benefit of improving economic performance and 
for 41% of the benefit increase employee loyalty and satisfaction. More than a third of respondents 
identified as benefit strengthening corporate culture (35%), easier cooperation with business 
partners (34%), and better relations with the community (34%). At least for the benefits of 
corporate responsibility were considered ideas for new products and services and gaining          a 
competitive advantage (16%).[4, p.54] 

Benefits of CSR for businesses in Slovak republic 

 
Sources: Authors, according to [4, p.54] 
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For the greatest risks of corporate responsibility are considered increase operating costs and 
the potential negative impact on profitability. This risk has given more than half of business 
representatives (58%). Another risk is the competitive disadvantage, lost contracts, which stated 
48% of respondents. Businesses reported for the smallest risk increase sensitivity of business 
partners on responsible behavior of companies (19%). [4, p.55] 

Risks of CSR for businesses in Slovak republic 

 
Sources: Authors, according to [4, p.55] 
We can say that the main benefit of CSR in terms of businesses is not profit, but to improve 

the image and reputation of the company. When applying this concept companies are particularly 
concerned from higher costs. 

The importance of social responsibility for business is undeniable. It brings the benefits of 
enterprise in the form of higher profits, better management of human resources, risk management, 
enhance the attractiveness for investors and help build the trust and brand. This paper focuses on the 
benefits that an enterprise can get through the application of the concept. However, there are risk 
linked to corporate social responsibility.  

Paper contains the results of a survey on the perception of social responsibility by Slovak 
companies. The biggest benefit by enterprises is improvement the image of the company and the 
biggest drawback is cost growth / negative impact on profit.  
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THE RELATION BETWEEN HOFSTEDE ' S CULTURAL DIMENSIONS AND 
CUSTOMER ' S WILLINGNESS TO BEHAVE ENVIRONMENTALLY 

FRIENDLY IN SLOVAKIA 
 

The paper is focused on Hofstede´s analysis of national cultures and cultural values. It validates actuality of 
used dimensions. In addition, paper is ambitious to find out correlation between cultural dimensions and customer´s 
environmentally friendly behaviour that is currently needed. The first part briefly described Hofstede´s cultural 
dimensions with application to Slovak conditions. Implementation part deals with testing hypothesis that were 
developed based on difference between man and woman purchasing behaviour.  

Key words: international marketing, Hoftede´s dimensions, environmentally friendly behaviour 
 

Introduction 
Currently, entrepreneurs are meeting with turbulent market conditions that are changing 

very often, live in a period when the supply is above the demand, in the time of globalization. One 
of the significant methods to increase business performance and its competitiveness is to improve 
effectiveness of marketing costs [4, p. 258]. It requires firmness of customer’s needs on the target 
market, but also their values and attitudes. This issue is related to international marketing. Anyway, 
it is necessary to fill-up that our period is characterised as extraordinary time that is defined by a 
perfect storm of depleting natural resources, imperfect economics, and climate change, too [2, 
p.201]. Companies, organizations and institutions stay before calling for the finding sustainable 
solution and making up this situation. Therefore, it is important to find out customers preferences 
and their attitudes to environment, if they would like to change their buying habits to behaviour 
based on environmental and sustainable factors.  

International marketing uses knowledge from issue of cultural dimensions and tries to 
compare national cultures to implement suitable strategy [1, p.12]. Geert Hofstede provided 
evolutionary first and still the most famous applicable research of national cultures. Therefore, there 
is question if Hofstede´s cultural dimensions are still valid and we can use them by considering 
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customer environmentally friendly behaviour. Is there any relation between results of his research 
and the form how customers behave? In addition, is there difference between man and woman? This 
paper is ambitious to answer these questions.    

Hofstede´s cultural dimensions 
The key term of Hofstede´s research is national culture that is understood as “collective 

programming of the mind distinguishing the members of one group or category of people from 
others” [5, p. 12]. Hofstede provided research in 50 countries, more than 66 nationalities where 
respondents answered 63 questions. Based on survey, he created four cultural dimensions and 
quantified values. He repeated his survey several times, and he invented three more dimensions. 
Following part of the paper explains described mentioned dimensions that are  applied to Slovak 
conditions.  

Power distance; This dimension expresses the degree to which the less powerful members 
of a society accept and expect that power is distributed unequally. Power distance is defined as the 
extent to which the less powerful members of institutions and organisations within a country expect 
and accept that power is distributed unequally. The fundamental issue here is how a society handles 
inequalities among people. People in societies exhibiting a large degree of power distance accept a 
hierarchical order in which everybody has a place and which needs no further justification. In 
societies with low power distance, people strive to equalise the distribution of power and demand 
justification for inequalities of power. 

Individualism vs. Colectivism; The fundamental issue addressed by this dimension is the 
degree of interdependence a society maintains among its members. It has to do with whether 
people’s self-image is defined in terms of “I” or “We”. In Individualist societies people are 
supposed to look after themselves, it can be defined as a preference for a loosely-knit social 
framework in which individuals are expected to take care of only themselves and their immediate 
families. Its opposite, collectivism, represents a preference for a tightly-knit framework in society in 
which individuals can expect their relatives or members of a particular in-group to look after them 
in exchange for unquestioning loyalty.  

Masculinity vs. Feminity; The masculinity side of this dimension represents a preference in 
society for achievement, heroism, assertiveness and material rewards for success. Society at large is 
more competitive. Success being defined by the winner, best in field – a value system that starts in 
school and continues throughout organisational behaviour Its opposite, femininity, stands for a 
preference for cooperation, modesty, caring for the weak and quality of life. Society at large is more 
consensus-oriented. In the business context, Masculinity versus Feminity is sometimes also related 
to as "tough versus gender" cultures. The fundamental issue here is what motivates people, wanting 
to be the best (masculine) or liking what you do (feminine). 

Uncertainty Avoidance; The uncertainty avoidance dimension expresses the degree to 
which the members of a society feel uncomfortable with uncertainty and ambiguity. The 
fundamental issue here is how a society deals with the fact that the future can never be known: 
should we try to control the future or just let it happen? Countries exhibiting strong UAI maintain 
rigid codes of belief and behaviour and are intolerant of unorthodox behaviour and ideas. Weak 
UAI societies maintain a more relaxed attitude in which practice counts more than principles. 

Long term orientation vs. short term normative orientation; Every society has to maintain 
some links with its own past while dealing with the challenges of the present and the future. 
Societies prioritize these two existential goals differently. Societies who score low on this 
dimension, for example, prefer to maintain time-honoured traditions and norms while viewing 
societal change with suspicion. Those with a culture which scores high, on the other hand, take a 
more pragmatic approach: they encourage thrift and efforts in modern education as a way to prepare 
for the future. In the business context and in our country comparison tool this dimension is related 
to as “(short term) normative versus (long term) pragmatic”.  

Indulgence vs. resistant; It is the extent to which people try to control their desires and 
impulses, based on the way they were raised. Relatively weak control is called indulgence” and 
relatively strong control is called “restraint”. Indulgence stands for a society that allows relatively 
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free gratification of basic and natural human drives related to enjoying life and having fun.  
Restraint stands for a society that suppresses gratification of needs and regulates it by means of 
strict social norms. 

Pragmatism vs. Normativism; This dimension describes how every society has to maintain 
some links with its own past while dealing with the challenges of the present and future, and 
societies prioritise these two existential goals differently. Normative societies who score low on this 
dimension, for example, prefer to maintain time-honoured traditions and norms while viewing 
societal change with suspicion. Those with a culture which scores high, on the other hand, take a 
more pragmatic approach: they encourage thrift and efforts in modern education as a way to prepare 
for the future. It is very important to say, that the country scores on the dimensions are relative, as 
we are all human and simultaneously we are all unique. In other words, culture can be used 
meaningfully by comparison [1, p. 45; 4, p. 260; 5, p. 20-45].  

 
Figure 3. Hofstede´s values of cultural dimensions in Slovakia 

Source: self processed based on  results of geert-hofstede.com 
 

In societies scoring high on Power distance it is perfectly accepted that some people have 
more power than others. It is accepted and expected that these people also use their power, not in a 
negative way, but to create clarity and structure for people around them. The ideal boss can 
therefore be compared with a “good father” who supervises, is highly visible and tells you what to 
do. Hierarchical organizations are normal. A key issue for foreigners to understand is that in spite of 
the very high score on PDI, a manager still has to prove him or herself in order to make people 
respect and accept decisions from above or the (foreign) headquarter. The key is visibility and 
showing results. Based on this description, we can assume that the high score of PDI also means 
that Slovakia has many law regulations, norms. In second dimension, individualism, Slovakia, with 
a score of 52, is right in the middle of this dimension, thus it points to no clear preference. Third 
dimension, masculinity, Slovakia scored 100, what means strongly masculine society – highly 
success oriented and driven. It is important to be regarded as successful and to reach your goals. 
Status is an important aspect in this, and of course being able to show which status you have. Status 
symbols like cars, impressive houses, clothes etc. play a big role. People work hard to achieve a 
high living standard and being able to “show their achievements”. Long working hours and 
dedication to work are needed in order to achieve this. With an intermediate score 51 of uncertainty 
avoidance, Slovakia shows no clear preference. 

With a high score of 77, it is clear that Slovakia has a pragmatic culture. In societies with a 
pragmatic orientation, people believe that truth depends very much on situation, context and time. 
They show an ability to adapt traditions easily to changed conditions, a strong propensity to save 
and invest thriftiness and perseverance in achieving results. A low score of 28 on indulgence 
dimension means that Slovakia has a culture of restraint. Societies with a low score in this 
dimension have a tendency to cynicism and pessimism. In addition, in contrast to indulgent 
societies, restrained societies do not put much emphasis on leisure time and control the gratification 
of their desires. People with this orientation have the perception that their actions are restrained by 
social norms and feel that indulging themselves is somewhat wrong [5, p. 46]. 
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Survey 
In our questionnaire, that was randomly send to 450 people and received back 300 answers, 

we asked about the most important global problems. Mostly of surveyed , 75% answered global 
warming and state of environment, 33% people considered state of environment as alarming and 
they promise participation by buying sustainable products and environmentally friendly behaviour, 
65% considered this situation as very high priority but they put solution to competent bodies. In 
future 21% of surveyed people promised, that they are sure to do more for environment in future, 
70% answered mostly yes. Just 8% of surveyed people mentioned that they would not participate 
and change their behaviour.  

In addition, we tested relation between man and woman environmental behaviour. We 
developed these hypotheses based on general knowledge that women create and decide about 80% 
of all buying power.  

The first developed hypothesis: There is a positive correlation between sex and internal need 
to care about environment, social problems.  

The second developed hypothesis: There is a positive correlation between sex and 
willingness to change purchasing and behaviour to more environmental friendly.  

Developed hypotheses were tested by chi-quadrate test.  
The fist hypothesis was not supported, Chi –0.5square (4.219) < Chi-tab (5.991), what 

means that carrying about state of environment is not depend on sex. The second hypothesis was 
supported, Chi –0.5square (20.644) < Chi-tab (7.815), what means higher willingness to change 
purchasing and behaviour to more environmentally friendly. It could be caused by “feminine” 
values that women are mothers and they care more about health of their children and in final way 
about all society.  

Generally, we can assume several points that should be done by research. If the society has a 
high score of PDI, that means many law regulations, norms, etc. Anyway, it is not clear if these 
regulations are related to environmental friendly behaviour, but assumption is if the score is higher, 
care about environment is higher. Then, it is expected if the society is more collectivistic, people 
will care about nature and environment more, because they think as “we” and think about future, 
and future generations. It is linked to feminine society. If the score of masculine is higher, it is 
assumed that society care about other values that could be reached immediately, not about future 
generation and sustainability. This is connected with another dimension, uncertainty avoidance. 
High score means preparation or avoiding for uncertain situation, i.e. depleting natural resources, 
climate change. Last dimension, pragmatism, could characterise people that live their lives guided 
by virtues and practical good examples. It could be seen long term orientation in the constantly high 
rate of investment in R&D even in economically difficult times, higher own capital rate, priority to 
steady growth of market share rather than to a quarterly profit, and so on. The idea behind it is that 
the companies are not here to make money every quarter for the shareholders, but to serve the 
stakeholders and society for many generations to come. Otherwise, this absolutely opposes the last 
dimension, indulgence. If the society is more resistant than indulgent, it could be assumed that 
people think more about global problems and their purchasing behaviour is based on environmental 
facts. They prefer green products and social responsible companies.  

Conclusion 
To sum up results of our research we can point out following assumptions for international 

marketing strategy: if the score of Hofstede´s cultural dimensions of uncertainty avoidance, 
collectivism, long-term orientation, feminine, pragmatism, resistance as are higher, it is assumed 
that society will behave more environmental friendly. Therefore, it is necessary to adapt marketing 
strategy for this target group. In addition, for social responsible companies is more effective to 
focus on women, who are more sensitive to environment and take more care about future and state 
of society.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

For the first time formed the methodological basis for decision making in marketing activities, including the 
nature of decision making in marketing, as well as the role and place of the person who makes the decision. 

Keywords: decision making, marketing activities, the person who makes the decision. 
 

Впервые сформированы методологические основы принятия решений в маркетинговой деятельности, 
в том числе сущность принятия решений в маркетинге и роль и место лица, принимающего решения. 

Ключевые слова: принятие решений; маркетинговая деятельность; лицо, принимающее решение. 
 

Ориентация на потребителя в связи с принятием фирмой концепции маркетинга, 
является философией бизнес - компании и построена на четырех главных предпосылках: 
успех любой фирмы зависит, прежде всего, от потребителя и его желания что-нибудь купить; 
фирма должна знать о потребностях  своих потребителей, преимущественно - задолго до 
начала производства, а в случае высокотехнологичных отраслей - задолго до планирования 
производства; потребности покупателей должны постоянно отслеживаться и 
анализироваться; менеджеры высшего звена должны добиваться интеграции всех 
компонентов маркетинговой стратегии в единый стратегический план, основанный на 
понимании поведения потребителя. Отсутствие знаний о правильном поведении 
потребителей, этапов и критериев принятия ими решений приводит к тому, что фирмы 
терпят большие убытки, несмотря на значительные усилия по проведению маркетинговой 
деятельности. 

В связи с этим существенная проблема - отсутствие достаточного уровня 
теоретических знаний, позволяющих проанализировать поведение потребителя и принятие 
им решений. 

Одним из методов общей теории систем в экономике является принятие решения. 
Большой вклад в системный подход к принятию решений в экономике внесли П. Друкер [1], 
А.И. Ларичев [4], С.Л. Оптнер [2], Е.П. Голубков [5]. Но в этих и аналогичных работах 
вопрос принятия решений в условиях маркетинга не исследовался. 

Разработка методологических основ и принципов процесса принятия решения 
потребителем для комплексного совершенствования маркетинговой деятельности компании 
является целью настоящей статьи. 
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Принятие решений - это одна из возможностей реализации проблемы выбора. Для 
выбора из определенного множества вариантов необходимы следующие условия: количество 
вариантов должно быть больше одного;  возможность выбора более чем одного варианта; 
наличие полной информации о вариантах; существование отличительных особенностей 
каждого варианта; должны иметься возможности оценки вариантов. 

Данные условия применимы в случае принятия рациональных решений. Главное 
отличие таких решений от эмоциональных заключается в априорной ориентации 
формирования критериев выбора и предпочтений одних вариантов другим. 

Относительно принятия решений в маркетинге можно выделить следующие 
положения: 

 случайный выбор не является принятием решения; 
 принятие решений представляет собой процесс сознательного сужения 

множества возможных вариантов; 
 принятие решений не обязательно сводится к выбору одного возможного 

варианта; 
 на определенных этапах принятия решений может заканчиваться и тогда выбор 

варианта осуществляется на основе случайного выбора; 
 при определенных условиях принятия одного решения из множества 

возможных может привести к выбору оптимального решения; 
 наличие ограничивающих факторов в условиях маркетинга. 
Решение обычно принимаются в условиях действия большого количества факторов, 

ограничивающих возможность выбора в условиях маркетинга. Эти факторы иначе называют 
дисциплинарными условиями. Их можно  разбить на три основные группы: экономические, 
технические и социальные. Под экономическими факторами понимают факторы, связанные с 
ресурсами: время, денежные средства и т. д. К техническим факторам обычно относят 
факторы, которые связаны с выработкой требований к техническим характеристикам 
объектов: габариты, вес, прочность, надежность, точность и тому подобное. Наконец, 
социальные факторы, в том числе чисто человеческие, выражают требования не только 
политической или социальной целесообразности выбора конкретного случая, но и 
человеческой этики и морали. 

Необходимо также различать также выбор и псевдовыбор в маркетинге. 
Псевдовыбор подменяет реальный выбор в двух случаях:  большое количество 

вариантов решений (более 7-10 вариантов); отсутствуют отличительные особенности между 
вариантами решений (так как одной из составляющих потребления является наличие 
информации об отличительных свойства модификации того же товара или о товарах 
различных производителей).  

Выбор осуществляется ЛПР (лицом, принимающим решения), в качестве него 
выступают отдельные лица или группы людей, которые обладают правами и несут 
ответственностью за его осуществление. Возможность осуществления принятия решения 
осуществляется с помощью права принятия решений, то есть властью. 

Понятие ЛПР является собирательным. Это может быть одно лицо (индивидуальное  
ЛПР) или группа лиц, производящих коллективное решение (групповое ЛПР). 

Потребитель как  ЛПР может иметь индивидуальные и постоянные черты. 
Постоянные черты - это множество относительно устойчивых черт, которыми обладают все 
лица, принимающие решения при обосновании необходимости покупки товара или услуги. К 
ним относятся: принадлежность ЛПР к определенной социальной группе; 
характеристики систем памяти; оценка возможностей и ограничений в отношении 
использования данного товара; оценка опасностей и риска при использовании данного 
товара. Постоянные черты направлены на установление единства подходов к принятию 
решения. 

Индивидуальные черты или черты личности определяют различия между ЛПР. Это: 
творческие способности (оригинальность и гибкость мышления) или способность к 
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глубокому осмыслению вариантов; уровень притязаний; ожидания относительно результатов 
реализации решения. Лицо, принимающее решение, может быть представлено как система, 
направленная на достижение определенных целей. Каждому отдельному ЛПР присущ 
определенный уровень притязаний. Его можно определить как степень реализации целей, 
приносящих личное удовлетворение человеку, который принимает решение. От уровня 
притязаний ЛПР (определяется на основании составляющих потенциала потребителя) во 
многом зависит выбор критериев, с помощью которых будет приниматься решение. 

Необходимость выявления ЛПР заключается в том, что оно дает возможность 
определить объект маркетингового воздействия в процессе принятия решения . Например, 
при покупке товара, для ЛПР с низким уровнем притязаний основным критерием, вероятно, 
будет цена, а для покупателя с высоким уровнем притязаний - качественные характеристики 
товара. 

Рассмотрим общие черты неструктурированных проблем в маркетинге. 
1. Зачастую, принятие решений является проблемой  уникального выбора в том 

смысле, что для ЛПР такие особенности не встречалась раньше. 
2. Неопределенность в оценках вариантов, что объективно обусловлено нехваткой 

информации на момент решения проблемы. 
3. Оценки вариантов решения проблемы имеют качественный характер и зачастую 

сформулированы в словесном виде. 
4. Оценка вариантов может быть получена только на основе субъективных 

предпочтений ЛПР. 
 5. Оценки вариантов по отдельным критериям могут быть получены только от 

экспертов. Обычно отсутствует объективная шкала измерения оценок по отдельным 
критериям. 

Тем не менее, ЛПР является центральным элементом в процессах принятия решений. 
Именно поэтому в принятии решений в условиях маркетинга, как в научном направлении, 
столь существенное значение имеет учет возможностей и ограничений человеческой 
системы переработки информации. Особенно важную роль играют психологические 
факторы в неструктурированных проблемах, где имеются только качественные, 
недостаточно определенные зависимости между основными переменными. 

Рассмотрим особенности поведения потребителя при принятии решений в условиях 
маркетинга. 

Потребитель обычно не имеет готовой, точно сформулированной политики,  правила. 
Он производит это решающее правило привычным человеческим методом «проб и ошибок», 
то есть человеку необходим процесс обучения.  Из-за ограниченного объема 
кратковременной памяти ЛПР в каждый момент времени уделяет внимание ограниченному 
множеству вариантов. Потребитель ищет удовлетворительное, а не оптимальное решение, 
достаточно устойчивое к изменению внешних факторов. ЛПР минимизирует 
(подсознательно) свои усилия при поиске решения и стремится использовать более простые 
когнитивные операции (например, сложение), простые сравнения малого числа переменных.  

На основании вышесказанного может быть сформулирована концепция принятия 
решения в условиях маркетинга. Концепция - это система взглядов и принципов, 
определяющих общую направленность решения задачи. При рассмотрении концепции 
принятия решений основное внимание уделяется роли ЛПР и экспертов, существованию 
единого решения и этапам уменьшения определенности. Основные положения концепции 
принятия решений в маркетинговой деятельности следующие: 

1. В задаче принятия решения ЛПР играет основную роль. Он принимает решения на 
основе своих предпочтений и несет за них ответственность. 

2.Эксперты выполняют вспомогательную роль, осуществляя информационно-
аналитическую работу по уменьшению неопределенности.  

3. Измерение качества решений осуществляется на основе формирования вариантов и 
их сравнительной оценки. 
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4.В условиях неопределенности может не существовать единого оптимального 
решения. Для  разных ЛПР  решения будут различными. 

5.Уменьшение неопределенности в задаче принятия решений осуществляется 
последовательными этапами структуризации и оптимизации. 
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У статті розглянуто сучасний стан національного рекламно-комунікаційного ринку. Проаналізовано 
тенденції його розвитку та визначені фактори, що на нього вплинули. Досліджена динаміка змін охоплення 
аудиторії різними медіа засобами. 

Ключові слова: зв’язок, оператор поштового зв'язку, рекламно-комунікаційний ринок, медіа засоби. 
 

Українська інфраструктура зв’язку є одним з найважливіших факторів підйому 
національної економіки, зростання ділової та інтелектуальної активності суспільства, 
зміцнення авторитету країни в міжнародному співтоваристві. В той же час, посилюється 
конкурентна боротьба між різними операторами зв’язку, зокрема в сегменті послуг 
поштового зв’язку. В умовах конкуренції особливе значення надається ефективності 
підприємницької діяльності, одним з важливих факторів якої служить комунікативна 
підсистема, що відповідає за інформаційний зв'язок між операторами та споживачами послуг 
зв’язку. Частиною цієї підсистеми є рекламна діяльність. Реклама стимулює споживачів до 
придбання послуг зв’язку, забезпечуючи цим соціальну та економічну доцільність 
виробничої діяльності операторів. 

Аналіз загальних рекламних витрат на регіональному рівні показав виражену 
тенденцію зростання. Високий рівень витрат на рекламу залишається вирішальним фактором 
розвитку ринку рекламних послуг. Це викликано присутністю на ринку великого числа 
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рекламодавців та підвищенням тарифів на розміщення реклами. В умовах жорсткої 
конкуренції на ринку послуг зв’язку, для операторів поштового зв’язку особливо гостро 
виникає питання про економічну доцільність здійснених витрат і визначення ефективності 
реклами. 

Реклама використовується операторами поштового зв'язку як один з основних і дієвих 
способів донесення інформації про свої послуги до потенційних споживачів. Для цього 
застосовуються різні, такі, що стали вже традиційними, засоби поширення реклами: газети, 
журнали, радіо, телебачення, пошта тощо. 

Проблеми оцінки ефективності підприємницької діяльності у сфері реклами 
піднімають вітчизняні вчені такі, як Г. Бєспалова, А. Гордасевич, Є. Іванова, Д. Кишень, А. 
Лаптєв, О. Міхалєв, А. Матанцев, Г. Почепцова, Є. Ромат та закордонні автори – Д. 
Каммінза, К. Брауна, А. Дейяна, А. Панкрухіна, Л. Троадека та ін. Вони розглядають окремі 
питання систематизації різних способів визначення ефективності реклами, розробки окремих 
методів і моделей оцінки економічної та комунікативної ефективності рекламної діяльності 
суб'єктів підприємництва. 

Незважаючи на розробленість окремих напрямів в оцінці ефективності рекламної 
діяльності і наявність на ринку відповідних технологій, багато підприємств, зокрема 
оператори поштового зв’язку, мають недостатнє уявлення про способи оцінки ефективності 
реклами та засади оптимізації ефективності рекламних заходів операторів поштового зв’язку. 
І тому, за рахунок проведення оцінки сучасного стану національного рекламно-
комунікаційного ринку, це питання може бути вирішено. 

Оцінюючи шанси на зростання ринку в 2015 році експерти планують негативну 
тенденцію, а в деяких видах реклами - невеликий плюс. В цілому, експерти Всеукраїнської 
рекламної коаліції прогнозують приблизно 1% зменшення медіа ринку в 2015 році до 8,985 
млрд. грн. (табл.1). 

Таблиця 1 
Медіа ринок України в 2014 році та прогноз на 2015 рік [1] 

Вид реклами 
Підсумки 
2013 року, 
млн. грн. 

Підсумки 2014 
рік, млн.грн. 

Відсоток зміни  
2014 р./ 2013 р. 

Прогноз на 
2015 рік, 
млн.грн. 

Відсоток зміни  
2015 р./ 2014 р. 

ТБ-реклама, в тому числі 4940 3930 -20 3930 0 
   національне ТБ 4 765 3 809 -20 3 809 0 
  регіональне ТБ 175 121 5% 121 0 
ТБ-спонсорство 500 375 -25 375 0 
Реклама в пресі 2497 1670 -33 1400 -16 
  в тому числі      
  Газети 840 415 -51 328 -21 
  Журнали 1354 950 -30 800 -16 
  Вкладення, вшивки тощо 52 57 + 9,6 51 -11 
  «Замовлені» матеріали 129 98 -24 89 -9 

  Класифайд 122 150 + 23 132 -12 

Зовнішня реклама 1500 1030 -31 1020 -1 
Радіореклама 340 290 -15 290 0 
  в тому числі      
  національне радіо 229 205 -10 205 0 
  регіональне радіо 49 30 -39 30 0 
  спонсорство 62 55 -11 55 0 

Інтернет реклама 2050 2115 +3 2315 +9 

Транспортна реклама 125 70 -44 65 -7 

  в тому числі, indoor-video 125 85 -32 85 0 

Внутрішня реклама 81 81 0% 89 10% 
  в тому числі, indoor-video 47,5 40,2 -15% 48 20% 
Реклама у кінотеатрах 40 30 -25 30 0 
РАЗОМ МЕДІА РЕКЛАМА 11367 9065 -20 8985 -1 
РАЗОМ РИНОК 
МАРКЕТИНГОВИХ СЕРВІСІВ 

2521 1672 -33,7 1691 1,1 
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Таким чином, рекламний медіа ринок України втратив в національній валюті в 2014 
році приблизно п'яту частину об'єму в порівнянні із 2013 р. Втратили абсолютно всі види 
медіа реклами. Причини очевидні. Навіть зростання Інтернет-реклами найімовірніше 
відбулося за рахунок впливу економіко-політичних та соціо-культурних факторів. Відносно 
прогнозів на 2015 р., то експерти обережні як ніколи, що і спостерігається у табл.1. 

Експертна Рада УАПП у складі представників найбільших видавничих домів 
(всеукраїнських і регіональних) і рекламних агентств-лідерів по об'ємах розміщення реклами 
в пресі оцінила об'єми реклами в друкованих ЗМІ в 2014 році у 1670 млн.грн. і спрогнозував 
сукупний об'єм реклами в сегменті друкованих ЗМІ в 2015 році - 1400 млн.грн., що 
відповідає зменшенню на 16% в порівнянні з 2014 роком.  

Із зовнішньою рекламою (її величина зменшилася на 31%) відбулася ситуація за 
рахунок скорочення зайнятості населення і досить нестабільної ситуації у містах України. 

Транспортна та indoor реклама в 2014 р. не зросли. Зокрема, сумарний об'єм Indoor 
Video продажів виявився нижче за результати 2013 р. Асоціація Індор Медіа пояснює це тим, 
що в умовах дефіциту рекламних бюджетів оператори Indoor Video зіткнулися з рядом 
власних обмежень. У їх числі обмежені дані за об'ємом українського ринку Indoor Video, 
відсутність системного моніторингу. 

Згідно з дослідженнями експертів Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив 
(МАМІ), в 2014 р. у зв'язку із складною політичною і економічною ситуацією в Україні 
спостерігався великий спад маркетингових сервісів. В першу чергу, постраждали ті напрями, 
які носять розважальний і іміджевий характер – Event Marketing, Life Placement, Ambient 
Media. За даними УАДМ об’єми Direct Marketing знизилися на 15% [2], в той же час експерти 
МАМІ дослідили, що це спад досягає 30% [3]. За підсумками 2014 р. спад на ринку вцілому 
склав 33,7%. 

Рекламний ринок безпосередньо залежить від бюджетів клієнтів, які на початку 2015 
р. продовжують скорочуватися щодо втрати ринків в східних регіонах України і Криму, 
коливань курсу валют, зниження купівельної здатності населення тощо. Збереження цієї 
тенденції прогнозується і в 2015 р. 

В цілому, загальний об'єм ринку маркетингових сервісів за прогнозами [2; 3] виросте 
на 1,1%. Що виглядає непогано на тлі показників 2014 р. і дає надію на стабільне зростання в 
подальшому 2016 році. 

За результатами проведених дослідження (рис. 1), в 2014 р. порівняно з 2013 р. 
охоплення журналів зменшилося на 2,4%, охоплення газет – не змінилося, радіо - на 1,5%. 
Охоплення телебачення на тлі цих ЗМІ залишається із приростом у 1,1%, тоді як охоплення 
Інтернету зросло на 12%. 

На основі проведеного моніторингу національного рекламно-комунікаційного ринку, 
цікавим є те, що більшість користувачів Інтернетом, які прийшли в період 2013-2014 р.р. 
належать до вікової групи 35-54. Молодіжна аудиторія Інтернету в цей період також росла і в 
більшості соціально-демографічних груп до 35 років досягла максимуму. 

 
Рис. 1. Динаміка змін охоплення аудиторії різними медіа засобами 
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Таким чином, ресурс зростання аудиторії Інтернету в майбутньому - це люди у віці 
старше 45-50 років. Отже, технічні можливості глобальної інформаційної мережі Інтернет 
дозволяють суб'єктам підприємництва зокрема операторам поштового зв'язку, 
використовувати значно великі можливості для інформаційного обміну із споживачами, чим 
це можна зробити за допомогою традиційних засобів: телебачення, радіо, друк. Поєднання 
цих двох факторів (масовість і технічні можливості) дають можливість використовувати 
мережу Інтернет як ефективний засіб комунікацій між операторами і споживачами послуг 
поштового зв'язку. 
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загрози розвитку регіону. 
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Регіональний  маркетинг є системою заходів щодо залучення в регіон чи місто нових 
економічних агентів, що сприяють процвітанню регіону в цілому. Він може здійснюватися у 
вигляді маркетингу землі, житла, зон господарської забудови, інвестицій, туристичного 
маркетингу тощо. Конкретні заходи регіонального та муніципального маркетингу містять у 
собі публікацію і розповсюдження друкованих матеріалів про регіон чи місто, 
цілеспрямовані візити керівників адміністрації, зустрічі з керівниками організацій, готових 
відкрити в регіоні новий вид бізнесу; кампанії, проведені спільно з торгово-промисловою 
палатою та ін.. Регіональний і муніципальний маркетинг представляє собою дієвий 
інструмент соціально-економічного розвитку регіону та міста. 

Не зважаючи на великі переваги регіонального маркетингу та доцільності його 
використанню та впровадженню у регіональну економіку він досі залишається 
маловивченим та багато українських регіонів не тільки використовують його на повну міру, 
але й взагалі не беруть до уваги.  

На прикладі Харківської області проведено  аналіз впроваджених інструментів 
маркетингу. Також регіональний маркетинг представлено у вигляді 4Р, та всі інструменти 
занесені до таблиці (табл. 1) відповідно до  цих чотирьох пунктів. 

http://vrk.org.ua/ckeditor_assets/2014AnnualRep.pdf�
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Таблиця 1 
Регіональний маркетинг на прикладі Харківської області 

4Р 
Стратегічні 
напрямки 
маркетингу 

Інструменти 
маркетингу 

Характеристика 

Логотип 
 

В першу чергу Smart city розшифровується як: соціальний, 
сучасний, місто мистецтва, місто дослідження, туристичне 
місто. 

Брендінг 

Слоган Харків - розумне місто. Smart city 

Товар 
Маркетинг 
інфраструктури 

Соціальних інвестиції  компанія «Шелл» в 2015 році продовжить роботу з реалізації 
соціальних інвестицій на території Юзівської ділянки 
Харківській області.
Пріоритетними напрямками інвестицій визначено: 
забезпечення доступу до чистої питної води, захист 
навколишнього середовища, розвиток охорони здоров'я, 
освіти, підприємництва, безпеку дорожнього руху і т.д. 

Ціна 

Цінова політика Прямі та не прями 
витрати, що пов’язані з 
інвестиційною 
діяльністю суб’єктів. 

І як виробник якогось товару постійно шукає шляхи зниження 
собівартості, так і виробник в особі органів державної влади 
або органів місцевого самоврядування повинен постійно 
стежити за тим, які додаткові витрати - прямі й непрямі - 
несуть або могли б нести інвестори 

Позиціонування Позиціонує себе як ділове та інноваційне місто, з розвиваючим 
ся бізнесом та активним притоком інвестицій. 

Проведенні подій 
ділового спрямування 

Організація ділових зустрічей, конференцій семінаров тобто 
розвиток ділового туризму 

Проведенні подій 
торгівельного 
спрямування 

Проведення ярморок, виставок-продажів, шопінг туризму 

Проведенні подій 
спортивного 
спрямування 

Проведення спортивних змагань, турнірів, ігр, розробка нових 
вело маршрутів, розвиток «зеленого туризму» 

Проведенні подій 
культурного  
спрямування 

Організація заходів культурного спрямування , проведення 
єтнофестивалів 

Маркетинг 
іміджу 

Проведення форумів Туристический форум «Харьков: партнерство в туризме», 
яркое тому подтверждение» 

Участь у міжнародних 
промислових виставках 

що завдяки своїй унікальній концепції «HANNOVER MESSE» 
надасть підприємствам Харківської області, які братимуть 
участь у виставці, унікальні можливості для налагодження 
співпраці, залучення інвестицій в об'єкти альтернативної 
енергетики, розробку «зелених» технологій і спільне 
виробництво енергоефективного обладнання на території 
Харківщини 

Привернення 
інвестицій 

Розробка 
Новодмитрівського 
родовища бурого 
вугілля 

розробку Новодмитрівського родовища бурого вугілля та його 
подальшої газифікації з метою виробництва синтез-газу із 
застосуванням економічно привабливих та екологічно 
досконалих технологій 

Просування 
 
 

Інформаційний 
маркетинг 

-Поширення Інформації 
про регіон по 
офіційних каналах
- Регулярні публікації 
про регіон
- Пряма розсилка 
пропозицій про 
співпрацю та 
інвестиційних проектах 

Прикладами таких розповсюдження інформації може бути 
безпосередньо: 
- офіційний сайт міста www.057.ua/ 
-публікації в печатних та електронних віданнях 
-участь в інвестиційних виставках
-пряма розсилка або телемаркетинг
- надання інвестиційних консультацій та ін. 

Збут 

Канали збуту 
(прямі  та 
непрямі канали 
збуту) 

Нульовий канал, 
посередники, 
дистерб`ютери 

Каналом за допомогою якого здійснюється продаж товарів і 
послуг, а також заохочення інвесторів та туристів відправною 
точкою є регіон (місто, або підприємство даної території) та 
кінцева – клієнт, можуть бути такі посередники: 
- туристичні агентства 
- торгові представники 
- внутрішня та зовнішні служби збуту 
- інтернет дістерб`юція 
- рекламні агентства 
Або без посередників: 
- директ маркетинг, прямі продажи 
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З таблиці видно що регіональний маркетинг цієї області не знаходиться на високому 
рівні та потребує доопрацювань, але на даний період робиться багато для утворення 
позитивного, ділового та інноваційного іміджу території, що за собою веде інвестиції в 
область.  

Також групою маркетологів було проведено SWOT-аналіз та опубліковано його 
результати на сайті міста [2], а також на його основі [2] були визначені сильні та слабкі 
сторони, загрози та можливості для регіону (табл. 2). 

Таблиця 2 
SWOT-аналіз 

Сильні  Слабкі 
г. Харьков – мегаполіс державного значення, який є 
висококонцентрованим і ємним ринком збуту для місцевих 
товаровиробників; 
     вигідне географічне положення – прикордонне (з Росією) 
розташування регіону, через область проходять стратегічні транспортні 
магістралі, Харків – головний вузловий центр залізничного сполучення 
східної України; 
     наявність нового міжнародного аеропорту; 
     наявність багатих газових, інших родовищ і ресурсів в області; 
     сильна науково-дослідна база; 
     розвинена освітня сфера; 
     диверсифікована економіка міста; 
     багатогалузева структура промисловості; 
     наявність найбільшого промислово-речового ринку у Східній Європі; 
     наявність вільних виробничих, складських та торгових площ; 
     наявність кваліфікованої і дешевої робочої сили; 
     розвинена соціальна інфраструктура міста; 
     розвинена спортивно-оздоровча інфраструктура міста; 
     сприятливий імідж міста; 
     наявність міст-побратимів і успішних зовнішніх ділових відносин; 
     потужний туристичний потенціал; 
     достатню кількість фінансово-кредитних організацій; 
     наявний позитивний досвід роботи з великими іноземними 
інвесторами; 
     повна прозорість дозвільно-погоджувальних процедур на базі Єдиного 
дозвільного центру м Харкова; 
     ефективне іж секторне співробітництво (бізнес – влада – суспільство). 

Недостатній рівень залучення інвестицій; 
     недостатня інтенсивність оновлення 
основних фондів підприємств усіх видів 
діяльності; 
     недостатня розвиненість малого та 
середнього бізнесу в сфері матеріального 
виробництва; 
     застаріла інженерна інфраструктура; 
     низький рівень інноваційної активності 
підприємств міста; 
     низька оплата праці, що сприяє міграційним 
процесам кваліфікованих кадрів; 
     слабка ланцюжок держзамовлень і 
коопераційних зв’язків з великими 
підприємствами; 
     недостатнє використання переваг природно-
ресурсного потенціалу та транспортно-
географічного положення території Харківської 
області; 
     невисокий в цілому рівень якості життя 
населення; 
     обмеженість коштів на підтримку наукових 
досліджень та інновацій; 
     слаборозвинена логістична інфраструктура; 
     негативна демографічна ситуація. 
 

Можливості  Погрози 
доступ до ринків країн СНД, завдяки вдалому розташуванню в центрі 
дорожньо-транспортної інфраструктури; 
     забезпечення пріоритетності вкладення обмежених бюджетних 
ресурсів у прибуткові і стратегічно перспективні проекти; 
     швидке впровадження інноваційних науково-технічних розробок; 
     залучення зовнішніх ресурсів на реконструкцію ЖКГ; 
     розширення ринків на Схід і Захід; 
     прийняття прогресивних змін до законодавства України, зокрема 
Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексу та інших 
законодавчих актів у сфері підприємницької діяльності, 
землекористування та містобудування; 
     розробка стратегії розвитку на національному, регіональному та 
місцевому рівні в системі повної вертикальної інтеграції; 
     децентралізація управління; 
     розробка та впровадження діючих стратегій розвитку та залучення 
інвестицій на національному, регіональному та місцевому рівні; 
     будівництво нових сучасних транспортних магістралей; 
     стабілізація політичної ситуації в країні; 
     стабільність національної валюти; 
     зростання позитивного іміджу держави; 
     сприятливе географічне розташування міста для розвитку 
транскордонного співробітництва; 
     наявність у промисловому комплексі вільних виробничих площ; 

економіка міста орієнтована на обмежену 
кількість великих промислових підприємств; 
     недостатньо інтенсивне використання 
вигідного геополітичного розташування; 
     обмеженість коштів на підтримку наукових 
досліджень та інновацій; 
     негативна демографічна ситуація; 
     недосконалість законодавства; 
     відтік кваліфікованих кадрів в області IT 
технологій та інженерних професій; 
     нестабільність та недосконалість 
регуляторного поля; 
     адміністративні перепони; 
     нестабільність ринку енергоносіїв; 
     нерозвиненість механізмів та інституцій 
венчурного фінансування; 
     конкуренція великих корпорацій. 
     нестабільна політична ситуація 
 

З таблиці видно що маркетологи Харьківської області звернули увагу на майже всі 
сфери регіону. Заохочення інвестицій у різні сфери регіону, наприклад, у підприємницьку 
діяльність, тобто розвиток заводів, що веде за собою створення нових робочих місць, 
покращення інфраструктури, велике значення надається іміджу території, намаганню 
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утримувати існуючих та заохочувати нових клієнтів (покупців) на території, розвиток 
ділового, культурного, спортивного туризму. 

Звісно треба більше уділяти інноваційному розвитку та піклуватися не тільки про 
інвесторів а і про людей які вже працюють на території, як були зазначені в табл. 2, то є 
відтік кваліфікованих кадрів тощо низькій рівень зарплати. 

Висновки. Існує багато закордонних практик, які вдало використовують новітні 
інструменти для заохочення інвестицій, саме таких як регіональний маркетинг, багато країн 
переконалися в його неодмінних  якостях та корисності.  

Не можна не сказатися позитивно, що і Українські регіони теж  використовують 
новітні заходи просування.  

Проаналізувавши деякі праці маркетологів щодо удосконалення та впровадження 
регіонального маркетингу, то можна з упевненістю сказати що Харківська область є одним із 
лідерів у інноваційному просуванні регіону,  дослідження та втілювання інструментів 
маркетингу.  

Щодо рекомендацій то, Харківська область намагається не зосереджувати своє 
позиціонування тільки на слогані «розумне місто» та не робить акцент на діловому туризмі, 
вони намагаються «розпилитися» або іншомовити захватити найбільш велику цільову 
аудиторію, тобто ще узяти культурний, рекреаційний та спортивний туризм та пропонувати 
політику «відкритих дверей» світу.  

Можливо для кращої ідентифікації території слід було зосередитися на  одному 
сегменті покупців, щоб склалося більш чітке уявлення про область. Зробити неповторний та 
яскравий образ який асоціюється саме з цією територію і потім вже маніпулювати цим 
образом для заохочення різних груп покупців. Тобто зробити спочатку «стійкий» імідж 
регіону. 
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У статті розглянут опит готельних послуг Харкова. Даються дані щодо дослідження послуг, дається 
аналіз основних критеріїв щодо вибору готелю та розглянуто маркетингове дослідження  та розроблен аналіз 
надаваємих послуг готелів. 

Ключьові слова: marketing research, assessment services 
 

Серед актуальних проблем сучасного готельного господарства виділяється проблема 
постійного пошуку шляхів задоволення клієнтів, збереження старих клієнтів та залучення 
нових, збільшення прибутковості та ін.  

У наш час люди потребують від сфери обслуговування якомога більше додаткових 
послуг, що бажані та необхідні ним. Саме тому всі ці послуги має запропоновувати готельні 
підприємства, це саме їх мета надавати під час відпочинку або командування такі послуги, 
які дозволять відчувати клієнтам себе як вдома. 

При цьому слід ураховувати те, що не лише кожен номер повинен задовольняти всі 
бажання та потреби гостя, але і послуги, які надаються клієнтам під час їх перебування в 
готелі. 

Досліджуючи ринок готелів категорії 2 зірки необхідно зазначити, що послуги які 
ними пропонуються, потребують змін. Це пояснюється тим, що гостям надаються послуги на 
недостатньому рівні якості, наприклад, не задовольняють потреби гостей в повному обсязі. 

Готельні послуги розширюються і кожне готельне підприємство намагається дати 
своєму гостю усе необхідне і отримати гарний прибуток від своєї діяльності. На протязі 
останніх років поряд з основними будівлями готелів створюються інші споруди - спортивні, 
медичні, розважальні тощо, для того,щоб отримати додатковий прибуток і задовольнити 
потреби  своїх же клієнтів . 

У якості основних напрямів зі створення та подальшого надання додаткових послуг 
можливо виділити наступні: задоволення гостей, що прибули в готель з дітьми; задоволення 
гостей, що піклуються власним здоров’ям. 

У разі з готельним господарством необхідно постійно орієнтуватися на досягнення 
головної мети – повне задоволення потреб гостей, яке вирішує успіх та процвітання 
конкретного готелю серед конкурентів на ринку. Саме з цього приводу слід зробити акцент 
на надання послуг тим сім'ям, які по ряду своїх причин прибули у готель з дітьми. Такі гості 
потребують більше уваги і саме у таких гостей з'являються додаткові бажання щодо рішення 
питання «Що робити дітям поки я зайнятий?». Проблема таких гостей полягає саме у тому, 
що вони не можуть  бути зайняти працею коли біля них знаходяться діти, які заважають їм 
працювати та реалізовувати ті цілі задля яких вони прибули. Але треба пам'ятати, що гра – це  
елемент життя кожної дитини, що впливає на розвиток  дитини, допомагає пізнати світ, 
сформувати навички спілкування та інші здібності. Що для таких постояльців треба також 
намагатися задовольняти потреби як батьків так и дітей. Психологи стверджують, що ігрова 
діяльність є необхідною для кожної дитини. Саме тому дітей необхідно забезпечувати своїм 
простором, де вони можуть відпочивати і розважатися, спілкуватися і навчатися, не 
дивлячись на те, знаходяться вони вдома чи далеко від нього. Саме тому готельне 
підприємство повинно пам'ятати, що добре відпочити поза своїм будинком хоче та потребує 
кожний, тож треба приймати якісь міри, щодо рішення цієї проблеми, можна починати з 
надання послуги догляду за дітьми та закінчувати дитячими кімнатами. Тим самим 
задовольнити потреби дітей,та їх батьків,які під час перебування у готелі можуть спокійно 
вирішувати усі свої питання. 

Також на сьогоднішній день кожна п'ята людина хоче підтримувати здоровий образ 
життя та підтримувати себе у добрій фізичній формі. Згідно цьому якщо для людей є 
пріоритетним здоровий спосіб життя і вони намагаються підтримувати себе у красивій 
,підтягнутій формі, то на мою думку ці потреби мають бути задоволені. Саме для цього 
готелі повинні запропоновувати свої гостям додаткові послуги і робити акцент на їх 
бажаннях. 
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Але проаналізувавши ринок готелів Харкова категорії 2,3,4 і 5 зірок, можна зробити 
висновок, що послуги які вони пропонують потребують деяких змін,їх асортимент треба 
розширювати та вдосконалювати, необхідно  звернути увагу на бажання своїх клієнтів.  

Таблиця 1 
Аналіз готельних послуг Харкова 

 
Обслуговування 

номерів 
Автостоянка 

Послуги по 
догляду за 
дитиною 

Фітнес-
центр 

Розваги і 
відпочинок 

Конференц-зали 

2** 
Готель Hotel 19 + +   +  
Готель Kharkovlux + +     
Гостьовий Будинок 
Наша Дача 

+ + +  +  

Готель Mishel + +     
Апартаменти Keyless 
Apartment 

 +     

Міні-готель Марго +    +  
Отель Національ + +   + + 
Апартаменты 
Downtown 

+ +   +  

Міні-готель 
Царицинський 

      

Апартаменти Stadium 
Apartments Kharkov 

 +     

Мини-отель Пятница +    +  
Міні-отель Сана + +  + + + 
Отель SV Park +   + + + 
Готель Кіжи  +     
Мотель Візит       

3*** 
Отель Reikartz 
Харьков 

+     + 

Гостиница Hotel 
Classic 

 +   +  

Готельно-ресторанний 
комплекс "Дружба" 

+ +    + 

Готель "Мир"  +   +  
Готельно-спортивний 
комплекс "Етуаль" 

+ +  + +  

Малон отель       
Готельний комплекс 
Губернія 

 +  + +  

Готельний комплекс 
Дюк 

+    +  

Нарт Отель +    +  
Готель "Каліна" + + +  + + 
Готель Kharkov Kohl 
Hotel 

 +    + 

Готельно-ресторанний 
комплекс Гражда 

+    + + 

Мотель Саквояж +    +  
4**** 

Готель "Харків" + +   + + 
Готель CITY CLUB + +  + + + 
Готель Чічіков + +   + + 
Готель ОВІС + +  + + + 
Готель Аврора + +   + + 
Готель Вікторія + +   + + 
Готель Віва + +   + + 
Готель Park Hotel + + + + + + 
Готель Sun Light Hotel + +  + + + 
Готель Mirax Boutique 
Hotel 

+ +   +  

Готель Урарту +  +  +  
AN-2 Hotel & 
Restaurant 

+ +   + + 

De Gaulle Boutique 
Hotel 

+ +   +  

Iris Art Hotel     + + 
Готель FOUR ROOMS  + +     
Готель Стиль + +   +  
Готельно-ресторанний 
комплекс Баден-Баден 

+ + +  + + 

http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Margo_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Hotel_National&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Downtown_Apartments_Kharkov&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D835%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Downtown_Apartments_Kharkov&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D835%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Tsaritsynskiy_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1030%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Tsaritsynskiy_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1030%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Stadium_Apartments_Kharkov&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1030%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Stadium_Apartments_Kharkov&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1030%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Mini_Hotel_Pyatniza&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1613%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Sana_Hostel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1613%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=SV_Park_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1905%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Kizhi_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D2196%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Motel_Vizit&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D3557%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Reikartz_Kharkiv&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star3%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Reikartz_Kharkiv&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star3%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Classic_Hotel_Kharkiv&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star3%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Classic_Hotel_Kharkiv&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star3%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Kharkov_Kohl_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star3%3Dtrue%26scroll%3D2293%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Kharkov_Kohl_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star3%3Dtrue%26scroll%3D2293%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Hotel_Domik_Lesnika&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star3%3Dtrue%26scroll%3D4334%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=City_Club_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Park_Hotel_Kharkiv&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D1904%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Sun_Light_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D2099%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Mirax_Boutique_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D2099%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Mirax_Boutique_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D2099%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=AN_2_Hotel_Restaurant&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D2390%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=AN_2_Hotel_Restaurant&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D2390%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=De_Gaulle_Boutique_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D2390%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=De_Gaulle_Boutique_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D2390%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Iris_Art_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D3071%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Four_Rooms_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D3362%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Hotel_Style_Kharkiv&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D3459%26mapState%3Dexpanded%253D0�
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Готель Меркурій + + + + + + 
Ресторанно-готельний 
комплекс  Британія 

+ + + + + + 

Готельний комплекс 
Феліса 

+ + +  +  

5***** 
Арт-отель Космополіт + +   + + 
Харьков Палас 
Премьер Отель 

+ + + + +  

Готель Superior + + + + + + 

Тільки у одному з цих готелів «Гостьовий Будинок Наша Дача» зроблен акцент на 
відвідувачів з дітьми так, як пропонується дитячий майданчик та пропонуються послуги по 
догляду за дітьми. Та тільки 2 готелю «Отель SV Park» та мини-готель «Сана» пропонують 
фізкультурно-оздоровчі центри. Виходячи з цього  готелям можна зробити висновок, що 
готелям необхідно  розширювати свою базу надання послуг та поліпшувати їх якість 
,необхідно знайти та намагатися усувати усі недоліки в організації роботи готелю та 
матеріально-технічній базі. Необхідно розвивати послуги,які ми пропонуємо нашим 
постояльцям, тому що сім'я, яка приїхала  з дитиною вирішувати свої питання,при виборі 
готелю обере саме той,де пропонують послуги за дітьми,там де вона впевнена, що поки вона 
працює іі дитина теж буде зайнята і знаходиться під наглядом.  

Людина, яка вважає необхідним підтримувати себе у гарній фізичній формі та веде 
здоровий образ життя обере саме той готель, де пропонують фізкультурно-оздоровчі 
заклади, тому що не дивлячись на те що вона вирішую питання по роботі,вона неодмінно 
знайде шанс зайнятися собою. Саме тому при виборі готелю буде шукати саме той готель,де 
пропонують таку послугу. 

Підприємства готельного господарства не є лідерами на ринку готельних послуг у  
Харкові і Харківській області. Однак при грамотному веденні справ в готелі існує 
величезний потенціал розвитку. Ціни харківських готелів мало відповідають європейським 
параметрам якості та сервісу, хоча деякі підприємства прагнуть відповідати європейському 
рівню. Слабкість Харьківа, як туристичного центру проявляється в однотипності засобів 
розміщення,що ми можемо побачити,проаналізувавши ринок готельних послуг,відсутність 
різноманітних за ціновими і якісними характеристиками засобів розміщення впливає на 
ринок послуг, які пропонуються готельними підприємствами. 

Аналізуючи ринок готельних послуг можна прийти до висновку, що серед пропозицій 
послуг дуже мала різноманітність,майже усі готелі роблять акцент на розвагах. Різні 
категорії  готелів роблять напрям на свої стандарти,на те що вони повинні пропонувати свій 
мінімум,хоча можуть запропонувати більше і удосконалити свої пропозиції. Майже кожний 
готель категорії 3 зірки і вище пропонує та надає такі зручності, як безкоштовний 
бездротовий інтернет і джакузі, також послугу для  гостей - експрес - реєстрація заїзду / 
виїзду. Але не кожне готельне підприємство пропонує послуги для дітей,послуги з 
оздоровчими центрами. У Харкові серед готелів категорії 3 зірки послуги по догляду за 
дітьми пропонує тільки готель Каліна,фізкультурні заклади пропонують тільки  2 готелю: 
Етуаль і Губернія,серед категорії 4 зірки послуги по догляду за дитиною пропонують 6 
готелів: Баден-Баден, Британія,Меркурій, готель Урарту, Park Hotel та готель 
Феліса,фізкультурно-оздоровчі пропонує 6 готелів: Готель CITY CLUB, ОВІС, Park Hotel Sun 
Light Hotel,Меркурій та Британія,. Та серед категорії 5-ти зіркових готелів з 3-х тільки 2 
готелю пропонує послуги по догляду за дитиною Харьков Палас та готель Суперіор але  усі 3 
готелю можуть запропонувати фізкультурно-оздоровчі послуги. 

Питаннями, пов'язаними з функціонуванням готелів і аналізом їх діяльності 
займаються такі фахівці, як Головко О.М., Бойко М.Г., Гопкало Л.M, Куркина К.А., 
Cорокина А.В., Круль Г.Я. Проаналізувавши роботи цих авторів треба відмітити, що на 
протязі останніх років  з метою підвищення конкурентоспроможності і прибутку,з метою 
задовольнити якомога більше бажань та потреб клієнтів  підприємства готельного 
господарства намагаються запроваджувати нові послуги, нові форми обслуговування та 

http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Cosmopolit_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star5%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Kharkiv_Palace_Premier_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star5%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Kharkiv_Palace_Premier_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star5%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Superior_Golf_Spa_Resort&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star5%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=SV_Park_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star2%3Dtrue%26scroll%3D1905%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=Park_Hotel_Kharkiv&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26facilities%3D20%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://www.hotels.epronto.ru/Hotel?fileName=City_Club_Hotel&destination=place:Kharkiv&radius=0km&Rooms=0&returnPath=%2FHotels%2FBrowse%3Fdestination%3Dplace%3AKharkiv%26radius%3D0km%26Rooms%3D0%26pageSize%3D25%26pageIndex%3D0%26sort%3DPopularity-desc%26showSoldOut%3Dfalse%26star4%3Dtrue%26scroll%3D252%26mapState%3Dexpanded%253D0�
http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ua/�
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намагаються приділяти якомога більше уваги на організацію відпочинку, дозвілля та  
розваги. 

Підприємства готельного господарства не повинні забувати ,що у очах свої 
постояльців готель є їх візитною карткою, яка формує їх імідж в очах туристів і бізнесменів, 
які приїжджають саме у їх готель. 

Саме тому проаналізувавши  ринок послуг готельного господарства необхідно 
зробити висновки,що  політика підприємства повинна  зробити акцент на досягненні 
високого рівня якості послуг,задоволення потреб споживачів та  на розвиток додаткових 
послуг орієнтованих саме на потреби споживача. Що розвиток та впровадження нових 
послуг вплинуть не тільки на залучення нових клієнтів та дуже добре вплине на економічний 
розвиток готельного підприємства. Якість готельних послуг одне із найголовніших цілей. 
Аналізуючи послуг ми орієнтуємось на потреби та запити саме споживачів наших послуг, 
задля яких ми завжди і будемо намагатися розвиватися, впроваджувати щось нове, 
поліпшувати якість наданих послуг та бути першими серед конкурентів. 

 

Литература: 
1. http://www.hotels.epronto.ru/Place/Kharkiv.htm 
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 Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
приглашает принять участие в 

Международной научно-практической конференции: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 
которая состоится  в г. Мельбурн, Австралия 

21 марта 2015 года 
 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  ккооннффееррееннццииии::  
  

Секция 1. Особенности и тенденции современного экономического развития 
мироустройства.  
Секция 2. Институциональные и эволюционные факторы развития в современном мире.  
Секция 3. Социально-экономические проблемы развития регионов.  
Секция 4. Финансы, учет, налогообложение и предпринимательство: национальный и 
глобальный аспекты.  
Секция 5. Туризм в современном мировом развитии.  
Секция 6. Межгосударственное, государственное, региональное и местное управление: 
международный и национальный опыт взаимодействия. 
Секция 7. Математические и инструментальные методы анализа экономики. 
Секция 8. Человек, общество, экономика: проблемы и перспективы взаимодействия. 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных 
заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, 
докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и 
местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других 
учреждений, специалисты-практики, все заинтересованные лица. 

  
ККооннттррооллььнныыее  ддааттыы  ккооннффееррееннццииии::  

Дата проведения конференции 21 марта 2015 г. 
Последний срок представления материалов 20 марта 2015 г. (включительно) 
Срок выхода из печати сборника 31 марта 2015 г. 

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, 

украинский и другие. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 
разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте conf.at.ua 

Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Австралии. 
Обязательные экземпляры сборника отправляются в Национальную библиотеку Австралии –  
National Library of Australia и размещаются в каталоге Cataloguing-in-Publication (CiP) 

Сборник будет размещен в международные базы цитирования: РИНЦ и передан на 
рецензирование  для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & 
Humanities (CPCI-SSH) 

 
Координатор конференции: 
кандидат экон. наук, доцент, професор РАЕ Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт конференції: conf.at.ua 

http://conf.at.ua/�
mailto:conf.at.ua@gmail.com�
http://www.conf.at.ua/�


 361

Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
совместно с "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education  

приглашают принять участие в  
Международной научно-практической конференции: 

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 
которая состоится  в г. Вена, Австрия 

25 апреля 2015 года 
ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  

Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Экономика и управление предприятием.  
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 8. Математические методы в экономике. 
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 10.Экономика права. 
Секция11. Экономика туризма. 
Секция12. Менеджмент. 
Секция13.Маркетинг. 

 
Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных 

заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, 
докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и 
местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других 
учреждений, все заинтересованные лица. 

ККооннттррооллььнныыее  ддааттыы  ккооннффееррееннццииии::  
Дата проведения конференции 25 апреля 2015 г. 
Последний срок представления материалов 24 апреля 2015 г. (включительно) 
Срок выхода из печати сборника 10 мая 2015 г. 

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, 

украинский и другие. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 

разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua 
Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства 
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