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ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЙДЕРСТВУ
PROTECTIVE MEASURES GROUP IN COMBATING RAIDING

У статті досліджено сукупність захисних заходів, необхідних підприємству для протидії рейдерським 
атакам. Розглянуто типову схему та етапи «недружнього поглинання», запропоновано основні шляхи про-
тидії рейдерству.

Ключові слова: рейдерство, «недружнє поглинання», зміна власника, перерозподіл власності, розвідка, рей-
дерське захоплення.

В статье исследованы совокупность защитных мер, необходимых предприятию для противодействия 
рейдерским атакам. Рассмотрены типовую схему и этапы «недружественного поглощения», предложены 
основные пути противодействия рейдерству.

Ключевые слова: рейдерство, «недружественное поглощение», смена собственника, перераспределение соб-
ственности, разведка, рейдерский захват.

This paper investigates a set of protective measures necessary to deal with the company raider attacks. Typical 
scheme and stages “hostile takeover” The basic ways of combating raiding.

Key words: raiding, “hostile takeover”, change of ownership, the redistribution of property, intelligence, raider sei-
zure.

Постановка проблематики та актуальність. 
На сьогоднішній день в Україні проблему рейдер-
ства можна вважати хворобою, яка прогресує. 
Рейдерство або недружні поглинання, а то й сило-
ве захоплення підприємств, давно вже стали 
звичними способами ведення бізнесу на теренах 
нашої держави. Проблематика незаконних погли-
нань та силових захоплень бізнесу в Україні є 
надзвичайно актуальним питанням, адже вона 
торкається інтересів як вітчизняних, так і іно-
земних суб’єктів господарювання та інвесторів. 
Ці явища є реальною загрозою економіці загалом, 
руйнують вітчизняний бізнес, підприємництво і 
виробництво, посилюють напругу в економічно-
му просторі країни.

Огляд матеріалів дослідження. Рейдерство 
тісно переплітається з тіньовою економікою, ко-
рупцією, зловживаннями владою і посадовими 
злочинами. Ці негативні явища досліджувалися 
вченими П. Берназ, О. Бєліковим, Ю. Борисовим, 
З. Варналієм, О. Дічек, А. Ждановим, М. Живком, 
Д. Зеркаловим, М. Камликом, І. Мазур, Г. Пала-
марчуком, О. Таращанською та ін., однак питан-
ня, пов’язані з державним регулюванням протидії 
рейдерству, розробленням системи захисту від 
«недружнього поглинання» та рейдерства потре-
бують подальшого вивчення.

Метою статті є дослідження сукупності за-
хисних заходів, необхідних для ефективної про-
тидії рейдерським захопленням підприємств.

© Живко З. Б., 2013
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Виклад основного матеріалу. Для визначення 
сукупності захисних заходів, на нашу точку зору, 
важливим є дослідження процесу планування та 
здійснення рейдерської атаки. В найбільш уза-
гальненому варіанті в процесі «недружнього по-
глинання» суб’єктів господарювання можна 
умовно виділити п’ять етапів: (1) розвідка бізне-
су; оцінка здатності клієнта до захисту і його ре-
акції на зміну власника; розробка схеми захо-
плення об’єкта; організація захоплення; забезпе-
чувальні заходи.

Розглянемо суть кожного із етапів. Так, розвід-
ка бізнесу здійснюється з метою збору та узагаль-
нення найрізноманітніших даних про підприєм-
ство-об’єкт рейдерської атаки, для чого використо-
вуються наступні найбільш поширені способи [1]: 
здійснення розвідувальних дій із використанням 
інструментів промислового шпигунства; подання 
запиту до органів державної влади, котрі зо-
бов’язані вести інформаційні реєстри (податкові 
органи, державні відділи статистики, митні орга-
ни та інші інстанції [2]; отримання даних від дер-
жавних органів після проведення позачергових 
перевірок, якщо вони були пов’язані з виїмкою 
документів або копій; в межах судової справи 
(можливо на вигаданих підставах) рейдер може 
легально отримати останні фінансові та бухгал-
терські звіти, повний реєстр акціонерів та інші 
дані. Для цього необхідно лише довести, що ці 
матеріали потрібні для розгляду справи у суді.

У процесі проведення розвідки рейдер намага-
ється отримати інформацію про: 1) розподіл акці-
онерного капіталу, власників великих пакетів, їх 
зв’язки у владних структурах, можливості для за-
хисту своїх прав; 2) керівництво підприємства, 
наявність на нього компрометуючих матеріалів, 
негаразди його приватного життя; 3) можливості 
доступу до реєстру акціонерів підприємства; 4) на-
явні правопорушення при здійсненні підприєм-
ницької діяльності; 5) негативно налаштованих 
працівників підприємства (особливо із числа ко-
лишніх працівників та акціонерів), яких можна 
було б використати при здійсненні рейду; 6) акці-
онерів, які б могли продати акції.

Рейдер отримавши дані щодо реальних еконо-
мічних показників роботи підприємства, прово-
дить оцінку вартості землі, будівель і обладнан-
ня за спеціальними методиками [3] та здійснює 
пошук потенційних покупців нерухомості, ін-
весторів у виробництво, з якими досягається по-
передні домовленості. Паралельно накопичуєть-
ся компрометуюча інформація стосовно керівни-
ків і власників об’єкта захоплення, яку згодом 
використовують для заволодіння контрольним 
чи блокуючим пакетом акцій товариства або в 

PR-акціях, що супроводжують рейдерське захо-
плення.

Окрім зазначеного вище, метою проведення 
розвідки є пошук «слабких місць» у структурі 
управління компанією, тобто виявлення нефор-
мальних інтересів менеджерів і мажоритаріїв, 
взаємини між топ-менеджерами і власниками, на-
явність у трудовому колективі неформальних лі-
дерів і «вічно незадоволених», наявність можли-
вих вогнищ конфліктів, дані про відносини з 
кредиторами [4].

На другому етапі рейдери проводять оціню-
вання системи фізичної охорони, стану технічних 
охоронних систем, наявність формальних і не-
формальних відносин із правоохоронними орга-
нами. Крім того, оцінюють можливості та часові 
показники об’єкта захоплення щодо організації 
підтримки на рівні місцевих і вищих органів вла-
ди, судів усіх рівнів, засобів масової інформації. 
За необхідності складається схема нейтралізації 
можливих захисників об’єкта. Особливу увагу 
приділяють виявленню зацікавленості в об’єкті 
захоплення крупних ділових структур і чиновни-
ків державного рівня.

На підставі аналізу зібраних даних організато-
рами рейду визначається конкретна схема захо-
плення певного підприємства, яка залежить від 
наступних характеристик об’єкта атаки: організа-
ційно-правової форми підприємства; розмірів 
підприємства (мале, середнє, велике); рівня за-
хисту основних ресурсів та можливості чинити 
активний опір; ступеня суспільної значимості 
підприємства.

В Україні найчастіше використовуються на-
ступні схеми захоплення підприємства [5]: 1) че-
рез акціонерний капітал; 2) через кредиторську 
заборгованість підприємства; 3) через органи 
правління; 4) шляхом оскарження результатів 
приватизації в суді.

Захоплення через акціонерний капітал свід-
чить про те, що він сильно розпорошений або не-
достатньо контролюється. Початком атаки є скуп-
ка акцій. Як правило, рейдери планують скупити 
близько 10–15 % акцій – ця кількість є достат-
ньою, щоб ініціювати проведення зборів акціоне-
рів з «потрібним» порядком денним, наприклад, 
зміною керівництва підприємства. Акціонерне 
товариство, власником якого є трудовий колек-
тив, – найпривабливіший об’єкт для рейдера.

Однією зі слабких ланок підприємства, якою 
зацікавились рейдери, може бути наймане керів-
ництво. Наділений значними повноваженнями 
директор може сприяти швидкому виведенню 
майна з підприємства на підконтрольні рейдеру 
структури. Менеджмент легко може спровокува-
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ти фінансові проблеми на підприємстві. Переко-
нати керівництво діяти на користь рейдера можна 
різними способами: від звичайного підкупу до 
підсаджування на «гачок» шляхом шантажу, кри-
мінального переслідування та погроз. Атака че-
рез менеджмент дешевше всього обходиться на 
держпідприємствах, на яких відсутній ефектив-
ний контроль над оперативною діяльністю з боку 
власника.

Четвертий етап рейдерської атаки, залежно від 
обраної схеми, може включати певну сукупність 
взаємопов’язаних між собою заходів.

Практично всі рейдерські атаки в Україні су-
проводжуються застосуванням силових методів з 
метою виконання відповідного судового рішення 
або заміни попереднього керівництва за рішен-
ням позачергових зборів акціонерів досить часто 
застосовується силовий метод. Рейдер заздале-
гідь укладає договір із приватною охоронною 
структурою, підрозділи якої забезпечують сило-
вими заходами доступ представників рейдера до 
виробничих будівель та адміністративних при-
міщень підприємства. Наймані охоронці також 
здійснюють нейтралізацію опору керівників і 
працівників підприємства. Прикладами є захо-
плення будівель «Прикарпаттяобленего», «Пол-
таваобленерго», «Чернігівобленерго», «Львівобл-
енерго», Управління будівництва «Рівненської 
АЕС» тощо.

На п’ятому етапі рейдером здійснюються так 
звані забезпечувальні заходи, які можуть вклю-
чати в себе: внесення змін до реєстраційних 
документів та реєстру акціонерів; передачу об’єк-
та замовнику; передпродажну підготовку об’єк-
та; участь у розгляді апеляційних скарг у суді 
та ін. [6].

Отже, на підставі проведеного аналізу механіз-
мів рейдерських захоплень можна зробити висно-
вок про те, що рейдерство на сьогодні почало на-
бувати ознак цілком сформованого ринку послуг 
з відповідними схемами та розцінками залежно 
від конкретного виду рейдерської атаки та етапу 
проведення операції. Звідси, для протистояння 
рейдерству з метою збереження бізнесу необ-
хідно створити певну підсистему в структурі 
КСЕБП, покликану нейтралізувати ключові за-
грози в цій сфері та уможливлення досягнення 
високих темпів розвитку підприємства. Відразу 
треба зауважити, що рецептів, які підходили б 
кожній компанії стосовно її стратегії й тактики 
протидій рейдерству, не існує. Кількість тради-
ційних варіантів захисту обмежена, але якщо 
вміло застосовувати їх поєднання, то в тій або 
іншій ситуації можна одержувати такі неповторні 
комбінації, які зможуть гарантувати перемогу в 

корпоративній війні [7]. Проте слід зважити на те, 
що не можна побудувати достатньо конструктив-
ний план свого захисту, не беручи до уваги те, 
наскільки він здійснений.

Системний аналіз чинників, що сприяють рей-
дерським нападам, результати якого представлені 
вище, дозволили сформувати адекватний комп-
лекс превентивних заходів, сукупність яких може 
інтерпретуватися як антирейдерська стратегія 
(рис. 1).

Тобто, здійснення превентивних заходів з ме-
тою протидії рейдерству повинна бути в компе-
тенції окремого фахівця чи групи, але реалізація 
реактивних заходів, коли існує реальна небезпека 
для бізнесу, повинна стати пріоритетним завдан-
ням для усього підрозділу економічної безпеки.

Якщо реалізація превентивних заходів спря-
мована на ліквідацію слабких місць та формуван-
ня першої лінії оборони, то до реактивних заходів 
необхідно віднести перш за все дії конкурентної 
розвідки та контррозвідки, спрямованих на вияв-
лення сигналів того, що на підприємство готуєть-
ся рейдерська атака.

Необхідно зауважити, що кожний конкретний 
випадок рейдерства вимагає індивідуального під-
ходу, розробки відповідних методів та засобів за-
хисту. Тому, на нашу думку, доцільно ще раз на-
голосити на необхідності створення професійної 
служби безпеки чи залучення професійного кон-
сультанта з питань безпеки, адже антирейдерська 
діяльність багато у чому схожа з рейдерською.

Висновки. При неможливості взяти до уваги 
усі без винятку аспекти рейдерської атаки, які в 
значній мірі залежать як від суб’єкта атаки – рей-
дера, так і об’єкта – підприємства, нами пропо-
нується коротко розглянути суть найбільш типо-
вих реактивних заходів, які застосовуються у ві-
тчизняній практиці: 1) на підставі усієї доступної 
інформації, в тому числі добутої професіоналами 
(фахівцями у галузі так званої «бізнес-розвідки», 
професійними аналітиками, психологами), склас-
ти чітку уяву про рейдерів-виконавців та замов-
ника «захоплення» (сильні – слабкі сторони, пси-
хологічний портрет особистості з прогнозуван-
ням конкретних дій, інтелектуальний, професій-
ний, фінансовий та силовий потенціал і можливі 
рівні підтримки, вороги, внутрішні та зовнішні 
проблеми, можливі важелі впливу, бізнес-зв’язки, 
наявність компрометуючих матеріалів та най-
більш уразливих сторін, прогнозування та випе-
редження їх конкретних дій); 2) на підставі отри-
маної інформації і спрогнозованих дій рейдерів 
та замовника уникати ситуацій, які можуть до-
зволити їм отримати матеріали, що їх цікавлять; 
3) організувати серію публікацій у ЗМІ з викорис-
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танням матеріалів, в окремих випадках навіть 
неперевірених і не до кінця достовірних, але з 
правильною подачею читачу, що має привести до 
відволікання уваги замовника, падіння його імі-
джу, створення ситуацій, в яких він має виправ-
довуватися; 4) заручитися підтримкою профспіл-

кових організацій, правоохоронних та контролю-
ючих органів, місцевих органів влади; 5) провес-
ти додаткову емісію акцій (збільшити статний 
фонд, якщо мова йде про ТОВ) і у такий спосіб 
суттєво зменшити рейдерський пакет; 6) здійсни-
ти операції по «обтяженню» підприємства борго-

Рис. 1. Сукупність превентивних заходів для протидії рейдерству
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вими зобов’язаннями, тим самим зменшивши 
його привабливість для рейдера; 7) актив підпри-
ємства передати у власність іншому підконтроль-
ному підприємству, тобто продати їх чи внести до 
статутного фонду; 8) передати частину майна в 
оренду з обтяженням договору, тобто орендода-
вець передає орендарю не лише активи у тимча-
сове користування, а й у тимчасове розпоряджен-
ня; 9) одержання офіційного висновку про уні-
кальність підприємства, що сприятиме у боротьбі 
з поглиначами; 10) переведення всіх активів під-
приємства за кордон, в офшорну зону; 11) у разі 
силового захоплення підприємства на підставі 
рішень судів слід невідкладно оскаржити такі рі-
шення в судовому порядку та одночасно подати 
клопотання про припинення їх виконання; 12) за-
стосувати заходи для затягування процесу, на-
слідком чого стане зростання витрат на реаліза-
цію рейдерської атаки, а відтак спричинить змен-
шення інтересу рейдера.
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
STRUCTURE OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Стаття присвячена вивченню особливостей процесу гарантування економічної безпеки промислових 
підприємств. З метою підвищення ефективності даного процесу запропоновано розробляти на кожному 
промисловому підприємстві систему економічної безпеки. При цьому варто розрізняти і враховувати 
вплив макро- та мікросередовища.

Ключові слова: промислові підприємства, економічна безпека, стратегія гарантування економічної безпеки, 
концепція економічної безпеки промислового підприємства, суб’єкти, об’єкти економічної безпеки промислово-
го підприємства, механізм гарантування економічної безпеки промислового підприємства.

Статья посвящена изучению особенностей процесса обеспечения экономической безопасности про-
мышленных предприятий. С целью повышения эффективности данного процесса предложено разрабаты-
вать на каждом промышленном предприятии систему экономической безопасности. При этом следует 
различать и учитывать влияние макро- и микросреды.

Ключевые слова: промышленные предприятия, экономическая безопасность, стратегия обеспечения эконо-
мической безопасности, концепция экономической безопасности промышленного предприятия, субъекты, объ-
екты экономической безопасности промышленного предприятия, механизм обеспечения экономической безо-
пасности промышленного предприятия.
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Постановка проблеми. Прибуткова діяльність 
промислових підприємств в Україні можлива 
лише за умови стабільної їх діяльності, основа якої 
базується на всебічному гарантуванні економічної 
безпеки держави, регіону, галузі, підприємств та 
окремих індивідів. Для результативності процесу 
гарантування економічної безпеки на підприєм-
ствах важливим кроком є побудова ефективної 
системи економічної безпеки і формування умов 
для її реалізації. Тому визначення її компонент з 
врахуванням особливостей окремих галузей на-
родного господарства, зокрема, промисловості, 
набуває особливої актуальності в даний період.

Аналіз останніх наукових досліджень і пу-
блікацій. Питаннями формування системи еко-
номічної безпеки підприємств займалося чимало 
вітчизняних [1–4, 6–8] та іноземних [5] науковців. 
Результати їх досліджень є досить ґрунтовними, 
але не характеризуються єдиними поглядами 
щодо формування структури системи економіч-
ної безпеки підприємств. При цьому не врахована 
особливість галузевої приналежності підпри-
ємств, а також вплив зовнішнього середовища.

Виділення невирішених раніше частин про-
блеми. Відсутність єдиного підходу з формуван-
ня системи економічної безпеки, яка була б адап-
тованою до вимог промислових підприємств.

Ціль статті полягає у розроблення рекоменда-
цій щодо формування системи економічної безпеки 
і адаптація її структури до потреб та особливостей 
діяльності вітчизняних промислових підприємств.

Результати дослідження. Під системою без-
пеки організації варто розуміти сукупність 
об’єктів, суб’єктів безпеки і механізму реалізації 
безпеки, об’єднаних спільною метою і завдання-
ми щодо протидії загрозам та сприяння організа-
ції в реалізації інтересів на ринку [1, с. 231].

Авторський підхід до формування системи 
економічної безпеки промислових підприємств 
представлено на рис. 1.

Аналізуючи рис. 1 варто деталізувати зміст 
основних понять. Насамперед, доцільно наголо-
сити, що підприємство функціонує на ринку, а це 
зумовлює вплив на нього та його діяльність ін-
ших суб’єктів ринкової інфраструктури, тобто 
формується макрорівень впливу на економічну 
безпеку промислового підприємства. Цей рівень 
характеризується притаманними йому загрозами 
та можливостями, що матимуть вплив на діяль-
ність всіх чи окремих його суб’єктів.

На стан економічної безпеки впливає також 
і мікросередовище, тобто процеси та відносини у 
самому підприємстві, які теж спричиняють появу 
загроз чи можливостей. Крім того, мікросередо-
вище характеризується впливом політики та стра-
тегії діяльності, що регламентують роботу суб’єк-
та господарювання як цілісного утворення.

Варто відзначити, що політика діяльності про-
мислового підприємства – це цілеспрямована ді-
яльність, пов’язана з прийняттям відповідальних 
рішень у галузі взаємовідносин між різними 
суб’єктами з метою створення безпечних умов 
розвитку підприємства і попередження та недо-
пущення настання кризових ситуацій у процесі 
його діяльності, а стратегія діяльності промисло-
вого підприємства – це комбінація із запланова-
них дій і швидких рішень з адаптації до нових 
досягнень промисловості та нової диспозиції на 
полі конкурентної боротьби [5].

На основі визначення загальної стратегії про-
мислового підприємства, можна пояснити суть 
стратегії гарантування економічної безпеки як 
комплексу дій, що дозволяють визначити гло-
бальні пріоритети діяльності підприємства у сфе-
рі гарантування економічної безпеки зважаючи 
на плинність та змінюваність умов зовнішнього і 
внутрішнього середовищ.

Рівень економічної безпеки промислового під-
приємства характеризується цілями, концепцією, 
суб’єктами, механізмом, об’єктами та функціо-

The paper deals with the peculiarities of economic security of enterprises with regard to their industry sector. 
Attention is focused on the formation of economic security of enterprises as an effective lever to ensure profitabil-
ity activities. The system of economic security of enterprises, taking into account the impact of macro- and micro-
environment. In the macro environment we should allocate subjects that possibly affect the level of economic se-
curity, including state and local government, research and academic institutions, suppliers, customers, competi-
tors, market infrastructure entities. The structure proposed to distinguish between micro- level of industrial en-
terprises, characterized by the policy and strategy, as well as the level of economic security of industrial 
enterprises which includes the following elements: goals of economic security, the concept of economic security, 
subjects, objects, functional subsystems of economic security, and a mechanism for economic security (which in-
cludes principles, means and measures to ensure economic security of enterprises). This paper focuses on the 
impact of endo- and exogenous factors on the functioning of economic security that manifest in the emergence of 
opportunities and threats for the company. Thus, visualized and structured system of economic security of enter-
prises with a comprehensive detail of its elements.

Key words: enterprise, economic security, ensuring economic security strategy, the concept of economic security of 
industrial enterprises, entities, objects of economic security of industrial enterprises, the mechanism of economic secu-
rity of industrial enterprises.



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

10

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

11

������ �������, ������

������ ������������ ������������

��������� ����������

������ ����������� ������� ������������ ������������

���� ����������� ������� ������������ ������������

��������� ����������� ������� ������������ ������������

�������� ������������
����������� ������� ������������ ������������

�������� ������ ������

�������
����������� �������

������������ ������������

�������������
���������� ����������� �������
������������ ������������

��
��
��
�

�
��
��
��
��
�

�������� ����������� ������� ������������ ������������

�������� ����������

�������-��������
�� �������-������� ��������

��������
�������������� �����

�������� �� ������� ������ ����� ������������� ��������� ����������

��
��
��
�

�
��
��
��
��
�

Рис. 1. Структура системи економічної безпеки промислового підприємства

Примітка:            напрямок впливу.

Джерело: розроблено авторами на основі [1–4, 6–8].

нальними підсистемами. Вихідним структурним 
елементом системи економічної безпеки суб’єкта 
господарювання вітчизняної промисловості є її 
цілі. Цілі економічної безпеки промислового під-
приємства – це бажані результати, яких повинне 
досягнути промислове підприємство внаслідок 
реалізації політики і стратегії економічної без-
пеки.

Можна запропонувати такий перелік цілей 
промислового підприємства у сфері гарантуван-
ня економічної безпеки:

1) виявлення, попередження, нейтралізація та 
локалізація загроз;

2) створення умов для використання можли-
востей;

3) захист фінансової стабільності;
4) захист прав та інтересів;
5) зміцнення інтелектуального потенціалу;

6) збереження і примноження власності та ре-
сурсів;

7) підвищення конкурентоспроможності про-
дукції на внутрішньому і міжнародному ринках;

8) підвищення ефективності інформаційного 
забезпечення діяльності;

9) орієнтація на стандарти і лідерство;
10) запобігання проявам недобросовісної кон-

куренції;
11) захист корпоративних інтересів акціоне-

рів, менеджменту, найманих працівників;
12) створення безпечних умов праці;
13) забезпечення незалежності роботи підпри-

ємства, попередження та створення умов для 
уникнення недружнього поглинання;

14) виготовлення якісної та безпечної з адек-
ватною ціною продукції;

15) створення умов для безпечного та ефек-
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тивного здійснення інноваційно-інвестиційної 
діяльності;

16) підвищення ступеня зацікавленості персо-
налу в ефективній діяльності підприємства;

17) мінімізація шкідливого впливу результатів 
виробничої діяльності на довкілля.

Під концепцією економічної безпеки промисло-
вого підприємства варто розуміти орієнтири для 
прийняття рішень, які сприяють досягненню цілей 
економічної безпеки, тобто це система поглядів, 
ідей, цільових установок, що мають на меті визна-
чення проблем і розроблення шляхів їх вирішення. 
Л. Г. Шемаєва [8] пропонує наступну структуру 
концепції економічної безпеки підприємства: опис 
проблемних ситуацій у діяльності підприємства 
(перелік загроз і можливостей, причини і фактори 
виникнення загроз, можливість негативних на-
слідків реалізації загроз і позитивних наслідків – 
від використання можливостей), механізм гаран-
тування економічної безпеки (сукупність суб’єктів, 
об’єктів, принципів, засобів, заходів та процесу 
оцінювання рівня економічної безпеки), контроль і 
оцінка процесу реалізації концепції.

Суб’єкти економічної безпеки промислового 
підприємства – це фізичні або юридичні особи, 
які беруть участь в організації процесу гаранту-
вання економічної безпеки на підприємстві.

Варто притримуватися переліку суб’єктів, що 
запропонований професором В. І. Франчуком 
[7, с. 366]: персонал, структурні підрозділи про-
мислового підприємства, працівники приватних 
спеціалізованих структур з гарантування безпе-
ки, працівники правоохоронних органів та спеці-
алізованих державних установ.

Об’єкти економічної безпеки промислових під-
приємств – ресурси, які використовуються в про-
цесі діяльності та підлягають охороні: фінансові, 
матеріальні, інформаційні, інтелектуальні, ка-
дрові, відносини (всередині підприємства та із 
зовнішніми контрагентами), імідж промислового 
підприємства.

Функціональні підсистеми економічної безпе-
ки промислового підприємства – це види діяль-
ності підприємства, а також сфери взаємодії із 
зовнішнім середовищем (фінансова, кадрова, тех-
ніко-технологічна, інноваційна, виробнича, ін-
формаційна, екологічна, силова, правова, ринко-
ва, інтерфейсна).

Механізм гарантування економічної безпеки 
промислового підприємства складається із принци-
пів, на основі яких здійснюється вся безпеко гаран-
туюча діяльність, заходів, за допомогою яких вона 
здійснюється і засобів, якими вона здійснюється.

Щодо принципів, то доцільно притримуються 
загальноприйнятого їх переліку:

1) комплексність (системність) – необхідність 
створення такої системи безпеки, що забезпечи-
ла б захищеність всіх об’єктів захисту підприєм-
ства;

2) пріоритет заходів запобігання (своєчас-
ність) – раннє виявлення загроз та запобігання їх 
шкідливому впливу;

3) безперервність – постійна дія системи;
4) законність – робота повинна здійснюватися 

на основі діючого законодавства;
5) плановість – діяльність із забезпечення без-

пеки організується на основі єдиного задуму, ви-
кладеного в комплексній програмі та конкретних 
планах по окремих напрямках безпеки;

6) оптимальність – досягнення максимальної 
функціональної ефективності (віддачі) системи 
економічної безпеки за більш-менш фіксованих 
витрат виділених для неї ресурсів;

7) взаємодія – погодженість в діяльності всіх 
учасників системи, включаючи тісні ділові кон-
такти й узгодження дій із зовнішніми організаці-
ями, які забезпечують безпеку підприємств;

8) поєднання гласності та конфіденційності – 
з одного боку система основних заходів безпеки 
повинна бути відома всім працівникам підприєм-
ства, а з другого – цілий ряд способів, сил, засо-
бів, методів забезпечення безпеки повинні бути 
законспіровані та відомі вузькому колу фахівців;

9) компетентність – професіоналізм всіх учас-
ників системи [3].

Варто доповнити цей перелік принципами:
– дотримання корпоративної етики, адже це 

та особливість, яка дозволяє диференціювати під-
приємства між собою, не зважаючи на види про-
дукції чи діяльності, а також створює «команд-
ний дух» в персоналу;

– диференціювання, дотримання якого дозво-
ляє здійснити правильний підбір засобів і заходів 
протидії загрозам в залежності від характеру і 
ступеню масштабності, можливості їх реалізації, 
наслідковості;

– контролю, який повинен здійснюватися на 
всіх етапах функціонування системи з метою ви-
явлення неточностей у її роботі та їх вчасного 
усунення.

Засоби – це своєрідні інструменти впливу 
суб’єктів на об’єкти і функціональні підсистеми в 
системі економічної безпеки промислового під-
приємства, при цьому використання тих чи інших 
засобів зумовлено розмірами підприємства, кіль-
кістю персоналу, специфікою діяльності тощо. До 
їх числа, з врахуванням досліджень [1, 6, 7] мож-
на віднести:

1. Технічні засоби – використання техніки та 
технологій, що захищають навколишнє середови-
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ще, виробничі процеси, забезпечують фізичний 
захист економічних інтересів.

2. Правові засоби – закони та підзаконні нор-
мативні акти, що спрямовані на захист економіч-
них інтересів, а також статути, накази і розпоря-
дження керівництва підприємства.

3. Економічні засоби – елементи господарчого 
механізму, що дають змогу захистити економічні 
інтереси суб’єктів господарської діяльності і чле-
нів суспільства.

4. Інформаційні засоби – обмеження доступу 
до інформації, дезінформація.

5. Ідеологічні засоби – формування корпора-
тивної ідеології економічної безпеки.

6. Моральні засоби – формування культури та 
етики у справі забезпечення економічної безпеки 
промислового підприємства.

7. Організаційні засоби – формування органі-
заційних інститутів і структур безпеки.

Заходи – це види діяльності промислового під-
приємства, які відображають його цілі і здійсню-
ються суб’єктами системи економічної безпеки. 
До заходів належать:

1) інформаційно-аналітична діяльність (у т. ч. 
розвідувальна діяльність та контррозвідка), яка 
передбачає збір та аналіз інформації про процеси 
на різних рівнях національного господарства з 
метою формування інформаційної бази для реалі-
зації власних інтересів, а також виявлення загроз 
і небезпек;

2) управлінська діяльність – передбачає при-
йняття управлінських рішень у сфері гарантуван-
ня економічної безпеки;

3) організаційна діяльність – формування від-
повідної структури та підбір кадрів для сфери 
безпеки підприємства.

Висновки і пропозиції. У результаті, на основі 
авторських міркувань, візуалізовано структуру 
системи економічної безпеки підприємств вітчиз-
няної промисловості та деталізовано її елементи. 
Така візуалізація та структуризація дозволить 
комплексно підійти до формування системи еко-
номічної безпеки на промислових підприємствах і 
при цьому врахувати всі основні моменти функці-
онування та впливу ендо- та екзогенних факторів.
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Введение. В отечественной практике в послед-
ние годы предпринимается ряд шагов по активи-
зации государственно-частного партнерства (ГЧП) 
для решения системных проблем, модернизации 
и повышения эффективности деятельности в раз-
личных отраслях – энергетике, коммунальном 
хозяйстве, на транспорте. В портовом бизнесе с 
принятием Закона «О морских портах Украины» 
в 2012 г. произошло коренное изменение подхода 
к управлению и организации взаимодействия ин-
весторов и правительства на основании концесси-
онных соглашений и других форм ГЧП.

Основные подходы к планированию и реали-
зации проектов государственно-частного пар-
тнерства детально рассмотрены в специальных 
руководствах подразделений Мирового банка, 
Европейского Союза, ООН. В частности, в Украи-
не на практике применяется схема отбора проек-
тов ГЧП, разработанная Европейской экономиче-
ской комиссией, дополненная конечным этапом 
вступления в права управления проектом, то есть 
получения доступа к управлению государствен-
ным имуществом и прохождения всех связанных 

с этим процедур [1]. Теоретические аспекты мето-
дологии государственно-частного партнерства раз-
рабатывают В. Геець [2], И. Запатрина [3], А. Пыль-
тяй [4]; основы реализации государственно-част-
ного партнерства в морских портах исследуют 
О. Афанасьева [5], С. Онищенко [6], Я. Петров [7].

При этом, несмотря на проведенный объем 
работ, внимание следует сосредоточить на опти-
мизации и повышении эффективности конкурс-
ного механизма государственно-частного пар-
тнерства, что позволит разрабатывать наиболее 
перспективные проекты, отбирать лучшие кон-
курсные предложения.

Постановка задачи. Целью статьи является 
анализ существующей методики отбора инфра-
структурных проектов в морской портовой от-
расли Украины через механизм концессионного 
конкурса, а также совершенствование процедур 
оценивания конкурсных предложений.

Результаты исследования. По итогам подго-
товительной работы в Министерстве инфра-
структуры Украины и государственных морских 
портах в 2012 г. была разработана, так называе-
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мая, «дорожная карта» реализации инвестицион-
ного проекта на условиях концессии, которая 
предусматривает следующие шаги [8]:

1. Определение потенциального объекта кон-
цессии.

2. Подготовка технико-экономического обо-
снования проекта его балансодержателем.

3. Рассмотрение ТЭО комиссией Министер-
ства инфраструктуры Украины и принятие соот-
ветствующего решения.

4. Разработка конкурсной комиссией условий 
концессионного конкурса и их согласование с 
Министерством экономического развития и тор-
говки, Министерством финансов и Министер-
ством юстиций.

5. Рассмотрение и согласование условий кон-
цессионного конкурса Кабинетом Министров 
Украины.

6. Утверждение условий концессионного кон-
курса Министерством инфраструктуры Украины.

7. Объявление о проведении концессионного 
конкурса.

8. Организация и проведение концессионного 
конкурса.

9. Определение победителя и заключение кон-
цессионного договора между инвестором и Ми-
нистерством инфраструктуры Украины.

Рассматривая результаты проведенной работы 
в данном направлении, то можно отметить следу-
ющие мероприятия, отражающие выполнение 
«дорожной карты» реформирования государ-
ственных портов Украины на основании приме-
нения механизма ГЧП (рис. 1).

В соответствии с поданными программами 
развития государственные морские порты Украи-
ны готовы передать в концессию такие объекты:

Рис. 1. Подготовительные мероприятия реформирования государственной портовой отрасли в Украине 
[авторская разработка]
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– Одесский порт: причалы Нефтегавани, пло-
щади бывшего СРЗ «Украина», пассажирский 
комплекс;

– Ильичевский порт: право на строительство 
терминала для рефконтейнеров, терминал под 
зерновые грузы и масла (причалы No 10, 11, 12, 18), 
объекты портофлота, механизации и соц. сферы;

– Порт «Южный»: реконструкция подходно-
го канала с дноуглублением до отметки – 21 м, 
терминал по перевалке сыпучих грузов, строи-
тельство причала под растительные масла (при-
чал No 37), причал No 17 (обработка химических 
грузов);

– Мариупольский порт: развитие контейнер-
ного терминала площадью 20 га на 350 000 TEU в 
год, зерновой и масляный терминалы площадью 
7 га на 4,5 и 1 млн т, намыв территории за Север-
ным молом площадью 76 га для строительства 
угольного или нефтяного терминала;

– Севастопольский порт: пассажирский ком-
плекс для обслуживания круизных судов, целост-
ные имущественные комплексы в Северной бухте 
для фидерных судов, комплекс по перевалке сы-
пучих грузов.

Одним из первоначальных этапов по вхожде-
нию в процесс разгосударствления является тех-
нико-экономическое обоснование концессионных 
проектов. По процедуре ТЭО разрабатывается 
портами сначала самостоятельно, а затем вместе с 
инвесторами после получения одобрения в Ми-
нистерстве инфраструктуры Украины на их реа-
лизацию. Специальным приказом [9] Министер-
ство определило общие требования к структуре 
ТЭО, которой должны придерживаться порты и 
инвесторы:

– краткое описание и резюме проекта, в кото-
ром отражаются цели реализации проекта, основ-
ные участники и заинтересованные лица, прини-
маемая модель концессионного соглашения и ме-
ханизм ее применения;

– анализ рыночной ситуации и положения 
порта, слабые и сильные стороны, возможные 
риски;

– нормативно-правовые аспекты реализации 
концессионного проекта (землеотведение, стра-
хование, получение лицензий и разрешений);

– описание имущества порта (структура акти-
вов, их стоимость, техническое состояние);

– план-график реализации проекта, в котором 
должны указываться более-менее точные сроки 
этапов проектирования, строительства (рекон-
струкции или модернизации), эксплуатации объ-
екта концессии;

– организационная структура проекта (харак-
теристика основных участников проекта, источ-

ники и распределение денежных потоков, тариф-
ная политика);

– финансовое обоснование проекта (макроэко-
номический анализ и прогнозирование ситуации 
в регионе, стране; оценка затрат по проекту и про-
гноз доходов, предлагаемая к реализации схема 
финансирования и способы привлечения финан-
совых ресурсов, распределение финансовых обя-
зательств между государством и инвестором);

– оценка бюджетной эффективности проекта 
(поступления в бюджеты всех уровней, анализ из-
менений доходов бюджета вследствие реализации 
проекта);

– социально-экономический анализ (оценка 
влияния проекта на социально-экономические 
характеристики региона – занятость, средний уро-
вень доходов, экономический потенциал, возмож-
ности оживления сопутствующего проекту мало-
го и среднего бизнеса, расширение и улучшение 
транспортной инфраструктуры, рост экспортно-
импортных, транзитных операций и т. д.);

– анализ рисков (экологических, технических, 
социальных, коммерческих и др.) и их распреде-
ление между участниками проекта.

В соответствии с процедурой отбора проектов 
специально созданная комиссия в Министерстве 
инфраструктуры должна оценить целесообраз-
ность реализации проектов. В ее состав входят [9]:

1) руководители: заместитель Министра, ди-
ректор Департамента государственной политики 
в отрасли морского и речного транспорта, дирек-
тор Департамента государственной собственно-
сти, главный специалист отдела стратегии и раз-
вития морского транспорта и инфраструктуры 
Департамента госполитики в сфере морского и 
речного транспорта;

2) члены комиссии: директора Департаментов 
правового обеспечения, экономики и финансов, 
безопасности, координации политики развития 
инфраструктуры и туризма, начальники управле-
ния внутреннего аудита, отдела внутренних рас-
следований и противодействия коррупции, управ-
ления персоналом.

По результатам проведенного анализа эффек-
тивности концессионного проекта комиссия гото-
вит выводы о качестве основных параметров про-
екта, прогнозов социальных, экономических и 
экологических последствий реализации проекта 
для экономики региона и Украины, целесообраз-
ности его осуществления или доработки.

При позитивном первоначальном выводе отно-
сительно целесообразности проекта, в течение ме-
сяца специально созданная комиссия из предста-
вителей Мининфраструктуры, Министерства фи-
нансов, Министерства экономического развития 
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и торговли, Фонда госимущества и местных адми-
нистраций анализирует эффективность представ-
ленных концессионных проектов и выносит соот-
ветствующее решение. Если оно положительное, 
наступает очередь формирования основных кон-
курсных условий и начинается реализации проце-
дур планирования и проведения концессионного 
конкурса.

Таким образом, существующая практика оцен-
ки проектов в портовой отрасли, реализуемых 
с помощью механизма государственно-частного 
партнерства характеризуется следующим:

– во-первых, отсутствует методика оценки 
концессионных проектов – анализ проводится на 
основании предоставляемого государственными 
морскими портами технико-экономического обо-
снования, когда необходимо иметь не только тре-
бования к структуре и содержанию ТЭО проектов, 
но и процедуру их оценки, минимальные количе-
ственные параметры ключевых характеристик;

– во-вторых, состав комиссии по предвари-
тельной оценке концессионных проектов включа-
ет специалистов в отрасли морского транспорта, 
хотя целесообразным было бы ввести в нее и 
представителей департаментов по железнодорож-
ному и автомобильному транспорту, так как мно-
гие проекты развития портовых территорий 
включают мероприятия, касающиеся сопутству-
ющей транспортной инфраструктуры.

Обращаясь к опыту управления государствен-
но-частным партнерством в западных странах 
можно найти интересные методические подходы 
к оцениванию проектов. Одним из наиболее по-
пулярных является методика «Value for money» 
(VfM) или «Цена-качество» («Ценность-стои-
мость»), подробное руководство к которой было 
разработано Казначейством Великобритании в 
2006 г. [10]. Именно соотношение стоимости про-
екта и его результатов является основным при 
принципиальном выборе механизма реализации 
проекта, а также форм ГЧП. Основанием практи-
ческого применения такого подхода является 
сравнение эффективности проекта при его реали-
зации силами правительства и с привлечением 
частных инвесторов. Соответственно, государ-
ственно-частное партнерство будет считаться 
приоритетным направлением реформирования в 
том случае, если эта схема работы приведет к 
снижению затрат, более эффективному распреде-
лению рисков, ускорению сроков ввода в эксплуа-
тацию, повышению качества предоставляемых 
услуг, возможности получения дополнительных 
доходов. Однако в Украине для реформирования 
портовой отрасли методика VfM не может при-
меняться в полной мере, так как существующие 

условия не позволяют выбирать между реализа-
цией крупных инфраструктурных проектов за 
счет средств государственного бюджета или 
частного инвестора, так как финансовых ресур-
сов государства явно недостаточно. Планируемая 
стоимость модернизации портовой инфраструк-
туры составляет около 25 млрд грн. Если отрасль 
будет рассчитывать только на государственные 
средства, то технические и технологические пре-
образования в ней могут растянуться более чем 
на десять лет, чего Украина позволить себе не 
может. Хотя это и не является причиной не ис-
пользования данного подхода в принципе. Мето-
дика VfM представляет государственным орга-
нам власти широкую базу для проведения оце-
ночных расчетов по проектам, которые позволят 
определить его важность, целесообразность, эф-
фективность по различным направлениям, рас-
пределить риск, оптимизировать затраты. Оцени-
вание проектов по соотношению «ценность-стои-
мость» основано не только на простом количе-
ственном анализе, но предполагает всестороннюю 
комплексную характеристику результатов реали-
зации проекта, предельных выгод и преимуществ, 
которые можно получить путем государственно-
частного партнерства и конкурентного механиз-
ма отбора инвесторов. Использование данного 
подхода обусловлено следующими его особенно-
стями и результатами [10]:

1) оптимальное распределение рисков между 
участниками проекта, то есть требование о при-
нятии риска той стороной, которая наилучшим 
образом может управлять им и минимизировать 
последствия реализации;

2) в своей оценке метод VfM нацелен на струк-
туру и размер затрат на каждой стадии реализа-
ции проекта, а не только первоначальной;

3) позволяет реализовать возможность ком-
плексного планирования и проектирования свя-
занных проектов путем интеграции их активов с 
целью обеспечения лучшего соотношения цены и 
качества;

4) дает расширенное представление участни-
кам конкурса о требованиях правительства к про-
екту, что позволяет им более точно и адекватно 
разработать конкурсные предложения;

5) обеспечивает передачу рисков в строгом со-
ответствии с ответственностью сторон и перво-
начальными соглашениями;

6) является достаточно гибким, что позволяет 
быстро реагировать на трансформацию внешней 
среды путем внесения изменений в исходные тре-
бования к проекту или частному инвестору в ходе 
его планирования, подготовки конкурса, выбора 
победителя и заключения соглашения;
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7) обеспечивает достаточно стимулов для ро-
ста эффективности, как конкурсных процедур, 
так и реализации проекта;

8) если у правительственных органов имеется 
достаточный опыт проведения такого анализа, 
это является одним из способов гарантирования 
качества проводимого конкурса и учета интере-
сов государства и частных инвесторов;

9) регулирует процесс госзакупок таким обра-
зом, чтобы их сложность и стоимость не превы-
шала показатели самого проекта.

Следовательно, те преимущества, которые дает 
при планировании и оценке эффективности реа-
лизации проектов с помощью механизма государ-
ственно-частного партнерства методика VfM, 
позволяет говорить о возможности ее примене-
ния и в условиях осуществления процесса разго-
сударствления в портовой отрасли в настоящее 
время в Украине.

Технически, тест на соответствие по методике 
VfM проводится пять раз: на этапе предваритель-
ной детальной оценки проекта, чтобы определить 
насколько ГЧП и в какой форме может предло-
жить оптимальное соотношение цены и качества 
для решения существующих проблем; при срав-
нительной оценке стоимости и результатов про-
екта, реализуемого за счет государственных 
средств и с привлечением частных инвесторов 
для выявления преимуществ ГЧП; на этапе оцен-
ки тендерных предложений с целью их сравнения 
с желаемыми значениями показателей и выявле-
ния способности реализовать наилучшее соотно-
шение цены и качества; незадолго до заключения 

контракта на этапе финансового закрытия проек-
та для окончательного определения объемов и 
источников финансирования, анализа изменчи-
вости дисконтной или процентной ставки, внесе-
ния изменений в условия контракта; после реали-
зации проекта путем ретроспективного анализа с 
целью определения правильности первоначаль-
ного выбора формы ГЧП, критериев выбора инве-
сторов, практики управления, реализации запла-
нированного соотношения выгод и затрат.

В отечественной практике, содержание второ-
го уровень оценки цены-качества необходимо за-
менить сравнением состояния «без проекта» и «с 
проектом», так как недостаток финансирования 
ограничивает оценивание гипотетическими пред-
положениями об эффектах, которые можно полу-
чить при реализации проекта силами правитель-
ства и государственных предприятий. Проверка 
на состояние «без проекта» и «с проектом» по-
зволит определить потери от нереализации необ-
ходимых мероприятий, а также выгоды и преи-
мущества привлечения частных инвесторов.

Предлагаемые этапы и содержание процедур 
оценивания проекта с помощью модифицирован-
ной методики VfM представлены на рис. 2.

Практический смысл описанных действий со-
стоит в том, чтобы не только оценить эффектив-
ность проекта по количественным критериям, 
общепринятым в практике проектного анализа 
(NPV, IRR, PP, ROI), но и проанализировать жиз-
неспособность, целесообразность и выполни-
мость проекта. Для этого оценки по указанным 
трем направлениям включают такие параметры:

Жизнеспособность
1) цели и желаемые результаты реализации проекта;
2) функциональная гибкость;
3) эффективность, капитал, ответственность

Целесообразность

1) управление риском;
2) инновации;
3) длительность контракта и остаточная стоимость;
4) стимулы и недостатки;
5) стоимость проекта;
6) возможность мониторинга и регулирования

Выполнимость

1) рыночный интерес;
2) соответствие затрат и выгод от проекта;
3) время для выполнения концессионных процедур;
4) наличие перспектив для развития проекта;
5) наличие у государственных структур опыта ГЧП

На заключительном этапе при оформлении со-
глашения с инвестором желательно провести 
маркетинговый анализ рынка, который подтвер-
дит правильность прогнозов, положенных в осно-

ву всей концессионной процедуры, оценить эф-
фективность конкурсных процедур, проанализи-
ровать распределение рисков и финансовую 
структуру проекта, что позволит еще раз прове-



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

18

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

19

Рис. 2. Схема оценивания проектов в портовой отрасли по модифицированной методике VfM 
[авторская разработка]
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рить основные аспекты жизнеспособности и вы-
годности проекта для правительства и частных 
инвесторов.

Однако только итоговая оценка эффективно-
сти проекта может показать правильность при-
менения этого механизма, так как даже схожие 
условия и применяемые методики управления не 
могут дать гарантий успешной реализации про-
екта. Использование механизма государственно-
частное партнерства может быть затруднено 
влиянием следующих факторов:

– политика государственных и местных орга-
нов власти в сфере защиты окружающей среды, 
реализации социальных программ, приобретения 
и использования земли;

– особенности законодательства, касательно 
нормативно-правового обеспечения государ-
ственно-частного партнерства, полномочий при-
нятия долга правительством, функций органов 
исполнительной власти;

– налоговая политика, то есть налоговый ста-
тус проекта, возможность предложить опреде-
ленные льготы частным партнерам;

– особенности финансирования: эффектив-
ность привлечения частных финансовых ресур-
сов, их стоимость, окупаемость, возможность ис-
пользования схем проектного финансирования, 
доступность механизмов финансовой поддержки 
со стороны правительства;

– технические и организационные условия 
для проектирования, проведения конкурсных 
торгов, контроля качества;

– политические и социальные аспекты: поли-
тическая воля к реализации механизма ГЧП, кре-
дитоспособность национального или местного 
правительства, доверие к государственной власти 
у инвесторов, социальная приемлемость проекта;

– возможности использования и интегрирова-
ния различных форм финансирования.

Выводы. Таким образом, разработка успешно-
го проекта государственно-частного партнерства 
требует внимания к широкому спектру возникаю-
щих в связи с ним практических проблем – выбор 
наиболее подходящей формы ГЧП в зависимости 
от местных условий и характеристик проекта; раз-
работка стандартизированных процедур по под-
готовке и реализации проекта; обеспечение его 
управляемости в направлениях размера, сложно-
сти, сроков. К тому же, обязательным условием 
является наличие опыта у частного партнера по 
реализации инфраструктурных проектов, у прави-
тельства – по взаимодействию с инвесторами. Ре-
зультаты многоаспектной оценки эффективности 
проекта ГЧП должны продемонстрировать его 
преимущества перед традиционными схемами 

реализации инвестиционных проектов. При этом 
именно на государственный сектор, в основном, 
ложиться ответственность за действенность и ре-
зультативность государственно-частного партнер-
ства, поэтому необходимо разработать эффектив-
ную систему выбора проектов для реализации с 
помощью механизма ГЧП и инвесторов, адекват-
ные институциональные и нормативные структу-
ры для мониторинга хода реализации проекта и 
управления ним, распределить функции и сферы 
управления между правительством и инвестором, 
привлекать общественность к надзору за влияни-
ем проекта на социально-экономическую среду 
региона, установить доверительные, партнерские 
взаимоотношения со всеми заинтересованными 
сторонами, что позволит с меньшими потерями 
ресурсов и времени решать насущные проблемы 
развития отрасли и экономики в целом.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ В УКРАИНЕ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

LEGAL ASPECTS OF REGULATION 
OF INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN UKRAINE 

IN THE AGE OF GLOBALISTION

Розглянуто правову базу регулювання трудової міграції в Україні, досліджено таке явище як нелегаль-
на міграція, визначено позитивні та негативні наслідки міграції.

Ключові слова: трудова міграція, трудовий мігрант, міграційне законодавство, державна міграційна політи-
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Рассмотрено прававую базу регулирования трудовой миграции в Украине, исследовано такое явление 
как нелегальная миграция, определены положительные и отрицательные последствия миграции.
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In the article a legal basis of the regulation of labor migration in Ukraine is considered, a negative phenomen-
on of illegal migration is studied and positive and negative effects of labor migration are indentified.
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Постановка проблеми. Міжнародна трудова 
міграція, обумовлена посиленням світових про-
цесів глобалізації, є характерною для ринків пра-
ці багатьох країн світу. Це багатостороннє явище 
має як позитивний, так і негативний ефект. Про-
блема міжнародної трудової міграції набула акту-
альності і для України – одного з основних 
суб’єктів євроазіатських міграційних процесів. 
Сьогодні Україна виступає як країна прийому 
мігрантів та країна-донор робочої сили. Цей факт 
не повинен залишатися поза політикою держави. 
Саме якість державної міграційної політики ви-
значає можливість запобігання або послаблення 
негативних наслідків неорганізованих процесів 
міграції, їх впорядкування та забезпечення умов 
для реалізації прав трудових мігрантів.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Проблеми трудової міграції населення України 
висвітлені в дослідженнях таких вітчизняних нау-

ковців як О. М. Гладун, О. Л. Бугрова, В. Джаман, 
С. І. Бандур, М. Долішній, А. Доценко, Л. Запо-
рожан, Е. Кальмуцька, О. Маліновська, Е. Лібано-
ва, С. Мельник, В. Онікієнко, О. Позняк, М. Рома-
нюк, Т. Царик, О. Хомора та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На сьогодні важливим за-
вданням залишається визначення впливу трудо-
вої міграції та розроблення ефективної норматив-
но-правої бази регулювання трудової міграції в 
України з врахуванням міжнародного досвіду.

Мета статті. Метою статті є окреслення осо-
бливостей та напрямів регулювання міжнародної 
трудової міграції в Україні в умовах глобалізації.

Результати дослідження. Міграція робочої 
сили є однією з найважливіших форм міжнарод-
них економічних відносин в сучасних умовах. На 
міжнародному рівні регулювання міграції базу-
ється на міжнародному трудовому праві. Норма-
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тивно-правова база питань трудової міграції є 
достатньо широкою. Наприклад, захист соціаль-
ного становища трудящих – мігрантів визнача-
ють Конвенції Міжнародної організації праці про 
трудящих-мігрантів 1949 р., 1975 р., 1982 р.; Кон-
венція ООН про захист прав трудящих – мігран-
тів і членів їх сімей 1990 тощо.

Важливе місце у регулюванні міжнародних 
трудових відносин займає Міжнародна організа-
ція з міграції (МОМ), заснована у 1951 році через 
необхідність регулювання великих потоків мі-
грантів в Європі після Другої світової війни. Ді-
яльність МОМ включає захист прав мігрантів, 
підтримку міжнародного міграційного законо-
давства та надання медичних послуг мігрантам. 
Представництво МОМ в Україні почало працюва-
ти з 1996 року.

Міжнародний досвіт у правовому регулюванні 
питань міграції має важливе значення. Новітня 
міграційна політика в рамках Європейського со-
юзу визначається такими європейськими угодами 
та конвенціями, прийнятими протягом останніх 
десятиріч, як Шенгенські угоди 1985 та 1990 ро-
ків, Дублінська конвенція 1990 р., Маастрихт-
ський договір 1992 р. та Амстердамський договір 
1997 р. [1].

У свою чергу правове регулювання міграції в 
Україні здійснюється на основі Конституції Украї-
ни, Законів України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства», «Про іммігра-
цію», «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні», «Про біженців», 
Конвенції ООН про статус біженців тощо. У Кон-
ституції України [2] відображено загальновизнані 
демократичні принципи, норми і стандарти щодо 
питань міграційного права. У ст. 26 зазгачено, 
що: «Іноземці та особи без громадянства, що пе-
ребувають в Україні на законних підставах, ко-
ристуються тими самими правами і свободами, 
а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни 
України». У ст. 25 виключено можливість позбав-
лення громадянства, вигнання за межі України 
або видачу громадянина України іншій державі.

Імміграція в Україну регулюється за квотним 
принципом, який щороку встановлюється Кабі-
нетом Міністрів. На 2012 календарний рік було 
визначено граничну кількість осіб, що можуть 
згідно із законом іммігрувати в Україну, у розмірі 
8,2 тис. осіб, а у 2013 році – 6,2 тис. осіб.

Україна розташована на перехресті традицій-
них шляхів прямування мігрантів до так званого 
«європейського благополуччя» [3]. У 1990-х ро-
ках Україна лібералізувала режим західного кор-
дону, проте істотно не посилила режим контролю 
північних та східних рубежів з пострадянськими 

країнами. Таким чином, роки незалежності Укра-
їни характеризувались посиленням міграції, тому 
що ЄС максимально наблизився до західних 
українських кордонів. І тут постає проблема саме 
нелегальної міграції. Держава виступає у ролі 
кінцевого пункту призначення для вихідців пере-
важно з країн СНД та транзитною територією для 
іммігрантів з Азії та Африки у ЄС.

За повідомленнями Центру інформації ООН 
[4], в Україні проживає близько 4 млн іммігрантів 
і країна займає 4 місце серед країн, де прожива-
ють трудові мігранти. Основними країнами – по-
стачальниками незаконних мігрантів є Китай, 
Бангладеш, Індія, Пакистан, В’єтнам, Шрі-Ланка, 
Ірак, Афганістан, Сомалі, мігранти з яких ряту-
ються від безробіття або збройних конфліктів. 
Нелегали проникають на нашу територію через 
східний кордон – з Росії, і частково через північ-
ний з Білорусією, а також через Одеський порт. 
Тому насамперед необхідно займатись зміцнен-
ням не західного кордону, на якому держава зараз 
акцентує увагу, а східного, адже коридор міграції 
«Росія – Україна» та «Україна – Росія» другий у 
світі за масовістю.

Нелегальна міграція сьогодні є дуже рента-
бельною справою. Територією України проходить 
не менше 50 тисяч нелегальних мігрантів за рік 
[5]. За кожну переправлену через кордон людину, 
організатори трафіку отримують близко 10 тисяч 
доларів США.

У цілому по Україні за останні роки міграційне 
сальдо від’ємне, що означає перевищення кількос-
ті емігрантів над іммігрантами через неоднознач-
ну і складну економічну ситуацією в країні. Кіль-
кість українських емігрантів складає зараз 6,6 млн 
осіб, що є майже 15 % населення країни. Структу-
ра потоків зовнішньої трудової міграції населен-
ня України представлена на рис. 1.

Міграція – явище багатогранне, тому воно має 
як позитивні, так і негативні аспекти та прояви. 
Позитивними наслідків трудової еміграції є:

– надходження в Україну додаткової інозем-
ної валюти у формі грошових переказів трудо-
вих мігрантів, що в рік складають приблизно 
5 млрд дол. США;

– спонукання до продуктивнішої діяльності 
українських працівників через конкуренцію з за-
кордонними фахівцями;

– послаблення безробіття на національному 
ринку праці, що веде до зниження соціальної на-
пруги у державі.

До негативних наслідків трудової слід віднести 
такі як загрозу етнічній, релігійній та мовній 
структурі суспільства, його єдності; втрату нау-
ковців та фахівців, без яких технічний розвиток 
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держави не можливий; експлуатацію і дискримі-
нація емігрантів місцевими роботодавцями; зрос-
тання злочинності та соціальної напруженості у 
суспільстві через міжнаціональні конфлікти. При-
кладом може слугувати Франція, де часто виника-
ють «чорні бунти» через нагромадження в країні 
вихідців з азійсько-африканських регіонів.

Висновки і пропозиції. Проблема нелегаль-
ної міграції через українську територію до країн 
Європейського Союзу на сьогодні потребує вирі-
шення. Тому державі необхідно розробити комп-
лекс засобів протидії цьому явищу. До таких за-
ходів можна віднести: вдосконалення правової 
бази; розробку державних програм легалізації 
міграційних каналів; прийняття концепції укра-
їнської міграційної політики з визначенням об-
сягів державного регулювання міграційних по-
токів.

Перспективними стратегічними напрямами 
державної міграційної політики України повинні 
стати: 1) покращення правового та соціального за-
хисту українських трудових мігрантів шляхом ак-
тивного міжнародного співробітництва; 2) захист 
емігрантів з України та іммігрантів в Україні від 
торгівлі людьми; 3) запровадження вдосконаленої 
системи збирання інформації щодо міграційних 
потоків на українських кордонах; 4) створення 
умов для повернення діячів науки в Україну через 

інформування українських трудових мігрантів 
щодо інвестиційних можливостей в Україні.
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Рис. 1. Основні напрямки трудової еміграції з України у 2012 р. [5]
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IMPROVING PREDICTION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

AS A PRIORITY AREAS OF GOVERNMENT REGULATION OF SOCIAL SPHERE

У статті проаналізовано існуючу законодавчу та нормативно-правову регламентацію соціально-еконо-
мічного прогнозування. Окреслено авторські пропозиції з удосконалення системи прогнозування соці-
ально-економічного розвитку як пріоритетного напряму державного регулювання соціальної сфери.
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В статье проанализировано существующую законодательную и нормативно-правовую регламентацию 
социально-экономического прогнозирования. Определены авторские предложения по совершенствова-
нию системы прогнозирования социально-экономического развития как приоритетного направления 
государственного регулирования социальной сферы.
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The article analyzes the existing legal and regulatory legal regulation of social and economic forecasting. 
Copyright outlined proposals to improve the forecasting of socio-economic development as a priority area of state 
regulation of the social sphere.
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Постановка проблеми. У ринковому госпо-
дарстві саме прогнозування є вихідним пунктом 
при обґрунтуванні довгострокових програм, ін-
дикативних і директивних планів та великих на-
ціональних проектів. Соціально-економічні про-
гнози необхідні для визначення найбільш імовір-
них та ефективних варіантів поточного, середньо-
строкового та довгострокового розвитку, а також 
обґрунтування соціально-економічної політики 
держави в умовах ринкової невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Становлення ринкової економіки в Україні ста-
вить перед науковцями широке коло питань, 
пов’язаних з реформуванням економіки і розроб-

кою нових методів і способів аналізу сучасного 
економічного і соціального становища. Важливе 
місце серед них займає питання прогнозування 
соціальних та економічних процесів на макрорів-
ні. Дослідженню питань прогнозування соціаль-
но-економічного розвитку присвячені роботи ба-
гатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників: 
Д. Белл, І. В. Бестужева-Лади, С. Благодєтєлєва-
Вовк, К. Гриффіна, Б. Н. Кузика, Е. Х. Нерсесова, 
А. Стефановського, В. Тихонова, Дж. Форрестера, 
І. В. Шаповалова та ін.

Невирішені частини проблеми. З переходом 
української економіки до ринкових відносин ста-
ли актуальні дискусії про характер реформуван-
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ня української системи прогнозування і плану-
вання, яка б відповідала сучасному змісту дер-
жавного управління. Крім того, сучасний стан 
національної економіки зумовлює необхідність 
подальшого вдосконалення системи прогнозних 
та програмних документів з питань соціально-
економічного розвитку. Українськими вченими 
висвітлюються різноманітні проблеми реформу-
вання соціально-економічного прогнозування, та 
не зважаючи на різноплановість та глибину про-
ведених досліджень існуюча система норматив-
но-правового забезпечення потребує реформу-
вання та взаємоузгодження між собою, а також 
адаптації до нових соціально-економічних умов 
розвитку національної економіки.

Метою дослідження є розглянути особливос-
ті побудови системи соціально-економічного про-
гнозування в Україні, а також запропонувати ав-
торські пропозиції з її удосконалення як пріори-
тетного напряму державного регулювання еконо-
міки.

Основні результати дослідження. Прогнозу-
вання соціального та економічного розвитку є 
складовою механізму державного управління со-
ціально-економічного розвитку та одним з най-
вагоміших інструментів забезпечення економіч-
ного зростання і реалізації завдань соціальної 
політики держави.

Проблеми правового державного регулювання 
прогнозування економіки є одними із актуальних 
питань, реалізація яких буде сприяти соціально-
економічному розвитку країни. Оцінка законо-
давчих і нормативно-правових документів дасть 
певне бачення і розуміння про місце прогнозу-
вання економіки в нижчезазначених документах.

Основні засади формування системи прогно-
зування в Україні визначаються Конституцією 
України, Господарським кодексом України, Кон-
цепцією вдосконалення системи прогнозних і 
програмних документів з питань соціально-еко-
номічного розвитку України, Законами України 
«Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку 
України», «Про державні цільові програми», по-
становою Кабінету Міністрів України «Про роз-
роблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складан-
ня проекту державного бюджету», нормативними 
актами Міністерства економіки і торгівлі Украї-
ни та Міністерства соціальної політики, які від-
повідають за координацію роботи з удосконален-
ня методології стратегічного планування та про-
гнозування в Україні.

Основним нормативно-правовим документом, 
що визначає статус країни та її направленість є 

Конституція [1]. І хоча безпосередньо даний За-
кон не регулює питання прогнозування, але він 
досить чітко визначає основні пріоритети держа-
ви в своєму соціально-економічному розвиткові, 
що є надзвичайно важливим для формування 
довгострокової стратегії країни на основі сучас-
них прогнозних даних.

Прикладом такого документу є Стратегія еко-
номічного і соціального розвитку України «Шля-
хом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки 
[2]. Цей документ став в Україні першою спробою 
комплексного дослідження та аналізу сучасного 
стану соціально-економічного розвитку України, 
а також встановлення чітких пріоритетів, цілей та 
завдань, виконання яких дасть змогу українській 
економіці піднятися на якісно новий рівень свого 
розвитку.

У Стратегії економічного і соціального розви-
тку України на 2004–2015 рр. визначено пріори-
тетні завдання державного регулювання щодо 
забезпечення сполучення економічних та соці-
альних орієнтирів розвитку країни: забезпечення 
динамічного економічного зростання; реалізація 
у період до 2015 р. стратегії випереджального роз-
витку; утвердження інноваційної моделі розви-
тку і становлення України як конкурентоспро-
можної високотехнологічної держави; соціальна 
орієнтація економічної політики національної 
економіки.

У зазначеній Стратегії обґрунтовано прогнозні 
розрахунки на основі оптимістичного, базового та 
песимістичного варіантів соціально-економічного 
розвитку. В цілому даний нормативно-правовий 
документ має важливе значення щодо орієнтирів 
соціально-економічного розвитку, визначення 
широкого кола національних інтересів в еконо-
мічній і соціальній сферах, сприятиме формуван-
ню якісного механізму реалізації заходів по забез-
печенню національної безпеки держави і механіз-
му реалізації соціальної орієнтації економіки.

Крім вище зазначеної Стратегії в Україні існу-
ють інші програмні документи щодо визначення 
стратегії соціального та економічного розвитку, 
до них належать: Програма стратегічного розви-
тку «Український прорив» [3], Державна стратегія 
регіональної політики до 2015 року [4], Стратегія 
національної безпеки України [5]. Але існуючий 
механізм стратегічного планування та прогнозу-
вання, до складу якого входять вище зазначені 
стратегії, носять в переважній більшості інформа-
ційно-методичний характер, оскільки не містять 
конкретних національних пріоритетів, а також 
цілей і засобів їх впровадження.

Також неможливо не погодитися з думкою 
О. В. Панухника [6, с. 156], що «на сучасному ета-



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

26

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

27

пі немає комплексної методики формування стра-
тегічних планів та прогнозів, а також системи 
стратегічного планування на макро- та мезорівні 
не пов’язані із системою мікрорівня ні в методич-
ному, ні в організаційному аспектах». Зазначені 
недоліки методичного забезпечення стратегічно-
го планування та прогнозування впливають не-
гативно на проведення стратегічного аналізу та 
вибору стратегічних напрямів розвитку держави, 
а також унеможливлюють формування дієвого 
механізму реалізації стратегічного прогнозуван-
ня на довгострокову перспективу, внаслідок чого 
низка стратегій не виконується.

Відповідно до Господарського кодексу України 
правове закріплення економічної політики здій-
снюється шляхом визначення засад внутрішньої і 
зовнішньої політики, у прогнозах і програмах 
економічного і соціального розвитку України та 
окремих регіонів, програмах діяльності Кабінету 
Міністрів України, цільових програмах економіч-
ного, науково-технічного і соціального розвитку, 
а також відповідних законодавчих актах [7, с. 9].

Нормативно-правове регулювання питань со-
ціально-економічного прогнозування знайшло 
своє логічне продовження у Законі України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України» [8]. 

Цей Закон визначає правові, економічні та органі-
заційні засади формування цілісної системи про-
гнозних і програмних документів економічного і 
соціального розвитку України, окремих галузей 
економіки та окремих адміністративно-територі-
альних одиниць як складової частини загальної 
системи державного регулювання економічного і 
соціального розвитку держави. Суттєвим недолі-
ком даного Закону, на нашу думку, є відсутність в 
ньому положень про довгострокове соціально-
економічне прогнозування, що значно звужує 
можливість дотримання таких принципів як ці-
лісність, об’єктивність та науковість.

Відповідно до «Концепції вдосконалення 
системи прогнозних і програмних документів з 
питань соціально-економічного розвитку Украї-
ни» [9], визначено призначення кожного з видів 
прогнозування (табл. 1).

На відміну від попереднього нормативно-пра-
вового акту в Концепції чітко розмежовано, що 
«систему прогнозних і програмних документів 
складають довгострокові, середньострокові та ко-
роткострокові прогнозні і програмні документи, 
в яких відповідно до соціально-економічних та 
суспільно-політичних процесів, що відбуваються 
в державі, з урахуванням впливу зовнішньоеко-
номічних та інших факторів і очікуваних тенден-

Таблиця 1
Система прогнозних і програмних документів 

відповідно до «Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів 
з питань соціально-економічного розвитку України»

Система прогнозних і програмних документів України

Довгострокові
Визначають напрями 

розвитку, стратегічні цілі 
та структурні пропорції 
економіки і соціальної 

сфери

Середньострокові
Розробляються на основі довгострокових 
документів, визначають умови соціально-

економічного розвитку, напрями дій 
та заходи на середньострокову 

перспективу з метою досягнення 
стратегічних цілей

Короткострокові
Розробляються на основі 

середньострокових документів 
і визначають цілі, умови розвитку 

та відповідні заходи 
на наступний рік

Проекти, які розробляються в межах даного виду прогнозування
1. Стратегія економічного 

та соціального розвитку 
України.

2. Державна стратегія 
регіонального розвитку.

3. Регіональна стратегія 
розвитку Автономної 
Республіки Крим, 
областей, м. Києва 
і Севастополя.

4. Стратегія розвитку 
галузей економіки 
(сфер діяльності)

1. Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України.

2. Прогноз економічного та соціального 
розвитку України.

3. Прогноз економічного та соціального 
розвитку АРК, областей, м. Києва 
і Севастополя (за рішенням місцевих 
органів влади).

4. Основних напрямів бюджетної політики 
і прогнозу показників зведеного та 
державного бюджетів України.

5. Державні цільові програми.
6. Стратегічні плани роботи центральних 

органів виконавчої влади

1. Основні напрями економічної 
політики України.

2. Прогноз економічного 
та соціального розвитку України.

3. Основні засад грошово-кредитної 
політики на наступний 
та подальші роки.

4. Основні напрями бюджетної 
політики.

5. Державний бюджет.
6. План дій КМУ щодо виконання 

Програми діяльності КМУ.
7. Річний план роботи центральних 

органів виконавчої влади
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цій визначаються цілі і пріоритети соціально-еко-
номічного розвитку та заходи, які необхідно 
здійснити для їх досягнення».

Проте про значні недоліки, що існують у сфе-
рі державного планування і прогнозування свід-
чить рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України «Про роботу центральних органів 
виконавчої влади з планування та виконання 
державних цільових програм» від 27.03.2009 р., 
введене в дію Указом Президента від 22.06.2009 р. 
No 476/209 [10].

Згідно з цим документом, основними пробле-
мами у сфері соціально-економічного прогнозу-
вання є: відсутність системності та пропорцій-
ності, а також послідовності та рівномірності у 
фінансуванні; невідповідність деяких державних 
цільових програм вимогам законодавства Украї-
ни; недосконалість процесу звітування про вико-
нання державних цільових програм та відсутність 
відповідальності за невиконання запланованих 
результатів, на досягнення яких були виділені 
кошти; наявність значної кількості державних 
цільових програм, що не виконуються через брак 
фінансування.

Крім вище перелічених питань, на нашу дум-
ку, проблемними залишаються: взаємоузгоджен-
ня нормативно-правових актів, що регулюють 
процес соціально-економічного прогнозування; 
достовірність статистичних даних, що викорис-
товуються у процесі планування та прогнозуван-
ня; велика кількість державних цільових про-
грам, що не відповідають довгостроковій страте-
гії соціально-економічного розвитку України; 
відсутність механізму відповідальності централь-
них органів влади за невиконання соціально-еко-
номічних програм.

Для вирішення існуючих проблем прогнозу-
вання соціально-економічного розвитку сприяло б 
запровадження в Україні стратегічного плану-
вання на основі довгострокового прогнозування, 
основним завданням якого є вибір національних 
пріоритетів.

Національні пріоритети – це головні напрямки 
соціального і економічного розвитку держави, що 
забезпечують економічне зростання країни, а та-
кож найефективніше задоволення суспільних ін-
тересів.

Сукупність національних пріоритетів та їх 
реалізація, визначених на основі довгострокових 
прогнозів можливих варіантів соціально-еконо-
мічного розвитку держави, надасть можливість 
сформувати стратегію соціально-економічного 
розвитку України на довгострокову перспективу 
(20–50 років). Дану стратегію важливо законодав-
чо затвердити як основний плановий документ 

країни, який містить основні напрямки соціально-
го і економічного розвитку країни на довгостроко-
ву перспективу, цілі, яких необхідно досягти для 
реалізації національних пріоритетів, а також орі-
єнтовні якісні і кількісні показники розвитку.

На середньостроковому рівні стратегічного 
планування та прогнозування розробляються до-
кументи, що деталізують національні довгостро-
кові пріоритети у частині визначення завдань, 
фінансово-ресурсної бази, відповідальних за їх 
виконання, а також критерії оцінки результатив-
ності.

Прикладом такого документу у середньостро-
ковій перспективі може стати Програма діяльності 
Кабінету Міністрів України, вона розробляється 
на весь період повноважень обраного Кабінету Мі-
ністрів та затверджується постановою. Даний до-
кумент зможе в собі поєднати Стратегію соціаль-
ного і економічного розвитку України на довго-
строковий період зі своїми політичними позиціями 
та програмними завданнями коаліції депутатських 
фракцій у Верховній Раді України. Цей норматив-
но-правовий акт дасть змогу поєднати в собі дов-
гострокову стратегію розвитку з п’ятирічним пла-
ном діяльності Кабінету Міністрів України.

Діюча в Україні система планування і прогно-
зування має низку суттєвих недоліків. Вона, по-
перше, ґрунтується на не досить якісних статис-
тичних даних, що знижує достовірність прогнозів 
та планів; по-друге, на початкових стадіях про-
цесу прогнозування немає законодавчо закріпле-
них цілей, пріоритетів і напрямів соціально-еко-
номічної політики; по-третє, не охоплені основні 
складові економічної структури, які належать до 
реального сектору економіки; по-четверте, не за-
безпечена узгодженість макроекономічного, регі-
онального і галузевого аспектів прогнозування. 
Потрібно формувати раціональну та ієрархічно 
узгоджену систему прогнозних документів і чіт-
ко визначити порядок та методологію розробки 
регіональних планів та прогнозів [11, с. 157].

У Бюджетному кодексі України (ст. 38) [12] пе-
редбачено подання до Верховної Ради України ра-
зом з проектом Державного бюджету на наступний 
рік прогнозу показників Зведеного бюджету за 
основними видами доходів, видатків та фінансу-
вання на наступні три бюджетні періоди. Однак 
ВРУ не затверджує в обов’язковому порядку бю-
джет на середньостроковий період і це негативно 
впливає на стан усієї системи стратегічних і про-
грамних документів, оскільки не враховуються 
фінансові ресурси при виробленні державної полі-
тики. Відсутність середньострокового бюджетно-
го прогнозування призводить до не узгодженості 
Державного бюджету, прийнятого на поточний 
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рік, з середньостроковими і довгостроковими пріо-
ритетами соціально-економічного розвитку. А тому, 
на нашу думку, процедура визначення пріоритетів 
соціального і економічного розвитку в Україні не 
розвинута, оскільки з року в рік спостерігаються 
факти непослідовної політики держави, а пріори-
тети розвитку постійно змінюються і досить часто 
навіть на протилежні.

Як наслідок, в Україні існує завелика кількість 
програм, які не відповідають ні пріоритетам, ні 
ресурсним можливостям держави. Багато про-
грам були визнані неефективними та закриті. Так, 
на сьогодні в Україні налічується понад 400 дер-
жавних цільових програм, значна частка яких не 
фінансується. Спостерігається постійне недофі-
нансування програм розвитку, ефект від реаліза-
ції яких є довгостроковим порівняно з коротко-
строковим ефектом соціальних програм. Часто 
виявляється відсутність спадкоємності щодо за-
вершення державних програм, що ставить під 
сумнів ефективність витрачання бюджетних ко-
штів у минулі роки. Це призводить до послаблен-
ня інвестиційної активності держави, що нега-
тивно позначається не тільки на сталості еконо-
мічного зростання, а й взагалі на макроекономіч-
ній стабільності [12, с. 6].

З метою вдосконалення системи прогнозних і 
програмних документів з питань соціально-еконо-
мічного розвитку України на основі ґрунтовної 
аналітичної роботи з вивчення світового досвіду 
щодо впровадження системи стратегічного плану-
вання в роботі органів влади було запропоновано 
проект Закону України «Про державне прогнозу-
вання та стратегічне планування в Україні» [13].

Метою розроблення законопроекту є «визна-
чення правових, економічних та організаційних 
засад формування цілісної системи державного 
прогнозування та стратегічного планування роз-
витку України», законодавчо закріпити «терміно-
логію державного прогнозування та стратегічно-
го планування, систему і класифікацію докумен-
тів державного прогнозування та стратегічного 
планування», а також визначити «основні стадії 
розроблення і виконання документів державного 
прогнозування та стратегічного планування, по-
вноваження органів влади щодо державного про-
гнозування та стратегічного планування» [14].

Прийняття даного закону дало б змогу: вико-
ристовувати формалізований стандарт структури 
та порядку розроблення документів з питань еко-
номічної політики; визначити повноваження 
основних інституцій щодо підготовки, прийняття 
та реалізації економічних рішень; розробляти до-
кументи стратегічного планування, які будуть 
відповідати сучасним вимогам розвитку країни; 

закріпити впровадження програмно-цільового 
методу в практику діяльності центральних орга-
нів виконавчої влади.

У цілому Закон України «Про державне про-
гнозування та стратегічне планування в Україні» 
має важливе значення щодо орієнтирів соціаль-
но-економічного прогнозування та планування, 
оскільки він поєднує в собі головні принципи та 
положення щодо державного прогнозування та 
стратегічного планування. Але поряд з тим, да-
ний законопроект, на нашу думку, потребує доо-
працювання, зокрема:

– у частині 2 статті 5 «Система документів 
державного прогнозування та стратегічного пла-
нування» передбачається розроблення Схеми 
(прогнозу) розвитку та розміщення продуктивних 
сил України, але сама назва не має конкретики 
і містить подвійний зміст, оскільки для реалізації 
схеми та прогнозу необхідні зовсім різні цілі, 
а також методи їх реалізації;

– статті 17–27 присвяченні державним цільо-
вим програмам, що по своїй сутті дублює Закон 
України «Про державні цільові програми», а та-
кож значно переобтяжує та робить складним для 
сприйняття сам законопроект, а тому, було б до-
речно виключити ці статті із Закону і залишити 
вже існуючий нормативний акт;

– також досить сумнівною є стаття 4 «Джерела 
фінансування розроблення документів державно-
го прогнозування та стратегічного планування» в 
якій зазначено, що «впровадження змін не потре-
бує додаткових фінансових ресурсів», проте зміст 
вказаної статті говорить про необхідність залучен-
ня відповідних фінансових джерел для розроблен-
ня програм і прогнозів. Крім того, розробка запро-
понованого автором Прогнозу економічного і со-
ціального розвитку України на середньостроковий 
період (від трьох до п’яти років), а також аналогіч-
ного прогнозу на короткостроковий період потре-
буватиме додаткового фінансування на розробку 
цих нормативно-правових актів;

– у статтях 6–12 відсутня інформація про роз-
робника та ініціатора розробки зазначених у цих 
статтях прогнозних документів.

Зважуючи на те, що метою даного законопро-
екту є створення цілісної та ефективної системи 
державного прогнозування та стратегічного пла-
нування, тому прийняття даного Закону є надзви-
чайно важливим для державного прогнозування 
та стратегічного планування в Україні.

Фінансовим документом, що регламентує еко-
номічний і соціальний розвиток України на се-
редньострокову перспективу і розробляється ко-
жен рік є «Державна програма економічного і со-
ціального розвитку України на 2012 рік та основні 
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напрями розвитку на 2013 і 2014 роки» [15], яка 
визначає «цілі, завдання та основні заходи еконо-
мічного і соціального розвитку країни… за кож-
ним напрямом державної політики сформульова-
ні також проблемні питання, ризики та критерії 
ефективності».

Але аналіз змісту самої Державної програми до-
зволяє стверджувати, що за своєю суттю вона зна-
чною мірою дублю чинні програмні документи, 
наприклад Програму економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава» [16], схвале-
на Комітетом з економічних та взята до виконання 
Кабінетом Міністрів України і місцевими органами 
влади, а тому розробка і прийняття Державної про-
грами економічного і соціального розвитку на ко-
жен рік, набуло формального характеру і постає 
нагальна потреба у виробленні нового підходу до 
державного стратегічного планування на коротко-
строкову та середньострокову перспективу.

Висновки. Аналізуючи вище викладене, можна 
зробити висновки, що серед чинних законів, які 
повинні обумовлювати положення з формування 
та реалізації державної політики щодо стратегіч-
ного планування та прогнозування, немає такого, 
де були би задіяні всі аспекти державного регулю-
вання стратегічного планування та прогнозуван-
ня. Оцінка нормативно-правової бази з питань 
державного прогнозування соціально-економічно-
го розвитку, яка міститься в документах із законо-
давчої та виконавчої влади, показує необхідність 
внесення змін та доповнень до Закону України 
«Про державне прогнозування та стратегічне пла-
нування в Україні», «Державна програма еконо-
мічного і соціального розвитку України на 2012 рік 
та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки», 
розробку «Стратегії соціального і економічного 
розвитку на довгострокову перспективу» (20–50 
років), Програма діяльності Кабінету Міністрів 
України а також існує нагальна проблема у взаємо-
узгодженні нормативно-правових актів щодо регу-
лювання стратегічного прогнозування в Україні.
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У статті розглянуто основні тенденції розвитку сучасної економічної системи, зокрема проаналізовано 
особливості формування інфрасистем та інфраіндустрії. На прикладі космічного приладобудування 
визначено особливості прояву основних принципів його розвитку в умовах інтернаціоналізації. Розроблено 
механізм розвитку космічного приладобудування на основі аналізу особливостей галузевої екосистеми 
інновацій та потенціалу міжгалузевого та міжнародного трансферу і конвергенції технологій.

Розглянуто соціально-економічний та екологічний розвиток України на прикладі аграрного сектору.
Ключові слова: інфрасистема, інновації, трансфер технологій, екосистема інновацій, метапромисловість.

В статье рассмотрены основные тенденции развития современной экономической системы, в частно-
сти проанализированы особенности формирования инфрасистем и инфраиндустрии. На примере косми-
ческого приборостроение определено особенности проявления основных принципов его развития в усло-
виях интернационализации. Разработан механизм развития космического приборостроения на основе 
анализа особенностей отраслевой экосистемы инноваций и потенциала межотраслевого и международно-
го трансфера и конвергенции технологий.

Ключевые слова: инфрасистема, инновации, трансфер технологий, экосистема инноваций, метапромышлен-
ность.

The article describes the main trends of the modern economic system, particularly analyzes the features of 
formation infrasystem and infraindustry. On the example of the space instrumentation defined features displays 
the basic principles of its development in the context of internationalization. The mechanism of the development 
of space instrumentation based on the analysis of features industry ecosystem of innovation and potential of inte-
rdisciplinary and international transfer of technology and technology convergence.

Key words: infrasystem, innovation, technology transfer, innovation ecosystem, meta industry.

© Омельяненко В. А., 2013

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
необхідно вміти виготовляти дуже специфічні 
точні, малі електронно-механічні вироби у виго-
товлення яких широко впроваджуються нанотех-
нології та технології мікроелектромеханічних 
систем, багато хто з яких випускаються в масовій 
кількості. У такому напрямку працює технологія 
космічного приладобудування. Загальні пробле-
ми розвитку інноваційної системи в цій сфері 
проявляються найбільше, оскільки завдання 
створення спеціальної техніки надзвичайно важ-

ливі та вимагають найбільш вивірених і концеп-
туально правильних підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз праць щодо розвитку космічного приладо-
будування свідчить про орієнтацію виключно на 
національну інноваційну систему. Проблемам 
розвитку космічної сфери та галузевого приладо-
будування присвячені праці таких вчених та прак-
тиків як Ю. С. Алексєєв, Ю. В. Громико, Г. В. Ня-
мещук, Ф. Л. Дудкін, О. Сафін та ін.

Мета статті є аналіз розвитку космічного при-
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ладобудування на основі розвитку інфрасистем та 
конвергенції технологій.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 
ХХ ст. відбувся стрибок у системному взаємо-
зв’язку як у регіональному, національному, так й у 
світовому вимірах, причому по лініях системно-
технологічного, системно-екологічного та систем-
но-інформаційного взаємозв’язку. Ріст системної 
зв’язаності соціального та економічного просторів 
(технологічні, інформаційно-комп’ютерні, тран-
спортні інфрасистеми, системно-екологічні взає-
мозалежності) протистоїть ринковій формі атомі-
зації та фрагментації економічної реальності [5].

Техносфера сучасного людства розвивається на-
самперед як інфраіндустрія, що технологічно об’єд-
нує не лише різні галузі людської діяльності, науку 
та виробництво, виробництво товарів і послуг, але 
також і сферу побуту (урбаністична доместикація 
виробництва), технологічні системи людської ді-
яльності та соціально-культурного життя [2].

Інфраіндустрія як матеріально-технічна осно-
ва постіндустріального суспільства, являє собою 
комплекс індустріальних виробництв різних кра-
їн світу, пов’язаних у єдиний технологічний лан-
цюг інфрасистемами – новими утвореннями, що 
характерні для більш високого рівня розвитку 
суспільного виробництва. Вони характеризують-
ся наступними ознаками [4]:

– значно розширюється склад виробничих 
факторів, що впливають на ефективність кінце-
вих результатів діяльності інфрасистем;

– зростають доходи та прибуток за рахунок 
появи всі нових видів утилітарних та особливо 
інфраструктурних послуг, що приймають участь 
у формуванні корисності для споживачів;

– зростає залежність самого матеріального ви-
робництва від зазначених послуг, без яких воно 
стає малоефективним, а найчастіше неможливим.

Сьогодні розвиток виробництва відбувається 
головним чином через ріст інфрасистем, що зна-
ходить відповідне підтвердження в концентрації 
та деконцентрації виробництва. Саме завдяки 
інфрасистемам зникла перешкода, що розділяла в 
технологічному відношенні виробничу та неви-
робничу сфери.

Можна виділити кілька рівнів прояву інфра-
систем:

1) безпосередня пов’язаність виробничих про-
цесів завдяки інфраструктурному поєднанню;

2) поєднання всіх проміжних виробництв та-
ким чином, щоб «вихід» продукту з одного вироб-
ництва був одночасно «входом» в інше виробни-
цтво при оптимальному часі на транспортування;

3) орієнтація кінцевого продукту (послуги) на 
конкретного споживача, тобто в виробництво на 
замовлення.

Аналіз світових тенденцій розвитку космічної 
техніки магістральним показує, що шляхом роз-
витку супутникових технологій є створення уні-
фікованих платформ в області космічного зв’язку, 
навігації, дистанційного зондування Землі та 
фундаментальних наукових досліджень. Створю-
вані уніфіковані платформи можуть адаптуватися 
під необхідну замовником корисне навантаження 
для створення різних класів космічних апаратів. 
Загальними тенденціями розвитку космічних 
технологій є:

– планомірний перехід від важких космічних 
платформ до платформ середнього та малого 
класу;

– побудова кластерних орбітальних угрупо-
вань з надмалих космічних апаратів із взаємним 
доповненням функціональних можливостей;

– формування поліпутникових угруповань, 
що забезпечують високу періодичність спостере-
ження необхідних регіонів;

– мініатюризація та здешевлення бортових при-
ладів та апаратури за рахунок використання мік-
роелектромеханічних систем і нанотехнологий;

– значне розширення функціональних мож-
ливостей перспективних апаратів за рахунок 
створення нового покоління систем і приладів.

Досвід створення перспективних космічних 
апаратів показує формування пріоритетів, що обу-
мовлені в першу чергу строками створення сучас-
них цільових приладів з необхідними характерис-
тиками. Їх створення в 1,5 рази за часом переви-
щує терміни створення власне платформи та ви-
магає значних фінансових і людських ресурсів з 
обов’язковою фазою науково-дослідницького про-
роблення. Сформована практика створення цих 
приладів одночасно зі створенням усього косміч-
ного апарату показала свою неспроможність.

За кордоном у провідних космічних державах 
програми створення апаратури цільового призна-
чення ведуться незалежно, що дозволяє забезпе-
чити та найчастіше скоротити планові строки 
створення перспективних космічних апаратів різ-
ного призначення.

Це особливо важливо, коли врахувати, що 
згідно з дослідженнями швейцарських вчених 
джерелом інноваційних ідей у приладобудуванні 
майже на 100 % був саме споживач. За іншими 
оцінками 67 % нововведень у приладобудуванні 
виникли на основі врахування вимог споживачів, 
тобто через маркетингові дані [7, c. 110–112]. Для 
приладобудування характерно те, що новітні 
штучні технології цієї сфери вимагають над-
складної техніки, адекватної самим технологіям 
[2]. Тому в результаті переходу приладобудуван-
ня до сервісної економіки можна відзначити такі 
основні тенденції його розвитку:
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Рис. 1. Система галузевого розвитку космічного приладобудування

– підприємства націлені в першу чергу на під-
вищення ефекту корисності, більш повне задово-
лення специфічних запитів. Раніше в індустріаль-
ній економіці виробники прагнули максимізувати 
випуск товарної продукції;

– поняття корисності ототожнюється з харак-
тером використання товару та з тим, наскільки 
досконалими є системи, що включають як матері-
альний продукт, так і відповідні супутні послуги 
щодо експлуатації в певних умовах;

– змінюється стиль менеджменту, відмінними 
рисами його стають гнучкість, швидкість прий-
няття рішень, мережева організація та відкри-

тість. Сучасні партнери прагнуть створювати ор-
ганізаційні структури, які відрізнялися б більше 
розвиненими горизонтальними зв’язками й при 
якій ступінь вертикальної інтеграції відносин 
між їх підрозділами була б менше. У цьому ви-
падку, орієнтуючись на потребі клієнтів, підпри-
ємства більше уваги приділяють взаємозв’язку 
між стратегічними цілями та мотивацією;

– значна увага приділяється матеріально-сер-
вісним системам.

Важливим фактором розвитку космічного 
приладобудування є системність технологічних 
зв’язків (рис. 1) та фактор технологічної конвер-
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Таблиця 1
Принципи розвитку приладобудування

Принцип Сутність Дія в умовах глобалізації 
та інфрасистем Результат

Доцільної 
наступності

Використання наявного 
технологічного заділу 

та розвиток на його основі

Використання доробок 
інших та оптимізація 

технологічного портфеля на 
основі трансферу технологій

Прискорення та здешевлення 
процесів створення нового 

приладу зі колишньої 
надійності та функціоналу

Взаємозамінності

Деталі, що 
використовуються в приладі 

повинні легко замінятися 
та поєднуватися іншими 

системами

Можливість використання 
іноземної елементної бази 
та інтеграції до існуючих 

комплексів

Економічність приладу 
за рахунок стандартизації 
деталей та послідовності 

їх з’єднання

Агрегатування

Прилад варто створювати 
з типових вузлів 

і механізмів, що володіють 
певною функціональною 

самостійністю 
та взаємозамінністю

Можливість використання 
найбільш конкурентоздатних 

складових та іноземної 
елементої бази

Раціональна організація 
виробництва, модернізації, 

експлуатації, ремонту 
та утилізації приладу

Аналогії

При відсутності очевидних 
рішень варто використати 

свій або чужий досвід, 
або варто запозичити ідеї 
та рішення із суміжних 

областей знань

Можливість використати 
відкриті ресурси глобальної 

інноваційної системи

Підхід дозволяє знайти 
оригінальні та несподівані 

рішення в складних 
ситуаціях

Адаптивності 
(пристосовності)

В конструкції приладу 
необхідно передбачити його 
ефективну пристосовність 

до різних потреб замовників

Можливість інтеграції 
до глобальних космічних 

систем та проектів

Прилад швидко 
та економічно 

удосконалюється у зв’язку 
зі змінами потреб ринку

Оптимальності 
(переваги)

З декількох можливих 
рішень необхідно обирати 

краще. Для цього варто мати 
конкретний 

та обґрунтований критерій 
(або критерії) вибору, 

оскільки кожне окреме 
рішення може бути кращим 

у чомусь своєму

Універсальність розширює 
можливості приладу, але 

ускладнює та здорожує його, 
а спеціалізація обмежує 

сферу застосування приладу, 
але спрощує та здешевлює 

його. Необхідно враховувати 
конкретні умови 

застосування приладу 
та продуктивність 

суміжного устаткування

Критерій ефективності 
визначається технічним 

завданням на виробництво 
приладу та залежить 
від запиту замовника

Технічної 
естетики

Прилад повинен мати гарний 
зовнішній вигляд

Додатковий маркетинговий 
ефект

Даний фактор додатково 
впливає на привабливість 

приладу

генції, що забезпечує інтенсивну взаємодія між 
науковими і технологічними областями, значний 
синергетичний ефект, широту розгляду та впли-
ву – від атомарного рівня матерії до розумних сис-
тем та якісний ріст технологічних можливостей.

Конвергенція передбачає означає не лише вза-
ємний вплив, але і взаємопроникнення техноло-
гій, коли межі між окремими технологіями стира-
ються, а багато перспективних результатів вини-
кають саме в рамках міждисциплінарної роботи 
на стику областей. У випадку приладобудування 
конвергенція є необхідною умовою розвитку, бо, 
наприклад, біотехнології дозволяють створювати 

сенсори нового типу, інформаційні технології ви-
користовуються для передачі даних, нанотехно-
логії – для створення потужних обчислювальних 
і комунікаційних пристроїв.

Успішно вирішити завдання розвитку косміч-
ного приладобудування в сучасних умовах можна 
застосовуючи відповідні принципи [3], які носять 
загальносистемний характер з врахуванням гло-
балізаційного чинника (табл. 1). При цьому про-
ект модернізації разом з інноваціями передбачає:

а) реалізацію метапромислового підходу – 
формування інтелектуальної індустрії, промисло-
вості по перетворенню існуючої промисловості;
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б) подолання «долини смерті» у фінансуванні 
нових технологій;

в) перетворення ряду нових передових техно-
логій у ядра створення нових, не існуючих досі 
індустрій або напрямків.

Космічне приладобудування – це приладово-
технологічне середовище, у якому реалізуються 
нові фізичні принципи та ефекти з області опти-
ки, лазерного випромінювання поглинання, одер-
жання нових типів енергії та матеріалів, керуван-
ня живими системами. Приладобудування є не 
ще однією галуззю, поряд з іншими галузями, 
пов’язаною з ними системою замовлень, але своє-
рідною промисловістю з перетворення існуючого 
укладу промисловості.

Висновки та пропозиції. Головною відмітною 
ознакою сучасної фази розвитку глобальної еконо-
міки є наявність інфрасистем, що зв’язує всі сфери 
господарства в єдиний технологічний ланцюг 
(інфраіндустрія), виділяючи ряд особливостей 
реформування: виникнення безпосереднього тех-
нологічного зв’язку між окремими виробництва-
ми, відродження автономності, подільності, рух-
ливості та гнучкості виробничо-господарської 
системи, підвищення ролі послуг сервісу для 
функціонування окремих систем. Приладобуду-
вання як метапромисловість за рахунок створення 
нових приладів і приладово-технологічних серед-
овищ навколо існуючих технологій повинне забез-
печувати зміну форм організації праці відповідно 
до зміни технологій; створення принципово нових 
технологічних систем, а також програм техноло-
гічної модернізації існуючих промислових вироб-
ництв; створення нових ринків побутової продук-
ції на основі проектування нових систем спожи-
вання для оснащення домогосподарств, колектив-
них та індивідуальних користувачів.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
FEATURES OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

В статье раскрыта роль предпринимательства, как особого сектора экономики, позволяет сделать ана-
лиз динамики субъектов хозяйствования по отдельным секторам экономики. Систематизированы перио-
ды становления и развития российского предпринимательства. Систематизированы основные источники 
финансирования малых предприятий, определены тенденции структурной перестройки экономики и об-
щественного труда в России, которые должны быть направлены на создание предприятий, обеспечиваю-
щих и обслуживающих первейшие потребности человека.
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The article revealed the role of entrepreneurship as a specific sector of the economy, allows to analyze the dy-
namics of economic entities in individual sectors of the economy. Systematized periods of formation and develop-
ment of Russian business. Systematized the main sources of financing for small businesses, the tendencies of eco-
nomic restructuring and social activities in Russia, which should be aimed at the creation of companies providing 
and serving the first human needs.
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Сопоставляя предпринимательство в России 
и за рубежом, можно идентифицировать его «за-
падную» модель, как традиционную и позитивно 
оцениваемую обществом форму организации 
хозяйственной деятельности в любой отрасли 
экономики и социальной сферы. Российскому 
предпринимательству свойственны существен-
ные региональные различия в отраслевой струк-
туре, масштабах и других параметрах. Общие 
проблемы предпринимательства по-разному, с 
различной остротой, проявляются в регионах 
нашей огромной страны, в силу неодинаковых 
экономических, политических и организацион-
ных факторов.

Это различие важно иметь в виду при органи-
зации государственного (федерального и субфе-
дерального) регулирования в форме «поддержки 

предпринимательства». В целом специфика рос-
сийского предпринимательства обусловлена пред-
посылками его зарождения и формирования.

В современной научной литературе встреча-
ются различные характеристики предпосылок и 
основных этапов развития российского малого 
предпринимательства.

В отличие от западного, предпринимательство 
в современной России определяется, как сравни-
тельно новая форма хозяйственной деятельности.

Ряд авторов выделяют следующие этапы ста-
новления предпринимательства.

1. Предпринимательство брежневской эпохи 
(конец 1960-х – 1987 г.) – ограниченный теневой 
частный сектор в условиях «реального социализ-
ма» при абсолютном доминировании жестко 
планируемого госсектора. Это период, когда же-



36

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

37

стокость репрессивных мер ослабла, и стали по-
являться ниши для альтернативной экономиче-
ской деятельности, которые привели к предпри-
нимательству в легальной и нелегальной формах 
(оказание услуг частным лицам внутригосудар-
ственного сектора и вне его; теневое предпри-
нимательство, объем которого нигде не учиты-
вался; некоторая часть «красных директоров», 
балансирующая на грани законов; мелкие груп-
пы – сезонные стройотряды, шабашники, артели, 
центры технического творчества и др.).

Кооперативный этап (1987–1991 гг.) – частич-
ная локализация частного предпринимательства 
при частичных реформах государственного сек-
тора в условиях перестройки. Вступивший в 
силу в июне 1988 г. Закон «О кооперации» факти-
чески узаконил частное предпринимательство, 
хотя понятие частной собственности, все еще, 
оставалось под запретом. Начала складываться 
двухсекторная модель экономики, что способ-
ствовало перетоку ресурсов из госсектора в коо-
перативы по свободным рыночным ценам. Поя-
вились первые совместные предприятия, кото-
рые независимо от советского партнера пред-
ставляли собой предприятия рыночного типа. 
В этот же период появляются многочисленные 
рыночные структуры – биржи, холдинги, ком-
мерческие банки и др.

С конца 1991 г. начинается постсоветский этап 
в развитии предпринимательства. В это время 
были сделаны решающие шаги в направлении 
полной легализации частного предприниматель-
ства с одновременными попытками радикальных 
реформ и массовой приватизации государствен-
ных предприятий.

На основании различных источников, мы 
предлагаем три этапа развития предпринима-
тельства в реальном секторе экономики.

Первый этап (1987–1991 гг.) – начало форми-
рования малого предпринимательства в форме 
кооперативного движения. Кооперативы этого 
периода были прообразом современных малых 
предприятий. Большие льготы всех видов, в том 
числе и за счет госбюджета, экономическая ста-
бильность, наличие поддержки госаппарата по-
зволяют назвать рассматриваемый период «золо-
тым веком» малого предпринимательства, когда 
осуществлялось достаточно быстрое и относи-
тельно безболезненное первоначальное накопле-
ние капитала.

Негативной стороной данного этапа было то, 
что именно тогда закладывались основы «второй 
экономики» путем перекачки ресурсов государ-
ственного сектора в сферу бизнеса, в том числе и 
в теневую экономику, и в полукриминальные 

предприятия псевдорыночного типа. Аккумули-
руемые в недрах «второй экономики» средства 
надолго замораживались или даже навсегда ухо-
дили из сферы реального производственного на-
копления, направляемого на развитие промыш-
ленности и народного хозяйства.

Второй этап (1992–1998 гг.) приходится на на-
чало экономических реформ и характеризуется 
резким скачком в развитии малого предпринима-
тельства. Этот период ассоциируется с началом 
бума «учредительства», когда создавались разно-
образные карманные торговые структуры, банки, 
совместные предприятия и т. д. Оборот капитала 
в малых структурах увеличился на 1–2 порядка. 
Такое явление иногда называют грюндерство, что 
означает спешное, лихорадочное учредительство 
различных (зачастую дутых) фирм и компаний.

Объяснение данным процессам следует искать 
в сфере мотиваций хозяйственных субъектов, 
когда люди впервые почувствовали экономиче-
скую свободу, получили возможность самовыра-
жения через предпринимательскую деятельность, 
право на самостоятельное финансовое планиро-
вание и надежду на получение относительно вы-
соких доходов.

Этот этап может быть охарактеризован, как 
парадоксальный в развитии предприниматель-
ства. С одной стороны, либерализация цен, нало-
говый пресс и галопирующая инфляция, привед-
шая к обесцениванию сбережений населения и 
резкому скачку процентных ставок за кредитные 
ресурсы, подорвали финансовую базу предпри-
нимательства и привели к инвестиционному па-
раличу. С другой стороны, именно эти годы ха-
рактеризовались наиболее высокими темпами 
роста числа малых предприятий (более чем в два 
раза) и численности занятых в них. Такой рост 
может быть объяснен либо, как инерция второго 
этапа, либо как парадоксальная реакция на шок.

Бурный рост числа предприятий в непроизвод-
ственной сфере сопровождался снижением тем-
пов роста числа предприятий в производственной 
сфере, что кардинально отличает третий этап от 
второго (где соотношение темпов было противо-
положным).

Такая динамика объясняется следующим при-
чинам:

– как правило, именно непроизводственная 
сфера характеризуется оборотом трудноконтро-
лируемых наличных средств, что открывает 
большие возможности для ухода от налогов. Это 
позволяло представителям такого малого бизнеса 
«экономить» до 70–90 % своих доходов и легко 
преодолевать экстремизм государственной нало-
говой политики;
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– в условиях гиперинфляции чрезвычайно 
важным оказывается не сбережение обесценива-
ющихся доходов, а вложение их в товар с после-
дующим быстрым оборотом по более высокой 
цене; именно поэтому в целях выживания по-
средническими операциями были вынуждены 
заняться люди, далекие от торгово-посредниче-
ской деятельности;

– быстрый рост научных (консалтинговых, 
информационных и т. д.) фирм обусловлен, как 
резким снижением государственного финансиро-
вания науки, так и состоянием невостребованно-
сти многих исследователей, в котором они пре-
бывали в академических и отраслевых научных 
институтах в 70–80-х годах прошлого века;

– высокие темпы роста частных учебных за-
ведений явились реакцией, как на недостатки го-
сударственного образования, так и на снижение 
престижа и окладов педагогов вузов и школьных 
учителей.

В качестве основных причин приостановки 
роста числа предприятий можно выделить следу-
ющие:

– резкое снижение доходности ряда традици-
онных для малых предприятий сфер деятельно-
сти: исчерпаны возможности сверхприбыльной 
торгово-посреднической деятельности; многие 
научно-консультационные малые фирмы либо 
диверсифицировались, либо прекратили свое су-
ществование; доход на одного занятого в сфере 
малого предпринимательства приблизился к 
уровню средней заработной платы по стране;

– невысокий уровень безработицы, который 
вопреки мрачным прогнозам колебался на уровне 
2–3 % активного трудоспособного населения;

– перерегистрация малых предприятий с уче-
том новых организационных форм, закрепленных 
в новом Гражданском кодексе РФ.

В основном это касалось малых предприятий, 
имеющих форму товариществ, как весьма рас-
пространенного вида малого предприниматель-
ства.

Процесс перерегистрации являлся одновре-
менно санацией малого предпринимательства, 
так как при этом ликвидировались либо не дей-
ствующие, либо неэффективные малые пред-
приятия (по данным Госкомстата РФ более 1/3 
малых предприятий либо не приступали к хо-
зяйственной деятельности, либо приостановили 
ее; по ряду регионов эта цифра достигала более 
50 %);

– преодоление в сознании людей мифа о без-
граничных финансовых возможностях самостоя-
тельной предпринимательской деятельности; по-
явление тенденции концентрации и централиза-

ции капитала на основе конкурентных начал в 
сфере малого предпринимательства.

Третий этап (1999–2008 гг.) связан с бурным 
ростом числа предприятий в непроизводственной 
сфере, что одновременно сопровождалось сниже-
нием темпов роста числа малых предприятий в 
производственной сфере.

Такое развитие предпринимательства можно 
охарактеризовать, как период более высокого 
уровня хозяйственной зрелости, способности к 
самоорганизации и созданию новых форм. Фи-
нансовый кризис 2008 г. существенно трансфор-
мировал условия функционирования предприя-
тий и переориентировал их на импортозамеще-
ние. Таким образом, возник ощутимый импульс 
для развития предприятий реального сектора.

По мнению ряда авторов, сегодня не менее 
двух третей всех малых предприятий, тем или 
иным способом, связаны с крупными предприя-
тиями.

Иногда эти связи носят временный характер: 
пути малой и крупной фирм расходятся, и малое 
предприятие обретает самостоятельность. В боль-
шинстве же случаев происходит укрепление этих 
взаимосвязей, они начинают носить устойчивый 
характер по причине получаемой обоими партне-
рами от этого взаимодействия экономической вы-
годы. При этом возникает экономический симби-
оз малой и крупной структур.

Экономический симбиоз – это союз экономи-
ческих объектов, предполагающий устойчивый 
тип взаимодействия между ними, приносящий 
каждому из них экономическую выгоду (эффект) 
и сформированный в процессе их функциониро-
вания. Формы этого союза могут быть различны-
ми и определяются стратегическими целями его 
участников. Следует отметить, что феномен эко-
номического симбиоза достаточно хорошо изучен 
и описан в научной литературе для случаев взаи-
модействия малого и крупного предприятий.

В российских условиях экономический сим-
биоз определяется достаточно широким спек-
тром целей его участников. Целевые установки 
условно можно разделить на две группы: необхо-
димость рационального разделения производ-
ственно-экономических функций предприятий и 
совершенствования общей организации произ-
водства; специфические цели, обусловленные 
необходимостью выживания в сложных услови-
ях реформируемой российской экономики.

Несмотря на разнонаправленность направле-
ний развития правового и экономического состо-
яния общества того времени, была реальная воз-
можность посредством быстрого развития малых 
предприятий и их интеграции с крупными и 
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средними предприятиями перейти к реформам в 
промышленности и возобновлению экономиче-
ского роста в новых хозяйственных условиях.

К позитивной роли торговой и посреднической 
деятельности предприятий следует отнести и их 
участие в создании новых хозяйственных связей. 
Рывок предпринимательства в сторону торговой 
и посреднической деятельности стал также зако-
номерной реакцией на введенный правитель-
ством налоговый прессинг.

Явный экстремизм правительственной нало-
говой политики, направленной на изъятие до 70– 
90 % доходов малых предприятий, подталкивал 
предпринимателей к тому, чтобы искать и нахо-
дить способы сокрытия доходов от налогообло-
жения. Торговля и посредничество, ориентиро-
ванные на работу с трудно контролируемыми 
наличными средствами, открывали большие воз-
можности для ухода от налогов.

К 1995 г. оказались практически исчерпанны-
ми и возможности сверхприбыльной торгово-по-
среднической деятельности. Многие из возник-
ших ранее предприятий, преимущественно тор-
гово-посреднической или, например, научно-кон-
сультационной ориентации либо прекратили свое 
существование, либо диверсифицировались.

Такая ситуация закономерно должна была ге-
нерировать новые тенденции в развитии россий-
ского предпринимательства. Обозначился новый 
этап качественных изменений в динамике и 
структуре малого предпринимательства, сопро-
вождающийся значительным сокращением при-
роста числа малых предприятий.

Отечественная специфика развития предпри-
нимательства требует изучения, анализа и оцен-
ки на региональном уровне. Речь идет о весьма 
важных сдвигах, которые необходимо зафиксиро-
вать, исследовать и квалифицировать в качестве 
временных или долгосрочных. С учетом этой 
специфики соответствующие базовые положе-
ния, сформировавшиеся в середине 90-х годов 
XX века и перешедшие в концепции и программы 
начала нынешнего века, требуют корректировки 
и пересмотра.

Рассматривая эволюцию предприниматель-
ства в регионах, прежде всего, следует отметить, 
что в России возник и получил широкое распро-
странение специфический вид предпринима-
тельства.

Одной из форм легализованного перераспре-
деления национального дохода, произведенного 
в государственном секторе экономики в пользу 
частных лиц, имевших непосредственное отно-
шение к управлению государственными объек-
тами, было создание предприятий (кооперати-

вов), которые практически ничего не производи-
ли. В условиях товарного дефицита они покупали 
на государственных предприятиях товары по за-
водским ценам, а продавали их по рыночным. 
После приватизации директора предприятий 
создавали свои дочерние предприятия, через ко-
торые выводили прибыль, а иногда и часть капи-
тала на счета подставных фирм. Успех такого 
предпринимательства мало зависит от состояния 
рынка. Посреднические фирмы данного вида по-
рождены интересами и возможностями соб-
ственников, директоров, криминальных кругов, 
преследующих краткосрочные цели личного 
обогащения.

Совокупность этих предприятий, представля-
ющих собой самостоятельные, легально действу-
ющие хозяйственные объекты, образует «карман-
ную экономику». Ее роль в экономических меха-
низмах переходного периода настолько значи-
тельна, что она получила также название «второй 
экономики», функционирующей рядом с офици-
альной и иррегулярной (теневой) экономикой, но 
отличающейся от них.

Термин «вторая экономика» введен, как аль-
тернатива терминам теневая, иррегулярная эконо-
мика. С официальной традиционной экономикой 
«вторую экономику» объединяет легитимность, 
легальность функционирования, с иррегулярной – 
информационная закрытость, неподотчетность 
официальной статистике. Этот термин шире, чем 
используемое понятие карманной экономики 
(многие виды деятельности крупных предприя-
тий также могут быть отнесены ко «второй эко-
номике»; однако карманные структуры – это наи-
более существенная ее часть, ядро «второй эконо-
мики»).

Следует заметить, что наличие «второй эконо-
мики» не является прерогативой российских 
условий переходного периода. Удобство исполь-
зования карманных фирм для проведения финан-
совых различных манипуляций уже давно и по 
достоинству оценено западными бизнесменами.

Отличие российской «второй экономики» от 
западной состоит, во-первых, в источниках 
средств (в России ее первоначальным источником 
является государственный сектор); во-вторых, в 
масштабах (отсутствие совершенного российско-
го законодательства оставляет много ниш для 
действия объектов «второй экономики»); в тре-
тьих, в задачах, которые она решает (для многих 
предприятий и даже для целых отраслей это вы-
бор стратегии выживания в сложных условиях 
переходного периода).

Таким образом, роль современного российско-
го предпринимательства нельзя оценивать только 
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с позиций традиционной экономики, такая оцен-
ка была бы поверхностной. Он подобен айсбергу: 
его надводная, меньшая, часть характеризует ма-
лое предпринимательство, как особый сектор об-
щественного производства, удельный вес которо-
го весьма незначителен. Его подводная, большая, 
часть погружена в глубины «второй экономики» 
и определяет условия выживания значительной 
части населения российских регионов.

Особенностью становления российского пред-
принимательства является его взаимодействие с 
теневой экономикой, которая гораздо сильнее, 
чем в странах с цивилизованным рынком.

В западных странах, где создаются наиболее 
благоприятные условия функционирования пред-
принимательства, и жестко контролируется не-
легальная экономика, происходит процесс пере-
мещения из теневого сектора в сторону легитим-
ного предпринимательства. В России же наблю-
дается сращивание этих сфер. Являясь легкой 
добычей для теневых структур, малое предпри-
нимательство становится либо питательной сре-
дой, на которой выращиваются доходы черного 
бизнеса, либо заложником мафиозных групп, ис-
пользующих его в своих целях.

С ненормативными действиями предпринима-
тельство сталкивается также в сфере управления. 
Исследования свидетельствуют о том, что пред-
принимательство находится в жестких тисках 
бюрократического аппарата.

Специфическим российским феноменом явля-
ется, так называемый, «регулярный» рэкет, кото-
рый обеспечивает безопасность предпринима-
тельства. Регулярный рэкет, как бы, берет на себя 
санитарные функции, которые недостаточно хо-
рошо выполняются государством и правоохрани-
тельными органами Уровень служб его достаточ-
но высок, и даже в крупных городах он хорошо 
информирован практически о любой крупной 
финансовой операции. В провинции же экономи-
ческое пространство поделено различными груп-
пировками регулярного рэкета почти практиче-
ски без зазора.

Итак, внешнюю среду, в которой приходится 
работать малым предприятиям, в целом можно 
охарактеризовать, как нецивилизованный, «по-
лудикий» рынок с наличием разнообразных ви-
дов рэкета на всех уровнях, начиная от собствен-
но бандитских образований и мафиозных струк-
тур и заканчивая чиновничьим и государствен-
ным рэкетом.

В настоящее время малое предприниматель-
ство – «кузница кадров» трех различных типов, 
причем два из них являются порождением нега-
тивного хода экономических реформ и, по-види-

мому, должны рассматриваться либо как «вре-
менщики», либо как «псевдопредприниматели».

Одна из этих двух групп представляет особый 
слой, смыкающийся с криминальными структу-
рами. Их опыт работы в основном связан с уме-
нием обходить законы и находиться в погранич-
ной ситуации. В том случае, если уровень крими-
нализации российской экономики будет снижен, 
а законодательство упорядочено, число такого 
рода «псевдопредпринимателей» также сокра-
тится.

Вторую группу «псевдопредпринимателей» 
составляют вынуждено покинувшие свои рабо-
чие места и сменившие свою профессиональную 
деятельность из-за общего спада производства и 
кризиса экономики. Это та часть кадров, которая 
пришла в малое предпринимательство не по при-
званию, а чтобы выжить. Можно ожидать, что в 
случае стабилизации экономики, определенная 
доля этого слоя населения вернется к работе, 
близкой по характеру к своей прежней професси-
ональной деятельности.

Как показала практика, наиболее восприимчи-
выми к рыночным нововведениям оказались ди-
ректора предприятий – в основном молодого и 
среднего возраста. К ним тяготеет наиболее про-
грессивная часть директорского корпуса, образуя 
различные экономические объединения с малы-
ми предприятиями и надеясь на то, что такие 
меры позволят повысить рентабельность нового 
образования.

Специфической чертой российского предпри-
нимательства является и то, что его субъекты 
практически не имеют в собственности веще-
ственного основного капитала. Абсолютно доми-
нирующая часть субъектов предпринимательства 
ведет свою хозяйственную деятельность на базе 
арендуемых помещений и оборудования.

В этом смысле российские субъекты предпри-
нимательства ближе к слою наемных работников, 
чем к слою крепких собственников. В силу этого 
сложно считать такое предпринимательство ге-
нератором нового среднего класса.

Российское малое предпринимательство стало 
самой распространенной формой самоорганиза-
ции некапиталоемкой рыночной деятельности с 
ориентацией почти исключительно на региональ-
ный и местный рынки.

Предпринимательство в регионах уверенно за-
няло те ниши, которые открылись с ликвидацией 
государственной монополии на экономическую 
деятельность и которые не были захвачены круп-
ным и средним капиталом. Отраслевая структура 
малого предпринимательства в каждом регионе 
стала прямым отражением становления местного 
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рынка, потребительских возможностей населе-
ния и новых хозяйствующих субъектов.

По мнению некоторых ученых, в условиях 
трансформации экономического потенциала в пе-
риод реформ предпринимательство, демонстри-
руя возможности устойчивого роста, сыграло 
весьма важную, системообразующую роль в соз-
дании новой региональной и местной экономики.

Фактически сложившаяся территориальная 
специализация предпринимательства позволила 
ему дополнить «большую» экономику и сформи-
ровать относительно целостную комплексную 
структуру хозяйства регионов и муниципальных 
образований, городов и сельских районов.

Такая оптимистичная оценка может быть нами 
проаргументирована тем, что в России отсутству-
ет полная официальная статистика о состоянии 
сферы предпринимательства.
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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

PLANNING AND PERFORMANCE ANALYSIS IN SERVICE ENTERPRISES: 
PROBLEMS AND WAYS TO SOLUTION

У статті розглянуто проблеми планування та оцінки діяльності підприємств сфери послуг, розроблено 
систему економічних показників, що враховує специфіку сфери послуг і охоплює ключові показники 
з чотирьох груп: обсягу реалізації, прибутку, ефективності використання основних фондів і трудових ре-
сурсів. Запропоновано теоретико-методологічний підхід до планування показників використання трудо-
вих ресурсів, що полягає в обчисленні продуктивності праці на основі показника чисельності персоналу 
в еквіваленті повної зайнятості; такий підхід дозволяє встановлювати цільове значення обсягу реалізації 
на одного робітника, прогнозувати максимальні значення обсягів реалізації продукції (наданих послуг) 
і визначати резерви оптимізації фонду оплати праці.

Ключові слова: система економічних показників, ефективність використання трудових ресурсів, продуктив-
ність праці, чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості.

В статье рассмотрены проблемы планирования и оценки деятельности предприятий сферы услуг, раз-
работана система экономических показателей, которая учитывает специфику сферы услуг и охватывает 
ключевые показатели из четырех групп: объема реализации, прибыли, эффективности использования 
основных фондов и трудовых ресурсов. Предложен теоретико-методологический подход к планированию 
показателей использования трудовых ресурсов, состоящий в расчете производительности труда на основе 
показателя численности работников в эквиваленте полной занятости; такой подход позволяет устанавли-
вать целевое значение объемов реализации на одного работника, прогнозировать максимальные значения 
объемов предоставленных услуг и определять резервы оптимизации фонда оплаты труда.

Ключевые слова: система экономических показателей, эффективность использования трудовых ресурсов, 
производительность труда, численность работников эквиваленте полной занятости.

The article deals with problems of planning and performance analysis in service enterprises, the system of 
economic indicators was developed which covers core indicators within four groups: sale volumes, income, effec-
tiveness of capital assets and human recourses. The theoretical-methodological approach to human resources pl-
anning, consisting in labour productivity calculation on the basis of number of employees in the equivalent of full 
time employment, was developed. This approach enables to set the target of sales volume per an employee, forec-
ast the maximum level of sales volume and determine the reserve to sale fund reduction.

Key words: system of economic indicators, effectiveness of human resources, labor productivity, number of employ-
ees in the equivalent of full time employment.
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Вступ. Планування і оцінка результатів діяль-
ності є необхідною компонентою ефективного 
управління підприємствами у сучасних умовах 

господарювання. Планування здійснюється за 
певним набором показників-індикаторів, що ха-
рактеризують стан і тенденції розвитку основних 
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бізнес-процесів суб’єкта господарювання і дозво-
ляють визначити напрями удосконалення діяль-
ності у майбутньому. Комплексний характер 
внутрішнього економічного механізму підпри-
ємств, а також складність й унікальність кожного 
з них як окремої економічної системи, зумовлю-
ють появу проблеми винайдення такого набору 
показників, які, з одного боку, всебічно і достовір-
но відображають результати діяльності, а з іншо-
го боку – дають змогу планувати діяльність під-
приємства з урахуванням досягнутого рівня роз-
витку і поставлених стратегічних цілей і опера-
тивних завдань.

Актуальність і висока теоретична і практич-
на значущість даної проблеми є причиною уваги 
вчених й економістів до її вирішення. Побудові 
системи економічних показників аналізу і плану-
вання діяльності присвячені праці Б. Андрушкі-
ва, М. Баканова, М. Білик, С. Бєлової, В. Герасим-
чука, П. Друкера, А. Загороднього, О. Мельника, 
Л. Канторовича, Р. Каплана, М. Коробова, О. Кузь-
міна, Д. Нортона, І. Олексіва, Ж. Ришарда, М. Ти-
мощука, О. Фірстової, А. Шеремет та ін. Корифей 
ринкової економіки П. Друкер [3, c. 113] вважав, 
що в основі такої системи показників повинні 
бути показники товарообігу, виробничого про-
цесу, маркетингової діяльності, обслуговування, 
впровадження технологій, підготовки та навчан-
ня кадрів. Збалансована система показників 
Д. Нортона і Р. Каплана [4], розроблена у 90-х ро-
ках ХХ століття, визнана ефективним інструмен-
том стратегічного управління діяльністю підпри-
ємства, на основі якої західними вченими було 
побудовано багато модифікацій моделей оцінки і 
стратегічного планування діяльності. Значний 
внесок у вирішення даного питання було зробле-
но радянським вченим Л. Канторовичем, у праці 
якого «Математичні методи організації та плану-
вання виробництва» були вперше викладені 
принципи лінійного програмування і закладені 
основи теорії оптимального розподілу ресурсів. 
Серед помітних розробок сучасників вітчизняної 
економічної науки є праці В. Геєця [2], Л. Попко-
вої [6], З. Шершньової [8], а також система ключо-
вих показників діяльності машинобудівного під-
приємства О. Фірстової [7], система оцінки ефек-
тивності стратегічного планування Ю. А. Бойко 
[1], модель планування на основі збалансованої 
системи показників Г. Островської [5]. У зазначе-
них працях увага приділяється аналізу і плану-
ванню на промислових підприємствах, зокрема 
машинобудівних, що логічно пояснюється стра-
тегічним значенням даної галузі для економіки 
України. Втім, зростаюче значення сфери послуг 
як потужного генератора ВВП зумовлює прове-

дення аналогічного дослідження і для сервісних 
підприємств, оскільки особливості діяльності та-
ких підприємств не дають змогу використовувати 
існуючі системи показників без проведення пев-
ної модифікації і пристосування.

Метою даної статті є розробка системи показ-
ників планування й оцінки результатів господар-
ської діяльності, що враховує особливості і спе-
цифіку діяльності підприємств сфери послуг.

Результати. На сьогодні система показників 
планування й аналізу результатів діяльності сер-
вісних підприємств будується на основі загально-
прийнятої методики аналізу діяльності промис-
лових підприємств, елементи якої адаптовано до 
специфіки галузі (рис. 1).

Так, на ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», що спе-
ціалізується на ремонті і сервісному обслугову-
ванні автомобілів, ключовими показниками ана-
лізу результатного контуру є показник прибутку 
від операційної діяльності до оподаткування 
EBITDA, маржинальний дохід (валовий прибу-
ток), обсяг реалізації (у тому числі в асортименті), 
рентабельність продажу, а також фінансові коефі-
цієнти ліквідності і платоспроможності. Серед 
показників витратного контуру контрольними по-
казниками є співвідношення постійних і змінних 
витрат, відношення «витрати на доставку/обсяг 
реалізації», витратомісткість і зарплатомісткість 
продукції. Дані показники, як правило, обчислю-
ються щомісячно і консолідуються в управлін-
ському звіті з результатів господарської діяль-
ності.

ВАТ «ДТІЦ «Контакт», що надає послуги з 
ремонту промислового обладнання, практикує 
використання фінансових показників (ліквіднос-
ті, платоспроможності, стійкості, автономії) із 
обчисленням прибутку від операційної діяльнос-
ті до оподаткування EBITDA, валового прибутку, 
обсягів реалізації у грошових і натуральних оди-
ницях, рентабельності продукції і продажу. Об-
сяги реалізації у натуральних і грошових одини-
цях обчислюються на основі середньої вартості 
однієї умовної ремонтної одиниці. Також ключо-
вими для підприємства є показники зарплато-
місткості, фондомісткості і витратомісткості про-
дукції. Для ТОВ «Сервіс-Сістемс», що спеціалізу-
ється на ремонті й обслуговуванні комп’ютерної 
та оргтехніки, сигнальними показниками є обсяг 
наданих послуг у натуральних (за категоріями 
ремонтної складності) і грошових одиницях, ва-
ловий прибуток, рентабельність продажу і про-
дукції, зарплатомісткість і витратомісткість про-
дукції. При цьому не обчислюється значення 
фондомісткості, виробітку, співвідношення змін-
них і постійних витрат.
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Очевидно, що ефективність діяльності підпри-
ємства залежить від ефективності використання 
усіх його ресурсів: трудових, фінансових, матері-
альних, основних виробничих фондів. Тому вва-
жаємо необхідним проводити аналіз ключових 
показників кожного з блоків (рис. 2). Відповідно 
рекомендованої системі показників планування 
та оцінки діяльності підприємств сфери послуг у 
процесі аналізу, що використовуються, насампе-
ред, як основа планування, також використовуємо 
рекомендовані показники. Серед сукупності по-
казників, що характеризують використання осно-
вних виробничих фондів, пропонуємо визначати 
структуру основних виробничих фондів, їх се-
редньорічну вартість, а також динаміку показни-
ка фондовіддачі як індикатора кореляції серед-
ньорічної вартості основних фондів і отриманого 
у звітному періоді прибутку (рис. 2). Враховуючи 
те, що підприємства сфери послуг в цілому є 
менш капіталомісткими, то економічний аналіз 
даного блоку можна обмежити вивченням наведе-
них інформативних показників.

Найважливішим фактором досягнення при-
бутковості діяльності сервісних підприємств є 
ефективне використання трудових ресурсів. 
Тому показники, що відображають абсолютні і 
відносні індикатори ефективності трудових ре-
сурсів, необхідно аналізувати і вивчати особливо 
ретельно.

До найбільш універсальних показників, що 
доцільно застосовувати в межах оцінки викорис-
тання трудових ресурсів, відносяться середньо-
річна чисельність персоналу в цілому і за катего-
ріями працівників (основні, допоміжні, службов-
ці), фонд оплати праці в цілому і з виділенням 
фонду основної, додаткової заробітної плати та 
компенсаційних і заохочувальних виплат. Осо-
бливу увагу слід приділяти співвідношенню за-
значених складових у структурі фонду оплати 
праці: занадто високе значення питомої ваги фон-
ду основної заробітної плати (більше 80 %) свід-
чить про низьку матеріальну зацікавленість і 
відсутність стимулів у робітників до ефективної 
трудової діяльності і сумлінного виконання 

Рис. 1. Система показників аналізу господарської діяльності підприємств 
ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», ВАТ «ДТІЦ «Контакт», ТОВ «Сервіс-Сістемс» [систематизовано автором]
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службових обов’язків. Навпаки, зависока (більше 
60 % в середньому) питома вага преміального 
фонду свідчить високий ступінь нестабільності 
заробітних плат працівників і відсутність у них 
впевненості у майбутньому, що може бути однією 
з причин плинності кадрів. Такі процеси, у свою 
чергу, негативно впливають на ефективність ви-
користання трудових ресурсів, що пов’язано з 
низькою віддачею прийнятих працівників упро-
довж періоду їх адаптації до нового колективу і 
трудових функцій на даному підприємстві. Вод-
ночас, слід враховувати, що сервісні підприєм-
ства – це клієнтоорієнтовані суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, і основні робітники підпри-
ємств сфери послуг мають більше можливостей 
впливати на кінцевий результат діяльності під-
приємства, надаючи послуги з ремонту обладнан-
ня і оргтехніки, туристичні і побутові послуги, 
безпосередньо спілкуючись із замовниками. Тому 
оптимальним співвідношенням основного і пре-
міального фонду оплати праці основних робітни-
ків підприємств сфери послуг є 50:50, тобто 50 % 
сукупного доходу працівника (заробітної плати) 
має надходити у вигляді тарифної частини (окла-
ду, місячних тарифних ставок), а 50 % працівник 
отримує у вигляді премії. Для спеціалістів і служ-
бовців дане співвідношення може зберігатися, 
тоді як для керівників його слід утримувати у 
пропорції 40:60, створюючи потужні стимули до 
прийняття ефективних рішень і якісного управ-
ління підприємством.

Одним з найбільш використовуваних показни-
ків ефективності використання трудових ресурсів 
є продуктивність праці, яка вимірюється у вигля-
ді виробітку (1) або трудомісткості продукції (2) і 
визначається за формулами:

  (1)

  (2)

де ТП – обсяг виробленої продукції у звітному 
періоді у вартісному або натуральному вимірі, 
грн/натур. од.;

Чсер – середньорічна чисельність працівників 
(в цілому і за категоріями) у звітному періоді, 
чол.;

ФРЧд – дійсний фонд робочого часу (відпра-
цьовано людино-годин) за звітний період, люди-
но-годин.

У зв’язку з неможливістю створення запасів 
послуг на сервісних підприємствах значення об-
сягів товарної продукції тотожне значенню обся-
гів реалізованої продукції, що вимірюється у 

вартісних показниках. Тому для сфери послуг 
формули (3), (4) мають наступний вигляд:

  (3)

  (4)

де РП – обсяг реалізованої продукції (наданих по-
слуг) у звітному періоді у вартісному вимірі, грн.

Слід зазначити, що показник виробітку, визна-
чений за формулою (3), хоча і відображає обсяг 
послуг, що припадає на одного працівника, не 
несе інформації про інтенсивність праці і кіль-
кість трудовитрат на даний обсяг реалізації. 
Окрім того, показники виробітку за рівних обся-
гів реалізації і різною кількістю відпрацьованих 
годин, але однаковою середньорічною чисельніс-
тю працівників, будуть тотожні, тоді як фактично 
трудовитрати у цих випадках будуть різними, а 
отже і виробіток буде відрізнятися. Показник тру-
домісткості (4) частково усуває даний недолік, 
відображаючи величину трудовитрат, необхідних 
для вироблення обсягу послуг у звітному періоді. 
Проте, такий показник «знеособлює» фактичний 
вклад кожного працівника у створення доданої 
вартості і робить неможливим аналіз генеруван-
ня даної кількості працівників валового доходу 
організації. Ще однією перешкодою на шляху до 
коректного визначення показника трудомісткості 
на практиці є досить складний алгоритм визна-
чення величини дійсного фонду робочого часу.

З метою усунення даних недоліків пропонуємо 
визначати виробіток, використовуючи показник 
чисельності працівників в еквіваленті повної за-
йнятості, що знаходимо шляхом перерахування 
дійсного фонду робочого часу персоналу на нор-
мативний фонд робочого часу одного працівника 
за звітний період:

  (5)

де Чекв – чисельність працівників в еквіваленті 
повної зайнятості, чол.;

ФРЧ 1
норм – нормативний фонд робочого часу 

одного працівника за звітний період, годин.
Тоді формула виробітку матиме наступний ви-

гляд:

  (6)

Показник виробітку, розрахований за (6), відо-
бражає, який обсяг наданих послуг було згенеро-
вано умовною чисельністю робітників, що по-
вністю відпрацювали норму робочого часу. Да-



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

46

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

47

ний показник дає змогу аналізувати навантажен-
ня на одного працівника і скорочує час на роботи 
з організації праці та оцінки ефективності вико-
ристання трудових ресурсів.

Інформативним також є відхилення фактичної 
середньорічної чисельності працівників від чи-
сельності працівників в еквіваленті повної зайня-
тості:

 ΔЧП = Чсер – Чекв, (7)

де ΔЧП – різниця між фактичною середньорічною 
чисельністю працівників і чисельністю працівни-
ків в еквіваленті повної зайнятості.

Позитивне значення даного показника визна-
чає резерв економії трудових ресурсів при удо-
сконаленні організації виробництва і системи 
управління трудовими ресурсами, тоді як від’ємне 
значення ΔЧП свідчить про перевантаження пра-
цівників і є індикатором майбутньої нестабіль-
ності стану трудових ресурсів, що пов’язано з по-
явою втоми і апатії до роботи, і проявляється у 
зниженні якості роботи і порушення трудової 
дисципліни на підприємстві.

Показник чисельності працівників в еквіва-
ленті повної зайнятості Чекв за умови позитивно-
го значення ΔЧП за формулою (7) може викорис-
товуватися при винайденні резервів економії 
фонду оплати праці, що визначаються як відхи-
лення фактичного фонду оплати праці від фонду 
оплати праці працівників в еквіваленті повної 
зайнятості:

 ΔФОП = ФОПфакт – ФОПекв, (8)

де ΔФОП – відхилення фактичного фонду оплати 
праці від фонду оплати праці працівників в екві-
валенті повної зайнятості, грн;

ФОПфакт – фактичний фонд оплати праці, грн;
ФОПекв – фонд оплати праці у перерахунку на 

чисельність працівників в еквіваленті повної за-
йнятості, грн, що визначається за формулою:

 ФОПекв = ЗПфакт · Чекв 

 або    (9)

Шляхом перетворень (8) і (9) отримаємо:

  (10)

Цікавим є вивчення співвідношення фонду 
оплати праці і чисельності працівників в еквіва-
ленті повної зайнятості:

  (11)

де Векв – витрати на одного умовного працівника, 
що повністю відпрацював норму робочого часу, 
грн/ум. чол.;

ФОП – фонд оплати праці за звітний період, 
грн.

Даний показник відображає витрати, понесені 
на одного умовного працівника, що повністю від-
працював норму робочого часу, і одночасно є 
аналогом показника рівня заробітної плати одно-
го умовного працівника на даному підприємстві. 
Показник Векв може використовуватися для аналі-
зу позиції підприємства на ринку праці в частині 
рівня оплати праці. Якщо підприємство має необ-
хідність посилення матеріального стимулювання 
працівників, проте не має змоги витрачати на 
трудові ресурси коштів більше, ніж фактичний 
фонд оплати праці у звітному періоді, то за умови 
позитивного значення ΔЧП керівникам підприєм-
ства доцільно використовувати даний показник 
як цільове значення середньої заробітної плати 
одного працівника при одночасному наближенні 
кількості персоналу до значення чисельності пра-
цівників в еквіваленті повної зайнятості:

  (12)

де ЗПмайб – цільовий рівень заробітної плати на 
одного працівника;

Чмайб – цільове значення середньої чисельності 
працівників.

Отже, вивчення практики планування й аналі-
зу діяльності підприємств сфери послуг дало змо-
гу встановити, що більшість підприємств з ремон-
ту використовують фінансові показники із міні-
мальним використанням економічних показників 
рентабельності, співвідношення постійних і змін-
них витрат, продуктивності праці. З урахуванням 
особливості діяльності сфери послуг, зокрема ви-
рішального значення трудових ресурсів і ринкової 
позиції підприємства, побудовано систему еконо-
мічних показників планування та оцінки резуль-
татів діяльності підприємств сфери послуг, в якій 
виокремлено чотири групи показників плануван-
ня і оцінки діяльності: обсяги реалізації (надання 
послуг), величина прибутку, основні виробничі 
фонди, трудові ресурси. В межах кожної групи 
встановлено ключові показники, використання 
яких характеризуватиме сучасний (при проведен-
ні оцінки результатів діяльності) і майбутній (при 
плануванні діяльності) стан елемента економічної 
системи підприємства.
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Для проведення аналізу генерування доходів 
підприємства сфери послуг одним працівником 
запропоновано використовувати виробіток, об-
числений за допомогою показника чисельності 
працівників в еквіваленті повної зайнятості, що 
дає змогу визначити навантаження на одного пра-
цівника. Окрім того, використання показника чи-
сельності в еквіваленті повної зайнятості дозво-
ляє визначити резерв економії трудових ресурсів 
при організації виробництва і системи управлін-
ня трудовими ресурсами, а також резерви еконо-
мії фонду оплати праці при інтенсифікації вико-
ристання робочого часу. Витрати фонду оплати 
праці на одного умовного працівника, обчислені 
за допомогою чисельності працівників в еквіва-
ленті повної зайнятості, також дають змогу про-
водити аналіз підприємства на ринку праці в 
частині рівня оплати праці і використовувати об-
числений показник як цільове значення середньої 
заробітної плати одного працівника при одночас-
ному наближенні кількості персоналу до значен-
ня чисельності працівників в еквіваленті повної 
зайнятості.

Подальші дослідження у даному напрямі мо-
жуть стосуватися вивчення порівнянності показ-
ників використання трудових ресурсів у різних ча-
сових періодах з урахуванням інфляційного чин-
ника у вартісного вимірі обсягів наданих послуг.

Бібліографічні посилання
1. Бойко Ю. А. Система показателей оценки эффек-

тивности стратегического планирования на маши-
ностроительных предприятиях / Ю. А. Бойко // 
Материалы 65-й Междунар. науч.-техн. конф. Ассо-
циации автомобильных инженеров (ААИ) [«Прио-
ритеты развития отечественного автотракторо-
строения и подготовки инженерных и научных кад-
ров»] (Москва, 25–29 марта), 2009. – Секция 11. – 
С. 54–60.

2. Геец В. М. Отраслевое прогнозирование: методиче-
ский и организационный аспекты : [монография] / 
В. М. Геец. – К. : Наук. думка, 1990. – 120 с.

3. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке / 
Друкер Питер Ф. – К. : Вильямс, 2001. – 270 с.

4. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. 
От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. – 
М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 304 с.

5. Островська Г. Планування на основі збалансованої 
системи показників / Г. Островська // Галицький 
економічний вісник. – 2010. – No 3 (28). – С. 61–69.

6. Попкова Л. В. Аналіз та планування витрат на роз-
робку нової продукції / Л. В. Попкова, В. Н. Шапо-
валенко // Держава та регіони. – 2004. – No 4. – 
С. 87–93.

7. Фірстова О. Ю. Формування системи ключових 
показників діяльності машинобудівного підприєм-
ства / О. Ю. Фірстова // Механізм регулювання еко-
номіки. – 2007. – No 4. – С. 245–250.

8. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підруч-
ник / З. Є. Шершньова. – 2-ге вид., переробл. і до-
повн. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

List of references
1. Boyko Y.A. The system of indicators of estimation the 

effectiveness of strategic planning in machine-building 
enterprises / Y.A. Boyko // International scientific and 
technical conference of Association of automobile eng-
ineers “The priorities of domestic tractor-building and 
engineer and scientific personnel training” (Moscow, 
25-29 of March), 2009. – Section 11. – p. 54-60.

2. Heets V.M. Branch forecasting: methodological and 
organizational aspects: [Monography] // V.M. Heets. – 
K.: Naukova dumka. – 1990. – 120 pp.

3. Drucker Peter F. Management Challenges for 21st Ce-
ntury/ P. Drucker. – K.: Education house “Williams”, 
2001. – 270 pp.

4. Kaplan P. Balanced scorecard / P. Kaplan, D. Norton. – 
M.: Olimp-Business, 2003. – 304 pp.

5. Ostrovska G. Planning on basis of balanced scorecard / 
G. Ostrovska // Galitskiy economic bulletin. – 2010. – 
No. 3(28). – p. 61-69.

6. Popkova L.V. Analysis and cost planning within new 
products development / L.V. Popkova, V.N. Shapovalen-
ko // State and regions. – 2004. – No. 4. – p. 87-93.

7. Firstova O.Y. The development of core indicators syst-
em of performance of machine-building enterprise / 
O.Y. Firstova // Mechanism of economy regulation, 
2007. – No. 4. – p. 245-250.

8. Shershnova Z.E. Strategic management: [Text-book] / 
Z.E. Shershnova. – 2nd ed. – K.: KNEU, 2004. – 
699 pp.



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

48

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

49

УДК.335.012.84
JEL Classification: D2

Г. О. Полуніна
магістр, асистент
Н. С. Поповенко

кандидат економічних наук, професор
Одеський національний політехнічний університет

А. А. Полунина
магистр, ассистент
Н. С. Поповенко

кандидат экономических наук, профессор
Одесский национальный политехнический університет

A. A. Polunina
master, assistant

N. S. Popovenko
candidate of economics, professor

Odessa national polytechnic university

МАЛЕ АУТСОРСИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

МАЛОЕ АУТСОРСИНГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

SMALL ENTERPRISE OF OUTSOURCING 
AS FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Ринкові умови, в яких здійснює свою діяльність кожне підприємство, вимагають від підприємців-
власників обирати той шлях розвитку, що дозволить бізнесу зміцнити власні конкурентні переваги. Важ-
ливим резервом підвищення їх конкурентоздатності є впровадження інноваційної моделі розвитку під-
приємства. В цьому аспекті доцільно використовувати мале підприємництво, як фактор інноваційного 
розвитку. Прикладом укладення таких взаємин між підприємством-донором певного бізнес-процесу та 
малим підприємством-реципієнтом може бути аутсорсинг.

Ключові слова: мале підприємництво, інновації, аутсорсинг.

Рыночные условия, в которых осуществляет свою деятельность каждое предприятие, требуют от пред-
принимателей-собственников выбирать тот путь развития, который позволит бизнесу укрепить соб-
ственные конкурентные преимущества. Важным резервом повышения конкурентности является внедре-
ние инновационной модели развития предприятия. В указанном аспекте целесообразно использовать 
малое предпринимательство, как фактор инновационного развития. Примером заключения таких взаи-
моотношений между предприятием-донором конкретного бизнес-процесса и малым предприятием-реци-
пиентом может быть аутсорсинг.

Ключевые слова: малое предпринимательство, инновации, аутсорсинг.

Enterprises carry out the activity in the conditions of market. They must choose the correct way of develop-
ment for strengthening of the competitive edges. Introduction of innovative model of development is reserve of 
increase of competitiveness. It is expedient to use a small enterprise as factor of innovative development. The ex-
ample of the indicated mutual relations is outsourcing.

Key words: small enterprise, innovations, outsourcing.
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Постановка проблеми. Беззаперечною є роль 
малого бізнесу у прискоренні інноваційного роз-
витку національної економіки, як особливої фор-
ми підприємницької діяльності, що здатна гене-

рувати та впроваджувати інновації у ті галузі 
економіки, де вкрай необхідні нововведення.

Сильні сторони малого бізнесу в сфері іннова-
цій знайшли підтвердження в практиці провід-
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них країн, завдяки таким їх перевагам: висока 
мобільність; незалежність дій; здатність швидко-
го реагування на зміни та адаптування до існую-
чих умов; більш швидке обертання капіталу; 
більш висока ефективність труда. Крім того, ви-
сока інноваційна активність пояснюється готов-
ністю до ризику, постійним пошуком нових ідей, 
відсутністю бюрократизму, швидкою апробацією 
інноваційних пропозицій та розробок.

Власник малої фірми – це, передусім, інноватор, 
який прагне в умовах жорсткої конкурентної бо-
ротьби за рахунок різних джерел зайняти свою 
нішу на ринку економічних благ, покращити чи 
зберегти свою позицію, в умовах, коли більш круп-
ні конкуренти, розширюючи своє виробництво, 
прагнуть витіснити інших виробників. Якщо на 
певному ринку функціонують малі фірми наряду з 
великими, це означає, що вони реалізували свої 
переваги як інноваційні підприємства. Разом з тим, 
інноваційний потенціал малих фірм може не проя-
витися, оскільки можливості малих підприємств 
обмежені. Малі підприємства мають певні недолі-
ки, що не дозволяють їм реалізувати в повній мірі 
притаманні ним переваги. До слабких сторін мало-
го бізнесу можна віднести такі: відсутність матері-
ально-технічної бази, фінансові складності, осо-
биста відповідальність, невпевненість партнерів 
при укладенні контрактів тощо. Зазначені недоліки 
часто знецінюють переваги малих фірм.

Аналізуючи реалії сьогодення, можна ствер-
джувати, що інноваційна складова розвитку мало-
го підприємництва залишається поза увагою дер-
жави. На відміну від цього, малі фірми розвинених 
країн довели свої переваги щодо розробки та впро-
вадження нових технологій, завдяки своїй більш 
гнучкішій адаптації до змін ринкової кон’юнктури-
и, прагненню вижити у конкурентній боротьбі, 
зручності використання малих фірм в якості полі-
гону для розробки та випробування нових техно-
логій. Виходячи з вищевикладеного, можна ствер-
джувати, що впровадження подібної моделі розви-
тку малого бізнесу в Україні може бути важливим 
та вдалим експериментом, бо науковий потенціал 
вітчизняної економіки, як і потенціал малого біз-
несу поки що залишаються нерозкритими.

Аналіз останніх досліджень та публікацій та 
невирішених раніше частин проблеми. Особли-
вості становлення та розвитку мало підприємни-
цтва, як важливого сектору вітчизняної економі-
ки, досліджували вітчизняні науковці. Ґрунтовно 
зазначені аспекти викладені у працях дослідників-
економістів З. Варналія, Ю. Долгорукова, В. Ду-
бровського, Р. Жовновач, Н. Коротенко, Д. Ляпіна, 
К. Ляпіної, А. Моклякової, В. Мортикова, О. Пі-
щуліної, О. Подзерей, О. Продан та ін.

Огляд робіт авторів, що досліджували тему ма-
лого підприємництва, дозволяє зробити висновок 

щодо вагомого значення та ключової ролі малого 
підприємництва в економіці країни. Цей сектор 
економіці визначально формує ринок, являється 
полігоном для технологічного оновлення виробни-
цтва багатьох галузей національної економіки, 
формує нові робочі місця, сприяючи тим самим за-
йнятості населення. Чуттєво реагує на запити рин-
ку та, завдяки своїй мобільності та швидкому реа-
гуванню на зміну ринкової кон’єктури, пропонує 
найбільш затребувані економічні блага у вигляді 
певних товарів та послуг. Підкреслене значення 
малого підприємництва щодо формування найста-
більнішого прошарку суспільства, так званого 
«середнього класу», коли підприємець уособлює 
собою власника бізнесу.

Серед багатьох публікацій у закордонній літе-
ратурі, що освітлюють питання ролі малих під-
приємств в економіці, створення й оцінки умов 
розвитку малого підприємництва, управління 
ним слід виділити роботи Л. Абалкіна, Є. Бух-
вальда, О. Віленського, М. Глазатової, О. Чепурен-
ко, Г. Шеховцової, О. Базилевського, О. Блінова та 
інших, у яких знайшли своє віддзеркалення орга-
нізаційні, економічні, соціальні та інші аспекти 
становлення та розвитку малих підприємств.

В європейській літературі дослідження про-
блем малих підприємств публікуються тривалий 
час, однак всі ці роботи можна кваліфікувати як 
джерела інформації щодо підходів вирішення 
окремих задач, які в цілому не придатні для засто-
сування в умовах перехідної економіки, яка все 
ще наявна в Україні. Незважаючи на опубліковані 
дослідження, багато аспектів зазначеної пробле-
матики все ж залишаються недостатньо вивчени-
ми й гостро дискусійними, наприклад ті, які 
пов’язані з інноваційною взаємодією великого та 
малого бізнесу, зокрема в форматі аутсорсингових 
відносин, створенням спеціальних умов для роз-
витку інноваційної функції малого бізнесу та по-
требують подальшого глибокого осмислення.

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є 
підкреслення первинної інноваційної суті малого 
підприємництва, визначення його, як фактору ін-
новаційного розвитку на прикладі впровадження 
процесу аутсорсингу між підприємствами.

Основний матеріал. В умовах подолання на-
слідків світової фінансової кризи обрання Украї-
ною інноваційного шляху подальшого розвитку 
країни може стати запорукою добробуту. У зв’язку 
з цим, увагу доцільно сфокусувати на розвитку 
саме малого підприємництва, як найбільш гнучко-
го та стійкого до наслідків економічних потрясінь.

Особливого значення набуває вивчення умов 
забезпечення ефективного функціонування під-
приємств малого бізнесу, які є провідниками но-
вих технологій. Саме малий бізнес може стати 
вирішальним фактором розповсюдження нових 
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технологій з метою відтворення економічної ді-
яльності країни, в якій тривають процеси подо-
лання наслідків світової кризи, та забезпечення 
переходу вітчизняної економіки на інноваційний 
шлях розвитку.

В рамках дослідження обраної теми роботи 
авторами зроблена спроба дати чітке формулю-
вання явища аутсорсингу. Визначити, яким чином 
воно пов’язане з підприємництвом. Існує багато 
визначень терміну «аутсорсинг», але всі вони за-
надто вузькі та застосовуються тільки для невели-
кого кола областей, чи занадто узагальнені [1]. 
Більш повно аутсорсинг (англ. outsourcing) можна 
визначити як організаційне, а саме стратегічне рі-
шення – це відмова компанії від самостійного ви-
конання низки некритичних для бізнесу функцій 
чи частин бізнес-процесів та передача їх сторон-
ньому підряднику, зокрема малому підприємству, 
що професійно спеціалізується на наданні таких 
послуг [2]. Головний принцип аутсорсингу – за-
лишаю за своєю компанією тільки те, що виконую 
краще за інших, передаю сторонньому підрядни-
ку те, що він робить краще за інших.

Аутсорсинг як особлива форма ділових відно-
син утворює новий клас бізнес-систем. При цьому, 
їхні окремі елементи мають міцні довготривалі 
економічні зв’язки, разом з цим залишаючись неза-
лежними ринковими суб’єктами. В якості нового 
методу організації бізнесу, що спрямований на під-
вищення ефективності діяльності організації шля-
хом зниження адміністративних та трансакційних 
видатків, підвищення продуктивності праці, отри-
мання доступу до наявних на ринку активам та 
зниження вартості постачань, аутсорсинг беззапе-
речно можна віднести до організаційних іннова-
цій. Варто сприймати та розуміти сутність аутсор-
сингу як процесу інтеграції в межах певної еконо-
мічної системи необхідних ресурсів (в тому числі і 
знань), що забезпечує цілеспрямоване використан-
ня зазначеного феномену господарювання для по-
шуку нових можливостей реалізації конкурентних 
переваг та інноваційного потенціалу вітчизняних 
підприємств різного масштабу діяльності.

Аутсорсинг вирішує дилему підприємця: ку-
пувати чи робити самому все, що вимагає ефек-
тивне ведення бізнесу. Таку бізнес-систему визна-
чають три вирішальні параметри: видатки на ви-
робництво продукції чи надання послуг; якість 
продукції чи послуг підприємства; стратегічне 
відношення власника до бізнесу. Визначення прі-
оритетів «якість – видатки – володіння» є страте-
гічною задачею побудови й управління бізнес-
системою. Аутсорсинг виступає як організаційне 
рішення, яке оптимізує конфігурацію бізнес-сис-
теми, виходячи із зазначених трьох параметрів.

Процес аутсорсингу має інноваційний харак-
тер завдяки суттєвому значенню економічних 

факторів в аспекті обрання джерела ресурсів. Ре-
зультатом процесу аутсорсингу є нова конфігура-
ція економічної системи. Така система уособлює 
взаємовідносини господарюючих суб’єктів: за-
мовника та виконавця (аутсорсера), а також сис-
тему взаємовідносин, що склалися всередині під-
приємства. Невід’ємною складовою процесу гос-
подарювання при цьому виступає технологія 
аутсорсингу – управлінська технологія плану-
вання, організації, реалізації і контролю (супро-
воду) процесу аутсорсингу чи певного інновацій-
ного проекту аутсорсингу, виконавчою ланкою 
якого і виступатиме певне мале підприємство. Всі 
управлінські інновації з цього приводу впрова-
джуються в діяльність певної економічної систе-
ми, маючи за свою ціль зміцнення конкурентних 
позицій, зменшення видаткового навантаження, 
підвищення прибутковості бізнесу. Інноваційний 
проект аутсорсингу повинен розроблятися для 
певного підприємства відносно встановлених ви-
дів діяльності, функцій чи процесів та передбача-
ти низку вимог до якості спеціалізованих послуг 
та формування системи управління утіленням 
проекту аутсорсингу.

Основним результатом застосування аутсор-
сингу є скорочення витрат, відповідно зростає 
ефективність бізнесу, з’являється можливість ви-
вільнити цілу низку ресурсів для розвитку інно-
ваційних напрямів діяльності чи концентрації на 
вже існуючих.

Умовно ринок аутсорсингу послуг поділяється 
на два сегменти: послуги з обробки інформації; 
аутсорсинг бізнес-процесів.

В умовах сьогодення більш крупним сегмен-
том є перший. Це, на приклад, програмування і 
розрахунок заробітної плати. Разом з тим, можна 
прогнозувати, що сегмент аутсорсингу бізнес-
процесів, який включає в себе різноманітні адмі-
ністративні задачі, буде зростати вдвічі скоріше, 
ніж сегмент послуг з обробки інформації. Такий 
висновок можна зробити на підґрунті того, що 
ускладнення бізнес-процесів створює неприйнят-
не навантаження для компанії.

Аутсорсинг – це організаційне рішення, при 
якому підрядник адаптує свої універсальні засо-
би та знання, враховуючи при цьому певний біз-
нес замовника, та використовує їх в інтересах за-
мовника за оплату, що визначається вартістю по-
слуг, що вже склалася, а не часткою в прибутку.

Дослідження, що проведені спеціалістами за 
результатами реалізації проектів аутсорсингу, 
свідчать, що особливу увагу необхідно звернути 
на наступні результати [3]:

– скорочення витрат на операції складає 35 %;
– підвищення прибутковості капіталу в се-

редньому 6 %;
– прискорення росту доходів;
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– можливість зосередитися на обслуговуванні 
клієнтів, що веде до збільшення їх кількості за 
рахунок гарного сервісу;

– можливість зосередитися на основній діяль-
ності, а не на другорядних та забезпечувальних 
процесах.

Розвиток організації – перехід від одного стану 
до іншого, з цим пов’язані певні зміни, якими не-
обхідно керувати. Саме однією з форм управління 
може бути аутсорсинг організаційного розвитку, 
який включає два моменти. Передачу стороннім 
підрядникам певних функцій, що пов’язані із здій-
сненням розвитку компанії й управлінням зазна-
ченим процесом. Забезпечення бізнесу тією ступе-
ню організованості, яка є необхідною.

Аутсорсинг дає можливість скоротити видат-
ки на розвиток. Підрядник в цьому випадку, нада-
ючи послуги декільком клієнтам, розподіляє на-
кладні видатки, оптимізує економіку робіт [4]. Це 
дає можливість знизити ціну:

1. Споживач аутсорсингу купує виключно по-
слугу, без додаткових видатків.

2. Аутсорсинг дає можливість скоротити ви-
трати на стратегічний розвиток.

3. Відпадає необхідність в крупних інвестиці-
ях для підтримки й розвитку бізнесу, оскільки 
для малого підприємства-аутсорсера це є голо-
вним бізнесом, як наслідок, воно здійснює капіта-
ловкладення на перспективу.

Стосовно певних видів та напрямкам діяль-
ності підприємства, для яких застосовується аут-
сорсинг, здійснюється вибір форми аутсорсингу. 
Умови організації спільної діяльності визнача-
ються при цьому відповідною угодою.

Значними перешкодами на шляху становлення 
аутсорсингу у вітчизняному підприємництві з боку 
підприємств-донорів послуг для малого бізнесу 
страх власника бізнесу перед втратою контролю, 
ризиком розкриттям стороннім комерційних таєм-
ниць, очікуванням глобальних змін у веденні біз-
несу; відсутність загальних знань щодо принципів 
аутсорсингу процесів розвитку бізнесу. Дилема 
психологічного характеру: пріоритет власника біз-
несу «володіти», над домінантою «керувати».

Класичний аутсорсинг передбачає передачу 
допоміжних функцій незалежному підряднику, 
не афілійованому з материнським підприємством, 
тобто який не здатен здійснювати вплив на під-
приємницьку діяльність. Це вигідно та ефектив-
но, але не завжди просто.

Процес аутсорсингу можна умовно розділити 
на чотири етапи: ініціювання, вивчення доціль-
ності, впровадження та контроль.

Ініціювання аутсорсингу полягає у виявлені 
робіт, які можна передати на аутсорсинг. Претен-
дентами щодо виводу на аутсорсинг в першу чер-

гу повинні бути функції допоміжного виробни-
цтва, серед яких першими мають бути найбільш 
витратні чи з найбільшою чисельністю персона-
лу. Аутсорсинг цих функцій може дати найбіль-
ший економічний ефект [5].

На етапі вивчення доцільності впровадження 
аутсорсингу визначається економічна доцільність 
цього процесу. В цьому випадку необхідно перш 
за все сформулювати фактичну й прогнозну по-
требу підприємства у відповідному виді робіт й 
визначити собівартість робот для підприємства, 
причому виходячи не з існуючих, а з майбутніх 
витрат, з урахуванням можливої оптимізації.

В умовах подолання наслідків світової еконо-
мічної кризи на перший план виходить скорочення 
операційних витрат підприємства. При цьому не-
обхідно чітко розуміти, які витрати приймати для 
порівняння при визначенні доцільності проваджен-
ня аутсорсингу. В умовах швидкої зміні зовнішньо-
го середовища інфляційні процеси призводять до 
суттєвого здороження продукції та послуг. Недо-
статньо при цьому просто підрахувати видатки 
підприємства, необхідно скласти перспективний 
прогноз, з урахуванням інфляційної складової та 
зміною об’ємів потреб підприємства в зазначеному 
виді робіт, та вже потім цей прогноз порівняти з 
пропозицією підрядника, щоб нарешті дати відпо-
відь – чи буде досягнута реальна економія. Мале 
підприємство-аутсорсер виконує аналогічні робо-
ти меншими витратами, ніж підприємство-донор, в 
цьому випадку основна економія досягається за 
рахунок того, що підрядник надає аналогічну по-
слугу одразу декільком клієнтам, що дозволяє 
йому економити на закупівлі сировини, витратних 
матеріалів. За наявності великих об’ємів закупі-
вель, збільшувати завантаженість основних фондів 
виробництва. Очевидно, що конкуренція з іншими 
реципієнтами вимагає від малого аутсорсингового 
підприємства підвищувати ефективність за раху-
нок оптимізації внутрішніх процесів.

На етапі визначення доцільності впроваджен-
ня аутсорсингу також визначаються вимоги до 
функції, що виводиться на аутсорсинг, технічне 
завдання щодо її виконання та обирається під-
приємство-реципієнт послуги.

Напрями використання аутсорсингу можна 
класифікувати наступним чином: за характером 
виникнення, сферою діяльності, формою органі-
зації та видом діяльності. По кожній з позицій 
наводяться певні процеси, які можна передати на 
аутсорсинг.

Для оцінки ефективності застосування аут-
сорсингу пропонується порівняти витрати на ви-
робництво продукції чи послуг власними силами 
з альтернативними витратами провадження аут-
сорсингу.
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Для прийняття рішення щодо доцільності ви-
користання аутсорсингу для певного підприєм-
ства, менеджменту необхідно здійснити наступні 
заходи [6]:

1. Виділити бізнес-процеси, які можна переда-
ти на аутсорсинг. При цьому доцільність передачі 
визначається можливістю знизити накладні ви-
датки таких підрозділів:

– з неповним чи сезонним завантаженням;
– що виробляють продукцію чи послуги, які 

можна придбати на ринку за порівнянною ціною;
– що потребують стовідсоткової модернізації 

дорогого спеціалізованого обладнання за умови 
існування на ринку підприємств, що вже мають 
подібний налагоджений бізнес.

2. Здійснити розрахунок собівартості послуг 
підрозділів, що плануються до передачі на аут-
сорсинг, й порівняти її з пропозиціями аутсор-
сингових компаній.

3. Упорядкувати й прописати організацію біз-
нес-процесів, що передаються на аутсорсинг, з 
тим, щоб у випадку укладання контракту з аут-
сорсинговою компанією детально прописати в 
ньому взаємні очікування й домовленості щодо 
виконання послуг.

4. Визначити підрозділ, який відповідатиме за 
підтримку регулярних контактів та здійснення 
контролю якості й термінів надання послуг аут-
сорсинговою компанією.

Перехід на аутсорсинг – це стратегія, що спря-
мована на підвищення прибутковості й конкурен-
тоспроможності у довгостроковій перспективі. 
У випадку застосування аутсорсингу, підприєм-
ство отримує можливість сконцентрувати ресурси 
на профільному бізнесі й не займатися побудовою й 
підтримкою інфраструктури, що з ним не пов’язана.

Сумніви щодо використання аутсорсингу зник-
нуть у тому випадку, коли питання конкуренто-
спроможності й прибутковості підприємства за-
лежатимуть не тільки від скорочення видатків, 
але й від ефективності виконання певних бізнес-
процесів. При цьому підприємства повинні бу-
дуть сформулювати чіткі вимоги до послуг, що 
надаватимуться по аутсорсингу, а аутсорсингові 
компанії – підвищити якість послуг та завоювати 
довіру замовників.

Висновки. Управління бізнесом в сучасних 
умовах вимагає прийняття складних швидких 
рішень. Жорстка конкуренція змушує керівників 
активно використовувати увесь доступний техно-
логічний потенціал, залучати більш кваліфікова-
ну робочу силу, без зволікань впроваджувати ін-
новації. Задля того, що забезпечити необхідні 
конкуренті переваги та втілити обрану стратегію, 

підприємству часто потрібна глибока спеціаліза-
ція в своїй ключовій сфері діяльності.

За умов конкурентного ринку увага керівника 
спрямовується на підвищення ефективності діяль-
ності підприємства за допомогою аутсорсингу. 
Цей процес дозволяє оптимізувати структуру 
управління підприємств за рахунок зосередження 
на основному предметі та передачі непрофільних 
функцій зовнішнім спеціалізованим компаніям.

Аутсорсинг виступає як інструмент, що дозво-
ляє оптимізувати конфігурацію бізнес-системи, 
виходячи з компромісу між витратами, якістю 
продукції чи послуг компанії та бажанням влас-
ників володіти виробничими активами на трива-
лій основі з метою оптимізації бізнес-процесів й 
підвищення ефективності результатів діяльності 
підприємства.
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ЗОНИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗОНЫ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MECHANISMS 
REGULATION ON THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

ZONE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION

Проведено порівняльний аналіз даних дозиметричної паспортизації 2001 та 2011 р. та обґрунтовано за-
гальний тренд на зниження опромінення населення в обрахунку на рік. У контексті аналізу ефективності 
діяльності сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення та загальновизнаного між-
народного й вітчизняного досвіду сформовано принципи і функції, щодо можливості забезпечення комп-
ромісу між економічним розвитком сільськогосподарських підприємств та збереженням середовища від-
повідно до діючих нормативів механізму регулювання економічного та екологічного розвитку.

Ключові слова: принципи, функції, розвиток, механізм, регулювання, сільськогосподарські підприємства, 
зона радіаційного забруднення.

Проведен сравнительный анализ данных дозиметрической паспортизации 2001 и 2011 г. и обоснован 
общий тренд на снижение облучения населения в расчете на год. В контексте анализа эффективности де-
ятельности сельскохозяйственных предприятий зоны радиационного загрязнения и общепризнанного 
международного и отечественного опыта сформированы принципы и функции относительно возможно-
сти обеспечения компромисса между экономическим развитием сельскохозяйственных предприятий и 
сохранением среды в соответствии с действующими нормативами механизма регулирования экономиче-
ского и экологического развития.

Ключевые слова: принципы, функции, развитие, механизм, регулирование, сельскохозяйственные предпри-
ятия, зона радиационного загрязнения.

The comparative data analysis of the dosimetric passport system in the years of 2001 and 2011 was made and 
the general trend for the lowering of the local inhabitants’ irradiation accounting as for per year was substanti-
ated. In context of the analysis efficiency of agricultural enterprises radioactive pollution zone and generally 
recognized international and national experiences formed the principles and functions, about the possibility pro-
viding of compromise between economic development and preservation of agricultural enterprises environment 
accordance with the current norms of the mechanism regulation of economic and environmental development.

Key words: principles, functions, development, mechanism, regulation, agricultural enterprises, radioactive pollution 
zone.
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Постановка проблеми. Чорнобильська ката-
строфа поставила забруднені сільські території в 
розряд з особливо складними соціально-еконо-
мічними та екологічними умовами. Заражені те-

риторії відразу були віднесені до розряду безпер-
спективних. Навіть там, де сільське господарство 
було безпечним, чорнобильська тема спричинила 
проблеми збуту продукції та падіння доходів, 



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

54

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

55

зниження виробництва й банкрутство багатьох 
сільськогосподарських підприємств. На фоні по-
рушених зв’язків, що пов’язані з кризовими яви-
щами в економіці та появою нових ринкових ме-
ханізмів, товаровиробники зони радіаційного за-
бруднення не витримують конкуренції. В резуль-
таті значно знизився рівень життя сільського 
населення, зросло безробіття й бідність. Заробіт-
на плата для працівників сільськогосподарських 
підприємств зони радіаційного забруднення, як 
правило, набагато нижча, а зайнятість поза сіль-
ським господарством обмежена. Кваліфіковані та 
освічені працівники залишили забруднену тери-
торію. Окрім того, рівень задоволення потреб в 
соціально-побутовому та медичному обслугову-
ванні сільського населення є наднизьким. У зв’яз-
ку з цим, концепціями «Ведення агропромисло-
вого виробництва на забруднених територіях та їх 
комплексної реабілітації на період 2000–2010 рр.» 
та «Загальнодержавної цільової соціальної про-
грами подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи на 2012–2016 рр.» передбачено, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи в соціаль-
ному, екологічному та економічному аспектах, 
повернення постраждалих територій до звичай-
ного використання.

Розвиток сільськогосподарського виробництва 
на забруднених територіях має здійснюватись на 
основі науково обґрунтованої стратегії, спрямо-
ваної на мінімізацію колективних доз опромінен-
ня населення України, оптимізацію ведення сіль-
ського господарства, реабілітацію зони радіацій-
ного забруднення та відродження традиційних 
для цих територій сільськогосподарських куль-
тур. Стратегічним імперативом регулювання роз-
витку сільськогосподарських підприємств зони 
радіаційного забруднення повинно стати забез-
печення збалансованості між економічними, со-
ціальними та екологічними критеріями в при-
йнятті рішень, що стосуються рівня зниження 
радіонуклідного впливу на виробництво сіль-
ськогосподарської продукції. Тому, розробка сис-
теми принципів та функцій, що дають можли-
вість забезпечити компроміс між економічним 
розвитком сільськогосподарських підприємств та 
збереженням середовища для виробництва й про-
живання сільського населення визначають діє-
вість економіко-екологічного механізму в регу-
люванні розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Визначальна роль у розробці, організації та контр-
олі виконання програм мінімізації наслідків Чор-
нобильської катастрофи в галузі сільськогоспо-
дарського виробництва різного рівня належить 

академікам УААН Г. О. Богданову, Ю. І. Савченку, 
Б. С. Прістеру, вченим УНДІ сільськогосподар-
ської радіології В. О. Кашпарову, М. М. Лазарєву, 
науковцям Інституту проблем безпеки АЕС 
НАНУ та УНДІ сільського господарства Полісся 
УААН В. Д. Виноградській та І. М. Савчуку [4]. 
За дослідженнями провідних російських фахів-
ців З. Г. Антропової, Є. І. Белової, А. І. Бурназяна, 
І. К. Дібобеса та ін. визначено три часові періоди 
ліквідації техногенної аварії: екстрені захисні за-
ходи або аварійний період; забезпечення тривало-
го та безпечного проживання населення на за-
брудненій території; забезпечення безпечного 
сільськогосподарського використання забрудне-
них територій [1]. Вагомим внеском в подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи є прийнят-
тя та ратифікація законів, постанов, резолюцій, 
угод спрямованих на розв’язання найскладніших 
чорнобильських проблем [2, 3, 6].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На нашу думку, поза увагою 
залишається проблема формування системи 
принципів і функцій економіко-екологічного ме-
ханізму регулювання розвитку сільськогосподар-
ських підприємств України, що враховує специфі-
ку їх господарювання в зоні радіаційного забруд-
нення та зорієнтована на раціональне використан-
ня природних, виробничих і трудових ресурсів.

Ціль статті. Запропонувати та визначити сис-
тему принципів і функцій економіко-екологічно-
го механізму регулювання, що відображає заходи 
з формування та оцінки рівня розвитку сільсько-
господарських підприємств, під впливом еконо-
міко-екологічних факторів і передбачає нарощу-
вання обсягів сільськогосподарської продукції 
при одночасному збереженні й поліпшенні навко-
лишнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні комплекс чорнобильських проблем ре-
гулюється прийнятими та ратифікованими зако-
нами, постановами, резолюціями, угодами спря-
мованими на розв’язання найскладніших проблем 
мінімізації наслідків катастрофи. Відповідно до 
постанови Верховної Ради УРСР «Про невідклад-
ні заходи щодо захисту громадян України від на-
слідків Чорнобильської катастрофи» від 1 серпня 
1990 p. No 95-XII, всю територію України було ого-
лошено зоною екологічного лиха, у зв’язку з на-
слідками Чорнобильської катастрофи. Серйозною 
проблемою чотирьох років після Чорнобиля була 
відсутність даних детального обстеження та оцін-
ки радіаційної обстановки, всебічного й об’єктив-
ного інформування населення про радіоекологіч-
ну ситуацію, невиправдане зволікання безпечного 
проживання людей на територіях, що зазнали ра-
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діаційного забруднення. Не визначеним був ста-
тус 30-кілометрової зони та інших забруднених 
територій, не забезпечено надійний соціальний 
захист потерпілих внаслідок аварії [6].

Згідно із Законом України «Про правовий ре-
жим території, що зазнала радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 
27 лютого 1991 р., територія, що зазнала радіацій-
ного впливу була поділена на 4 зони з особливим 
правовим режимом [3]. Це зона відчуження, зона 
безумовного (обов’язкового) відселення, зона га-
рантованого добровільного відселення й зона по-
силеного радіологічного контролю. Друга, третя 
та четверта категорія зон присвоєна 2163 населе-
ним пунктам, що розподілені за 12 областями 
74 районами України з загальною кількістю насе-
лення майже 2 млн 247 тис. осіб. Внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС в Україні виявлено близь-
ко 1,24 млн га сільськогосподарських угідь з щіль-
ністю забруднення ґрунту 137Cs від 1 до 15 Ki/км2, 
з яких 131 тис. га мають рівень забруднення від 
5 до 15 Ki/км2. Мінеральні ґрунти з угіддями, що 
мають рівень забруднення понад 15 Ki/км2 та ор-
ганогенні ґрунти з рівнем забруднення з понад 
5 Ki/км2 виведені із землекористування [4].

Згідно з чинним законодавством в зонах відчу-
ження й безумовного (обов’язкового) відселення 
забороняється створення нових сільськогосподар-
ських підприємств чи розширення діючих, веден-
ня сільськогосподарської діяльності без спеціаль-
ного дозволу Міністерства з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобильської катастрофи (реорганізо-
ване в Міністерство надзвичайних ситуацій Укра-
їни, з 2010 р. чорнобильські питання регулює 
Державне агентство України з управління зоною 
відчуження). Техногенно забруднені землі сіль-
ськогосподарського призначення, на яких не за-
безпечується одержання продукції, що відповідає 
встановленим вимогам, підлягають вилученню з 
сільськогосподарського обігу та консервації. За-
конодавство дозволяє ведення сільськогосподар-
ської діяльності в зонах гарантованого добровіль-
ного відселення й посиленого радіоекологічного 
контролю, але з урахуванням певних обмежень [2]. 
Здійснювана сільськогосподарська діяльність по-
винна використовувати такі методи, що дозволя-
ють отримувати екологічно чисту продукцію та 
не завдавати шкоди довкіллю. За дослідженнями 
провідних російських фахівців з техногенної ката-
строфи визначено такі три часові періоди її лікві-
дації [1]: екстрені захисні заходи або аварійний 
період; забезпечення тривалого та безпечного 
проживання населення на забрудненій території; 
забезпечення безпечного сільськогосподарського 
використання забруднених територій.

За останні десять років в зонуванні населених 
пунктів, а також їх кількості за величиною пас-
портної дози, спостерігається перерозподіл насе-
лених пунктів за дозовими інтервалами в напрямі 
до третьої та четвертої зон порівняно з 2001 р. 
(табл. 1).

Таблиця 1
Розподіл населених пунктів зони радіаційного забруднення за дозовими інтервалами 

згідно з результатами загальнодозиметричної паспортизації у 2001 та 2011 р.

Область

Кількість населених пунктів
Усього 

населених 
пунктів

Паспортизовані 
у 2011 р.

Інтервали паспортних доз 
2001 р., мЗв · рік–1

Інтервали паспортних доз 
2011 р., мЗв · рік–1

≤0,5 0,5–1 1–5 >0,5 ≤0,5 0,5–1 1–5 >0,5
Вiнницька 89 89 89 — — — 89 — — —
Волинська 166 165 — 3 163 — 160 5 — —
Житомирська 700 635 472 135 93 — 582 45 8 —
Iвано-
Франкiвська 5 5 5 — — — 5 — — —

Київська 469 406 441 23 5 — 402 4 — —
Рiвненська 339 334 99 109 126 5 270 47 17 —
Сумська 11 10 10 1 — — 10 — — —
Тернопiльська 10 10 10 1 — — 10 — — —
Хмельницька 9 9 9 — — — 9 — — —
Черкаська 103 103 101 2 — — 103 — — —
Чернiвецька 14 14 14 — — — 14 — — —
Чернiгiвська 248 197 205 — — — 197 — — —
Усього 2163 1977 1455 314 389 5 1851 101 25 0

Джерело: сформовано за даними [5].
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Кількість населених пунктів за результатами 
паспортизації 2011 р. де паспортна доза переви-
щує 5 мЗв · рік–1 («друга зона») не виявлено. В ін-
тервал 1–5 мЗв · рік–1 («третя зона») потрапляють 
лише 25 населених пунктів з Житомирської та 
Рівненської областей, тоді як в 2001 р. ця цифра 
складала в цілому за третьою категорією 389 на-
селених пункти.

Середньорічна ефективна доза опромінення 
населення в зазначених областях перевищувала 
допустимий рівень в 1 мЗв. При цьому основний 
вклад в опромінення населення давала внутрішня 
доза опромінення, що обумовлена споживанням 
місцевих продуктів харчування (молока і грибів) 
з високим вмістом радіонуклідів. Значно скоро-
тилася кількість населених пунктів, що віднесені 
до «четвертої зони», фактично в три рази, з пере-
міщенням їх у категорію нижче допустимого рів-
ня (≤0,5), що склало в 2011 р. – 1851 населений 
пункт, або майже (94 %) від загальної кількості 
паспортизованих. Аналіз даних паспортизації 

2011 р. порівняно з паспортизацією 2001 р. під-
тверджує загальний тренд на зниження опромі-
нення населення в розрахунку на рік.

Проте, у районах, що постраждали від ката-
строфи, змінилася структура землекористування, 
порушилися виробничі та господарські зв’язки. 
Значної шкоди завдано населенню, сільському й 
лісовому господарству. Як результат, в областях 
зони радіаційного забруднення України, що най-
більше зазнали екологічного впливу від Чорноби-
ля, частка збиткових сільськогосподарських під-
приємств є найвищою (табл. 2).

У 2011 р. за даними Державної служби статис-
тики України в загальній кількості діючих сіль-
ськогосподарських підприємств різних організа-
ційно-правових форм частка збиткових становила 
у Волинській області – 1074 (47, 8 % збиткові), 
відповідно Житомирській – 1300 (47,7 %), Рівнен-
ській – 904 (45,1 %), Чернігівській – 1019 (35,2 %), 
Київській – 2117 (22,9 % збиткові). Тоді, як в 
доаварійний період 1985 р. частка збиткових 

Таблиця 2
Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення 

(у розрізі областей України) [7]
1985 р. 1995 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Рентабельність господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, %
Вiнницька 19,1 –0,5 10,9 2,7 7,4 11,5 8,5 19,4 24,6
Волинська 23,4 2,5 20,7 –7,9 –0,6 1,7 0,8 9,0 19,4
Житомирська 21,9 3,6 5,9 –5,3 2,0 –1,4 –0,1 7,8 12,2
Івано-Франківська 20,0 11,6 9,5 –16,3 5,3 10,9 13,8 29,2 31,9
Київська 17,3 13,9 19,6 3,4 11,2 9,9 20,6 30,7 38,5
Рiвненська 24,2 12,9 22,0 –3,9 11,8 16,1 2,9 6,3 10,1
Сумська 9,8 3,7 2,2 –8,9 8,8 –2,9 –6,5 –0,9 10,9
Тернопiльська 18,4 14,6 14,6 8,7 21,1 20,6 27,9 16,2 26,4
Хмельницька 19,6 12,9 6,4 –0,8 10,5 17,4 5,5 13,4 20,9
Черкаська 19,9 13,9 22,3 9,5 16,2 15,6 18,3 18,2 27,1
Чернiвецька 19,7 19,3 13,6 –9,3 5,8 16,9 –1,0 –1,1 13,6
Чернiгiвська 13,4 –5,3 10,9 –2,1 17,7 9,7 10,1 3,0 13,8

Частка збиткових підприємств, %
Вiнницька 3,5 58,5 40,5 30,9 39,5 28,2 27,5 17,2 13,1
Волинська 2,7 50,0 46,0 43,9 81,5 70,1 70,9 64,1 47,8
Житомирська 1,3 45,8 61,2 50,6 74,3 71,9 72,0 56,9 47,7
Івано-Франківська 3,5 27,0 46,5 37,4 64,2 44,2 42,1 30,4 27,4
Київська 9,5 25,7 36,7 32,3 41,5 37,3 41,7 32,9 22,9
Рiвненська 1,8 32,1 47,9 44,2 64,2 56,3 64,0 48,2 45,1
Сумська 21,5 41,7 44,1 37,4 44,0 50,9 55,2 47,4 29,5
Тернопiльська 7,0 10,7 33,4 24,3 34,2 29,9 29,4 26,8 17,5
Хмельницька 3,7 17,6 51,4 45,3 49,2 35,5 47,9 30,4 22,5
Черкаська 2,0 18,8 24,9 26,1 27,7 32,1 24,2 22,7 17,7
Чернiвецька 0,5 13,1 54,9 41,3 56,1 48,2 49,0 53,2 35,0
Чернiгiвська 15,8 65,1 30,0 34,9 54,4 57,6 62,8 56,6 35,2
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сільськогосподарських підприємств становила, 
відповідно за аналізованими областями – 2,7 %, 
1,3 %, 1,8 %, 15,8 %, 9,5 %.

Наукові розробки з розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств дозволили на практиці ви-
значити можливості сільськогосподарського ви-
робництва в умовах радіоактивного забруднення 
та створили базу для реабілітації забруднених 
територій. У зв’язку з цим, особливої актуальнос-
ті набувають питання економіко-екологічного 
розвитку сільськогосподарських підприємств та 
повернення сільських територій зони радіаційно-
го забруднення до життя через розробку відповід-
ного механізму регулювання, що враховуватиме 
особливості (спеціалізацію) сільськогосподар-
ських підприємств та регіону (зони радіаційного 
забруднення).

При розробці системи принципів та функцій 
економіко-екологічного механізму регулювання 
розвитку сільськогосподарських підприємств слід 
виходити з необхідності поєднання екологічних 
вимог з економічними інтересами. Іншими слова-
ми, мета полягає в нарощуванні обсягів сільсько-
господарської продукції при одночасному збере-
женні й поліпшенні навколишнього середовища 
зони радіаційного забруднення.

Даний механізм це система економічних важе-
лів та взаємозв’язків, що відображають заходи з 
формування та оцінки рівня розвитку сільсько-
господарських підприємств, під впливом еконо-
міко-екологічних факторів. У цьому випадку 
сталий розвиток сільськогосподарського підпри-
ємства переслідує триєдину мету: рівні соціаль-
но-економічні умови, екологічний добробут, еко-
номічну рентабельність.

Необхідність розробки системи принципів 
економіко-екологічного механізму регулювання 
розвитку сільськогосподарських підприємств 
[8, с. 164], створює передумови для ефективного 
функціонування економіко-екологічного меха-
нізму:

– принцип багатофакторності, що відображає 
необхідність урахування всіх факторів впливу на 
розвиток сільськогосподарського підприємства;

– принцип цільової сумісності та концентра-
ції зводиться до створення цілеспрямованої сис-
теми регулювання розвитку сільськогосподар-
ських підприємств, за якої всі ланки утворюють 
єдиний механізм, спрямований на вирішення за-
гального завдання;

– принцип безперервності та надійності – 
означає створення таких умов, за яких досягаєть-
ся стійкість і безперервність розвитку сільсько-
господарських підприємств;

– принцип планомірності – виражається в 

тому, що регулююча система повинна бути наці-
лена на вирішення не тільки поточних, але й дов-
гострокових завдань розвитку сільськогосподар-
ських підприємств.

Необхідно відзначити, що більша частина іс-
нуючих проблем у роботі системи «сільськогоспо-
дарське підприємство – навколишнє середовище» 
визначається недосконалістю механізму регулю-
вання і системи моніторингу, як інформаційно-ре-
гулюючого фактора, ігноруванням екосистемних 
підходів у використанні ресурсів, відсутністю 
методології екологічного розвитку, а також недо-
статнім рівнем знань у цій сфері, починаючи від 
управлінських структур до конкретних господа-
рюючих суб’єктів.

Основними функціями економіко-екологічно-
го механізму регулювання розвитку сільськогос-
подарських підприємств як передумови підви-
щення економічної ефективності використання 
ресурсів підприємств повинні бути:

– переорієнтація діяльності господарюючих 
суб’єктів на екологічно прийнятні форми ведення 
сільського господарства;

– визначення екологічно збалансованої вироб-
ничої структури господарства;

– наукове обґрунтування співвідношення на-
бору та обсягів культур, що чергуються в певно-
му порядку та часі й дозволяють створити еколо-
гічну середовище в якому мінімізується винос 
поживних речовин;

– адаптація обсягів виробництва до екологіч-
них, матеріально-технічних, трудових та фінан-
сових можливостей;

– впровадження економічного механізму сти-
мулювання та фінансового забезпечення еколо-
гічно прийнятних форм господарювання.

Висновки. На наше переконання, запропонова-
на комбінація принципів та функцій економіко-
екологічного механізму регулювання розвитку 
сільськогосподарських підприємств забезпечить 
синергію елементів державного регулювання (сис-
тема ціноутворення, оподаткування, кредитуван-
ня, страхування та ін.), ринкового впливу (попит, 
пропозиція, конкуренція) та внутрішньогоспо-
дарського регулювання (регулювання земельних, 
трудових, фінансових, інформаційних ресурсів, 
управління технологіями, управління знаннями). 
Це сприятиме з однієї сторони самозбереженню 
системи, а з другої – її адаптації до умов зовніш-
нього та внутрішнього середовища з урахуван-
ням специфіки господарювання сільськогоспо-
дарських підприємств у зоні радіаційного забруд-
нення.

Вважаємо, що реалізація системи принципів 
та функцій економіко-екологічного механізму 
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регулювання розвитку сільськогосподарських 
підприємств можлива тільки з урахуванням низ-
ки економіко-екологічних факторів: зниження 
поточних дозових навантажень на населення; не-
обхідність оцінки вартості відвернутої дози; 
освоєння нових виробництв і технологій, що до-
зволяють отримувати рентабельну продукцію 
рослинництва та тваринництва відповідно до ді-
ючих нормативів; добровільне проживання на 
забрудненій території значної кількості людей та 
збільшення населення за рахунок повернення 
частини переселенців і заселення самоселів з різ-
них регіонів; соціально-психологічні особливості 
сприйняття жителями забруднених регіонів раді-
аційної ситуації.
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ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF BANKS’ BORROWERS
Розглянуто сутність та властивості кредиту, положення суб’єкта та об’єкта в кредитних відносинах, 

а також мета і дії кредитора при наданні позики. Проаналізована умова надання позики.
Дано декілька формулювань кредитоспроможності, освітлено значення оцінки кредитоспроможності 

для надання кредиту.
Представлена методика аналізу кредитоспроможності позичальника, яка запропонована положенням 

НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредит-
ними операціями банків». Перелічені об’єктивні та суб’єктивні показники для визначення фінансового 
положення позичальника.

Ключові слова: кредитні відносини, кредит, кредитор, позичальник, кредитоспроможність, об’єктивні чин-
ники, суб’єктивні чинники, договір застави, гарантійний лист, договір поруки, страховий поліс, умови надання 
позики, аналіз кредитоспроможності, критерії оцінки кредитоспроможності.

Рассмотрены сущность и свойства кредита, положение субъекта и объекта в кредитных отношениях, 
а также цели и действия кредитора при предоставлении займа. Проанализировано условие предоставле-
ния займа.

Дано несколько формулировок кредитоспособности, освещено значение оценки кредитоспособности 
для предоставления кредита.

Представлена методика анализа кредитоспособности заемщика, которая предложена положением 
НБУ «О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредит-
ным операциям банков». Перечислены объективные и субъективные показатели для определения финан-
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условия предоставления займа, анализ кредитоспособности, критерии оценки кредитоспособности.

The nature and properties of the loan have been considered, as well as the goals and actions of the lender in 
granting the loan. The conditions of the loan have been analysed too.

Some formulations of creditworthiness are given there and the importance of evaluating the creditworthiness 
of the loan is discovered.

The technique of analyzing the creditworthiness of the borrower is proposed, which is offered by the National 
Bank of Ukraine «On the formation and use of the reserve to compensate possible losses on credit operations of 
banks». Objective and subjective indexes to determine the financial borrower’s position are listed.

Key words: credit relations , credit, creditor, borrower, creditworthiness, objective and subjective factors, the pledge 
agreement, letter of guarantee, surety agreement, insurance policy, the conditions of the loan, creditworthiness analysis, 
the criteria for assessment of creditworthiness.
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Постановка проблеми. Передумовою появи 
кредитних відносин стало майнове розшарування 
суспільства в період розкладання первіснообщин-
ного ладу. Спочатку кредит виник як випадкове 
явище, але в міру становлення і розвитку товар-
но-грошових відносин сфера функціонування 
кредитних відносин розширювалася, необхід-
ність в кредиті поступово набувала стійкий ха-
рактер - кредитні відносини стали висловлювати 
постійні зв’язки між учасниками процесу відтво-
рення [1]. На поверхні економічних явищ кредит 
виступає як взяття в тимчасову позику речі або 
грошових коштів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розкриваючи сутнісні та властивості кредиту, за-
звичай дають наступні визначення кредиту як 
економічної категорії:

1. Кредит – це форма позикового капіталу 
(в грошовій або товарній формі), що надається на 
умовах повернення і обумовлює виникнення кре-
дитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, 
хто його отримує.

2. Кредит – це економічні відносини між кре-
дитором та позичальником з приводу зворотного 
руху вартості. З цього визначення ми бачимо, що 
відокремлення кредитних відносин в окремий 
вид відбувається на основі особливостей суб’єкта 
і об’єкта цих відносин [1].

Суб’єктами кредитних відносин, є кредитор і 
позичальник. Кредитор – сторона кредитних від-
носин, що надає позику, тобто реально надає 
щось у тимчасове користування. Позичальник – 
суб’єкт кредитного відношення, який отримує 
позику і зобов’язаний її повернути у встановле-
ний термін [2, с. 107].

Об’єктом придбання за рахунок кредиту 
виступають різноманітні цінності (речі, товари) 
[2, с. 106].

Метою кредитора при наданні кредиту, є як 
правило, отримання прибутку у вигляді позико-
вого відсотка, тому кредитор зацікавлений в 
ефективному використанні позичальником пози-
чених коштів.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Основна умова надання пози-
ки – це високий рівень кредитоспроможності по-
зичальника. Позичальник має подати економічні 
і юридичні гарантії або обґрунтування повернен-
ня позичених коштів після закінчення строку 
кредиту. Гарантіями можуть бути, наприклад, 
надання застави в якості забезпечення позики, зо-
бов’язання гаранта погасити заборгованість по 
позиці у випадку неплатоспроможності пози-
чальника [1].

До основних діючих форм повноти й своєчас-

ності повернення позик відносять: заставу, гаран-
тію, поручительство та страхування. Нижче роз-
глянемо їх ретельніше.

Форми забезпечення повернення позик:
− Договір застави – це спосіб забезпечення зо-

бов’язань. В силу застави кредитор має право в 
разі невиконання боржником забезпеченого за-
ставою зобов’язання одержати задоволення з вар-
тості заставленого майна переважно перед інши-
ми кредиторами.

− Гарантійний лист – це зобов’язання 3-ї сто-
рони (гаранта) погасити борг позичальника при 
настанні гарантійного випадку. У разі неповер-
нення позики, гарант здійснює виплату суми по-
зики і відсотків по ньому.

− Договір поруки – це договір, за яким пору-
читель зобов’язується перед кредитором іншої 
особи відповідати за виконання нею свого зо-
бов’язання в повному обсязі або в частині (ст. 191 
ЦК України).

− Страховий поліс – письмова угода між стра-
хувальником і страховиком, яка засвідчує, що 
страховик бере на себе зобов’язання у разі на-
стання страхового випадку виплатити страхову 
суму або в межах страхової суми відшкодувати 
збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначе-
ній у полісі.

Займаючи залежне від кредитора положення, 
позичальник не втрачає своєї значимості в кре-
дитній угоді як повноправної сторони. Без пози-
чальника не може бути і кредитора.

Взаємодія кредитора і позичальника носить 
характер єдності протилежностей. Як учасники 
кредитної угоди кредитор і позичальник перебу-
вають по різні її сторони. У рамках єдиної мети 
кожний при цьому має свій інтерес, обумовлений 
своїм особливим становищем у господарстві. 
Приміром, кредитор зацікавлений у більш висо-
кому позиковому відсотку, а для позичальника 
важливо отримати більш дешевий кредит.

Кредит надається позичальникам на умовах:
1) платності, що означає необхідність виплати 

за кредит певної суми у вигляді відсотка. Розмір 
відсотка визначається вартістю залучених ресур-
сів (ставкою рефінансування центрального банку, 
процентною ставкою за міжбанківським креди-
том, середньою процентною ставкою за депозита-
ми), структурою кредитних ресурсів, рівнем ін-
фляції (банк зацікавлений в отриманні не номі-
нального, а реального відсотка, тобто номіналь-
ного відсотка за вирахуванням рівня інфляції), 
розміром ризику, терміном кредиту, попитом на 
кредит;

2) поворотності, тобто кредит повинен бути 
повернений. В іншому випадку позичальник по-
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винен буде сплатити відповідні штрафи і компен-
сації за його не повернення, якщо підприємство 
все-таки не може повернути борг, відбувається 
реорганізація боргу або потім передача управлін-
ня підприємством тимчасовій адміністрації. 
Якщо і це не допоможе, відбувається реорганіза-
ція підприємства – підприємство оголошується 
банкрутом, а банк отримує борг шляхом продажу 
майна підприємства;

3) терміновості – інакше кажучи, кредит не 
просто повинен бути повернений, а він повинен 
бути повернутий в певний, точно обумовлений 
термін;

4) забезпеченості, що дає банкам гарантію від-
шкодування виданих коштів. Тому банк при ви-
дачі кредиту, як правило вимагає від позичальни-
ка певного договору забезпечення, в якості якого 
можуть виступати договори застави, поруки, га-
рантії, страхування відповідальності позичаль-
ника за непогашення кредиту;

5) цільового призначення, тобто кредит пови-
нен бути спрямований на обумовлені при його 
отриманні цілі. Це необхідно банку для розра-
хунку ризику не повернення кредиту, так як якщо 
кредит береться, наприклад, на виробничі потре-
би, то є ймовірність того, що він буде повернений, 
якщо ж кредит оформлюється на відпочинок, ри-
зик не повернення його буде досить високий [3].

Для надання кредиту важливе значення має 
оцінка кредитоспроможності позичальника.

Кредитоспроможність – це наявність у потен-
ційного позичальника передумов для отримання 
кредиту і здатність повернути його. Інакше кажу-
чи – це здатність позичальника в повному обсязі і 
у визначений кредитною угодою термін розраху-
ватися за своїми борговими зобов’язаннями.

До укладання кредитної угоди фахівець банку 
повинен ретельно проаналізувати кредитоспро-
можність потенційного позичальника, тобто його 
здатність своєчасно повернути позику, вивчити 
фактори, які можуть спровокувати її неповернен-
ня. При цьому особливе значення має встанов-
лення обґрунтованості кредиту [4].

Для позичальника оцінка кредитоспромож-
ності також важлива, оскільки від її результату 
залежить в якому обсязі буде наданий кредит і чи 
буде він наданий взагалі.

Результатом систематично невірно здійсню-
ваної оцінки кредитоспроможності позичальни-
ків може служити погіршення якості кредитного 
портфеля банку, яке, до того ж, тягне за собою 
ще й необхідність зайвого резервування. У кра-
щому випадку це призведе до погіршення фінан-
сового стану банку, у гіршому – до повного кра-
ху [5, с. 90–91].

Рівень кредитоспроможності клієнта визначає 
ступінь ризику банку, пов’язаного з видачею по-
зики конкретному позичальнику.

При виникненні правовідносин між банком і 
клієнтом завжди існують всі фактори ризику, 
хоча їх вплив може бути нерівнозначним. А пояс-
нюється це тим, що завжди існує розрив між за-
декларованими обіцянками і їх виконанням. За-
вдання банку полягає в тому, щоб звести ризик до 
мінімуму.

Аналіз кредитоспроможності позичальника – 
важлива складова аналізу кредитного ризику 
під час прийняття рішення про видачу кредиту 
[6, с. 160–162].

При оцінці кредитоспроможності позичальни-
ка банк повинен керуватися положенням Націо-
нального банку України «Про порядок формуван-
ня та використання резерву для відшкодування 
можливих втрат за кредитними операціями бан-
ків». У цьому положенні визначено основні нор-
мативні показники оцінки кредитоспроможності 
[7, с. 30].

Однак, проблема полягає в тому, що не існує 
єдиної методики оцінки кредитоспроможності 
позичальника банку, і єдиного підходу до її по-
будови. Більш того, що говорити про єдність ме-
тодик і підходів, коли немає навіть єдиного об-
ґрунтованого визначення поняття кредитоспро-
можності, про що, зокрема, свідчать наведені 
нижче різноманітні тлумачення поняття кредито-
спроможності [4, с. 90–91].

Під кредитоспроможністю позичальника ро-
зуміють його здатність повністю і в термін роз-
рахуватися по своїм борговим зобов’язанням.

Кредитоспроможність – система умов, що ви-
значають здатність підприємства притягати по-
зиковий капітал і повертати його в повному об-
сязі в передбачені терміни.

Кредитоспроможність позичальника – це його 
здатність повністю і своєчасно розрахуватися по 
своїх боргових зобов’язаннях.

Кредитоспроможність – здатність компанії 
або приватної особи притягати позиковий капітал 
і в майбутньому належним чином обслуговувати 
свій борг.

Кредитоспроможність – це здатність пози-
чальника в повному обсязі і у визначений кредит-
ною угодою термін розрахуватися по своїм борго-
вим зобов’язанням.

Формулювання: кредитоспроможність – це 
здатність позичальника в повному обсязі і в ви-
значений кредитною угодою термін розрахувати-
ся за своїми борговими зобов’язаннями – на мою 
думку, найбільш точне, тому що в ньому мова йде 
не просто про «своєчасність», а міститься кон-
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кретна вказівка на термін «визначений кредит-
ною угодою».

З урахуванням вище викладеного модифікує-
мо визначення поняття кредитоспроможності, що 
міститься в Положенні Національного Банку 
України «Про кредитування», і наведемо його в 
наступному вигляді: кредитоспроможність – це 
здатність позичальника в повному обсязі і у ви-
значений кредитною угодою термін розрахувати-
ся за своїми борговими зобов’язаннями виключно 
грошовими коштами [5, с. 100–101].

Світова та вітчизняна банківська практика до-
зволила виділити критерії оцінки кредитоспро-
можності клієнта:

– характер клієнта;
– здатність запозичувати кошти;
– здатність заробляти кошти для погашення 

боргу (фінансові можливості);
– обсяг капіталу;
– забезпечення кредиту;
– умови, в яких відбувається кредитна опе-

рація;
– контроль над діяльністю позичальника.
Під характером клієнта розуміється його ре-

путація як позичальника, ступінь відповідаль-
ності за погашення боргу, чіткість його уявлення 
про мету кредиту, відповідність цієї мети кредит-
ній політики банку.

Здатність запозичувати кошти означає наяв-
ність у клієнта права подати заявку на кредит, 
підписати кредитний договір або вести перегово-
ри, дієздатність позичальника – фізичної особи.

Здатність заробляти кошти для погашення 
боргу в ході поточної діяльності визначається 
ліквідністю балансу, прибутковістю діяльності 
позичальника, його грошовими потоками.

Для такого критерію кредитоспроможності 
клієнта, як капітал, найбільш важливі два аспек-
ти оцінки: достатність капіталу (аналізується на 
основі вимог до мінімального рівня капіталу та 
коефіцієнтів фінансового левериджу), та ступінь 
вкладення власного капіталу в операцію кредиту-
вання (свідчить про розподіл ризику між банком і 
позичальником).

Під забезпеченням кредиту розуміється вар-
тість активів позичальника і конкретне вторинне 
джерело погашення боргу (застава, гарантія, по-
ручительство, страхування), передбачений у кре-
дитному договорі.

Умови, у яких відбувається кредитна операція 
(поточна або прогнозна економічна ситуація в 
країні, регіоні та галузі, політичні фактори), ви-
значають ступінь зовнішнього ризику банку.

Останній критерій – контроль, тобто законо-
давча основа діяльності позичальника, відповід-

ність характеру кредиту стандартам банку і орга-
нів нагляду.

Оцінка кредитоспроможності здійснюється 
до укладання кредитної угоди. Фахівець банку 
повинен ретельно проаналізувати персональні 
якості потенційного позичальника. Тут увага 
банку повинна зосереджуватися на таких мо-
ментах, як репутація, порядність і чесність, про-
фесійна здатність, матеріальна забезпеченість, 
ставлення до своїх зобов’язань перед іншими 
кредиторами в минулому.

Необхідно ретельно вивчити фінансовий стан 
позичальника, тобто його здатність своєчасно по-
вернути позику, вивчити фактори, які можуть 
спровокувати її неповернення.

Оцінка кредитоспроможності клієнта бан-
ком – це комплексна якісна оцінка, результат 
аналізу, в ході якого накопичується необхідна 
для прийняття рішення інформація. На основі 
зібраних відомостей банк приймає рішення про 
можливість видачі кредиту. Навіть якщо на да-
ному етапі клієнт є платоспроможним, але має 
погану кредитну історію, банк може відмовити 
йому в наданні кредиту, тому що його креди-
тоспроможності для банку є на низькому рівні 
[7, с. 31].

На сьогоднішній день серед Українських бан-
ків немає єдиної методики оцінки кредитоспро-
можності своїх позичальників. Критерії оцінки 
фінансового стану позичальника встановлюють-
ся кожним банком самостійно, його внутрішніми 
положеннями щодо проведення активних (кре-
дитних) операцій та методикою оцінки фінансо-
вого стану позичальника, з урахуванням резуль-
татів аналізу їх балансів, звітів про фінансові ре-
зультати і т. д. Фінансовий стан позичальника 
банк оцінює в кожному випадку укладання дого-
вору про здійснення кредитної операції.

Метою статті є аналіз оцінки кредитоспро-
можності шляхом визначення рейтингу пози-
чальника, яка передбачається Положенням НБУ 
«Про порядок формування та використання ре-
зерву для відшкодування можливих втрат за кре-
дитними операціями банків».

Результати дослідження. Положення НБУ 
«Про порядок формування та використання ре-
зерву для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями банків» передбачає 
оцінку кредитоспроможності шляхом визначен-
ня рейтингу позичальника, який визначається 
в балах. За результатами рейтингової оцінки, 
банки класифікують позичальників за класами: 
А, Б, В, Г, Д.

Клас «А» – фінансова діяльність добра, що 
свідчить про можливість своєчасного виконання 
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зобов’язань за кредитними операціями, зокрема 
погашення основної суми боргу та відсотків за 
ним відповідно до умов кредитної угоди; еконо-
мічні показники в межах установлених значень 
(відповідно до методики оцінки фінансового ста-
ну позичальника, затвердженої внутрішніми до-
кументами банку); кредитна історія позичальни-
ка – бездоганна. Одночасно можна зробити висно-
вок, що фінансова діяльність і надалі здійснюва-
тиметься на високому рівні.

Клас «Б» – фінансова діяльність позичальника 
цієї категорії близька за характеристиками до 
класу «А», але ймовірність підтримання її на цьо-
му рівні протягом тривалого часу є низькою. Не-
доліки в діяльності позичальників, які належать 
до класу «Б», мають бути лише потенційними. За 
наявності реальних недоліків клас позичальника 
потрібно знизити.

Клас «В» – фінансова діяльність задовільна і 
потребує більш детального контролю. Надхо-
дження коштів і платоспроможність позичальни-
ка свідчать про ймовірність несвоєчасного пога-
шення кредитної заборгованості в повній сумі і в 
строки, передбачені договором, якщо недоліки не 
будуть усунені. Одночасно спостерігається мож-
ливість виправлення ситуації і покращення фі-
нансового стану позичальника.

Клас «Г» – фінансова діяльність незадовільна 
(економічні показники не відповідають установ-
леним значенням) і спостерігається її нестабіль-
ність протягом року; є високий ризик значних 
збитків; ймовірність повного погашення кредит-
ної заборгованості та відсотків/комісій за нею є 
низькою.

Клас «Д» – фінансова діяльність незадовільна 
і є збитковою; показники не відповідають уста-
новленим значенням, кредитна операція не забез-
печена ліквідною заставою (або безумовною га-
рантією), ймовірності виконання зобов’язань по-
зичальником банку практично немає. До цього 
класу належить позичальник банку, що визнаний 
банкрутом в установленому чинним законодав-
ством порядку.

Положення НБУ «Про порядок формування та 
використання резерву для відшкодування можли-
вих втрат за кредитними операціями банків» ви-
значає обов’язковим облік наступних об’єктив-
них показників:

– платоспроможність;
– фінансова стійкість;
– рентабельність (у динаміці);
– оборот по рахунках;
– склад і динаміка дебіторської-кредиторської 

заборгованості.
Також можуть бути враховані такі суб’єктивні 

чинники, що характеризуються такими показни-
ками:

– ринкова позиція позичальника і його залеж-
ність від циклічних та структурних змін в еконо-
міці та галузі промисловості;

– ефективність управління позичальника;
– професіоналізм керівництва та його ділова 

репутація.
У той же час банки мають право самостійно:
– визначати додаткові критерії оцінки фінан-

сового стану позичальника;
– встановлювати нормативні значення та від-

повідні бали для кожного показника;
– визначати значимість кожного показника 

залежно від кредитної політики банку, особли-
востей клієнта (галузь економіки, сезонність ви-
робництва, обіговість коштів тощо), ліквідності 
балансу, становища на ринку тощо [8].

Головним джерелом інформації про фінансо-
вий стан потенційного позичальника є його звіт-
ність: баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про 
наявність майна, а також розрахунки певних по-
казників, зроблених на підставі цієї звітності. Але 
це не вичерпує усіх відомостей про клієнта. Є ще 
інші джерела, до яких належать архіви банку, ін-
формація від інших фінансово-кредитних уста-
нов, економічна преса тощо. Банк-кредитор має 
право запросити у клієнта список банків і фінан-
сових установ, з якими він і мав відносини в ми-
нулому. Тільки на підставі результатів ретельної 
аналітичної роботи банк робить висновки про 
здатність клієнта повертати борги, а отже, і про 
можливість укладання з ним кредитної угоди [9, 
с. 65–66].

Висновки та пропозиції. Таким чином, на 
підставі вище викладеного, можна зробити на-
ступні висновки. Банки отримують великий при-
буток від видачі кредитів, на підставі цього необ-
хідно ретельно проаналізувати кому з позичаль-
ників варто видавати кредит, а кому ні. Для цього 
здійснюється оцінка кредитоспроможності кож-
ного позичальника, тобто аналізується його фі-
нансовий стан.

У зв’язку з тим, що розвиток банківської систе-
ми України в останні роки характеризується дина-
мічним зростанням обсягів кредитного портфеля, 
це об’єктивно спричиняє зростання рівня кредит-
ного ризику. І цілком очевидно, що за такими умо-
вами банки змушені постійно вдосконалювати 
стратегію та тактику своєї кредитної діяльності. 
У зв’язку з цим актуальним в сучасних умовах є 
те, що банки мають право, у залежності від кре-
дитної політики банку, особливостей клієнтів, 
становища на ринку, самостійно встановлювати 
додаткові критерії оцінки фінансового стану по-



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

64

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

65

зичальника з метою зниження рівня кредитних 
ризиків і збільшення кредитного портфеля.
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АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
БАНКОЦЕНТРОВАНОЇ СИСТЕМИ АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНОГО ФІНАНСОВОГО 

МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
АНАЛИЗ ИНСТУЦИОНАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

БАНКОЦЕНТРОВАНОЙ СИСТЕМЫ АНТИЛЕГАЛИЗАЦИОННОГО ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА

ANALYSIS OF INSTITUTIONAL CAPACITY OF BANK-CENTERED SYSTEM 
OF ANTI-MONEY LAUNDERING FINANCIAL MONITORING

Проведено комплексний аналіз тінізації і криміналізації економіки України та інституційної спромож-
ності банкоцентрованого антилегалізаційного фінансового моніторингу запобігати даному явищу.

Ключові слова: «відмивання грошей», антилегалізаційний фінансовий моніторинг, тінізація, криміналізація, 
асиметрична поінформованість.

Проведен комплексный анализ тенизации и криминализации экономики Украины, а также институ-
циональной способности банкоцентрического антилегализационного финансового мониторинга предот-
вращать данное явление.

Ключевые слова: «отмывание денег», антилегализационный финансовый мониторинг, тенизация, кримина-
лизация, асимметричная информированность.

The complex analysis of shadowing and criminalization the economy of Ukraine and also the institutional abil-
ity bank-centered system of anti-money laundering financial monitoring to prevent the given phenomenon was 
carried out.

Key words: money laundering, anti-money laundering financial monitoring, shadowing, criminalization, asymmetric 
awareness.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день, 
«відмивання грошей» настільки тісно переплете-
не з легальним діловим середовищем, що контро-
лювати його практично неможливо, не говорячи 
вже про повне викорінення даної соціально-еко-

номічної деструкції. Глобалізація ринків і фінан-
сових потоків поєднується з феноменом їх віртуа-
лізації в основі якого лежать щоденні технологіч-
ні досягнення, зростання частки електронних 
грошей у розрахунках, інтернет-трейдинг, інтер-
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нет-банкінг, мобільні фінансові послуги, тощо. 
Вражаючим доказом фіктивності (у т. ч. неле-
гальності) глобальних фінансових ринків є цілий 
ряд індикаторів, зокрема:

– динаміка щодобового обороту міжнародно-
го валютного ринку складає майже 4 трлн доларів 
США, що в річному еквіваленті (250 робочих 
днів) складає 995 трлн доларів США і в 14 разів 
перевищує обсяг світового ВВП 2012 року [1];

– ринок деривативів, розмір якого в наші дні у 
12,5 разів перевищує обсяг світового ВВП, сягаю-
чи 900 трлн доларів США [2];

– зростання біржового індексу в економіці 
США, що досягнуло чергових історичних мак-
симумів у квітні 2013року, і це при відсутності 
реального економічного росту (з 2007 р. і доте-
пер) [3].

Нові інформаційні технології породжують 
нові види економічної діяльності, продукти і по-
слуги. Разом з тим, потрібно пам’ятати й про зво-
ротний бік такого типу економіки, який можна 
назвати економікою дезінформації, з новітнім тип 
нелегального підприємництва, що використовує 
дезінформацію для маскування нелегального 
змісту своєї діяльності.

В Україні, базовим інститутом стримування 
економіки дезінформації є інститут антилегаліза-
ційного фінансового моніторингу, діяльність яко-
го потребує суттєвих змін та вдосконалень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням здійснення фінансового моніторингу у 
ЗПВД/ФТ, присвячені праці таких зарубіжних вче-
них і практиків: В. М. Алієва, Б. Ангер, Дж. Вол-
кера, Н. М. Голованова, В. А. Зубкова, П. Квека, 
К. Коттке, Д. Масціандаро, В. Н. Мельникова, 
М. М. Прошуніна. Серед вітчизняних вчених і 
практиків варто виокремити праці: В. І. Антипо-
ва, О. І. Барановського, О. М. Бережного, Л. В. Бор-
ця, З. С. Варналія, С. Г. Гуржія, О. О. Глущенка, 
С. О. Дмитрова, А. В. Єжова, В. С. Зеленецького, 
В. Л. Комаровської, О. Є. Користіна, В. В. Лисен-
ка, Г. В. Ложкіна, С. Ю. Мироненка, В. А. Некра-
сова, В. А. Предборського, В. В. Спасєннікова, 
М. І. Флейчук.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на те, що окре-
мим аспектам стримування легалізації злочинних 
доходів приділена значна увага і вагома кількість 
наукових робіт та публікацій вітчизняних і зару-
біжних авторів, – на практиці відчувається гостра 
недостача досліджень, які б давали синтетичне 
розуміння даної проблематики. І починати по-
трібно з ідентифікаційних процедур та з проце-
дур посилених заходів обачності по відношенню 
до осіб, які є клієнтами банків, оскільки належне 

вивчення особи клієнта, ризик-орієнтоване його 
обслуговування є фундаментом оцінки ймовір-
ності проведення ним нетипових, підозрілих, не-
характерних, сумнівних фінансових операцій.

Мета статті. Проведення комплексного аналі-
зу тінізації і криміналізації економіки України та 
інституційної спроможності банкоцентрованого 
антилегалізаційного фінансового моніторингу за-
побігати даному явищу.

Результати дослідження. Американський вче-
ний-соціолог Джон Нейсбіт, окреслює два мега-
тренди глобальної парадигми сучасного розвит-
ку: 1) економіка фінансизується; 2) фінанси – ін-
формаціоналізуються [4]. Разом з тим, ми врахо-
вуємо біфуркаційні умови розвитку України та 
послідовно доводимо наявність специфічного на-
ціонального мегатренду: фінансово-економічна 
сфера України – криміналізується.

Аналіз щорічних звітів аналітичної групи на 
чолі з австрійським професором Ф. Шнайдером 
для МВФ та ООН свідчить, що з 1999 по 2005 
роки включно, понад 50 % ВВП України форму-
валося у тіньовому сегменті [5]. Узагальнені та 
зведені нами дані, одержані за опрацюванням зві-
тів Ф. Шнайдера показують, що за станом на кі-
нець 2005 року, рівень тінізації національної еко-
номіки на 21 % перевищував середньосвітовий та 
на 16,5 % середній рівень тінізації перехідних 
економік світу. Проведене нами, ранжування кра-
їн з перехідною економікою за рівнем її тінізації 
(з урахуванням даних 2006 та 2007 року), здійсне-
не за результатами опрацювання найактуальні-
шого звіту групи Ф. Шнайдера, опублікованого 
13.12.2010 р. виявило, що дані по тінізації еконо-
міки України були дещо скориговані у бік змен-
шення, що пояснюється удосконаленням методи-
ки розрахунку відповідного показника [6]. Однак, 
середній рівень тіні, що становить 50 % ВВП ви-
водить Україну на друге місце серед 21 країни з 
перехідною економікою та на 15-те місце серед 
162 країн світу, що є ілюстрацією надграничного 
рівня загроз з точки зору національної економіч-
ної безпеки.

Рис. 1. є графічною ілюстрацією розрахованої 
нами щільності розподілу ймовірностей показни-
ків тінізації національних юрисдикцій світу за 
період з 1999 по 2007 рік включно. З даного графі-
ку видно, що Україна знаходиться у правому 
хвості графіку нормального розподілу, що є ще 
одним свідченням анормальності ситуації, пов’я-
заної з тінізацією національної економіки.

Нами були екстрапольовані (за правилом ±3σ) 
дані про рівень тінізації національної економі-
ки, який визначається міжнародно-порівняльним 
методом Ф. Шнайдера, і визначено два потенцій-
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них сценарії для України (рис. 2). З ймовірністю 
99,74 % (за умови нормальності розподілу зна-
чень показників тінізації) можна стверджувати, 
що від 386 млрд грн до 1 трлн 38 млрд грн зна-
ходилось у тіні на кінець 2012 року. З високим 
рівнем достовірності апроксимації серединної 
лінії тренду можна стверджувати, що тінізація 
економіки України у 2012 році становила 42 % 
від ВВП (591,7 млрд грн).

Вищерозглянуті і проаналізовані показники, 
розраховані за допомогою методу динамічних 
мультиплікаторів (DYMIMIC) мають серйозний 
недолік, оскільки вказаний метод не враховує 
кримінальної (найбільш латентної, але й най-
більш небезпечної з суспільної точки зору) скла-
дової тінізації національних юрисдикцій.

Приблизні обсяги кримінальної тінізації на-
ціональної фінансово-економічної сфери можна 
оцінити на основі даних Державної служби фі-
нансового моніторингу України, аналіз яких до-
зволив зробити нам висновок про те, що кошти в 
обсязі 82 % вітчизняного ВВП та 271 % до Зведе-
ного бюджету України, мають ознаки протиправ-
ного (кримінального) джерела походження, місця 

знаходження та/або способу їх використання 
(рис. 3).

Важливим для розуміння наслідків відми-
вання нелегальних доходів для ВВП країни є до-
слідження проведене аналітичною групою на 
чолі з Бріджит Ангер для міністерства фінансів 
Нідерландів за 2006 рік [10]. Емпіричною базою 
аналізу слугували дані 15 країн-членів ЄС, а та-
кож США та Канади. Період аналізу – з 1995 по 
2000 рік включно. По сукупності показників мо-
делі було проведено 102 оцінки. Рівняння регресії 
вказаної аналітичної групи мало наступний ви-
гляд:

де C – константа;
GDPGR – зростання ВВП;
POPGR – зростання чисельності населення;
I/y – частка доходу, яка інвестується;
МL variables – незалежні змінні які характери-

зують відмивання доходів.

Рис. 1. Щільність розподілу ймовірностей рівнів тінізації економік світу

Джерело: розраховано авторами за даними [6].

Рис. 2. Прогнозні сценарії тінізації національної економіки

Джерело: розраховано авторами за даними [6].
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Результуючим висновком описаної регресійної 
моделі для 17 згаданих високо розвинутих країн є 
те, що відмивання нелегальних доходів уповіль-
нює темпи економічного зростання (темпи росту 
ВВП). Збільшення обсягу відмивання нелегаль-
них доходів на 1 млрд доларів США зменшує 
ВВП на 0,03–0,06 %.

У моделі аналітичної групи Б. Ангер викорис-
товувалися взаємозамінні незалежні змінні, серед 
них: кількість повідомлень, одержаних підрозді-
лом фінансової розвідки від фінансових установ 
про підозрілі операції клієнтів, кількість злочи-
нів вчинених і зареєстрованих у певній країні, 
тощо.

З огляду на те, що в Україні подібного роду до-
слідження не проводились жодного разу, а само-
стійне їх проведення ускладнене непублічністю 
(латентністю) необхідних статистичних даних, 
ми вирішили використати результати описаної 
регресійної моделі для апроксимації характерис-
тик впливу приросту операцій із відмивання до-
ходів та приросту злочинності на уповільнення 
темпів економічного зростання (темпів росту 
ВВП) та на мобілізацію доходів до Зведеного бю-
джету України. Результати наших розрахунків 
показані на рис. 4, 5.

З проведеного нами аналізу випливає, що за 
період з 2004 по 2011 рік включно, внаслідок при-
росту операцій із відмивання нелегальних дохо-
дів (у якості відповідного індикатора використані 
статистичні дані Держфінмоніторингу України 
про суми підозрілих фінансових операцій за по-
відомленнями СПФМ), Україна втратила від 61 
до 82 млрд грн ВВП (кумулятивно, наростаючим 
підсумком). Найбільш значними ці втрати були у 
2010 році – від 30 до 41 млрд грн лише в межах 
одного року. Відповідні апроксимовані середньо-

річні відсоткові втрати у Зведеному бюджеті 
України за доходами знаходились у межах від 0,8 
до 1,1 % недоодержаних доходів, причому най-
більш відчутними ці втрати були за результатами 
2010 року – від 2,9 до 3,8 %.

Втрати внаслідок приросту злочинності в 
Україні ми визначили за період з 2006 по 2011 рік 
включно (з огляду на відсутність доступу до по-
рівняльних статистичних даних на сайті МВС 
України за 2012 та за роки, які передували 2005-
му, ми використали статистику зареєстрованих 
заяв та повідомлень про злочини за період з 2005 
по 2011 роки включно у якості індикатора при-
росту рівня злочинності в Україні) Україна втра-
тила від 38 до 151 млрд грн ВВП (кумулятивно, 
наростаючим підсумком). Найбільш значними ці 
втрати були у 2010 та у 2011 році – від 10,5 до 
43 млрд грн у межах кожного року. Відповідні 
апроксимовані середньорічні відсоткові втрати у 
Зведеному бюджеті України за доходами внаслі-
док зростання рівня злочинності знаходились у 
межах від 0,7 до 2,8 % недоодержаних доходів, 
причому найбільш відчутними ці втрати були за 
результатами 2010 року – від 1 до 4 %.

Необхідно ще раз наголосити на тому, що від-
мивання доходів, одержаних злочинним шляхом 
слід розглядати виключно у взаємозв’язку із пре-
дикатними злочинами, які їм передують.

Вітчизняна система антилегалізаційного фінан-
сового моніторингу є банкоцентрованою, оскіль-
ки 97 % всіх фінансових трансакцій здійснюють-
ся в Україні через банки (рис. 6). А отже, саме 
банки, є основними об’єктами протиправного 
їх використання з огляду на те, що національна 
економіка має один з найвищих рівнів тінізації 
у світі.

Результати здійсненого нами кореляційного 

Рис. 3. Частка підозрілих ФО у ВВП та у Зведеному бюджеті України

Джерело: розраховано та складено авторами за [7–9].
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Рис. 5. Втрати у доходах Зведеного бюджету України 
внаслідок приросту відмивання доходів та приросту злочинності в Україні (%)

Джерело: розраховано та складено авторами за [7–9].

Рис. 4. Втрати в обсягах ВВП 
внаслідок приросту відмивання доходів та приросту злочинності в Україні (млрд грн)

Джерело: розраховано та складено авторами за [7–9].
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аналізу показників діяльності інституту антиле-
галізаційного фінансового моніторингу в Україні 
за 2003–2011 рр. наведені в табл. 1.

Рис. 6. Частка повідомлень за видами СПФМ 
за період з 2003 по 2012 р.

Джерело: розраховано та складено авторами за [7].

Таблиця 1
Результати кореляційного аналізу результативних показників 

антилегалізаційного фінансового моніторингу в Україні 
за 2003–2011 рр.

Джерело: розраховано та складено авторами за [7–9].

Умовні позначення до табл. 1
 Qp – кількість отриманих повідомлень від СПФМ;
 Sum (Qp) – сума операцій за повідомленнями (млн грн);
 Qpum/dum – кількість повідомлень СПФМ, які стали підставою для формування УМ (ДУМ);
 Qum l/o – кількість переданих до п/о УМ (узагальнених матеріалів);
 Qdum l/o – кількість переданих до п/о ДУМ (додаткових узагальнених матеріалів);
 Q um+dum – усього переданих до п/о УМ і ДУМ;
 dum/um – частка ДУМ в сукупності переданих до п/о УМ (ДУМ);
 Sum (um+dum) – сума підозрілих операцій за УМ і ДУМ (млн грн);
 GDP – ВВП (млрд грн);
 AgrBud – зведений бюджет України за доходами (млрд грн);
 Ccase (um) – кількість кримінальних справ, які порушені за УМ, або в яких використовуються УМ;
 Ccourt (um) – кількість кримінальних справ, спрямованих до суду;
 Qconvict – кількість кримінальних справ, розглянутих судом (винесено обвинувальний вирок або прийнято 
   інше рішення за нереабілітуючими обставинами)

Потребує серйозного удосконалення практика 
подальшого (державно-правоохоронного) відпра-
цювання сигналів, виявлених на рівні СПФМ, 
оскільки відповідні взаємозв’язки між показника-
ми первинного виявлення (Sum (Qp)) та подаль-
шої інкримінації виявленого (Qpum/dum, Qum l/o, 
Qdum l/o, Q um+dum, dum/um, Sum (um+dum)) є 
дуже слабкими.

Висновки та пропозиції. Україна є однією з 
найбільш тінізованих країн світу, а аналіз да-
них Державної служби фінансового моніторингу 
України дозволяє констатувати зростаючі загрози 
кримінальної тінізації. Проведений нами аналіз 
свідчить про значні втрати ВВП та доходів Зведе-
ного бюджету України з 2004 по 2011 рік включно 
внаслідок приросту операцій із відмивання неле-
гальних доходів та приросту злочинності в Украї-
ні. Також ми виявили дуже слабкий зв’язок між 
показниками первинного виявлення підозрілих 
фінансових трансакцій та подальшої інкримінації 
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виявленого, що свідчить про те, що практика по-
дальшого опрацювання первинних даних потре-
бує серйозного вдосконалення.

З огляду на зазначене вище, опис проблем, на 
вирішення яких мають бути спрямовані зусилля 
учасників взаємодії та інформаційного обміну в 
рамках системи антилегалізаційного фінансового 
моніторингу в Україні, можна викласти у наступ-
ній послідовності:

1) виявлення і типологізація ключових фінан-
сово-господарських та інших нелегальних схем 
формування кримінальних джерел капіталу та їх 
подальшої легалізації (відмивання) доходів;

2) конкретизація ознак і формалізація критері-
їв оцінювання ризику легалізації доходів, отри-
маних злочинним шляхом;

3) інтеграція інформаційних потоків та пред-
ставників інституцій влади з метою запобігання 
процесам формування і подальшої легалізації до-
ходів, одержаних злочинним шляхом;

4) ініціювання міжвідомчих програм форму-
вання додаткових інформаційних каналів для 
підвищення ефективності нагляду, контролю і 
аудиту в рамках стримування вчинення нелегаль-
ної діяльності;

5) створення ефективних механізмів моніто-
рингу потенційних джерел формування і легалі-
зації доходів, одержаних злочинним шляхом за 
зведеними даними державних інституцій – учас-
ників взаємодії та інформаційного обміну;

6) ідентифікація груп ризику і суті ризику 
формування та легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом за видами економічної діяль-
ності і за типами суб’єктів найбільш поширених 
предикатних злочинів;

7) запровадження механізму зворотного 
зв’язку і взаємного контролю реалізації інформа-
ції про виявлені джерела кримінальних доходів, 
способи їх легалізації і стримування даних 
явищ;

8) створення оперативно-розшукової характе-
ристики злочинів, предикатних до легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом на базі узагальнення масиву реалізова-
них оперативно-розшукових справ і розглянутих 
судами кримінальних справ;

9) збір, аналіз та узагальнення спеціальних ін-
дикаторів-ознак у розрізі всіх можливих сфер 
одержання злочинних доходів (торговельно-про-
мислової, фінансово-кредитної, загально-кримі-
нальної), необхідних для формування типових 
версій фінансових розслідувань;

10) методологічне забезпечення проведення 
повнофункціонального оперативно-економічного 
і економіко-криміналістичного аналізу в рамках 

пошуково-аналітичної діяльності, спрямованої 
на інформаційне забезпечення діяльності, пов’я-
заної із пошуком ознак економічних злочинів, 
а також визначення складу економічної інформа-
ції (у вигляді облікових документів, бухгалтер-
ських записів і т. п. слідів), в яких закономірно 
мають бути відображені фінансові операції, вико-
нувані на різних етапах відмивання злочинних до-
ходів (розміщення; розшарування; інтеграція) – 
основа формування доказової бази в межах фі-
нансових розслідувань.

На наш погляд, вирішення вищевказаних про-
блем може стати вагомим підґрунтям підвищен-
ня ефективності та результативності системи 
антилегалізаційного фінансового моніторингу в 
Україні, а також запорукою розробки, впрова-
дження і подальшого поширення цілісного комп-
лексу заходів аналітичного і оперативно-розшу-
кового характеру, який сприятиме переходу від 
традиційної протидії і боротьби із наслідками 
суспільно-небезпечних протиправних діянь до 
стратегії проактивного запобігання і системної 
нейтралізації кримінально-ємних елементів фі-
нансово-господарської діяльності.
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PROSPECTS OF INTRODUCTION OF INFORMATION SYSTEMS 
AND TECHNOLOGIES FOR AUTOMATION OF ACCOUNTING 

AT THE ENTERPRISES OF TRADE SECTOR OF UKRAINE

Розглянуто впровадження інформаційних систем і технологій автоматизації бухгалтерського обліку 
підприємствами України на прикладі торгівельної галузі, поняття та ознаки комп’ютерних мереж, осо-
бливості функціонування інформаційних систем управління торговельною діяльністю.
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Рассмотрено внедрение информационных систем и технологий автоматизации бухгалтерского учета 
предприятиями Украины на примере торговой отрасли, понятие и признаки компьютерных сетей, осо-
бенности функционирования информационных систем управления торговою деятельностью.
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Considered the introduction of information systems and technologies for automation of accounting of enter-
prises of Ukraine on the example of the trading industry, the concept and characteristics of computer networks, 
especially the functioning of the information systems of management of trade activities.
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Характерною ознакою будь-якої інформацій-
ної системи є технологія перетворення інформа-
ції від первинної до результатної.

Постановка проблеми. Визначальною рисою 
сучасного етапу розвитку економіки є застосу-
вання інформаційних мережевих технологій, що 
знайшло своє теоретичне обґрунтування у розви-
тку теорії постіндустріального, інформаційного 
суспільства. Особливістю нової економічної ре-

альності є те, що запорукою господарського успі-
ху стають гнучкість і рухливість інформаційних 
мереж, інноваційні прориви, винаходи, що про-
дукуються знаннями [1, с. 139].

У повній мірі це стосується інформаційної 
системи, що забезпечує управління будь-яким 
господарським суб’єктом, якою є бухгалтерський 
облік. Останнім часом підприємства активно ви-
користовують комп’ютерні мережі, які створю-
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ють єдиний інформаційний простір для користу-
вачів, забезпечують функціонування автомати-
зованих робочих місць спеціалістів, у тому числі 
й бухгалтерів. Впровадження інформаційних 
систем і технологій часто вимагає повної пере-
будови організації управління підприємством, 
раціоналізації його структури, систематизації 
інформаційних потоків, які циркулюють систем-
ними каналами.

Не можна також обійти увагою питання науко-
вої обізнаності бухгалтерських працівників у га-
лузі сучасних інформаційних технологій, що ви-
никає внаслідок певного міждисциплінарного 
розриву в підготовці фахівців-економістів та спе-
ціалістів-розробників програмного забезпечення. 
Подібне протиріччя може бути подолане розумін-
ням фахівців з бухгалтерського обліку принципів 
дії сучасних інформаційних технологій, алгорит-
мів обробки облікової інформації, їх залученням 
до процесів автоматизації обліку, впровадження 
сучасних інформаційних систем на підприємстві, 
вміння бухгалтерів ставити завдання перед про-
грамістами-розробниками інформаційних техно-
логій, налагоджувати та контролювати раціо-
нальний обліковий процес на підприємстві.

Аналіз останні досліджень та публікацій. 
Питання автоматизації бухгалтерського обліку 
на базі сучасних інформаційних технологій, роз-
витку та впровадження комп’ютерних інформа-
ційних систем бухгалтерського обліку підприєм-
ствами України досліджували вчені М. М. Бень-
ко, М. Т. Білуха, О. М. Брадул, В. П. Завгородній, 
А. Г. Загородній, С. В. Івахненков, Т. А. Писарев-
ська, К. І. Редченко, В. В. Сопко, В. Д. Шквір та ін.

Крім того, представники фірм-розробників 
програмних продуктів також сприяють просу-
ванню знань щодо ідеології побудови сучасних 
інформаційних систем, їхніх можливостей та 
перспектив розвитку інформаційних технологій.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак розвиток науково-тех-
нічного прогресу, поширення впливу інформа-
ційних технологій на економічні процеси, зрос-
тання ролі економічної інформації та поява такого 
поняття як інформаційний ресурс підприємства, 
обумовлює актуальність питань впливу інформа-
ційних технологій на бухгалтерський облік, який 
є основним генератором економічної інформації 
на підприємстві. Інформація, яку формує бухгал-
терський облік стає основою для прийняття 
управлінських рішень як всередині підприємства, 
так й поза нього.

Тому на нашу думку є корисними наукові по-
шуки щодо теорії та практики впровадження та 
застосування інформаційних систем бухгалтер-

ського обліку в організаціях та підприємствах 
різних галузей народного господарства України.

Метою статті є дослідження застосування та 
впровадження облікових інформаційних систем 
на базі мережевих технологій підприємствами 
торгівельної галузі України.

Результати дослідження. Характерною осо-
бливістю діяльності будь-якого підприємства 
торгівлі є велика кількість однотипних операцій 
та обробка значних обсягів інформації, необхід-
ність ведення кількісно-сумового обліку, що 
ускладнює а іноді й унеможливлює процес управ-
ління без використання сучасних інформаційних 
систем та технологій.

Інформаційне забезпечення ведення бухгал-
терського обліку поряд з іншими функціями 
управління є метою створення автоматизованої 
системи бухгалтерського обліку торгівельного 
підприємства. Прагнення до отримання необхід-
ної якісної інформації щодо товарних запасів, 
оптимізації торгово-технологічних процесів, 
зменшення можливих помилок персоналу при об-
робці документів, підвищення продуктивності 
праці працівників всіх рівнів і як результат – 
більш якісне обслуговування покупців, обумов-
лює активне впровадження автоматизованих ін-
формаційних систем на підприємствах торго-
вельної галузі України.

З метою дослідження цього процесу було про-
аналізовано динаміку інформатизації україн-
ських підприємств за період 2005–2011 рр., роз-
глянуто найбільш поширені програмні продукти, 
які впроваджують підприємства торгівлі.

Динаміку витрат на інформатизацію україн-
ських підприємств, у тому числі підприємств 
торгівельної галузі за період 2005–2011 рр. проі-
люстровано на рис. 1.

До витрат на інформатизацію відносяться ін-
вестиції на обчислювальну техніку (комп’ютери, 
периферійні пристрої), засоби дротового зв’язку 
(оптико-волоконні кабелі); витрати на програмне 
забезпечення та витрати на послуги сторонніх 
підприємств в сфері інформатизації (розробка, 
впровадження та подальше обслуговування ін-
формаційної системи, навчання працівників, ви-
трати за користування Internet-зв’язком тощо).

Склад витрат на інформатизацію в торгівель-
ній галузі представлено на рис. 2.

Якщо дослідити зміну в структурі витрат на 
інформатизацію у 2011 р. порівняно з 2005 р., 
можна побачити, що наприкінці досліджуваного 
періоду найбільшу частку складають витрати на 
послуги сторонніх фірм, у той час як у 2005 р. 
більший відсоток припадав на придбання обчис-
лювальної техніки.
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Рис. 1. Витрати підприємств України на інформатизацію за 2005–2011 рр. 
[за даними Державної служби статистики]

Рис. 2. Склад витрат підприємств торгівлі України на інформатизацію за 2005–2011 рр.
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Це є свідченням того, що все більше підпри-
ємств торгівлі впроваджують складні інформа-
ційно-облікові системи, інформаційні мережеві 
технології, які потребують висококваліфіковано-
го супроводу на всіх етапах існування, залучення 
спеціалізованих фірм для їх обслуговування.

Сучасний етап розвитку автоматизованих сис-
тем бухгалтерського обліку характеризується 
створенням комп’ютерної інформаційної техно-
логії на базі децентралізованої обробки бухгал-
терських завдань.

Основу сучасних інформаційних технологій 
складають наступні технічні досягнення:

– створення нового середовища накопичення 
інформації на машинних носіях (магнітні стрічки, 
мікроформи, магнітні диски, флеш-карти тощо);

– розвиток засобів зв’язку, що дає змогу до-
ставляти та отримувати інформацію практично 
з любої географічної точки майже без обмежень 
у часі;

– можливість автоматизованої обробки ін-
формації за допомогою комп’ютера за визначеним 
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алгоритмом (сортування, класифікація, подання 
у потрібній формі) [4, с. 63].

Комп’ютеризація бухгалтерського обліку до-
зволяє розширити межі можливостей бухгалтер-
ського обліку. Перш за все мова іде про подолання 
такого технічного дефекту як недостатня опера-
тивність та ретроспективність бухгалтерської ін-
формації. Технічні можливості дозволяють ско-
ротити час відображення впливу господарського 
факту, дані якого зафіксовано у первинному до-
кументі, на показники бухгалтерської звітності 
до однієї секунди. Менеджери підприємства мо-
жуть побачити й обумовлену цією зміною дина-
міку результатів аналізу даних звітності.

Сукупність комп’ютерів і терміналів, які з’єд-
нані за допомогою каналів зв’язку у єдину систе-
му, що задовольняє вимогам розподіленої оброб-
ки даних, утворюють комп’ютерну мережу, що 
забезпечує ефективне використання інформацій-
но-обчислювальних ресурсів підприємства.

Комп’ютерна мережа кардинально змінює тех-
нологічне середовище інформаційної системи 
бухгалтерського обліку, вона дозволяє створю-
вати єдиний інформаційний простір інформа-
ційної системи на базі даних бухгалтерського 
обліку; здійснювати інтеграцію розподілених 
обчислювальних ресурсів мережі (даних, про-
грам, обладнання); застосовувати спеціалізоване 

обладнання (спеціалізовані АРМ), що сприяє 
ефективності його експлуатації; підвищувати 
якісні характеристики управляючої інформації 
(оперативність, актуальність, повнота, достовір-
ність, точність).

Комп’ютерні мережі є сполучною ланкою між 
комп’ютерами, базами даних, терміналами ко-
ристувачів. Вони класифікуються за ознаками, 
що наведені на рис. 3 [2, с. 119].

Основною відмінною характеристикою ло-
кальної мережі підприємства є швидкість переда-
чі інформації, яка зростає в міру росту швидкодії 
найпоширеніших комп’ютерів.

На відміну від повільних глобальних мереж, 
швидкість обміну інформацією між функціональ-
ними додатками у локальній мережі практично 
непомітна для користувача.

Можна навіть уявити, що комп’ютери, з’єдна-
ні локальною мережею, є одним віртуальним 
комп’ютером, який здатний забезпечувати всіх 
користувачів, причому доступ до ресурсів такого 
віртуального комп’ютера не менш зручний, ніж 
до ресурсів кожного окремого комп’ютера.

Одним з ресурсів, які можуть використовують 
користувачі локальної мережі, є доступ до гло-
бальної мережі. Однак характер інформаційного 
потоку, принципи організації обміну інформа-
цією та режими доступу всередині локальної ме-

Рис. 3. Класифікація комп’ютерних мереж
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режі значно відрізняються від тих, що прийняті у 
глобальній.

Інформаційній мережевої технології прита-
манні такі поняття, як абонент, сервер, клієнт.

Абонентом (вузлом) мережі називають під-
ключений пристрій, який приймає участь в ін-
формаційному обміні. Найчастіше абонентом 
мережі є комп’ютер, але також ним може бути 
іншій периферійний пристрій, прямо підключе-
ний до мережі. Окрім комп’ютерів абонентами 
локальної мережі торгівельного підприємства 
можуть бути сканери штрих-кодів, принтери, ка-
сові апарати, електронні ваги, зчитувачі RFID-
меток, пристрої для зчитування магнітних кар-
ток, дисплеї покупця.

Абонент (вузол), що надає свої ресурси іншим 
абонентам мережі, але сам не використовує їхні 
ресурси, називається сервером. Виділений (dedica-
ted) сервер забезпечує виключно мережеві завдан-
ня. Невиділений сервер крім обслуговування ме-
режі може виконувати й інші завдання.

Клієнт – це абонент мережі, який використо-
вує мережеві ресурси, але свої ресурси в мережу 
не віддає. Комп’ютер-клієнт, що використовує 
мережеві ресурси, називають робочою станцією.

Інформаційні мережі підприємства забезпечу-
ють наступні переваги в порівняні з колишніми 
центральними обчислювальними вузлами (цен-
трами): отримання в розпорядження користувача 
усіх ресурсів інформаційної системи; значна су-
купна потужність мережі; можливість наближен-
ня до місця виникнення господарських подій, і як 
наслідок – децентралізація обліку; достатні пара-
метри надійності та якості задоволення інформа-
ційних потреб користувачів; можливість роботи 
на автоматизованому робочому місці неспеціаліс-
ту з програмування.

Інформаційні системи, що здатні забезпечува-
ти функціонування комп’ютерної мережі підпри-
ємства прийнято класифікувати за різними озна-
ками: за розміром торговельного підприємства, 
за вартістю впровадження, залежно від рівнів 
управлінських завдань, які здатні розв’язувати ті 
чи інші програмні продукти. Відносно останньо-
го критерію їх можна поділити на управлінські 
інформаційні системи, програми комплексної ав-
томатизації обліку, програми з автоматизації тор-
гівельної діяльності.

Серед управлінських інформаційних систем, 
що застосовуються підприємствами торгівельної 
галузі України, найбільш поширеними є: «Парус-
Підприємство 8.5» (Корпорація Паpус, Україна, 
1990 р.), яка здатна підтримувати стандарт CRM 
«Управління взаєминами з клієнтами»; «1С: Під-
приємство 8.0» (Фірма «1С», Росія, 1991 р., Центр 

розробки тиражних рішень «АБИ», Україна), до 
якого входить прикладне рішення для автомати-
зації оперативного та управлінського обліку, ана-
лізу і планування торгівельних операцій «1С:
Підприємство 8. Управління торгівлею»; «Облік 
ERP» (АО «Банкомсвязь», Україна 1993 р.) зокре-
ма прикладне рішення «Облік WMS» управління 
складами (управління топологією складу, пара-
метрами товарної номенклатури, планування 
складських операцій, управління ресурсами).

До програм комплексної автоматизації обліку 
можна віднести програми: «1С: Підприємство 
7.7», яка функціонує в локальній обчислювальній 
мережі під керуванням мережевих операційних 
систем Windows і Novel; універсальна програма 
«Инфо-Бухгалтер» (Фірма «Инфо-Бухгалтер», 
Росія, 1990 р.), в якій передбачена робота з розпо-
діленими інформаційними базами; програма 
«БЭСТ-4» (Росія, 1990 р., власне представництво 
в Україні), яка містить набір взаємопов’язаних 
модулів зокрема модулі «Управління продажа-
ми», «Касовий програмний модуль» та забезпечує 
обслуговування до 100 АРМ; програма «ПАРУС-
Бухгалтерія» (Корпорація Парус, Україна, 1990 р.), 
яка власне є програмним модулем повнофункціо-
нальної системи «ПАРУС-Підприємство 7» для 
автоматизації усіх облікових і управлінських за-
дач для підприємств малого і середнього бізнесу 
та містить прикладні рішення «ПАРУС-Магазин» 
(Модулі ПАРУС-Реализація і склад). Особливіс-
тю зазначених програм є інтеграція з торговим 
обладнанням: сканерами штрих-кодів, електро-
нними вагами, фіскальними реєстраторами, яку 
забезпечує мережева версія програми.

Останнім часом у зв’язку із розвитком торго-
вельних мереж з’являються програми з управлін-
ня торговельною діяльністю, які здатні розв’язу-
вати функціональні завдання з управління асор-
тиментом, закупками, ціноутворенням, акціями, 
товарними запасами, розрахунками з контраген-
тами, здійснювати експорт даних в бухгалтерські 
та інші системи (для оптової та роздрібної торгів-
лі), управління торговою залою, локальним до-
кументообігом, торгівельним обладнанням. Про-
грами з управління торговельною діяльністю 
здатні інтегруватися з системами відеоспостере-
ження, платіжними та банківськими системами 
(роздрібна торгівля). За даними виробників про-
грамного забезпечення, найбільш поширеними з 
них є програмні продукти: ПС «Спрут» (Вімас 
Технології, Україна, 1996 р.), HIT («ИКС-Маркет», 
Україна, 1995 р.), POS Expert Linux Pro System 
Group (Росія, 2004 р.).

Слід зазначити, що програмне забезпечення 
цього класу розробляється двох видів: beck-offise 
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і front-offise. Beck-offise – це програми автомати-
зації бухгалтерського обліку товарних операцій в 
оптовій та роздрібний торгівлі, починаючи з над-
ходження товарів на склад підприємства, перемі-
щення на складі, формування ціни продажу і за-
кінчуючи її реалізацією.

Front-offise – є комплексом програмних про-
дуктів, що охоплюють увесь контур управління 
торговельною залою: «Касовий контур» забезпе-
чує роботу місця касира, «Контур вагового об-
ладнання» дозволяє з’єднати вагові відділки в 
єдиний інформаційний простір підприємства, 
«Контур відео контролю касирів» призначений 
для ведення відеоархіву дій касирів тощо [6].

Серед чинників, що спонукає підприємства 
торгівлі активніше впроваджувати інформаційні 
мережеві технології слід зазначити повсюдне 
впровадження штрихового кодування – методу 
якій дозволяє передавати інформацію про товар-
но-матеріальні цінності при переміщенні від ви-
робника до споживача за допомогою штрихового 
коду – комбінації послідовно розташованих па-
ралельних темних та світлих смуг, розміри та 
розташування яких встановлені певними прави-
лами.

Із вступом України в 1994 р. до Європейської 
асоціації товарної нумерації -EAN International, 
штрихові коди товарам відповідно до чинних 
ДСТУ, нормативних документів Міністерства зо-
внішніх економічних зв’язків і торгівлі України, 
присвоює асоціація «ЄАН-Україна» [7].

Подальший прогрес у застосуванні бездрото-
вого зв’язку призвів до появи на підприємствах 
оптової та роздрібної торгівлі систем радіочас-
тотної ідентифікації – RFID (від англ. Radio Fre-
quency Identification). Принцип дії RFID-техноло-
гії ґрунтується на дистанційному зчитуванні та 
ідентифікації даних, що були нанесені за допомо-
гою радіосигналу, та зберігаються в транспондері 
(або RFID-метці). Елементами систем радіочас-
тотної ідентифікації є зчитувальний пристрій, 
здатний сприймати радіосигнал визначеної час-
тоти та пасивна RFID-метка – носій інформації, 
який активізується при отриманні електромагніт-
ного сигналу від зчитувального пристрою (риде-
ра). Зчитувальний пристрій може бути як постій-
но з’єднаний з автоматизованою системою обліку, 
так й працювати автономно.

Функція RFID-метки ідентична штрих-кодо-
вої етикетці, однак для зчитування її даних не 
потрібна пряма видимість метки, їй достатньо 
опинитися у зоні реєстрації сигналу.

Підприємства, що впроваджують у свою ді-
яльність системи радіочастотної ідентифікації, 
приваблюють наступні переваги:

– можливість зберігання більшого обсягу да-
них ніж у штрих-коді;

– можливість багаторазового доповнення да-
них або зміни запису в RFID-метці на відміну від 
незмінних даних у штрих-коді;

– можливість сприйняття даних з більшої від-
стані (до декількох сотень метрів);

– можливість сприймати інформацію з декіль-
кох меток одночасно, тоді як штрих-сканер може 
одночасно сканувати лише один штрих-код;

– стійкість до впливу оточуючого середови-
ща, оскільки пасивні метки мають практично не-
обмежений термін експлуатації;

– високий ступінь безпеки як самої метки, яка 
отримує незмінне число-ідентифікатор при її ви-
готовленні, так й даних, які можна шифрувати та 
захищати паролем їхню передачу;

– можливість запобігання крадіжок в торговій 
залі, на складі;

– можливість більш раціонального викорис-
тання людської праці, прискорення процесу ін-
вентаризації.

Однак впровадження подібних новацій не об-
межується лише операціями з обліку товарів. 
Автоматизація розрахункових операцій через 
встановлені в торгової залі реєстратори розра-
хункових операцій дозволяє без участи касира 
оформляти покупку, використовуючи безпровід-
ний механізм ідентифікації товарів. А за допомо-
гою термінала, приєднаного до сервера, можна 
повністю автоматично враховувати знижки і на-
цінки на кожний вид товару, провести інкасацію 
каси та сформувати звіти про рух грошових ко-
штів за бажаний період [5].

Останнім часом все більш популярним стає 
придбання товарів і послуг в системі електро-
нної комерції. Електронна комерція – це будь-
яка форма ведення бізнесу, в якій взаємодія між 
контрагентами відбувається за допомогою елек-
тронних засобів. Інструменти, якими підприєм-
ство користується для реалізації подібних ко-
мерційних операцій, умовно поділяється на такі 
групи; Спеціалізоване програмне забезпечення, 
власне Internet-магазин, шлюз у систему елек-
тронного обміну даними, сервер електронних 
платежів [3, с. 54].

Висновки і пропозиції. Ефективна господар-
ська діяльність в умовах сучасної економіки ви-
магає вчасного отримання достовірної інформа-
ції, яку здатні генерувати системи бухгалтерсько-
го обліку підприємств. Наявність конкурентного 
середовища, що є ознакою ринкової економіки, 
зумовлює необхідність оперативного отримання 
облікових даних та їх прискореної аналітичної 
обробки для потреб управління. Розв’язання цих 
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завдань можливе завдяки застосуванню в обліку 
сучасних інформаційних систем.

Отже, економічний чинник є тим визначаль-
ним фактором, що обумовлює перспективи впро-
вадження інформаційних систем бухгалтерського 
обліку та сучасних інформаційних технологій.

Основою сучасних інформаційних технологій є 
новітні технічні досягнення: створення середови-
ща накопичення інформації на машинних носіях; 
розвиток засобів зв’язку, що дає змогу доставляти 
та отримувати інформацію практично з будь-якої 
географічної точки майже без обмежень у часі; 
здатність сприймати закодовану інформацію про 
товар за допомогою радіочастотної ідентифікації; 
можливість автоматизованої обробки інформації 
за допомогою комп’ютера за визначеним алгорит-
мом. Розвиток науково-технічного прогресу, що 
призводить до появи нових технологічних засобів, 
здешевлення персональних комп’ютерів та інших 
пристроїв, конкуренція на ринку програмного за-
безпечення, також сприяють більш інтенсивному 
їх впровадженню.

В крупних торгових центрах (магазинах роз-
дрібної торгівлі) пріоритетним є застосування 
спеціалізованих інформаційних систем, що забез-
печують набір функцій управління торговельною 
діяльністю. Це обумовлено специфікою торгівлі 
(самообслуговування покупців), коли поряд з по-
током товарів циркулює людський потік та гро-
шовий потік. Прагнення до залучення покупців в 
тому числі їх якісним обслуговуванням, завдяки 
налаштованої інформаційної системі втілюються 
в конкурентні переваги підприємства торгівлі.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМКЕ1

METHODOLOGICAL BASIS 
FOR IDENTIFICATION POTENTIAL CLUSTERS IN ECONOMICS

В статье рассматривается методический подход к идентификации потенциальных кластеров в регио-
нальной экономике. В этой методике используются элементы методических подходов к выявлению кла-
стеров М. Портера в американской (в 1990 году) и канадской (в 1997 году) экономических системах, однако 
предложенная нами методика по ряду компонентов существенно от них отличается и поэтому содержит 
элементы научной новизны. Представленная методика апробирована в экономике регионов Центрально-
го Черноземья России. В частности, для Белгородской области выявлены 36 видов экономической дея-
тельности, на базе которых возможно формирование кластеров. Определены пять потенциальных кла-
стеров, в которых задействовано 26,7 % от общей численности занятых в экономике области: агропро-
мышленный, добывающей, металлургической промышленностей, по производству машин и оборудова-
ния и строительный кластеры. Использование предложенной методики позволит более эффективно 
проводить кластерную политику в регионах.

Ключевые слова: идентификация потенциальных региональных кластеров, региональная экономика, геогра-
фическая концентрация.

The paper proposes method for identifying potential clusters in the regional economy. The method is based on 
the approach to the identification of clusters by M.Porter in U.S. (in 1990) and Canada (in 1997) economies. The 

© Павлов К. В., Растворцева С. Н., Череповская Н. А., 2013

1 Исследование поддержано грантом РФФИ. Проект No 12-06-31155.
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Постановка проблемы в общем виде. В на-
стоящее время в развитых странах кластерный 
подход рассматривается в качестве одного из са-
мых эффективных путей развития регионов и 
национальной экономики в целом. Здесь кластер-
ная стратегия является одним из самых востребо-
ванных инструментов государственной политики 
повышения конкурентоспособности. Вместе с 
тем, в Российской Федерации кластерный подход 
пока еще не используется должным образом. По-
этому необходимо разработать принципы и мето-
ды по внедрению данного подхода в развитии 
российской экономики, как в целом, так и в ее от-
дельных регионах.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Термин «кластер» стал особенно популярен 
еще в конце 70-х годов XX века. Отцом кластер-
ного подхода принято считать Майкла Портера, 
профессора Гарвардского Университета США. 
Он считает, что наиболее конкурентоспособные 
отрасли развиваются по принципу кластеров, а 
поддержка создания таких структур повышает 
конкурентоспособность большей части компаний 
в кластерах и национальной экономики в целом. 
Проанализировав конкурентные возможности 
более 100 отраслей в 10 странах, М. Портер при-
шел к выводу, что наиболее конкурентоспособ-
ные транснациональные компании обычно не 
разбросаны бессистемно по разным странам, а 
имеют тенденцию концентрироваться в одной 
стране, а иногда даже в одном регионе этой стра-
ны. Объясняется это тем обстоятельством, что 
одна или несколько фирм, достигая высокого 
уровня конкурентоспособности на мировом рын-
ке, распространяют свое положительное влияние 
на ближайших поставщиков, потребителей и кон-
курентов. Успехи же окружения, в свою очередь, 
оказывают влияние на дальнейший рост конку-
рентоспособности данных компаний. В результа-
те такого взаимовыгодного сотрудничества и 
формируются кластеры – сообщества фирм, тес-
но связанных отраслей, взаимно способствую-
щих росту конкурентоспособности друг друга.

Под кластером следует понимать группу гео-
графически соседствующих взаимосвязанных 
компаний – поставщиков, производителей, по-
средников и связанных с ними организаций (об-
разовательные заведения, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские учреждения, ор-

ганы государственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих друг друга. Таким 
образом, под кластером понимается сеть незави-
симых производственных и сервисных фирм, 
включая их поставщиков, создателей технологий 
и инжиниринговых компаний, связующих ры-
ночных институтов (брокеры, дилеры, консуль-
танты) и потребителей, взаимодействующих друг 
с другом в рамках единой цепочки создания стои-
мости. Таким образом, главной особенностью 
кластера является его инновационная ориентиро-
ванность. По смыслу кластер близок термину 
«территориально-производственный комплекс», 
который предложил экономико-географ Н. Н. Ко-
лосовский еще в условиях плановой экономики 
СССР.

Обычно выделяют три вида кластеров: 1) ре-
гиональные (регионально-ограниченные объеди-
нения вокруг научного или промышленного цен-
тра); 2) вертикальные (объединения внутри 
одного производственного процесса, например, 
цепочка «поставщик – производитель – сбыто-
вик – клиент»); 3) горизонтальные (объединение 
различных отраслей промышленности в один 
мегакластер, например, «химический кластер» 
или на еще более высоком уровне агрегации – 
«агропромышленный кластер»). Таким образом 
главным признаком кластеров, несмотря на воз-
можные различия между ними, является объеди-
нение нескольких отдельных элементов в единое 
целое для реализации поставленных задач, до-
стижения совместной цели, а также решения об-
щих проблем. Одним из главных отличий и одно-
временно преимуществ кластеров над другими 
примерами интеграции можно считать эффектив-
ное объединение в границах кластера процессов 
сотрудничества и конкуренции, что дает возмож-
ность выводить всех участников такого рода объ-
единения на качественно новый уровень разви-
тия. Кластер оперяется на интеграцию, при кото-
рой происходит перераспределение ресурсов 
между предприятиями, которые взаимодейству-
ют таким образом, что бы их деятельность была 
взаимовыгодной. При этом имеется в виду не 
только пространственная, но и технологическая 
близость. Иначе говоря, кластеры можно считать 
одной из наиболее эффективных интегрирован-
ных интеграционных структур.

presented method has been tested in the economy of the Central Black Soil regions of Russia. In particular, in 
Belgorod region we identified 36 types of economic activity, which could be integrated in clusters. It was Identified 
five potential clusters, which involved 26.7% of the total regional employment: agriculture, mining, metallurgy, 
production of machinery and equipment and building clusters. Using the proposed method will be useful for ef-
fective cluster policy in regions.

Key words: identification of potential regional clusters, regional economics, geographic concentration.
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Постановка задачи. Таким образом, кластеры 
направлены на достижение следующих целей:

– повышение конкурентоспособности участ-
ников кластера за счет внедрения новых техно-
логий;

– консолидированное лоббирование интере-
сов участников кластера в различных органах 
власти;

– обеспечение занятости в условиях реформи-
рования крупных предприятий;

– снижение затрат и повышение эффективно-
сти соответствующих наукоемких услуг за счет 
использования синергетического эффекта и уни-
фикации подходов в логистике, инжиниринге, 
информационных технологиях и т. д.

Результаты. Кластерный подход успешно ис-
пользуется в экономике США (достаточно при-
вести в качестве примера феномен Силиконовый 
долины), в Германии работают 3 из 7 лучших ми-
ровых кластеров высоких технологий, располо-
женных на территории Мюнхена, Гамбурга и 
Дрездена. В Финляндии исключительно развит 
кластер, связанный с производством продукции 
деревопереработки и экспорта качественной бу-
маги, здесь также очень развит кластер, в котором 
производятся оборудование для мобильной связи 
и мобильные телефоны. В последнее время в ряде 
стран СНГ также получает интенсивное развитие 
использование кластерного подхода. Так, в Укра-
ине в Хмельницкой области разработана про-
грамма возрождения отечественных предприятий 
строительной, швейной, пищевой отраслей на 
основе целесообразности создания кластерных 
объединений. В Крыму есть условия для объеди-
нения в кластеры предприятий отраслей садовод-
ства, растениеводства, изготовления и добычи 
морепродуктов, морского судостроения и тури-
стической индустрии. Очевидно, что большие 
перспективы реализации кластерной политики 
имеются и в российской экономике.

Идентификация потенциальных кластеров в 
регионе является важным этапом проведения 
кластерной политики. Основная проблема ее про-
ведения, на наш взгляд, кроется в том, что ее цели 
можно понимать двояко. Действительно, необхо-
димо различать кластеры, возникающие самосто-
ятельно (как эмпирический феномен), и кластеры, 
которые образуются вследствие проводимой по-
литики и инициатив, направленных на их созда-
ние и дальнейшее развитие. Первый тип класте-
ров – активные кластеры – статистически отра-
жаются как рост концентрации и специализации 
в рамках конкретного сектора. Вторая группа 
кластеров является выражением целенаправлен-
ной стратегии, результатом определенных поли-

тических приоритетов и финансирования с целью 
стимулирования регионального развития, инно-
ваций и т. д. [2–3; 5–6].

На сегодняшний день крупные международ-
ные организации, такие как Всемирный банк и 
Организация экономического сотрудничества и 
развития, сосредоточили свое внимание на кла-
стеризации, в частности, на разработке иннова-
ционных систем, в результате чего новые идеи 
могут распространяться посредством фирм в раз-
вивающихся регионах путем экстенсивного рас-
ширения коммуникаций, а также повышения 
уровня развития социальной инфраструктуры. 
Наиболее известные примеры включают Кремне-
вую долину, Бостонский маршрут 128, Исследо-
вательский треугольник Северной Каролины, 
графство Боулдер и итальянскую Эмилию-Рома-
нию [9].

Еще одним известным проектом является Ев-
ропейская кластерная обсерватория (European 
Cluster Observatory), реализуемая Центром по 
стратегии и конкуренции в Стокгольмской Шко-
ле Экономики (Centre for Strategy and Competition 
at the Stockholm School of Economics). Проект име-
ет две цели: отображение кластера и подготовку 
кадров, направлен на отслеживание региональ-
ной концентрации населения, занятого в опреде-
ленных кластерах [8].

Принимая во внимание тот факт, что искус-
ственное создание регионального кластера явля-
ется долгим и ресурсоемким процессом, важным 
этапом становится идентификация тех видов дея-
тельности в регионе, на базе которых формирова-
ние кластера будет эффективным. Для этой цели 
мы предлагаем адаптировать методику М. Порте-
ра. Предлагаемая методика позволит выявить те 
виды экономической деятельности, в которых 
регион имеет наибольшие конкурентные преиму-
щества.

Определим основные отличия предлагаемой 
нами методики от известных аналогов (табл. 1). 
Как мы уже отмечали, в основе разработанной 
нами методики лежит метод идентификации и 
оценки потенциальных кластеров М. Портера 
[10], которая использовалась для выявления кла-
стеров в регионах США в 1990 году. В 1997 году 
данный метод модифицировали для возможности 
использования при идентификации кластеров в 
Канаде [11].

Определим алгоритм авторской методики 
идентификации потенциальных кластеров в ре-
гионе (рис. 1).

В качестве базового показателя для расчета 
коэффициента локализации возьмем среднеспи-
сочную численность работников по полному кру-
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гу организаций [1]. Год исследования – 2011. Виды 
экономической деятельности представим по клас-
сификатору ОКВЭД [4] по всем 17 разделам. Уро-
вень агрегации видов экономической деятельно-
сти – подклассы (до трех знаков по классифика-
ции ОКВЭД) – всего 222 подкласса.

На первом этапе исследования проведем иден-
тификацию видов экономической деятельности, 
которые имеют тенденцию к концентрации в опре-
деленном месте. Ввиду того, что нам необходимо 
определить долю регионов, коэффициент локали-
зации в которых превышает 1, в общем числе реги-
онов, используем данные по 83 регионам РФ.

Рассчитаем коэффициенты локализации (по 
численности работников) (1) по 222 видам эконо-

мической деятельности в 83 регионах России. 
Тенденция к концентрации имеет место в том 
случае, когда доля регионов с коэффициентом 
локализации больше 1 не превышает 40 % от об-
щего числа

  (1)

где LQ – коэффициент локализации;
 Empig – количество занятых в секторе эконо-

мики i в регионе g;
 Empg – общее количество занятых в регионе g;

Таблица 1
Сравнение авторской методики идентификации потенциальных региональных кластеров 

с методикой М. Портера и канадской методикой
Характеристика Авторская методика Методика М. Портера Канадская методика

Географический 
уровень 83 региона РФ 51 штат 140 городских районов 

и агломераций
Год 
исследования 2011 1990 1997

Виды 
деятельности

222 подкласса (до трех знаков по 
классификации ОКВЭД)

879 вида (до четырех знаков 
по Стандартной классификации 
промышленности системы)

300 видов 
(до четырех знаков по 
Североамериканской 
системе отраслевой 
классификации) 

Определение 
кластеров

Отрасли разделяются на основе 
коэффициента локализации 
(больше 1) на имеющие 
тенденцию к географической 
концентрации 
и располагающиеся повсеместно.
При проведении анализа 
по конкретному региону 
выбираются только те виды 
деятельности, коэффициент 
локализации которых в данном 
регионе выше 1.
На основе попарного 
сопоставления видов 
деятельности по всем регионам 
из выборки удаляются 
нелокализующиеся в одном месте 
виды деятельности.
Из оставшихся видов 
деятельности формируются 
кластеры, которые проверяются 
по критерию «объема»: 
численность занятых в кластере 
не должна быть ниже 1000 
человек.
Возможно отнесение одного вида 
деятельности в 2 и более 
кластера

Отрасли разделяются на основе 
коэффициента локализации 
на концентрирующиеся 
географически (208) 
и располагающиеся 
повсеместно (82).
Географически 
концентрирующиеся отрасли 
делятся на локализующиеся 
в одном месте (167) 
и нелокализующиеся в одном 
месте (51).
На основе попарного 
сопоставления видов 
деятельности выделяются 
19 типов кластеров.
Возможно отнесение одного 
вида деятельности в 2 и более 
кластера.
Критерии кластера: занятость 
свыше 1000 человек, 
коэффициент локализации 
кластера выше 1, коэффициент 
локализации, как минимум 
половины видов деятельности, 
выше 1

Отрасли разделяются 
на торгующие (590), 
локальные (241) 
и природно-ресурсные 
(48) на основе 
концентрации по 
показателю занятости.
Предполагается, что 
все торгующие 
отрасли (590) 
кластеризуются.
Выявлен 41 тип 
кластеров методом 
попарного 
сопоставления 
торгующих отраслей 
в регионах.
Возможно отнесение 
одного вида 
деятельности в 2 и 
более кластера.
Сильные кластеры 
характеризуются 
коэффициентом 
локализации выше 1 
(или 0,8 в некоторых 
случаях)



Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

84

Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 11

85

 Empi – количество занятых в секторе эконо-
мики i;

 Emp – общее количество занятых в стране.
Из 222 проанализированных видов деятельно-

сти не имеют тенденцию к концентрации только 
40. Важно отметить, что на базе данных видов 
экономической деятельности создание кластеров 
в регионах осуществляться не может. К их числу, 
например, относится животноводство, производ-
ство молочных, прочих пищевых продуктов, ле-
соводство и предоставление услуг в области рас-
тениеводства, декоративного садоводства и жи-
вотноводства. В промышленности не имеют тен-
денции к концентрации такие виды экономической 
деятельности, как производство изделий из бето-
на, гипса и цемента, резка, обработка и отделка 
камня, производство прочей неметаллической 
продукции, кирпича, черепицы и изделий из 
обожженной глины. Здесь мы должны обратить 
внимание на то, что ряд регионов Центрального 

Черноземья в качестве приоритетных направле-
ний заявили создание и развитие строительных 
кластеров. Ввиду того, что многие виды произ-
водств материалов для строительства не имеют 
тенденцию к концентрации, в региональных 
строительных кластерах эти производства могут 
выполнять только второстепенные функции.

Не имеют тенденции к концентрации произ-
водство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии) и электроэнергии, сбор, 
очистка и распределение воды. В сфере рознич-
ной торговли – торговля моторным топливом, 
пищевыми продуктами, фармацевтическими, ме-
дицинскими, косметическими и парфюмерными 
товарами. Наибольшее число видов деятельно-
сти, не имеющих тенденции к географической 
концентрации, наблюдается в сфере услуг. Пол-
ный перечень представлен в приложении.

Таким образом, остальные 182 вида экономи-
ческой деятельности имеют тенденцию к геогра-

Рис. 1. Алгоритм идентификации потенциальных кластеров в регионе
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фической концентрации [7]. Второй этап иденти-
фикации потенциальных региональных класте-
ров подразумевает разделение 182 подклассов на 
две группы: совместно располагающиеся геогра-
фически и не располагающиеся географически 
совместно. Для упрощения проведения второго 
этапа нами были выделены те виды деятельности, 
которые имеют место в регионах Центрального 
Черноземья. Из 182 видов экономической дея-
тельности, имеющих тенденцию к географиче-
ской концентрации, в регионах Центрального 
Черноземья расположены 151. При этом только 
104 подклассы имеют коэффициент локализации 
выше 1 в той или иной области экономического 
района.

Рассмотрим наиболее значимые показатели 
локализации по видам деятельности (рис. 2).

На рис. 2 показано, что в совокупности по реги-
онам Центрального Черноземья наиболее значи-
мым видом экономической деятельности является 
добыча и обогащение железных руд. В Белгород-
ской области коэффициент локализации в данном 
подклассе составлял 28,41, в Курской области – 
10,89. Высокие коэффициенты локализации также 
имеют место в производстве химических источни-
ков тока (в Курской области – 12,87; в Липецкой – 
15,96), искусственных и синтетических волокон 
(в Курской области – 24,48), растительных и жи-
вотных масел и жиров (в Белгородской области – 
7,4; в Воронежской – 7,38; в Тамбовской – 3,11).

Рис. 2. Наиболее значимые виды деятельности регионов Центрального Черноземья 
по показателю коэффициента локализации в 2011 году, коэф.

Условные обозначения:
a. Добыча и обогащение железных руд
b. Производство химических источников тока 

(аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них)
c. Производство искусственных и синтетических волокон
d. Производство растительных и животных масел и жиров
e. Производство красок и лаков
f. Производство бытовых приборов, не включенных 

в другие группировки
g. Разработка каменных карьеров
h. Производство чугуна, ферросплавов, стали, 

горячекатаного проката и холоднокатаного листового 
(плоского) проката; чугунных и стальных труб; прочей 
продукции из черных металлов, не включенной в другие 
группировки

i. Растениеводство
j. Производство отделочных работ
k. Производство продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов
l. Дубление и отделка кожи
m. Производство резиновых изделий
n. Производство готовых кормов для животных

o. Аренда строительных машин и оборудования 
с оператором

p. Производство музыкальных инструментов
q. Производство машин и оборудования для сельского 

и лесного хозяйства
r. Производство спортивных товаров
s. Производство строительных металлических 

конструкций и изделий
t. Производство аппаратуры для приема, записи 

и воспроизведения звука и изображения
u. Производство табачных изделий
v. Производство цемента, извести и гипса
w. Производство паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления; производство ядерных 
реакторов

x. Производство трикотажных изделий
y. Производство электро- и радиоэлементов, 

электровакуумных приборов, телевизионной 
и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры 
электросвязи

z. Производство изделий из бумаги и картона
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При проведении анализа в разрезе областей 
Центрального Черноземья можно увидеть, что 
высокие коэффициенты локализации в Белгород-
ской области также имеют место в производстве 
паровых котлов (7,03) и готовых кормов для жи-
вотных (6,83); в Воронежской области – в произ-
водстве музыкальных инструментов (8,59), аппа-
ратуры для приема, записи и воспроизведении 
звука и изображения (7,76), станков (3,48); в Кур-
ской области – в производстве искусственных и 
синтетических волокон (24,48), спортивных това-
ров (7,99), резиновых изделий (6,1); в Липецкой 
области – в производстве бытовых приборов 
(13,53), чугуна, ферросплавов, стали, горячеката-
ного проката и холоднокатаного листового (пло-
ского) проката, чугунных и стальных труб (11,4), 
табачных изделий (5,56); в Тамбовской области – 
в производстве красок и лаков (10,7), дублении и 
отделки кожи (5,71).

Рассмотрим более подробно виды деятельно-
сти, коэффициент локализации которых в Белго-
родской области превышает 1 (табл. 2).

Таким образом, мы видим, что в Белгород-
ской области на сегодняшний день осуществля-
ются 36 видов экономической деятельности, на 
базе которых возможно формирование класте-
ров. Определим, насколько часто эти виды дея-
тельности локализуются вместе, и могут ли они 
быть логически связанными друг с другом. По-
строим для этого матрицу парного сравнения 
коэффициентов локализации 36 × 36 (табл. 3). 
Нам необходимо определить, как часто пара от-
раслей с коэффициентом локализации (по пока-
зателю занятости) больше 0,8 находится в одном 
и том же регионе. Важно отметить, что на дан-
ном этапе исследования в качестве критическо-
го значения коэффициента локализации прини-
мается не 1, а 0,8 [10–11]. Если анализ показыва-
ет, что по какой-то промышленной группе про-
изводство было совмещено, по крайней мере, 
50 % раз, то его можно отнести к числу произ-
водств, совместно располагающихся географи-
чески.

Анализ 36 видов экономической деятельности, 
отобранных нами по Белгородской области, по-
казал, что только два вида экономической дея-
тельности не совмещаются в регионе: производ-
ство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из 
кожи и других материалов, производство шорно-
седельных и других изделий из кожи, оптовая 
торговля машинами и оборудованием. Следова-
тельно, данные виды деятельности можно исклю-
чить из дальнейшего анализа.

На этом этапе мы можем разделить все виды 
экономической деятельности на группы, которые 

и будут представлять собой потенциальные кла-
стеры. При этом, возможно, что какой-то вид дея-
тельности будет принадлежать к более, чем одно-
му кластеру.

По результатам анализа совместимости видов 
экономической деятельности и, исходя из логиче-
ских соображений, нами были выделены пять 
действующих кластеров в Белгородской области: 
агропромышленный, добывающей промышлен-
ности, металлургической промышленности, про-
изводства машин и оборудования и строительный 
кластеры. Последним, третьим, этапом является 
проверка кластера по критерию «объема»: чис-
ленность занятых в кластере не должна быть 
меньше 1000 человек.

Рассмотрим численность занятых по выявлен-
ным кластерам Белгородской области (табл. 4).

Мы видим, что по всем пяти кластерам Белго-
родской области выполняется критерий «объе-
ма»: численность работников превышает 1000 
человек. Наиболее крупным является строитель-
ный кластер. В него входят девять основных ви-
дов деятельности и занято от 38 076 человек 
(в 2010 г.) до 43 262 человек (в 2011 г.). В 2011 году 
в строительном кластере было занято 8,56 % от 
общей численности работников Белгородской об-
ласти. Важно отметить, что строительный кла-
стер сильно зависит от эффективности деятель-
ности других производств региона. Так, в 2010 
году, когда в Белгородской области наиболее 
ощутимо проявились последствия мирового фи-
нансового кризиса, произошло сокращение чис-
ленности занятых в кластере на 7,7 % по сравне-
нию с 2009 годом.

Второй по численности занятых – агропро-
мышленный кластер, включающий восемь видов 
экономической деятельности. В 2011 году его 
доля в общей численности работников области 
составляла 7,22 %. Следующий по объему кла-
стер – кластер металлургической промышленно-
сти. В него входят семь основных видов экономи-
ческой деятельности, занято 4,45 % работников 
Белгородской области.

В кластер добывающей промышленности ре-
гиона входят всего три вида экономической дея-
тельности: добыча и обогащение железных руд 
(93,3 % от общей численности занятых в класте-
ре), добыча гравия, песка и глины и разработка 
каменных карьеров. Хотим отметить, что этот 
кластер является единственным, численность ра-
ботников в котором не имела тенденции к сниже-
нию в 2010 году.

Относительно небольшим является кластер по 
производству машин и оборудования – 2,29 % от 
общей численности занятых в регионе.
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Таблица 2
Виды экономической деятельности с высоким уровнем географической концентрации 

для Белгородской области в регионах Центрального Черноземья в 2011 году

No 
п/п Вид деятельности

Регион

Бе
лг

ор
од

ск
ая

В
ор

он
еж

ск
ая

Ку
рс

ка
я

Л
ип

ец
ка

я

Та
мб

ов
ск

ая

1 Растениеводство 1,92 3,03 2,71 2,38 3,25
2 Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 1,43 1,61 + 1,27 1,75
3 Рыбоводство 2,21 1,19 0,97 1,35 +
4 Добыча и обогащение железных руд 28,41 10,89
5 Добыча гравия, песка и глины 1,30 + + + +
6 Разработка каменных карьеров 1,46 5,52 + 7,28 +
7 Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 2,42 + + 1,92 1,94
8 Производство готовых кормов для животных 6,83 + 1,95 + +
9 Производство мяса и мясопродуктов 4,27 1,14 + + +

10 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов 
и крахмалопродуктов 1,18 2,37 2,46 1,59 2,45

11 Производство растительных и животных масел и жиров 7,40 7,38 + + 3,11

12 Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других 
материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи 1,95 + + + +

13 Производство изделий из бумаги и картона 1,40 + 3,29 1,81 +
14 Производство красок и лаков 4,47 1,57 + 10,7
15 Производство пластмассовых изделий 1,05 + + 1,38 +
16 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 2,91 + + + 2,07
17 Производство цемента, извести и гипса 4,80 + + 2,44 +

18 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических 
изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения 2,00 + 3,06 + +

19 Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального 
отопления 3,25 + 2,03

20 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; 
производство ядерных реакторов 7,03 + + +

21 Производство прочих готовых металлических изделий 1,16 + + + +
22 Производство строительных металлических конструкций и изделий 2,36 2,08 + 2,06 1,36

23
Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката 
и холоднокатаного листового (плоского) проката; чугунных и стальных труб; 
прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки

2,76 11,4

24 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 1,96 2,90 + 1,69 1,92
25 Производство прочего оборудования общего назначения 1,46 + + + 1,22
26 Производство прочих машин и оборудования специального назначения 1,05 1,08 + + +
27 Производство прочего электрооборудования 3,67 + + + +
28 Обработка металлических отходов и лома 1,98 1,07 1,25 + +
29 Аренда строительных машин и оборудования с оператором 1,80 + 3,63 3,17 +
30 Производство отделочных работ 1,96 2,32 4,07 + 2,84
31 Строительство зданий и сооружений 1,21 + + 1,29 +
32 Оптовая торговля машинами и оборудованием 1,05 2,28 + + +

33 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, 
отходами и ломом 1,01 1,75 + + +

34 Аренда прочих машин и оборудования 2,37 + + 1,2 +

35 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование 
по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием 1,13 + + + 1,09

36 Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов 1,4 + 1,91 1,16 +
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Таблица 4
Численность занятых в кластерах Белгородской области в 2009–2011 годах

Кластер Вид экономической деятельности
Численность, чел.

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Агропромыш-
ленный

Растениеводство 18 785 16 340 16 203
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное 
сельское хозяйство) 1484 1415 1233

Рыбоводство 397 241 391
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 645 774 895
Производство готовых кормов для животных 2322 2640 2508
Производство мяса и мясопродуктов 9138 9601 11 145
Производство продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов 930 897 802

Производство растительных и животных масел и жиров 3 645 3 373 3278
Всего в кластере 37 346 35 281 36 455

Добывающей 
промышлен-
ности

Добыча и обогащение железных руд 17 551 18 627 19 645
Добыча гравия, песка и глины 625 652 690
Разработка каменных карьеров 750 789 727
Всего в кластере 18 926 20 068 21 062

Металлурги-
ческой 
промышлен-
ности

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 
обработка металлических изделий с использованием 
основных технологических процессов машиностроения

2 651 1 908 1959

Производство металлических резервуаров, радиаторов и 
котлов центрального отопления 513 280 1098

Производство паровых котлов, кроме котлов центрального 
отопления; производство ядерных реакторов 2284 1723 3240

Производство прочих готовых металлических изделий 1103 962 1089
Производство строительных металлических конструкций и 
изделий 4002 3068 4152

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката; 
чугунных и стальных труб; прочей продукции из черных 
металлов, не включенной в другие группировки

10 635 10 835 9979

Обработка металлических отходов и лома 941 907 988
Всего в кластере 22 129 19 683 22 505

По производству 
машин 
и оборудования

Производство машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства 1205 944 1144

Производство прочего оборудования общего назначения 1187 1192 4245
Производство прочих машин и оборудования специального 
назначения — — 2811

Производство прочего электрооборудования 3138 3363 3363
Всего в кластере 5530 5499 11 563

Строительный

Добыча гравия, песка и глины 625 652 690
Производство изделий из бумаги и картона 640 622 900
Производство красок и лаков 1208 1131 1110
Производство цемента, извести и гипса 2341 2373 2596
Производство строительных металлических конструкций и 
изделий 4002 3068 4152

Аренда строительных машин и оборудования с оператором 383 488 509
Производство отделочных работ 680 892 1038
Строительство зданий и сооружений 29 885 27 364 30 510
Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 1486 1486 1757

Всего в кластере 41 250 38 076 43 262
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Выводы. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что в кластерах Белгородской области за-
действовано, как минимум, 26,7 % от общей чис-
ленности занятых в регионе. Хотим отметить, что 
в состав выделенных кластеров могут входить и 
другие, вспомогательные, виды экономической 
деятельности, такие, как логистические структу-
ры, деятельность в области права, бухгалтерско-
го учета и аудита, услуги образовательных и на-
учных учреждений. В таком случае, объем кла-
стеров значительно увеличится.

Мы считаем, что предложенная методика иден-
тификации потенциальных кластеров в региональ-
ной экономике позволит более эффективно прово-
дить кластерную политику, направленную на по-
вышение конкурентоспособности региона в целом.
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Постановка проблеми. Процеси міжнародної 
інтеграції сприяли сумісній співпраці та об’єднан-
ню країн у різні види міжнародних економічних 
організацій. Створення організації країн-експор-
терів нафти (ОПЕК) у 1960 році з ініціативи 
п’яти розвинених нафтовидобувних країн: Іра-
ном, Іраком, Кувейтом, Саудівською Аравією і 
Венесуелою та ще восьми приєднаних країн, зро-
били крок у розробці спільної політики держав-
членів з метою забезпечення цін на нафтові про-
дукти.

Нафта відіграє провідну роль в енергетиці і 
залишається найбільшим об’єктом міжнародної 
торгівлі, саме тому проблема «нафтових війн» 
стає кожного дня все гострішою і першочерговою 
для вирішення на рівні не лише самої організації, 
але й всього людства.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Проблема нестабільної ситуації на нафтовому 
ринку була розглянута у працях таких авторів, як 
С. Яхонтов, Л. М. Симония, А. Яковенка та сучас-
ними ЗМІ.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблематика питання впли-
ву ОПЕК на світовий нафторинок не втрачає акту-

альності. В останні роки активно дискутується 
питання щодо ролі ОПЕК у «нафтових війнах».

Мета статті. Мета даної статті полягає у роз-
критті особливостей економічної інтеграції кра-
їн-членів ОПЕК та її роль у «нафтових війнах».

Результати дослідження. У 1961 році органі-
зація країн-експортерів нафти (далі – ОПЕК) за-
твердила Статут у Каракасі, який регулює відно-
сини між країнами – членами ОПЕК та закладає 
основні права всіх членів. З цього часу у ОПЕК 
вперше з’явилася програма, завданням якої було 
перетворення нафтовидобувних країн у самостій-
них власників національних ресурсів.

Країни – члени ОПЕК контролюють близько 
2/3 світових запасів нафти.

Найбільші запаси нафти знаходяться на тери-
торії Саудівської Аравії, Ірану, Іраку, Кувейту, 
Венесуели тощо.

Союз експортерів нафти став першим об’єд-
нанням країн, які виступили одним блоком проти 
7 великих нафтових ТНК, так званих «Сім сес-
тер»: Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, 
Mobil, Gulf Oil та British Petroleum [1]. В останні 
роки однією з найголовніших проблем ОПЕК ста-
ла нестабільна політична обстановка принаймні 
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в 7 з 12 країн-членів ОПЕК. Можна спостерігати 
чіткий причино-наслідковий зв’язок між військо-
вими діями країн членів ОПЕК та ситуацією на 
нафтовому ринку (рис. 1). Багато хто вважає, що 
ОПЕК знаходиться у вигідному положенні, так як 
війни в нафтокраїнах призводять до того, що кра-
їна не здатна експортувати нафту на світовий ри-
нок, що спричиняє підвищення ціни та веде до 
збільшення доходу ОПЕК.

Саме тому час задати питання: у чому ж поля-
гають істинні причини збройних нападів на голо-
вних експортерів нафти (країн членів ОПЕК)? Чи 
вважається це повстанням народу чи це збройні 
напади спричинені надмірною «нафтовою ціка-
вістю»?

Можливо саме за рахунок війни серед свої чле-
нів організації,ОПЕК намагається збільшити свої 
прибутки, адже всі країни ОПЕК перебувають в 
глибокій залежності від доходів своєї нафтової 
промисловості.

Доказом цього можуть слугувати ряд історич-
них подій із початку створення організації.

По-перше, це перше нафтове ембарго у 1973 рік, 
яке через вторгнення війська Сирії і Єгипту до 
Ізраїлю призвели до росту цін на нафту удвічі.

По-друге, боротьба за архіпелаг Спратлі, роз-
ташований в Тихому океані з обширними покла-
дами високоякісної нафти стали предметом су-
перечки між Китаєм, Тайванем, В’єтнамом, Ма-
лайзією і Філіппінами

По-третє, Ірано-Іракська війна 1980 рік, де 
головною метою було встановлення контролю 
над провінцією Хузестан, багатою нафтою, яку 
спочатку Ірак вважав частиною своєї території. 
Війна закінчилася в 1988 році «внічию» – межі 
двох країн залишилися практично незмінними, 
проте економічні втрати обох сторін оцінювали-
ся в 350 мільярдів доларів [2].

По-четверте, вторгнення Іраку в Кувейт 1990 
рік, так під абсолютно надуманим приводом Баг-
дад прагнув захопити нафтові родовища сусід-
ньої держави, знищити нафтову промисловість 
самого Кувейту, домогтися стрибка цін на «чорне 
золото» і «однією рукою» виплатити весь свій 

Рис. 1. Динаміка зміни цін на нафту з 1947–2011 рр.
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величезний борг, що накопичився за час війни з 
Іраном [3].

По-п’яте, війна в Іраку у 2003 році, коли США 
на чолі міжнародної коаліції вторгнулись до Іра-
ку, звинувативши його в порушенні ряду міжна-
родних угод і в таємній розробці зброї масового 
знищення. Світова громадська думка, особливо 
на арабському світі, висунула гіпотезу, що голов-
ною метою операції було встановлення контролю 
за іракською нафтою [4].

По-шосте, війна в Лівії 2011 рік, де саме нафта 
стала головною причиною Лівійської війни. Вій-
ськових дії в країні майже повністю позбавила її 
здатності до експорту. В Іраку та Лівії і досі три-
вають численні релігійні суперечки, що негатив-
но впливають на видобуток нафти в країні.

Сьогодні, за останніми даними секретаріату 
міжнародного нафтового картелю ціна нафто-
вої «корзини» ОПЕК на звітну дату 9 жовтня 
2013 р. знизилася на 0,4 % і офіційно склала 
106,94 дол./бар.

Висновки і пропозиції. В результаті проведе-
ного дослідження не можна сказати, що агресія 
країн членів ОПЕК є не випадковою, а навмис-
ною. Лише за таких умов дана організація забез-
печить собі головну роль у ціноутворенні нафто-
вих продуктів на світовому ринку.

Основний недолік ОПЕК полягає в тому, що 
вона об’єднує країни, інтереси яких часто проти-
лежні. Навіть високі доходи, отримані країнами 
ОПЕК від експорту нафти мають подвійний на-
слідок. З одного боку, багатьом країнам вдається 
підвищити рівень життя своїх громадян, проте з 

іншого боку, «нафтодолари» можуть ставати чин-
ником, що уповільнюють економічний розвиток. 
З кожним роком споживання нафти збільшується, 
так тільки споживання нафти в світі за 2012 р. до-
сяг рівня 88,84 млн бар./день, збільшившись від-
носно 2011 на 0,92 %. У зв’язку з цим необхідно 
робити відповідні дії, а саме:

– застосувати технології із підвищення ефек-
тивності нафтовидобутку;

– продовжити термін експлуатації виснаже-
них нафтових родовищ;

– розробка альтернативних джерел електро-
енергії.
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