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EVALUATION OF ENTREPRENEURIAL RISK OF BUSINESS ON THE 
BASIS OF OPERATIONAL ANALYSIS 

 
ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ 

ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА  
 

Abstract. The article is devoted to a detailed analysis of business risk based on operational 
analysis. Particular attention is paid to the characterization of the essence of operational analysis 
and its connection with the analysis of entrepreneurial risk. The article outlines the external and 
internal factors that cause entrepreneurial risks, plus the pros and cons of operational analysis as a 
way of assessing entrepreneurial risk. Generalized practical experience of using the operating 
lever. 

Keywords: economic risks, operational analysis, operating leverage,  entrepreneurial risk. 
 
Аннотация. Статья посвящена детальному анализу предпринимательского риска на 

основе операционного анализа. Особое внимание уделено характеристике сути 
операционного анализа и его связи с анализом предпринимательского риска. В статье 
охарактеризованы внешние и внутренние факторы , вызывающие предпринимательские 
риски, а также плюсы и минусы операционного анализа, как способа оценки 
предпринимательского риска. Обобщается практический опыт использования 
операционного рычага. 

Ключевые слова: экономические риски, операционный анализ, операционный рычаг, 
предпринимательский риск. 

 
Постановка проблемы. Риск, как категория хорошо ощущаемая на 

эмпирическом уровне - в деятельности предприятий, при реализации проектов 
и в жизни каждого индивидуума, имеет множество разновидностей, оттенков, 
специфических особенностей, что влечет за собой большое разнообразие в 
определениях и классификациях видов рисков, за исключением, разве что, 
форс-мажорных рисков, связанных с природными катаклизмами, эпидемиями, 
войнами и террористическими актами. Последние не являются предметом 
анализа в данной статье, поэтому далее сосредоточимся на 
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предпринимательском риске, для определения которого считаем необходимым 
оттолкнуться от классического понимания экономического риска вообще.  

Экономико-математический словарь Л.И. Лопатникова содержит такие 
определения:  

- «Риск в задачах исследования операций – мера несоответствия между 
разными возможными результатами принятия определенных стратегий 
(решениями задачи). При этом считается, что каждая выбираемая стратегия 
может привести к разным результатам и что вероятности тех или иных 
результатов принимаемого решения известны или могут быть оценены (в 
отличие от детерминированных задач, где каждая стратегия дает единственный 
результат, и неопределенных задач, где результаты стратегии 
непредсказуемы)»; 

- «Экономический риск (в планировании) – это затраты или потери 
экономического эффекта, связанные с реализацией определенного планового 
варианта в условиях, иных по сравнению с теми, при которых он (вариант) был 
бы оптимальным» [7, с.356]. 

Видим, что «мера несоответствия», упомянутая в первом определении, 
приобретает более ясные количественные очертания во втором определении, 
однако требует конкретизации и анализа подходов к оценке этого 
несоответствия. 

Далее, проанализируем определения предпринимательского риска, 
который имеет место только в условиях рыночной экономики, потому что, в 
принципе, концепция свободного предпринимательства является 
идеологической основой бизнеса в рыночной экономике.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Предпринимательский риск- это: 
- «...возможность наступления (опасность возникновения) 

неблагоприятного события, в результате которого субъект, принявший 
решение, направленное на достижение поставленной цели, теряет полностью 
или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет не 
предусмотренные замыслом дополнительные материальные и финансовые 
расходы» [13]; 

- «...характеристика деятельности, осуществляемой в ситуации большей 
или меньшей неопределенности, обусловленной недостаточностью 
информации, когда предприниматель, будучи не в состоянии однозначно 
установить тенденции и последствия развития сложившейся ситуации, 
оказывается перед необходимостью разработки альтернативных вариантов 
решений и последующего выбора из того, которое ему представляется наиболее 
разумным, сопряжённым с вероятностью наименьших потерь (ущерба, 
проигрыша)» [2]; 

- «...экономическая категория, количественно (да и качественно) 
выражающаяся вне определённости исхода намеченной предпринимательской 
деятельности, отражающей степень неуспеха (или/и успеха) деятельности 
предпринимателя (фирмы) по сравнению с заранее планируемыми 
результатами» [6]; 
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- «...опасность возникновения неблагоприятных последствий 
(имущественного или личного характера), относительно которых неизвестно, 
наступят они или нет» [1] ; 

- «...неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели» 
[4]; 

- «...это экономическая категория. Как экономическая категория он 
представляет собой возможность совершения события, которое может повлечь 
за собой три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, 
убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль)» [3]. 

На основании представленных выше определений экономического и 
предпринимательского риска можно сделать вывод о том, что, как правило, 
исследователи связывают его с опасностью возникновения неблагоприятных 
последствий, которые могут выражаться в потере дохода, ресурсов или 
необходимости дополнительных вложений, а также с неопределённостью 
ситуации, в которой принимаются решения. Также можно добавить, что часто 
для характеристики риска используется понятие «неопределённость», которая 
часто воспринимается исследователями полностью тождественной риску. 
Однако, по нашему мнению, неопределенность – это фактор, вызывающий 
различные (и заранее не возможно предположить, какие) риски. Если риск 
отождествлять с неопределенностью, то тогда его вообще не возможно 
идентифицировать, контролировать и, тем более, управлять им. Сначала нужно 
снизить степень неопределенности, получив релевантную информацию по 
конкретной ситуации, бизнес-операции или по конкретному проекту, а потом 
оценивать риски, в частности предпринимательский риск. Поэтому, мы 
согласны с трактовкой риска, как вероятностной величины, но также считаем, 
что количественно оценить предпринимательский риск можно с помощью 
анализа «Издержки-Объем-Прибыль», т.е. операционного анализа через 
понимание механизма действия и прогнозирование величины операционного 
рычага, расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности при 
рассмотрении разных вариантов управленческих решений. По нашему мнению, 
проблема оценка предпринимательского риска на основе операционного 
анализа с учетом вероятностной природы риска и четким разделением 
понятий «риск» и «неопределенность» требует дальнейших исследований. 

Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение 
операционного анализа в качестве метода количественной оценки 
предпринимательского риска в деятельности предприятия в условиях 
динамичной и сложной внешней среды. 

Изложение основного материала исследования.  
Очевидно, что для системной оценки предпринимательского риска 

необходимо понимать, какие внутренние и внешние причины (факторы) его 
вызывают, а также классифицировать собственно предпринимательские риски 
на внешние (систематические) и внутренние (несистематические) риски. 

Итак, причины возникновения риска порождаются внешними условиями 
и внутренними факторами деятельности предприятия. Они могут изменять его 
(предприятие), расширять или ограничивать его возможности. Изменения 
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факторов внешней среды предприятия создают неопределенность его 
функционирования как субъекта рынка, и менеджерам зачастую приходится 
принимать решения без достаточной информации о происходящем. К 
сожалению, эта неопределенность практически не зависит от самого 
предприятия и поэтому порождает риск его деятельности, как было сказано 
выше. 

Наиболее часто экономические риски возникают по следующим 
причинам [10, с.37]: 

1. Разнообразие потребительских вкусов приводит к быстрому 
изменению рыночной конъюнктуры и усилению конкуренции. Для сохранения 
положения на рынке производителям необходимо постоянно обновлять свою 
продукцию. Но выход на рынок с новым товаром всегда содержит повышенный 
риск из-за возможного отсутствия спроса на незнакомую продукцию. Таким 
образом, рыночный, маркетинговый риск порождает экономический и 
предпринимательский риск; 

2. Наибольший риск связан с достижением планируемого объема 
прибыли. Сложность осуществления более прибыльных проектов обычно 
выше, чем небольших, что увеличивает риск их реализации. Тем самым 
прибыль, как экономическая категория, объективно порождает риск. Здесь 
можно уточнить, что инвестиционно-финансовые риски являются составной 
частью предпринимательского риска; 

3. Нередко возникает противоречие между управленческим персоналом, 
стремящимся к риску, и исполнителями, склонными к стабильности и не 
желающими или не умеющими работать в условиях постоянно высокого риска. 
Бывает и другая ситуация, когда руководство не склонно к рискованным, не 
стандартным решениям, и тогда предприятие постепенно теряет свои рыночные 
позиции и конкурентоспособность. В этом случае речь идет о рисках, 
связанных с человеческим фактором, которые приводят к экономическим 
потерям.  

Каждое предприятие индивидуально, поскольку создается, существует и 
функционирует при определенных условиях, присущих только ему. Поэтому 
риски, естественно, также свои у каждого предприятия. Но наука риск-
менеджмента предлагает различные общие классификации рисков, которые 
могут являться основой для выявления конкретных рисков, угрожающих 
конкретному предприятию.  

По сфере возникновения предпринимательские риски следует 
подразделять на внешние и внутренние. Источником возникновения внешних 
рисков является внешняя среда по отношению к предпринимательской фирме. 
Предприниматель не может оказывать на них влияние, он их может только 
предвидеть и учитывать в своей деятельности. К внешним относятся риски, 
непосредственно не связанные с деятельностью предпринимателя. Речь идет о 
политических, экономических и других ситуациях и, соответственно, о потерях 
предпринимателей, появляющихся в результате возникающего экономического 
и финансового кризиса, высокого уровня инфляции, непредвиденного 
изменения уровня ставки рефинансирования, резкого ухудшения политической 
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ситуации, начавшейся войны, национализации, введения эмбарго, отмены 
лицензий. Очевидно, что все природные, политические риски могут быть 
отнесены только к внешним. 

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская 
фирма, они возникают в результате неэффективного менеджмента, ошибочной 
маркетинговой политики, некомпетентности самого предпринимателя и других 
внутренних факторов. 

Следует подчеркнуть, что, хотя категории внешнего риска по своей сути 
не зависят от предприятия, тем не менее, имеют непосредственное влияние на 
деятельность самого предприятия. 

Поскольку операционный анализ построен на оценке взаимосвязи трех 
внутренних параметров бизнеса - «Издержки», «Объем», «Прибыль», он 
является основой управленческого учета и хорошим инструментом принятия 
управленческих решений. Как известно, управленческое решение – это выбор, 
который должен сделать руководитель с целью обеспечения оптимального 
результата деятельности предприятия и/или проекта. Чтобы сделать этот выбор, 
необходимо оценить «за» и «против» каждого варианта, сценария решения, что 
само по себе предполагает оценку степени риска всех  рассматриваемых 
вариантов действий. Конечно, три названных параметра бизнеса 
характеризуют, в первую очередь, внутреннюю среду предприятия, однако, 
чтобы найти оптимальное сочетание издержек, объемов и планируемой 
прибыли, менеджеру необходимо оценить внешнюю среду - рыночную 
конъюнктуру, регуляторную политику в отрасли и др. Поэтому операционный 
анализ является, можно сказать, мостиком, связывающим  внутренние и 
внешние факторы, вызывающие предпринимательские риски. При этом каждый 
вариант управленческого решения на основе операционного анализа дает 
конкретные прогнозные величины издержек (постоянных и переменных), 
объемов производства/продаж, маржинального дохода, порога рентабельности, 
силы операционного рычага, запаса финансовой прочности и прибыли. Ну а 
величина операционного рычага, собственно, и характеризует количественно 
предпринимательский риск, так как непосредственно влияет на порог 
рентабельности, соответствующий каждому варианту управленческого 
решения.  

Таким образом, целью операционного анализа является отслеживание 
зависимости финансовых результатов бизнеса от затрат и объемов реализации 
продукции, а финансовые результаты непосредственно связаны с уровнем 
предпринимательского риска. 

Операционный анализ служит поиску наиболее выгодных комбинаций 
между переменными затратами на единицу продукции, постоянными 
издержками, ценой и объемом продаж. Поэтому этот анализ невозможен без 
разделения издержек на постоянные и переменные. Применение операционного 
анализа позволяет обосновать широкий спектр показателей, влияющих на 
конечную эффективность деятельности [12]: 

- безубыточный объем продаж и минимальную цену реализации; 
- наиболее выгодный ассортимент при ограниченных ресурсах; 
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- влияние структурных сдвигов в ассортименте на прибыль предприятия; 
- принятие заказа по ценам ниже себестоимости; 
- принятие решения о снижении цен при увеличении объемов сбыта 

продукции; 
- решение задачи «производить или покупать детали, полуфабрикаты». 
Использование операционного анализа для оценки предпринимательского 

риска можно дополнить определением вероятности ожидаемого результата 
каждого варианта решения. Если имеется репрезентативный массив 
статистических данных, то можно определить вероятность как частоту 
получения определенного результата на основе ретроспективного анализа. Но 
стоит отметить, что чем подвижнее и сложнее внешняя среда, тем меньше 
шансов полагаться на результаты такого ретроспективного анализа. Тогда 
определить вероятности можно либо с помощью экспертных методов, что 
может дать достаточно субъективный результат, либо с помощью методов 
нечеткой логики, что снижает степень субъективности.  

Конечно же, операционный анализ не является панацеей в оценке 
предпринимательского риска и имеет определенные сложности и проблемные 
моменты, такие как [11, стр.126]: 

 недостаточная аналитика счетов бухгалтерского учета, в результате чего 
большая часть затрат оказывается кoсвенной; 

 наличие бухгалтерских данных в части себестоимости в требуемом виде 
только за небольшое количество отчетных периодов, в результате чего 
статистическая выборка для деления затрат на постоянную и переменную 
составляющие будет нерепрезентативной; 

 сложность определения выручки конкретного подразделения (пример: все 
участки строительной организации работают на одном объекте, выручка 
от которого в бухгалтерии не делится по участкам); 

 другие проблемы, связанные с отсутствием постановки на предприятии 
управленческого учета и системы управления по ЦФО (центрам 
финансовой ответственности). 
Эти проблемы не простые, но вполне решаемые через рационализацию 

организационной структуры предприятия и оптимизацию системы внутренней 
отчетности и документооборота.  

Если вышеперечисленные проблемные моменты не решаются, то это 
порождает причины предпринимательского риска, а именно:  

 устанавливаются неправильные цены на продукцию (цены слишком 
высокие по сравнению с рыночными и это негативно сказывается на 
продажах); 

 ресурсы направляются на “не те” продукты, деятельность или 
покупателей; 

 руководство не знает, как предприятие может снизить свои издержки; 
 издержки растут, потому что ими не управляют; 
 рентабельность падает по причинам, которые сложно установить. 
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Соответственно, если вышеперечисленные сложности и проблемы 
преодолены, то на лицо следующие преимущества операционного анализа и 
контроля предпринимательского риска на его основе [2, стр.71]: 

 производство конкурентоспособной продукции за счет более низких 
издержек и, следовательно, цен; 

 наличие качественной и реальной информации о себестоимости 
отдельных видов продукции и их позиции на рынке по сравнению с 
продуктами других производителей; 

 возможность использования гибкого ценообразования; 
 предоставление объективных данных для составления бюджета 

предприятия; 
 возможность оценки деятельности каждого подразделения с финансовой 

точки зрения; 
 принятие обоснованных и эффективных управленческих решений. 

Поскольку количественно оценить предпринимательский риск можно 
через расчет силы действия операционного  рычага, напомним, что эта сила  
проявляется в том, что любое изменение выручки от продаж порождает более 
сильное изменение прибыли. В практических расчетах для определения силы 
воздействия операционного рычага применяют отношение валовой маржи к 
прибыли. Желательно, чтобы маржи хватало на покрытие постоянных расходов 
и на формирование прибыли. Т.е., чем выше доля постоянных затрат в 
себестоимости продукции и чем ниже выручка от продаж, тем выше степень 
предпринимательского риска. Причем переменные затраты должны быть четко 
идентифицированы относительно каждой стратегической бизнес-единицы, 
ассортиментной продуктовой группы или операционного подразделения 
компании. Высокое значение операционного рычага сигнализирует о высокой 
степени предпринимательского риска, причем, как в пользу предпринимателя, 
так и против него. Если объем продаж растет, то рычаг срабатывает в пользу 
предпринимателя, если же продажи падают, то ситуация с потерей прибыли 
может быть катастрофической при высоком значении операционного рычага. В 
то же время, существует связь между эффектами финансового и операционного 
рычага: предприятие, используя кредиты, увеличивает объем производства, что, 
в случае эффективной маркетинговой стратегии и политики, положительно 
влияет на его прибыльность при увеличении объемов продаж. 

Выводы. Операционный анализ - это основа для качественно иного 
подхода к принятию решений по ценообразованию и управлению затратами, 
который нужно иметь в арсенале инструментов управления для понимания 
механизма формирования прибыли и анализа рисков, сопутствующих этому 
процессу. 

Операционный (производственный) рычаг показывает, на сколько темпы 
изменения прибыли превышают темпы изменения выручки. Эффект 
операционного рычага зависит от доли постоянных расходов в структуре 
себестоимости. Проявление эффекта операционного рычага связано с 
непропорциональным воздействием условно-постоянных и условно-
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переменных затрат на финансовый результат при изменении объема 
производства и реализации. 

Чем выше доля условно-постоянных расходов и себестоимости 
продукции, тем сильнее воздействие операционного рычага и выше уровень  
предпринимательского риска. И, наоборот, при росте объема реализации доля 
условно-постоянных расходов уменьшается и воздействие операционного 
рычага снижается. 

Эффект проявляется только в определенном периоде. Это определяется 
тем, что постоянные затраты организации остаются неизменными лишь на 
протяжении конкретного отрезка времени. 

Как только в процессе увеличения объема продаж происходит очередной 
скачок суммы постоянных затрат, предприятию необходимо преодолевать 
новую точку безубыточности (порог рентабельности) или приспосабливать к 
ней свою производственную деятельность и заново оценивать уровень 
предпринимательского риска.  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Abstract. The paper revises the principal ways of improving the organization of accounting 

for fixed assets at the agricultural enterprise. The work contains suggestions with regard to typical 
accounting correspondences according to the elaborated Fragment of operating chart of accounts 
for enterprise cost records for machinery and equipment at agricultural enterprise. Bundling of 
accounting operations for fixed assets in accordance with technological stages of accounting is 
provided within the scope of the article. Accounting operations for segment ‘Fixed assets’ are being 
analyzed according to their contents.   

Keywords: accounting operations, operating chart of accounts 
 
Анотація. У статті розглянуто напрями удосконалення організації обліку основних 

засобів на сільськогосподарському підприємстві. Запропоновано типовї бухгалтерські 
кореспонденції відповідно до розробленого Фрагменту робочого плану рахунків 
внутрішньогосподарського обліку машин та обладнання для сільськогосподарського 
підприємства. Здійснено групування облікових операцій основних засобів у відповідності до 
технологічних етапів обліку. Проаналізовані облікові операції за сегментом «Основні 
засоби» відповідно до змісту. 

Ключові слова: облікові операції, робочий план рахунків 
 
Аннотация. В статье рассмотрены направления совершенствования организации 

учета основных средств на сельскохозяйственном предприятии. Предложены типовые 
бухгалтерские корреспонденции в соответствии с разработанным фрагментом рабочего 
плана счетов внутрихозяйственного учета машин и оборудования для 
сельскохозяйственного предприятия. Осуществлено группирование учетных операций 



ISSN 2311-3413 ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 7 14 

основных средств в соответствии с технологическим этапом учета. Проанализированы 
учетные операции по сегменту «Основные средства» в соответствии с содержанием. 

Ключевые слова: учетные операции, рабочий план счетов 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Суб’єкти господарювання 

незалежно від виду діяльності, форм власності і підпорядкованості, ведуть 
бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного 
законодавства. Основні засоби визначають сучасний рівень виробництва, 
оскільки раціональне використання основних засобів є одним з основних 
факторів підвищення ефективності виробництва, що призводить до збільшення 
випуску продукції без додаткових капіталовкладень [1]. Дана тема є 
актуальною для сільськогосподарського підприємства – основні засоби  здатні 
впливати на кінцеві результати господарської діяльності: випуск агропродукції, 
її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового стану. Таким 
чином, поінформованість щодо наявності основних засобів, організаційно-
аналітичне забезпечення та постійний контроль за їх ефективним 
використанням має величезне значення в організації всього господарського 
процесу [2].   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних та 
зарубіжних науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням обліку 
основних засобів можно виділити: А.Г. Загородній [4], Б. Ольчацька [7], 
Г.Г. Кірейцев [5], Н.І. Ладутько [6],  Н. В. Довгалюк [3] та ін. Сучасні 
теоретичні й практичні розробки щодо обліку основних засобів на 
сільськогосподарському підприємстві відображають ґрунтовне розуміння 
проблем, пов’язаних із трансформацією вітчизняної системи обліку. Однак 
низка питань щодо обліку основних засобів на вітчизняних підприємствах 
недостатньо досліджені й залишаються невирішеними. 

Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів 
організації обліку основних засобів на сільськогосподарському підприємстві, 
розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліку. 

Результати дослідження. Особливе значення для виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах мають основні виробничі засоби 
сільськогосподарського призначення. Підвищення економічної ефективності 
тваринництва нерозривно пов'язане з вирішенням важливого соціального 
завдання, спрямованого на поліпшення умов функціонування виробництва. 
Правильний шлях виконання завдань щодо збільшення виробництва продукції 
тваринництва – це механізація всіх технологічних процесів, що забезпечує 
значне підвищення економічних показників діяльності. 

Зокрема, для сільськогосподарських підприємств є доцільним 
розширення групи основних засобів «Машини та обладнання». На основі 
авторських досліджень з використанням контент-аналізу, побудовано 
класифікацію машин та обладнання основних засобів для 
сільськогосподарських підприємств у процесі їх експлуатації як основу 
відображення в обліково-аналітичній системі. Класифікаційні ознаки групи 
основних засобів «Машини та обладнання» для цілей обліку надано у 5 
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підгрупах: силові машини та обладнання, робочі машини, обчислювальна 
техніка, вимірювальні прилади і лабораторне обладнання, інші машини і 
обладнання. Дані класифікаційні ознаки основних засобів для 
сільськогосподарських підприємств дозволяють визначити підгрупи основних 
засобів для прийняття релевантних управлінських рішень щодо оновлення 
цього виду ресурсів. 

Запропонована класифікація дозволить проводити аналітичні розрахунки 
за різними напрями сільськогосподарської діяльності. Зокрема, у тваринництві 
це надає можливість розмежувати облікові дані, що пов’язані окремо з 
безпосереднім отриманням готової продукції (обладнання для доїння, забою, 
вигодовування худоби, зберігання, очистки молока тощо), та процесу контролю 
за якістю продукції, технічним оснащенням допоміжних сільськогосподарських 
процесів.  

Відповідно до запропонованої класифікації машин та обладнання на 
сільськогосподарських підприємствах, пропонуємо додати відповідні 
субрахунки до робочого Плану рахунків підприємства, зокрема відповідні 
субрахунки до субрахунку 104 «Машини та обладнання»  (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку 

машин та обладнання для сільськогосподарського підприємства 
Синтетичний 

рахунок 
Субрахунки Аналітичні рахунки 

Першого 
порядку 

Другого порядку Третього порядку Четвертого порядку 

код назва код назва код назва код назва 

104.1 
Силові машини 
та обладнання 

104.10-
104.19 

Силові машини 
та обладнання 
(за об’єктами) 

104.2 
Робочі машини 
та обладнання 

104.20-
104.29 

Робочі машини 
та обладнання 
(за об’єктами) 

104.3 
Обчислювальна 

техніка 
104.30-
104.39 

Обчислювальна 
техніка  

(за об’єктами) 

104.4 

Вимірювальні 
прилади і 

лабораторне 
обладнання 

104.40-
104.49 

Вимірювальні 
прилади і 

лабораторне 
обладнання  

(за об’єктами) 

10 
основні 
засоби 

104 
машини та 
обладнання

104.5 
Інші машини і 

обладнання 
104.10-
104.59 

Інші машини і 
обладнання  

(за об’єктами) 
Джерело: авторська розробка 

 
Використання запропонованих субрахунків дозволить підприємству 

організовувати облік за кожним об’єктом машин та обладнання окремо. 
Застосування даних рахунків при формуванні бухгалтерських проведень за 
господарськими операціями подано у табл. 2. 
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Таблиця 2 
Пропозиції  типової кореспонденції щодо обліку машин та обладнання  

на сільськогосподарському підприємстві 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Дебет Дебет 

1 Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений 
трактор 

104.1 152 

2 2.1 Придбано танкер для зберігання молока, що потребує 
подальшого встановлення; 
2.2 Віднесено до вартості основного засобу витрати пов’язані з 
його встановленням 
2.3 Введено в експлуатацію танкер для зберігання молока 

152 
 

152 
 

104.2 

631.1 
 

631.2 
 

152 
3 3.1 Переведено об’єкт основних засобів - Аналізатор молока 

Екомілк до складу необоротних активів утримуваних для 
продажу 
3.2 Списано суму нарахованого зносу 
3.3. Передано покупцю основний засіб 

286 
 
 

131 
377 

104.4 
 

 
104.4 
712 

Джерело: розробка автора 

 
Рис. 1. Групування облікових операцій основних засобів у відповідності до 

технологічних етапів обліку 
Джерело: авторська розробка 
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Удосконалення обліку групи основних засобів «Машини та обладнання» 
сприятиме позитивному впливу на існуючу на підприємстві систему 
бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю, на ефективність 
використання всієї сукупності засобів виробництва сільськогосподарського 
підприємства. 

Необхідно здійснити розподіл облікових операцій основних засобів 
організації відповідно до етапів обліку – первинний, поточний, підсумковий 
(рис. 1), а групування операцій обліку основних засобів за змістом подано у 
табл. 4. 

За результатами дослідження, можна зробити висновок щодо розподілу 
операцій з обліку основних засобів в технологічному аспекті на: 
спостережувальні, реєстраційні та узагальнювальні  облікові роботи.  

Таблиця 4 
Поділ облікових операцій основних засобів за змістом 

№ 
з/п 

Етап обліку  
Вид операції 

за змістом 
Зміст операції 

Технічні Записи до первинних документів. 
Логічні Упорядкування масивів вихідних даних. 
Аналітичні Процес обчислення вартості основних засобів. 1 

Надходження 
основних 
засобів 

Організаційні 
Підтвердження надходження й належного стану 
основних засобів. 

Технічні Підрахунок даних. 
Логічні Підготовка на підставі облікових даних актів. 

Аналітичні 
Звірка даних бухгалтерського та первинного обліку, 
складання розрахунків. 

Організаційні Контроль за правильністю ведення розрахунків. 

2 
Нарахування 
амортизації 

Творчі Вибір методу амортизації. 
Технічні Записи до первинних документів. 
Логічні Звірка розрахунків. 
Аналітичні Складання розрахунків. 
Організаційні Затвердження та контроль виконаних робот. 

 
3 

Підтримання 
основних 
засобів в 
робочому 
стані Допоміжні  Підшивка документів. 

Технічні Фіксація інформації в актах, первинних документів. 
Логічні Підготовка актів списання. 
Організаційні Контроль за правильністю розрахунку сум. 
Аналітичні Обчислення сум для проведення ліквідації. 

4 

Переміщення 
й вибуття 
основних 
засобів 

Допоміжні  Ведення діловодства. 

Технічні 
Виписка та розмноження первинних документів, 
сортування документів перед передачею їх до архіву. 

Логічні Упорядкування масивів даних. 
5 

Передача 
документів до 
архіву 

Допоміжні Підшивка документів, архівне зберігання документів.
Джерело: авторська розробка 
 
Інформація щодо операцій основних засобів виникає у момент 

оформлення документу вже на первинному етапі й перебуває у русі до 
реєстрації впливу такої операції в звітах, що формуються за допомогою 
обробки бухгалтерських документів. Тому забезпечення впорядкованості й 
оперативності руху таких документів за допомогою формування формального 



ISSN 2311-3413 ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 7 18 

документообороту (графік, оперограма), стає важливим етапом при формуванні 
раціонального ведення бухгалтерського обліку. 

За рахунок впровадження Графіку документообороту обліку основних 
засобів здійснюється прискорення руху облікових документів, збільшується 
рівень контролю, механізації й автоматизації та забезпечується швидкісне 
отримання необхідної інформації для прийняття подальших рішень щодо таких 
об’єктів в обліку. 

Висновки та пропозиції. Отже, кожне існуюче підприємство незалежно 
від виду своєї діяльності зобов’язане безперервно слідкувати за рухом основних 
виробничих засобів, за їх складом, станом та за ефективністю їх використання, 
оскільки ця інформація дозволить підприємству виявити шляхи для підвищення 
ефективності використання основних засобів, а крім цього, надає можливість 
вчасно виявити і виправити негативні відхилення, в іншому ж випадку, це може 
призвести до серйозних наслідків, які перешкоджатимуть успішній діяльності 
підприємства. 
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FOREIGN EXPERIENCE THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC 

MECHANISMS OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF GREENHOUS 
FARMS 

 
Abstract. One of the significant parts of national security is the food security of any state - 

an integral part of national security. The main social and economic task, the solution of which is of 
great importance for each state, is providing the population with food. Fruits and vegetable crops 
are the indispensable products of every person's daily diet, as they contain many useful substances. 
The availability of such products is one of the main indicators of the usefulness of the diet. 
Horticulture and vegetable growing of the closed ground is given a special role in the year-round 
satisfaction of the population's needs for fresh, environmentally friendly and high-quality products. 
This branch plays an important role in the formation of a competitive and sustainable mechanism 
for the development of the agro-industrial complex of the country. The competitiveness and 
sustainability of the functioning of greenhouse organizations largely depend on the effectiveness of 
their organizational and economic mechanisms. 

Keywords: foreign experience, organizational-economic mechanisms, improvement, 
greenhouses. 

 
Formulation of the problem. Providing the republic's population with food is 

the most important national task. To achieve this goal, it is necessary not only to 
achieve sustainable growth in agricultural and processing industries, but also to create 
technologies and facilities for these industries that meet modern scientific 
achievements. 

The agro-industrial complex is of great importance in the country's 
economy. The AIC is one of the main national economic complexes that determine 
the conditions for maintaining the life of the community. Its importance is not only in 
meeting the needs of people in food, but in that it significantly affects the 
employment of the population and the effectiveness of the entire national production. 
Uzbekistan is one of the leading regions in the field of agriculture, which has a great 
agrarian potential. In 2017, the share of grain crops accounted for 108.9%, fodder 
crops - 105.2%, oilseeds - 101.8%, potatoes - 101.4%, vegetable and melon crops - 
102.4 [1]. 

The production of fruit and vegetable products is seasonal, so the provision of 
them in the off-season is due to greenhouse vegetables. Greenhouse production is 
currently developing as a dynamic and efficient branch of agriculture, which is of 
great importance for supplying the population with fresh and vitamin-rich vegetables 
when products are not received from the open ground. 
The subject of the study are the economic and organizational-managerial relations of 
economic entities arising on the national and foreign markets for vegetables of 
protected soil. 
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Scientific works of scientists are devoted to scientific research of theoretical 
and methodological aspects of the problem of sustainable development of agriculture 
and the market of vegetable growing of protected soil. Zuev, U. Umurzakov, A. 
Kadirov, V.P.Zvolinsky, M. Lee, A.S. Ermakova, L.P. Silayeva and others. 

Object. The purpose of the study is to substantiate the theoretical and 
methodological provisions and develop practical recommendations for improving the 
organizational and economic mechanism for the development of greenhouse 
organizations. 

Methodology and methods. Theoretical and methodological basis of the 
dissertation research scientific works of domestic and foreign scientists on the 
problems of hanging economic efficiency of the development of greenhouse 
vegetable growing. The main methodological method of research is the systematic 
approach that allows the most objective and comprehensive approach to issues 
development of the organizational and economic mechanism of vegetable-growing 
greenhouse organizations in the region. In the work were used: dialectical, 
monographic, computationally constructive, statistical methods of investigation. 

Results. Vegetable growing of protected soil is one of the most important and 
priority for crop production. Despite the fact that 5% of the gross agricultural product 
belongs to vegetable growing, Uzbekistan, the social and economic importance of the 
development of this under the crop sector is high, as vegetables are an indispensable 
component of rational and balanced healthy human nutrition [2]. 

In market conditions, sustainable development can be viewed as a complex 
general criterion for success in the economy, because it is precisely the concept of 
"sustainable development" that most fully meets the interests of producers, 
consumers, potential investors [6]. Investigating and analyzing theoretical positions 
and methodological tools in the category of "sustainable development", it is possible 
to single out common features that unite different approaches to one degree or 
another, clarifying the conceptual apparatus taking into account the characteristics of 
the vegetable market of the protected soil: 

- formulate a methodological approach to the study of the organizational and 
economic mechanism for the development of greenhouse organizations; 

- to determine the essence and indicators of resource saving in greenhouse 
organizations; 

- to study the existing organizational and economic mechanism of greenhouse 
organizations; 

- to analyze the economic situation and the level of development of greenhouse 
enterprises of the republic and foreign countries; 

- analyze the current state and trends of the industry in Uzbekistan and abroad; 
- identify priority areas for improving the resource-saving mechanism in 

greenhouse organizations; 
- to justify the feasibility of introducing a quality management system in the 

horticultural greenhouse organization of the region. 
An important element for assessing the sustainable development of the 

vegetable market for protected soil is the identification of species, elements and 
indicators that characterize these properties (Table 1). 
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Table 1 
Characteristics of species and elements of sustainable development of the 

vegetable market for protected soil 

View Elements 
Key indicators of sustainable 

development 

Social infrastructure 
Motivation and working conditions; 
preservation of jobs 

Social 
Labor potential 

Personnel qualification; staff involvement 
in innovation; moral and psychological 
climate in the team 

Organizational and 
management 

System of management and formation of 
organizational corporate culture 

Production 

The state and structure of fixed assets; 
stability of resource support; investment 
attractiveness; optimal capacity utilization 
and capital productivity; resource intensity 
of production 

Financial 
Profit; level of profitability; solvency of 
the enterprise; receivables and payables 

Innovative 
systematic introduction of qualitatively 
new technologies and ways of organizing 
production 

Organizational and 
economic 

Commercial 

Competitive potential of the enterprise; 
share and geography of the market; 
structure of product types; 
competitiveness of products; system of 
promotion of products; brand positioning 

Natural and climatic 
 

Climatic conditions 

Number of light days per year; number of 
sunny days in a month; costs for lighting 
and heating; 
the influx of a natural phage 
(photosynthetic active radiation) 

Ecological 
 

Preservation of the 
ecological environment 

Production of products with a small added 
value (greening of agricultural 
production); use of environmentally 
friendly materials (substrate, processing 
aids, fertilizers, packaging materials) 

 
Within the framework of the State program for the development of agriculture 

and regulation of markets for agricultural products, raw materials and foodstuffs for 
2013-2020, a federal target program and the concept of sustainable development have 
been developed [1]. 

The State Program includes a section on support for vegetable growing of 
protected soil, which provides for measures of state regulation and support of 
agricultural producers, which should contribute to the sustainable development of the 
vegetable market for protected soil. 

Gross harvest of crops - production collected from the entire area of crops of 
all crops (basic, repeated, intermediate, inter-row crops). The gross harvest of 
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agricultural crops is accounted for in the originally accrued (physical) weight and is 
summarized separately for each type of crop, as well as for groups of crops. 

As a result of further implementation of systematic measures in the country to 
increase the production of food crops and in order to meet the population's needs for 
food products in 2016, in all categories of farms in the republic: 8261.3 thousand tons 
(2.0 bn more in comparison with 2000), potatoes 2958,4 thousand tons (4,0 rubles), 
vegetables 1,125,880 tons (4,3 rubles), melons 2044,9 thousand tons (4,5 rub.), fruits 
and berries 3,042.8 thousand tons (3.8 rubles), grapes 1735.8 thousand tons (2.8 
rubles). In 2016, 2959,0 thousand tons of raw cotton were produced, which was 98.6 
percent by 2000. 

If in 2000 the share of farms in relation to all categories of farms producing the 
main types of crop production amounted to 4.2-18.3 percent, in 2016, respectively, 
was 23.1-99.5 percent. 

These indicators accordingly made up 18.6-80.1 percent for dehkan (personal 
subsidiary) farms in 2000, 18.3-76.1 percent in 2016, and in organizations that carry 
out agricultural activities in 2000, 15.7-81.7 percent, in 2016, 0.5-2.1 percent. 

The import of European countries during the first 10 months of 2015 was 
partly offset by the growth in the supply of tomatoes from Turkey, Israel, Morocco 
and China, and cucumbers from Iran, Turkey, Egypt and China. It is obvious that 
imports of greenhouse products from Belarus, Azerbaijan, Armenia, and Uzbekistan 
will continue to grow. Russian greenhouses currently have too limited capacity to 
actively participate in the redistribution of the domestic market. 

Despite the fact that, due to the presence of greenhouse areas and gross harvest, 
Uzbekistan is one of the top ten countries in the world, it is on the 57th place in terms 
of yield. Since the functioning of the national market in comparison with the 
advanced foreign producers of vegetables of protected soil is ineffective and 
insufficiently productive, it is necessary to analyze foreign experience and existing 
effective tools and management methods for increasing the stability and efficiency of 
the Russian market of protected soil. 

The world produces 1 million tons of vegetables. The area under vegetables in 
the world totals 52 million hectares. Most of the vegetables are grown outdoors, and 
only 23% (12 million hectares) - in sheltered soil. 

In Uzbekistan, 15 million tons of vegetables are produced annually, open and 
protected soil, 100 kilograms of vegetable products per person, while in developed 
countries this figure is 2-3 times higher. For example, in China - 450 kg per person, 
in Europe - 200 kg per person. The unfavorable situation develops due to the fact that 
domestic producers of vegetables have a low level of development of technologies 
and seed base, they are not equipped with fertilizers, lack qualified personnel. 
Greenhouses in comparison with foreign manufacturers do not meet modern 
requirements, increasing the efficiency of production, which, of course, affects the 
costs and sustainable development of the market. 

In China, the largest number of vegetables in the world. At the state level, a 
strategic program for the development of Siberia has been developed, with Chinese 
producers of vegetable products insured in China against production losses in 
Uzbekistan. The level of state support in China allows actively promoting products to 
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the Russian market at dumping prices and reducing the level of profitability of 
Russian hothouse combines. 

For example, in Russia, annually on an area of 5000 hectares in film 
greenhouses, Chinese grow cucumbers and tomatoes with an average yield of 10 kg / 
m² (while the average yield of greenhouse crops in Uzbekistan is: cucumber - 32 kg / 
m², tomatoes - 37 kg / m²). But even with such low yields (but high volumes of 
production and low production costs), without the use of advanced technologies, 
modernization of technological processes and advertising, foreign manufacturers 
remain competitive participants in the Russian market. They actively use seeds with 
GMOs, fertilizing with plant diseases, fertilizers with nitrates, pesticides and 
herbicides. Turkish and Chinese vegetables and fruits have an excess of nitrates 55-
65 times. 

According to the association "Greenhouses of Russia" the total area of 
greenhouse constructions in Western Europe alone is 300 thousand tons. In addition 
to China, the leaders in the production of vegetables in sheltered soil are Spain, 
Japan, the Netherlands, Morocco, and others (Figure 1). 

 
China  Spain Japan     Italy Holland  Morocco France Poland Uzbekistan 

 
In countries such as Poland, Turkey, the Netherlands, Finland, Norway, Japan, 

Ukraine, Belarus, the construction of modern greenhouse complexes is actively under 
way. After Russia's accession to the WTO, the position of foreign manufacturers in 
the Russian market has become even more stable, as import duties on vegetables have 
decreased from 15 to 13.3%, and for some groups of vegetables to 10%. Until 2015, 
the growth in imports in Russia significantly outstripped the growth in gross domestic 
product production of the domestic producer. After the introduction of sanctions and 
embargoes, the situation has changed in the direction of reducing imports. 

In the EEC countries, the construction of new greenhouses is carried out 
through the re-implementation of state programs for the reconstruction and 
development of greenhouse vegetables, the so-called Sappard, which are financed by 
the European Bank for Reconstruction and Development. In addition, for example, in 
Poland, where about 80% of these enterprises are small farms with an area of 0.5 to 1 
hectare (in comparison with Russian enterprises), producers are granted loans at 1.5-
2.5% per annum for a period of up to 25 years, and after the completion of 
construction and the introduction of greenhouses, the bank pays 50% [11]. 
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Currently, in Uzbekistan, in the protected soil, the following crops are grown: 
cucumber, tomato, pepper, eggplant, green, mushrooms, with more than 90% of all 
areas occupied by tomatoes and cucumbers. Domestic producers of greenhouse 
vegetables limit the range and prefer to grow only cucumbers and tomatoes, 
considering it unprofitable to produce other crops such as peppers and eggplants. 
However, in countries such as Bulgaria, Italy, Spain, Japan, the Netherlands, 
Denmark, the production of the above crops is profitable and there is a tendency to 
expand the depth and breadth of the assortment. For example, in European countries 
the depth of assortment of protected soil is such that you can observe up to 25 names 
of tomatoes. 

Analyzing the local and foreign experience in the development of the market 
for greenhouse vegetables, it is necessary to take into account the resource potential 
of vegetable production, climatic and climatic possibilities, such as the number of 
light days per year, the number of sunny days in a month, the inflow of a natural 
phage (photosynthetic active radiation). The natural and climatic conditions in 
Uzbekistan, which involve significant costs for heat and heating, as well as the 
incompleteness of technologies and greenhouse constructions, do not allow raising 
the level of profitability of production and widening the depth and breadth of the 
assortment. 

The situation of national commodity producers is complicated by the fact that a 
situation has developed in the market that does not allow them to produce and sell 
products at a price that could cover costs and profit. Despite the fact that the yields of 
hothouse crops and the sale price are rising, the average level of profitability does not 
exceed 15%, which does not allow reconstruction of old and construction of new 
greenhouse structures due to their own funds due to their high capital intensity and 
energy intensity. Investments in new projects can afford only a few farms. 
Modernization of production and innovative vector of development can allow large 
greenhouse farms, where high level of specialization and concentration of production. 
For example, the lack of profitability of peppers and aubergines in small hothouse 
plants is explained by the fact that at comparable selling prices, production costs are 
50% higher, and productivity is 20-40% lower than in large farms. Therefore, these 
crops are profitable for producing in large greenhouse complexes with an area of 
more than 20 hectares. 

Foreign producers actively use all the achievements of scientific and 
technological progress in the vegetable growing of protected soil. For example, in 
Germany, Denmark, the Netherlands, France, Sweden, Belgium, the hydroponic 
method of growing vegetable crops on artificial substrates is widely used. In the UK 
80% of greenhouse cucumbers and 50% of tomatoes are obtained by the method of 
hydroponics. High yields of vegetable crops in greenhouses on a mineral wool 
substrate and coconut fiber are achieved in Holland - up to 120 kg / m² of cucumber 
and 80 kg / m² of tomatoes. The Dutch plan to increase the yield of cucumbers to 200 
kg / m². 

In Australia, Israel, the United States, fully automated drip irrigation systems 
are widely used, which do not require much labor. To automate the drip irrigation in 
the greenhouses use all modern means of automation. In the Netherlands in 
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greenhouses, the control of the supply of water and nutrient solution is carried out 
according to a special computer program. The yield of tomatoes in such a greenhouse 
is 325 t / ha. 

The sustainable development of the market of foreign vegetable producers is 
aimed at sales, marketing, packaging, which has a significant impact on increasing 
consumer demand and consumer demand. A great value for successful trading has 
packaging and packaging that can qualitatively preserve products and attract the 
attention of consumers. For example, in Europe it is widely used packaging for 
tomatoes and cucumbers of the Dutch company Beekenkamp, including folding 
plastic boxes to save space when returning from stores. They persist for up to 10 
years, remaining strong, despite the fact that they are used in trade networks 
throughout Europe. Vegetables in such containers can be stored for a long time. A 
variety of quality labels for vegetables of the Italian company Etichettifico LGL are 
widely in demand marketing product, as packaging plays an important role in the 
trade in greenhouse products. As research has shown, innovations are possible in 
terms of production technology associated with the collection and transportation of 
vegetables from the greenhouse to the packaging. 

Conclusions. Thus, summarizing the foregoing, it can be noted that the 
peculiarity of sustainable development of foreign markets for vegetables of protected 
soil is the significant state support of agricultural organizations, which includes 
support for innovation and the broadcasting of the "knowledge economy", the 
introduction of customs duties, sanitary barriers, antidumping measures and penalties 
on imported products. Particular attention is paid to the efficiency of the logistics 
chain between the manufacturer, the sorter, the packer, the marketer, the wholesaler, 
the consignor and the consumer. Knowledge and innovation play a crucial role in the 
development of the sector of greenhouse vegetable growing. Active cooperation of 
greenhouse enterprises, research structures, banking and insurance sector, and 
greenhouse design engineers allows us to achieve sustainable development of the 
protected ground market. 

To improve the sustainable functioning and development of the national market 
of vegetable growing of protected soil, it is necessary to use the most qualitative 
elements, methods, methods and directions for the development of advanced foreign 
experience in greenhouse production. Taking into account the results of the 
conducted research, the sustainable development of the vegetable market for 
protected soil and enterprises is possible due to: 

- reorientation of the industry to an innovative development path; 
- attraction of additional investments for modernization of production and 

increase of competitiveness of production; 
- introduction of innovative technologies for the production of vegetables of 

protected soil using the achievements of science and technology in the process of 
developing new varieties of vegetables, seeds and varieties, fertilizers, irrigation and 
plant protection; 

- the interaction of producers, scientific organizations and state authorities with 
a view to generalizing the best domestic and foreign experience in the production of 
protected soil and improving the skills of personnel of domestic enterprises. 
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Only a set of measures will ensure the sustainable development of the Russian 
vegetable market for protected soil to ensure food security and the implementation of 
the import substitution process. 
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Анотація. Цифрова економіка і екологізація - найголовніші теми на екологічному 

політичному порядку денному в минулих роках. Інтеграція між ними призводить до нових 
парадигм і створює можливості для життєздатного розвитку, також для відновлення 
економіки в контексті недавніх криз.  

Ключові слова: зелена економіка, цифрова економіка, життєздатний розвиток, 
математичне моделювання, екологізація 

 
Аннотация. Цифровая экономика и экологизация - главные темы на экологической 

политической повестке дня в прошлых лет. Интеграция между ними приводит к новым 
парадигмам и создает возможности для жизнеспособного развития, а также для 
восстановления экономики в контексте недавних кризисов. 

Ключевые слова: зеленая экономика, цифровая экономика, жизнеспособное развитие, 
математическое моделирование, экологизация 

 
Постановка проблеми. Цифрова економіка та екологізація економіки чи 

перехід до так званої «зеленої економіки» є найважливішими темами порядку 
денного екологічної політики останніх років.   

Провідною тенденцією сучасного розвитку є поширення глобалізаційних 
процесів. В умовах неминучої глобалізації світової економіки невпинно 
прискорюється обсяг використання природних ресурсів. Потреби в ресурсах 
значно переважають обсяги і швидкості їх природного поповнення. В 
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результаті неминуче настає виснаження природних запасів, що призводить до 
дефіциту ресурсів, забруднення води і повітря, нестачі прісної води та ін. 
Сьогодні для існування населення Землі потрібні така кількість ресурсів, яка 
виходить за межі можливостей нашої планети. В останню чверть століття 
відбулося зростання світового ВВП в 4 рази, але економічне зростання 
досягається головним чином за рахунок витрати природних вичерпних 
ресурсів. Якщо  вимоги людства до природних ресурсів й далі 
продовжуватимуть зростати в такому ж темпі як зараз, то в 2030 році для 
підтримки життя людства знадобиться еквівалент двох нинішніх планет, а в 
2050 року - 2,8 планети. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні 
аспекти концепції екологізації економіки та, зокрема, аграрного 
землекористування досліджують зарубіжні вчені: Є. Барбієр, А. Камерон, А. 
Марканді, К. Стюарт, Д. Піарс [4-6] та  українські дослідники: Ю. Бережна, І. 
Бистряков, Т. Галушкіна, Б. Данилишин, А. Качинський, Л. Мусіна, А. 
Мартинюк, Н. Шлапак. Саме  проблемі раціонального землекористування 
приділяється особлива увага в наукових публікаціях відомих 
вченихекономістів  В.І.Бойка, В.П.Галушка, В.В.Медвєдєва, П.О.Мосіюка, 
П.П.Руснака,  В.М.Трегобчука, А.М.Третяка,  В.В.Юрчишина та ін. 

Але багато питань залишаються відкритими та вимагають нагального 
вирішення. 

Постановка задачі. На основі аналізу літературних джерел та результатів 
власних досліджень  метою даної статті є вивчення проблем еколого-
економічного моделювання процесів екологоорієнтованого землекористування 
та розробка практичних рекомендацій на основі використання оптимізаційних 
моделей. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Очевидно, що необхідні 
принципово нові кроки, перехід на таку концепцію розвитку, яка дозволить 
вирішувати соціальні, фінансові, паливні та кліматичні проблеми комплексно. 

Таким рішенням на думку вчених є концепція екологізації економіки та 
перехід  до «зеленої економіки». 

Модель «зеленої» економіки передбачає економічне зростання у 
поєднанні з екологічною стійкість. 

Як зазначалося у [2] перехід до такої економіки можна забезпечити 
щорічними інвестиціями в розмірі 2% світового ВВП (приблизно 1,3 млдр. дол) 
протягом 2012-2050 років. Проведене моделювання показало, що сценарій 
«зелених» інвестицій забезпечить протягом 5-10 років більш високі річні темпи 
зростання, ніж інвестиції в звичайне розвиток. «Озеленення» економіки - це 
шлях до викорінення бідності. Між викоріненням бідності і раціональним 
управлінням природними ресурсами та екосистемами існує прямий 
взаємозв'язок, оскільки бідні верстви населення безпосередньо виграють від 
збільшення природного капіталу.[1] Прагнення людини до економічних благ 
негативно позначилося на природних ресурсах, темпи їх використання 
перевершили всі розумні межі й показники.  
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Нещадно використовуючи природу, вичерпуючи дефіцитні ресурси 
(родючі чорноземи, вікові ліси, надра, чисту воду і повітря), Україна все-одно 
біднішає, українці котяться в прірву злиденності. Експортуючи сировину і 
набираючи нові кредити МВФ, залишаючи без уваги екологію та зруйновану 
промисловість, ми не знайдемо добробуту, не досягнемо нової якості життя. 

Наприклад, тільки загальне світове споживання прісноводних ресурсів у 
тисячу разів вище, ніж усіх видів промислової сировини, разом узятих, і за одну 
добу становить 10 км3 – величезна цифра! Складна ситуація і з іншими 
природними ресурсами. Наприклад, площа лісів за останні 200 років 
скоротилась удвічі. Що стосується корисних копалин, то, за оцінками експертів, 
з поточними показниками видобутку запасів нафти і газу вистачить на 50-60 
років. Як наслідок, згідно з позицією "Римського клубу", впродовж найближчих 
десятиліть буде вичерпано такі ресурси, як нафта, природний газ, мідь тощо. 

 
Рис. 1. Рейтинг країн світу за Індексом екологічної активності 
Джерело :http://edclub.com.ua/analityka, [5] 
 
У рейтингах з природних ресурсів використовується індекс екологічної 

ефективності Позиції в рейтингу розподілені на підставі Індексу екологічної 
ефективності 2018 (The Environmental Performance Index 2018), що  формується 
через оцінку життєдіяльності екосистем (управління природними ресурсами) та 
екологічного здоров'я (оцінка впливу довкілля на здоров'я людини) та 
відображають досягнення країн у сфері управління природними ресурсами та їх 
раціонального використання. 

Індекс екологічної ефективності 2018 оцінює стан навколишнього 
середовища та життєздатність екосистем 180 країн світу (рис.1). Екологізація 
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економіки в свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Але на 
сучасному етапі вона стає надто гострою. Надмірне навантаження на 
оброблювані землі в минулому, нераціональне і безсистемне використання 
земель у сучасних трансформаційних умовах обумовило значні деградаційні 
процеси. За даними Держкомзему України ерозією охоплено біля 10,5 млн. га 
або 30% орних земель. Сучасний стан земельного фонду оцінюють як кризовий 
[3,4]. 

Тому існує об’єктивна необхідність втручання держави в природно-
екологічну сферу з метою досягнення збалансованого стану. Однією з 
невід’ємних та об’єктивних властивостей ґрунту, що обумовлюють його 
виключну корисність та незамінність для життєдіяльності людини є його 
родючість. Питання збереження родючості ґрунту, підвищення врожаїв, 
інтенсифікація землеробства завжди цікавили науку, так як вирішення їх 
дозволяє підвищити життєвий рівень, покращити добробут людей.  

Досягнення науки та передової практики свідчать, що основою стійкого 
зростання продуктивності землеробства є дбайливе використання родючості 
ґрунтів. 

Але реалізувати потенційну продуктивність сільськогосподарських 
культур слід не за допомогою високих доз добрив, а через оптимізацію всіх 
властивостей і життєвих процесів у ґрунті, що забезпечить відтворення її 
родючості – створення поживного, водного, повітряного режимів у ґрунті, які 
відповідали б біологічним вимогам рослин та оптимізації рівня біологічної 
активності ґрунту. Саме таким проблемам ми приділимо увагу в даній статті.  

Одержання продукції від землеробства, тваринництва, дикої фауни і 
флори залежить від природних умов, способів і технічного рівня ведення 
господарства. Зараз 88% харчової енергії дає людству рілля, близько 10% 
припадає на пасовищні екосистеми і близько 2% – на Світовий океан. Тому 
будь-які негативні впливи на стан екосистеми достатньо швидко відбиваються 
на забезпеченні біологічними ресурсами. Прогрес у пізнанні живої матерії 
значною мірою зумовлений інтенсивним розвитком взаємопов'язаних наукових 
напрямів, таких, як біохімія, біофізика, молекулярна біологія, молекулярна 
генетика, імунологія, біоорганічна хімія, технічні науки, що сприяло створенню 
нового технологічного напряму в громадському виробництві – біотехнології. 
Широко розглядається біологізація виробництва як шлях зближення економіки 
та екології.  

Але висока ефективність землеробства досягається лише у випадку 
відповідності  доз внесених мінеральних та органічних добрив, строків та 
способів їх внесення біологічним вимогам рослин з урахуванням ступеня 
забезпеченості поживними елементами ґрунтів та напрямків можливої 
біологізації сільського господарства.. 

 Математичне моделювання управління земельними ресурсами – складна 
економіко-екологічна задача. Метою розробки моделей родючості ґрунту є 
впорядкування знань про родючість, оцінка впливу на стан використання землі, 
а також можливість оптимального розміщення  сільськогосподарських культур 
у межах господарств на ґрунтах різної родючості. Наукою і практикою 
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доведено, що одним із найважливіших елементів технології вирощування 
сільськогосподарських культур на надійним фактором підвищення урожайності 
є застосування раціональної системи добрив, спрямованої також на 
забезпечення відтворення та збереження родючості ґрунту. 

Земля, ґрунт є основою сільськогосподарського виробництва та лісового 
господарства. Кількість і якість продуктів харчування залежить від обробітку 
ґрунту, підживлення рослин тощо. Ґрунти – органічно-мінеральний продукт 
багаторічної спільної діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного 
тепла й світла.  

Моделі родючості є наближеним відображенням властивостей ґрунту 
задовольняти потреби сільськогосподарських рослин за певних екологічних і 
соціально-економічних умов. Розроблена схема системи моделей родючості 
ґрунту дає можливість оптимізувати основні процеси родючості ґрунту.  

Визначення норм і співвідношень добрив під сільськогосподарські 
культури  складний багатоплановий процес, який повинен враховувати 
конкретні показники родючості ґрунтів, рівень запланованої урожайності 
сільськогосподарських культур, кліматичні й організаційно-економічні 
передумови вирощування сільськогосподарських культур тощо. Щоб 
забезпечити відновлення родючості ґрунтів та екологічної стійкості 
навколишнього середовища слід вносити мінеральні добрива на балансовій 
основі з метою зберегти рівновагу елементів живлення в агроценозах. 
Оптимізація доз добрив під сільськогосподарські  культури проводиться з 
урахуванням економічних показників та обов’язковим економічним ефектом.  В 
основу запропонованого диференційованого методу розрахунку необхідної 
кількості добрив під сільськогосподарські культури покладено принцип 
нормування внесення добрив. Прогнозування показників урожайності 
конкретних культур  враховує нелінійний характер причинно-наслідкових 
зв’язків у системі “родючість ґрунту – добрива – врожай”. 

Інтенсивне землеробство передбачає не тільки одержання високих 
врожаїв, а й підтримання та підвищення родючості ґрунтів, чого можна досягти 
за позитивного балансу гумусу й поживних елементів. 

Встановлено, що в світі кожний четвертий житель харчується 
продуктами, які отримані завдяки добривам. Розрахунки свідчать, що оплата 
приростом урожаю озимої пшениці 1 кг азоту добрив становить 5-8 кг, 1 кг 
фосфору – 4-7 кг і 1 кг калію - 2-4 кг зерна. Окупність 1 т органічних добрив - 
відповідно,  зерном 14-23 кг, бульбами картоплі – 70-80 кг, коренеплодами 
цукрового буряка – 100-125 кг.  

Враховуючи всі особливості моделювання цього процесу і специфіку 
постановки нашої задачі, еколого-економічна модель (1)-(5) оптимізації 
ґрунтового живлення  сільськогосподарських культур  матиме вигляд [7]: 

Максимізуємо вихід валової продукції: 
  maxijij XtZ       (1) 

де       i M1     jM2  
М1 – множина земельних ділянок (і = n); 
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М2 – множина сільськогосподарських культур (j = m); 
tij – економічна ефективність вирощування продукції  j-ї 

сільськогосподарської культури на і-му полі. 
Xij – шукана площа посіву j-ї сільськогосподарської культури на і-му полі; 
Si – площа кожної з n земельних ділянок; 
Sj – площа кожної з m культур в структурі посівних площ; 
ij – логічний коефіцієнт, що передбачає можливість розміщення  j-ї 

культури на ґрунті і-ї ділянки; 
Оптимальне розміщення сільськогосподарських культур має 

задовольняти такі умови: 
1. По використанню ріллі: 

iijij SX   ,       ( iM1)      (2) 

jM2 

2. По структурі посівних площ: 
 jijij SX   (jM2;)       (3) 

iM1 

3. По області допустимих значень змінних: 
maxmin

ijijij
SXS  ;        (4) 

  де  Sij 
min,  Sij 

max – допустимі мінімальне та максимальне значення 
змінних. 

4. Природні умови невід’ємності змінних: 
0ijX ,    (i M1   jM2)          (5) 

Розроблена методика дозволяє при визначенні урожайності Yij j-ї 

сільськогосподарської культури на і-му ґрунті враховувати складність 
мінерального складу ґрунту. При цьому урожайність  яка забезпечена 
наявністю в ґрунті к-го компонента поживності розраховується за формулами 
(6)-(7):  

                     кj

kijікі
кij в

fЕ
У

**


   ,       

2

,1

,

Mj
Mi
Mk





       (6) 

де 
М – множина компонентів поживності; 
к – порядковий номер компонента поживності, к  М ; 
М1 – множина земельних ділянок; 
М2 – множина сільськогосподарських культур 
і – порядковий номер земельної ділянки, іМ1; 
j – порядковий номер сільськогосподарської культури, іМ2; 

kia  – вміст к-го компонента поживності в грунті і-ї земельної ділянки 

(мг/на 1 кг грунту). 

іЕ  – коефіцієнт переводу в кг діючої речовини; 
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kijf
 – коефіцієнт використання к - го компонента поживності на і-му 

грунті  j- ю сільськогосподарською культурою. 

kijв  – винос к-го компонента поживності одиницею врожаю 
сільськогосподарської культури. 

У зв’язку з тим, що швидкість приросту біомаси того чи іншого виду 
рослин лімітується компонентом поживності, який є в екологічному мінімумі, а 
в залежності від споживання  баланс між різними компонентами може 
змінюватись і в екологічному мінімумі будуть знаходитись різні хімічні 
речовини, Yij – урожайність j-ї сільськогосподарської культури на і-му ґрунті 
визначається за формулою:  

 
kij

ijiki
kijY в

fEd
Y ij minmin        (7) 

Величина Yij являє собою коефіцієнти ефективної родючості ґрунту і 
показує яка частина врожаю може бути сформована за рахунок доступних для 
рослин запасів поживних речовин ґрунту. Розроблена трансформаційна  модель 
дає можливість представити її у вигляді транспортної задачі, бо культури 
виконують роль споживача, а ділянки різної родючості–джерела чи 
постачальника. При цьому виконується імітація, що кожна 
сільськогосподарська  культура повинна спробувати “зростати” на кожній з 
ділянок ґрунту і при оптимальному плані розміститися певними окремими 
площами по полях так, щоб найбільш “задовольнити” кожну культуру щодо 
поживності і виконати низку обмежень задачі.  

Аналіз технологічних та економічних процесів, що відбуваються  в 
агропромисловому комплексі, показує, що необхідна розробка заходів, які 
дадуть можливість забезпечити стійке відновлення сільськогосподарського 
виробництва та забезпечення екологічних вимог сьогодення. 

Висновки. Отже, вже на сьогоднішній день є багато можливостей 
біологізувати науково-технічний прогрес, лімітувати його антиекологічні 
наслідки в землеробстві з метою збереження навколишнього середовища для 
нормальної життєдіяльності людини. 

Щодня із засобів масової інформації ми чуємо про проблеми, які 
буквально 10–20 років тому не були такими актуальними і болючими. Читаючи 
зведення CNN чи Reuters, переконуємося, що світ став більш 
непередбачуваним, і навіть прогнози авторитетних агентств не в змозі точно 
визначити, з якими проблемами (старими й новими) нам доведеться мати 
справу за кілька років. Але важливо відзначити, що ці процеси відбуваються на 
тлі розгортання інформаційної економіки, яка кардинально змінює суспільні 
формації, у тому числі систему природокористування. Сучасне мислення про 
розвиток глобальних економік та суспільств зосереджується на двох питаннях: 
потенціал інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та проблема 
екологічної стійкості.   

Еволюція цифрової економіки та її вплив на навколишнє середовище 
залишаються важливою темою досліджень.   
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Між  досліджуваними  складовим (економіка та екологія) існують 
двосторонні інформаційні потоки і взаємодії. Але що означає фраза, яку ми так 
часто чуємо з трибун:  "економіка й екологія має керуватися спільною метою"? 
Слова знайомі, але їх поєднання звучить абсурдно, адже ці системи мають 
протилежні цільові функції. Доцільніше говорити про обмеження економічної 
діяльності, яка чинить екологічні збитки, про штрафи й ренту за використання 
природних ресурсів і забруднення довкілля, а не, щоб "керувались спільною 
метою". Безумовно, без зваженою, екологоорієнтованої державної політики нам 
не обійтися… 
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INTERNATIONAL FINANCING OF INFRASTRUCTURE PROJECTS 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ  
 

Abstract. The article notes the negative tendency of directing financial flows to a speculative 
sphere, instead of the real economy, which has negative consequences in the long run for economic 
growth and sustainable development. It is noted that the decline of public and private investment in 
infrastructure development over the past decades has led to the emergence of an "infrastructure 
gap". The modern mechanisms of financing infrastructure projects with the emphasis on 
development of perspective directions of investments attraction in international financial markets 
are outlined. The influence of infrastructure financing instruments on the level of public debt was 
outlined. The possibilities of attracting investment resources through the tools of Islamic finance 
are revealed. The strengthening of modern tendencies of attraction of institutional investors to 
financing of infrastructure projects is noted. The tendency towards the development of innovative 
platforms for co-investing as a response to the dissatisfaction of institutional investors with existing 
models of infrastructure funds is outlined. 

Keywords: infrastructure, instruments for financing infrastructure projects, general 
obligations bonds, project bonds, green bonds, sukuk, institutional investors.  

 
Анотація. У статті відзначено негативну тенденцію спрямування фінансових 

потоків у спекулятивну сферу, замість реальної економіки, що має негативні наслідки у 
довгостроковому періоді для економічного зростання та забезпечення сталого розвитку. 
Наголошено, що зниження державних та приватних інвестицій у розвиток інфраструктури 
протягом останніх десятиліть призвело до виникнення «інфраструктурного розриву». 
Окреслено сучасні механізми фінансування інфраструктурних проектів з акцентом на 
розвиток перспективних напрямів залучення інвестицій на міжнародних фінансових ринках 
для реалізації проектів у сфері розвитку об’єктів інфраструктури. Відзначено вплив 
інструментів фінансування інфраструктури на рівень державного боргу. Розкрито 
можливості залучення інвестиційних ресурсів через інструменти ісламських фінансів. 
Відзначено посилення сучасних тенденцій залучення інституційних інвесторів до 
фінансування інфраструктурних проектів. Окреслено тенденцію до розвиту інноваційних 
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платформ для спільного інвестування як відповідь на невдоволення інституційних інвесторів 
існуючими моделями інфраструктурних фондів.  

Ключові слова: інфраструктура, інструменти фінансування інфраструктурних 
проектів, державні/муніципальні облігації, проектні облігації, зелені облігації, сукук, 
інституційні інвестори.  

 
Аннотация. В статье отмечено негативную тенденцию направления финансовых 

потоков в спекулятивную сферу, вместо реальной экономики, что имеет негативные 
последствия в долгосрочном периоде для экономического роста и обеспечения устойчивого 
развития. Отмечено, что снижение государственных и частных инвестиций в развитие 
инфраструктуры в течение последних десятилетий привело к возникновению 
«инфраструктурного разрыва». Определены современные механизмы финансирования 
инфраструктурных проектов с акцентом на развитие перспективных направлений 
привлечения инвестиций на международных финансовых рынках для реализации проектов в 
сфере развития объектов инфраструктуры. Отмечено влияние инструментов 
финансирования инфраструктуры на уровень государственного долга. Раскрыты 
возможности привлечения инвестиционных ресурсов через инструменты исламских 
финансов. Отмечено усиление современных тенденций привлечения институциональных 
инвесторов к финансированию инфраструктурных проектов. Определены тенденцию к 
развитую инновационных платформ для совместного инвестирования как ответ на 
недовольство институциональных инвесторов существующими моделями 
инфраструктурных фондов. 

Ключевые слова: инфраструктура, инструменты финансирования 
инфраструктурных проектов, государственные или муниципальные облигации, проектные 
облигации, зеленые облигации, сукук, институциональные инвесторы. 

 
Постановка проблеми. Глобалізація світової фінансової системи сприяє 

зростанню фінансових потоків, лібералізація ринків, новітні інформаційні 
технології створюють можливості, і навіть певною мірою стимулюють, 
здійснювати інвестиції у розвиток фінансових інструментів спекулятивного 
характеру, які дозволяють отримувати швидкі прибутки. Академік НАН 
України Білорус О.Г. зазначає, що «процеси фінансової глобалізації ведуть до 
гіперфінансіалізації економіки і формування нової глобальної фінансової 
цивілізації». Науковець зазначає, що поступово відбувається дезінтеграція 
глобального капіталу щодо сфери реальної економіки, що дозволило Білорусу 
О.Г. сформулювати економічний закон випереджувального зростання 
глобального фінансового капіталу порівняно із зростанням ВВП/ВНП. Вчений 
доходить висновку, що «випереджаючий реальну економіку безконтрольний та 
некерований розвиток глобального фінансово-банківського капіталізму з його 
спекулятивним характером – є однією з головних загроз світової спільноті в 
ХХІ столітті» [1, с. 4]. Небезпека спрямування підприємствами заробленого 
прибутку у спекулятивну сферу, замість реальної економіки матиме негативні 
наслідки у довгостроковому періоді для економічного зростання та 
забезпечення сталого розвитку. Отже державна політика має бути направлена 
на стимулювання інвестицій у реальний сектор економіки, і особливої уваги 
потребує аналіз залучення інвестицій для фінансування інфраструктурних 
об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки. 
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Аналіз статистичних даних, що відображають інвестиційну діяльність, 
дав змогу зробити висновки, що частка державних інвестицій, особливо у 
інфраструктурні проекти, за останні три десятиліття минулого сторіччя 
знижувалася. Особливо характерна дана тенденція для країн Латинської 
Америки, проте простежувалася і у розвинутих країнах ОЕСР. Експерти МВФ 
відзначають, що оскільки приватний сектор не збільшував інвестиції в 
інфраструктуру, як очікувалося, в ряді країн виникли значні прогалини в галузі 
інфраструктури, що, своєю чергою, є стримуючим фактором для потенціалу 
росту та має негативні наслідки на соціальні індикатори. Зниження 
інвестування призвело до виникнення «інфраструктурного розриву» 
(infrastructure gaps), що у довгостроковій перспективі матиме негативні 
наслідки на економічне зростання [16, с. 2-4]. Аналогічні проблеми виникали і в 
країнах ЄС, оскільки наслідком обмежень фіскального дефіциту в рамках Пакту 
про стабільність і зростання є те, що країни-члени, які досягли цих меж, не 
можуть брати позики для фінансування додаткових державних інвестицій, 
навіть якщо вони мають низький рівень боргів і стикаються з істотними 
потребами в інвестуванні у об’єкти інфраструктури [16, с. 2-5].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Взаємозв’язок між рівнем 
розвитку інфраструктури у країні та економічним ростом привертав увагу 
багатьох економістів, котрі намагалися відповісти на питання, наскільки 
покращення інфраструктури сприятиме підйому в економіці певного регіону. 
Дослідження експертів МВФ 2014 року виявили, що збільшення обсягу 
державних інвестицій у розвиток інфраструктури підвищує прибутковість 
підприємств у регіоні, призводить до зростання доданої вартості, обсягів 
виробленої продукції та стимулює економічне зростання в короткостроковій і 
довгостроковій перспективі [14]. Емпіричні дослідження оцінки впливу 
поліпшення рівня інфраструктури на галузевий ріст та на рівень інвестицій 
шести країн Латинської Америки виявили пряму залежність між покращенням 
рівня інфраструктури у країні та економічним ростом та зростанням 
надходження інвестицій у регіон [15]. Емпіричні дані розвинених країн 
показують, що збільшення державних інвестицій у інфраструктуру на 1% ВВП 
може підвищити рівень виробництва на 1,5% у середньостроковій перспективі 
[6]. 

Проблематику фінансування інфраструктурних об’єктів у країнах ЄС 
досліджували Ф. Балассон та Д. Франко, акцентуючи увагу на взаємозв’язках 
між такими категоріями як державні інвестиції, золоте правило та Пакт 
стабільності. Науковці зазначають, що іноді фіскальні правила, встановлені 
Маастрихтським договором та Пактом про стабільність і зростання, піддаються 
критиці через надмірні обмеження. А використання «золотого правила» не 
представляє собою належного вирішення проблем, які є наслідком обмежень 
фіскального дефіциту в рамках Пакту про стабільність, внаслідок чого країни-
члени, які досягли встановлених меж, не можуть брати позики для 
фінансування додаткових державних інвестицій у об’єкти інфраструктури [8]. 
Отже, незважаючи на значну кількість наукової літератури, присвяченої 
вивченню механізмів фінансування розвитку інфраструктури, окремої уваги 
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заслуговує дослідження особливостей міжнародного фінансування 
інфраструктурних проектів в умовах обмежених бюджетних можливостей.  

Метою статті є вивчення передової світової практики фінансування 
інфраструктурних проектів з акцентом на розвиток перспективних напрямів 
залучення інвестицій на міжнародних фінансових ринках для реалізації 
проектів у сфері розвитку об’єктів інфраструктури. 

Результати дослідження. Андерс Елдруп та Пітер Шютце класифікують 
державну інфраструктуру у три основні категорії, а саме : транспортна 
інфраструктура (тунелі, мости, порти, дороги, залізничні системи та мережева 
інфраструктура), інфраструктура, пов’язана з наданням комунальних послуг 
(виробництво електроенергії, управління відходами, централізоване 
теплопостачання, вода, телекомунікації), соціальна та сервісна 
інфраструктура (яку автори розділили на стандартні активи, такі як 
адміністративні будівлі, наприклад школи, університети, лікарні та основні 
установи культури) [11, с. 4]. Експерти Європейського банку розвитку 
поділяють державну інфраструктуру на дві форми : економічну (транспорт, 
комунальні послуги, телекомунікації) та соціальну (освіта, охорона здоров'я, 
громадські послуги) [13, с. 4].  

Державні підприємства відіграють важливу роль у економіках країн, що 
розвиваються, та у країнах з трансформаційною економікою, у секторі 
енергетики та транспорту. Розвинуті ринкові економіки також активно 
використовують державну форму власності у секторах, що мають критично 
важливе значення для економіки у контексті забезпечення національної безпеки 
та критичної інфраструктури. У Словенії, Угорщині, Польщі та Болгарії понад 
60 % підприємств енергетичного сектора є державними. У секторах 
гірничодобувної промисловості Швеції та Естонії також переважають державні 
підприємства, з обсягом випуску понад 50% від загального у галузі. У секторі 
водопостачання понад 30% підприємств є державними у Польщі, Болгарії та 
Словенії. Частка державних компаній у сфері транспорту в Угорщині сягає 
понад 20% [9, с. 7]. 

Варто зазначити, що у багатьох розвинутих країнах світу значна частина 
об’єктів критичної інфраструктури знаходиться у приватній власності, 
водночас держава виконує функції регулятора. Нагляд та координацію за 
дотриманням безпеки на об’єктах здійснюють відповідні урядові інституції: 
Центр захисту національної інфраструктури Великобританії (Centre for the 
Protection of National Infrastructure, CPNI), Федеральне міністерство внутрішніх 
справ у Німеччина (Federal Ministry of the Interior), Урядовий центр безпеки 
Польщі  (Government Centre for Security), Міністерство внутрішньої безпеки у 
США (Department of Homeland Security, DHS), Міністерство суспільної безпеки 
та готовності до надзвичайних ситуацій Канади (Ministry of Public Safety and 
Emergency Preparedness of Canada) [3, с. 39-40]. 

Експерти МВФ провели порівняльний аналіз статистичних даних за 2012-
2014 роки діяльності 6262 державних підприємств (державна частка принаймні 
50,1%) з 11 європейських країн (Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія) з 



ISSN 2311-3413 ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 7 41

результатами Швеції, яку обрали як еталонну країну з розвинутою економікою 
та великим портфелем державних підприємств з ефективною системою 
управління. Згідно з результатами досліджень в енергетичному секторі Болгарії 
зафіксовані великі втрати, головним чином пов'язані з Національною 
електроенергетичною компанією та її структурним дефіцитом внаслідок 
встановлених тарифів. Державні підприємства є збитковими у транспортному 
секторі Хорватії. Рівень заборгованості державних підприємств, що працюють 
у сфері енергетики, у Болгарії, Хорватії, Естонії та Словенії сягає 5-7 % від 
ВВП. Транспортний сектор - головним чином державна залізниця - володіє 
боргом близько 9 % ВВП в Словенії та близько 6 % у Словаччині. Водночас, 
високий рівень прибутковості показують державні підприємства у 
енергетичному секторі Хорватії та Естонії, а також у транспортному секторі у 
Естонії та Словаччині [9, с. 7-9]. Низький рівень прибутковості в умовах 
недофінансованості технологічних виробничих ліній та неефективній розподіл 
ресурсів внаслідок неефективного менеджменту на державних підприємствах 
створює певні ризики фінансовій стабільності економіки країни, а саме - 
надмірні фінансові зобов’язання державних підприємств, які вони не здатні 
обслуговувати, створюють фіскальні ризики та навантаження на державний 
бюджет, що є загрозою економічної безпеки країни. Нестача фінансових 
ресурсів для фінансування розвитку інфраструктури заважає економічному 
зростанню у довгостроковій перспективі, стримує сталий розвиток та є 
серйозною загрозою економічній безпеці країни. 

Великі проекти державних корпорацій вимагають значних фінансових 
ресурсів, які можна залучити за допомогою консорціумного кредитування, яке 
дозволяє розподілити ризики між кредиторами та зібрати значну суму. 
Перевага у такій співпраці для фінансових інституцій полягає у  тому, що вони 
отримують певний «податковий імунітет» та статус «привілейованого 
кредитора», який дозволяє отримувати переважний доступ до іноземної валюти 
в разі виникнення валютної кризи. Натомість державні корпорації отримують 
фінансові ресурси на тривалий період, які можуть залучити у розбудову 
важливих соціально–економічних проектів та інфраструктурних об’єктів. Проте 
мінусом такої форми залучення фінансових ресурсів буде їх висока вартість та 
досить тривалий період оформлення угоди, який займатиме мінімум пів року.  

У світі простежується загальна тенденція до перенесення центру ваги з 
бюджетного фінансування державних інвестиційних проектів на кредитування, 
розширення змішаної форми фінансування. І якщо раніше саме уряди 
фінансували інфраструктурні проекти, з часом ситуація кардинально змінилася. 
Дефіцит державного бюджету, зростання державного боргу, нестача 
інвестиційних ресурсів на покриття всіх важливих проектів призвело до 
активізації залучення приватного інвестора до фінансування інфраструктурних 
проектів.  

Експерти ОЕСР відзначають, що на сьогоднішній день активно 
розробляються нові механізми та інструменти фінансування інфраструктурних 
проектів, окрім механізмів емісії традиційних цінних паперів та банківських 
кредитів з добре налагодженими нормативними рамками. До нових 
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інструментів відносять проектні облігації (project bonds), які можуть бути 
гарним доповненням до синдикованих позик для фінансування проектів. Адже 
сек'юритизація банківських кредитів може підтримати кредитування завдяки 
диверсифікації ризиків, а також сприятиме розвитку прозорих інструментів 
ринку капіталу [12, с. 7].  

Боргові інструменти зазвичай складають 70-90% загальної капіталізації 
інфраструктурних проектів [12, с. 16 ]. На рис. 1 представлено схематичний 
розподіл залучених фінансових ресурсів під типовий інфраструктурний проект. 

 

 
Рис. 1. Схематичний розподіл залучених фінансових ресурсів під типовий 

інфраструктурний проект 
Джерело: складено на основі [12, с. 17]. 

 

Державні або муніципальні облігації (General obligation Bonds) 
виплачуються за рахунок державного бюджету та впливають на показники 
державного боргу, а отже не можуть активно використовуватися для 
фінансування інфраструктурних проектів в Україні. Квазісуверенні цінні папери 
також можуть використовуватися для фінансування інфраструктурних 
проектів. Наприклад, 20% стерлінгового ринку випуску корпоративних 
облігацій для фінансування інфраструктури було здійснено через державні 
компанії (наприклад, Network Rail). Даний інструмент може мати різний вплив 
на рівень державного боргу в залежності від рівня державної підтримки чи 
гарантій. Близько 50% випуску корпоративних облігацій для фінансування 
інфраструктури в євро здійснюється через суб-державні установи [12, с. 20-21]. 

У січні 2015 р. уряд США запропонував інноваційний клас 
муніципальних облігацій, які дозволяють отримувати значну вигоду від 
існуючих податкових пільг, що своєю чергою стимулює надходження 
приватних інвестицій в інфраструктуру. Спеціальні облігації державної 
інфраструктури (Qualified Public Infrastructure Bonds, QPIBs) відкривають нові 
канали фінансування та залучення інвесторів до ДПП, адже допомагають 
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зменшити вартість фінансування внаслідок використання податкових пільг. Для 
того, щоб отримати право на випуск таких інструментів, проекти мають 
належати державним або місцевим органам влади та бути доступними для 
загального використання [12, с. 21]. 

Проектні облігації є ринковим інструментом фінансування 
інфраструктури, виплати по яких безпосередньо пов'язані з інфраструктурним 
проектом. Цей вид облігацій має довгострокові строки погашення та не впливає 
на рівень державного боргу, інструмент зазвичай продають безпосередньо 
інвесторам через ринки з фіксованим доходом. Проектні облігації 
випускаються виключно для фінансування конкретного проекту, тоді як прямі 
корпоративні облігації несуть кредитний ризик суб'єкта емісії, чиї проекти є 
диверсифікованими через портфель активів. У цьому сенсі проектні облігації є 
більш ризикованими, оскільки ризик втрат є вищими для будь-якого 
конкретного проекту проти диверсифікованого портфеля. Такий інструмент є 
актуальним для залучення тривалого фінансування під реалізацію великих 
проектів, вартістю понад 100 млн. доларів США. Проектні облігації можуть 
бути випущені з термінами погашення більше, ніж строки традиційних 
синдикованих банківських кредитів, експерти ОЕСР наводять приклади терміну 
погашення проектних облігацій у 50 і навіть 99 років [12, с. 20-21]. 

Зелені облігації - це корпоративні облігації, проектні облігації та 
сабсуверенні облігації, що фінансують інвестиції в активи зеленої 
інфраструктури. Деякі зелені облігації можна класифікувати як інвестиції в 
інфраструктуру [12, с. 20-21].  

Основною метою сек'юритизації є зробити додатковий капітал доступним 
для позичальників, які не можуть отримати доступні банківські кредити. 
Сек'юритизація може залучити ісламські фінанси – зростаюче джерело 
фінансування для багатьох країн, що розвиваються, адже ринок ісламського 
фінансування щороку зростає в середньому на 15% за даними агентства KFH 
Research. У сучасних умовах, коли відчувається нестача у засобах для 
довгострокового фінансування великих інфраструктурних проектів, доцільно 
звернутися до інструментів ісламських фінансів, таких як «сукук». І хоча 
зазвичай термін цього фінансового інструменту це 3–5 років, останнім часом 
популярності набувають 15 чи 30–річні сукук. Цей фінансовий інструмент 
широко відомий в країнах ісламського світу та європейського банківського 
співтовариства, сукук дозволяє залучати кошти ісламських інвесторів, які в 
силу релігійних переконань не можуть інвестувати за допомогою класичних 
фінансових інструментів [10].  

Сукук – це сертифікат, що засвідчує право власності на частку активів 
підприємства, які були сформовані за рахунок отриманих від розміщення 
облігацій коштів, і право участі в його прибутку, через зв'язок цінного паперу з 
активом, сукук також називають ісламською сек'юритизацією. Ці інструменти 
також часто називають майновими сертифікатами, адже вони повинні бути 
забезпечені активами: матеріальними або нематеріальними. Забезпечені сукук 
(asset–backed) передбачають повний перехід права власності на базові активи 
до інвестора з подальшою реєстрацією нового власника, актив більш не 
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відбивається на балансі емітента, всі ризики несе інвестор. Незабезпечені сукук 
(asset based), як правило, не передбачають державну реєстрацію переходу права 
власності, отже базовий актив продовжує враховуватися на балансі ініціатора 
емісії, а незабезпечені сукук по статусу прирівнюються до незабезпечених 
кредитів.  

Тож cукук – це довгострокові і середньострокові цінні папери, 
забезпечені матеріальними активами, випущені за законами Шаріату (іноді 
називаються "ісламськими облігаціями"). Варто зазначити, що хоча деколи ці 
інструменти і називають ісламськими облігаціями, вони на відміну від 
класичних облігацій не закріплюють боргові відносини між емітентом облігацій 
та їх власником. Ісламська облігація – це інвестиційний сертифікат, який 
засвідчує право її власника на частку в праві власності на базовий актив (пул 
активів), що пропорційне величині вкладених коштів [17]. Сукук передбачають 
інвестиції в реальні активи, а не в репутацію позичальника. Попит на сукук 
формується на конкурентній основі, цей інструмент виключає можливості для 
спекуляції та формування «бульбашок». Згідно з дослідженням Standard and 
Poor’s у 2014 році у світі було випущено сукук на суму 116,4 млрд дол. США 
[17, c. 3]. У 2001 році першою інституцією, пов’язану з державною формою 
власності, яка здійснила випуск суку був Центральний банк Бахрейну.  

Сукук будуть надзвичайно привабливі для інвесторів, якщо ініціатором 
випуску ісламських цінних паперів виступить велика державна корпорація в 
партнерстві з великими банками, метою якої буде залучення фінансування 
наприклад під великий інфраструктурний проект. Використання цього 
інструменту державними корпораціями зростає кожного року.  

Назагал розрізняють 14 видів фінансових інструментів, які можна 
віднести до категорії сукук. Розглянемо детально ті, які найбільш цікаві для 
державних корпорацій у процесі залучення фінансових ресурсів. В залежності 
від базового активу, який лежить в основі угоди, сукук поділяють на так звані 
боргові інструменти, засновані на угоді «мурабаха», що передбачає купівлю–
продаж активу у розстрочку; інструменти пайової участі, засновані на 
принципах «мудараба», що передбачає довірче управління, та «мушарака», що 
передбачає партнерство; та інструменти, що структуруються на основі купівлі–
продажу певного базового активу, з зобов’язанням про зворотну оренду [17]. 

Суку іджара широко використовується для залучення фінансових 
ресурсів з метою проектного фінансування. Процес починається з того, що 
бенефіціар випуску (корпорація, банк, або суверенна держава, у нашому 
випадку державна корпорація) створю компанію спеціального призначення – 
SPV, яка буде діяти в якості емітента сукук. На наступному етапі укладається 
контракт на продаж бенефіціаром своїх активів цій юридичній особі – SPV, 
який купує цей актив на кошти, отримані від випуску сукук, наприклад на суму 
3 млрд дол.. США, яка в свою чергу підписує контракт з бенефіціаром на 
передачу йому в зворотний лізинг придбаних активів, наприклад, на 3 роки і 
стає лізингодавцем, а бенефіціар – лізингоодержувачем. Лізингові платежі 
повинні виплачуватися регулярно, і їх вартість буде прив'язана до ставки 
LIBOR чи EIBOR, до якої буде додана певна премія в залежності від 
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кредитоспроможності бенефіціара. Саме бенефіціар отримує і використовує 
кошти позики і забезпечує в результаті джерело коштів для виплати доходу за 
сукук та їх погашення. Для оплати активів SPV випускає фінансовий 
інструмент – сукук – номінальною вартістю в 3 млрд дол., і розміщує їх уже як 
емітент серед інвесторів за номінальною вартістю. Інвестори купують сукук за 
передплатою аналогічно процедурі первинної підписки стандартного 
міжнародного випуску єврооблігацій. Потім кошти, отримані від розміщення, 
будуть переведені від SPV бенефіціару. Також варто зазначити, що SPV буде 
отримувати від бенефіціара лізингові платежі і перераховувати їх інвесторам в 
якості регулярного доходу і відповідно до кількості придбаних сукук. Власник 
паперу сукук має частку власності в даному активі і має право на частину 
орендних платежів, якщо цей актив здається в оренду. При настанні терміну 
погашення випуску даного фінансового інструменту бенефіціар перераховує 
SPV останній платіж за угодою лізингу і 3 млрд дол. в оплату «викупу» своїх 
активів, «проданих» SPV при емісії сукук [4, 17]. 

Недоліком даного механізму залучення фінансових ресурсів є розмір 
залучених коштів і купонних виплат, який строго обмежений вартістю активу, 
який купується SPV. Детальна схема та механізм отримання фінансових 
ресурсів на основі сукук іджара наведено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Механізм випуску сукук іджара (Sukuk Al Ijara) 

Джерело: складено автором на основі [4, 5, 10, 17]. 
 

1. Створюється компанія спеціального призначення (Special Purpose Vehicle  
– SPV)1, яка є емітентом сукук. SPV і «Позичальник» укладають договір 

                                                           
1 Для мобілізації ресурсів під будівництво певного інфраструктурного об’єкта створюється спеціальне спільне 
підприємство з обмеженою відповідальністю виключно для даного проекту (компанія спеціального 
призначення – SPV). Поширеною є практика заснування такої компанії у зоні зі сприятливим податковим 
режимом. 
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купівлі–продажу майна. Позичальник продає актив2 SPV, зазвичай мова 
йде про передачу прав власності на актив у довірчу власність SPV.  Для 
державної корпорації договір служить обґрунтуванням отримання 
фінансування, для SPV – документ, що підтверджує перехід права 
власності на актив, що генерує дохід. 

2. Укладається договір зворотної оренди цих активів, тобто «Позичальник» 
орендує у SPV актив з правом викупу після закінчення терміну оренди. 
Для державної корпорації цей договір дає право користування майном 
(активами), основна діяльність компанії не змінюється в зв'язку з 
продажем активу. Для SPV – договір, в рамках якого генерується дохід 
для розподілу інвесторам.  

3. Випускаються трастові сертифікати (TCs) та відбувається продаж 
інвестиційних паїв інвесторам. SPV зберігає бенефіціарне право власності 
на майно, що перебуває в довірчому користуванні, а для інвесторів 
випускаються сукук з плаваючою ставкою дохідності. 

4. Отримання коштів від продажу сукук. 
5. Виплата по суку від орендної платні, щорічна плаваюча ставка 

прибутковості зазвичай встановлюється на підставі лондонських 
міжбанківських ставок LIBOR чи EIBOR плюс певний відсоток. 

6. Відбувається зворотний викуп активу після виплати зобов'язань 
держателям сукук. 
Сукук тримає дуже сильну позицію у структурі ісламських фінансів, 

дозволяє генерувати значний транскордонний потік коштів. Це зручний 
інструмент для державних корпорацій, оскільки  між інвестором і проектом 
існує трастова компанія: актив передається в траст, а інвестор купує папери, які 
базуються на цьому активі. Державна корпорація в будь–якому випадку це 
майно не втрачає, тому що воно тримається в трасті і може бути потім 
викуплено або взято в лізинг, і в кінці кінців з виплатами це майно повертається 
назад. Якщо під час реалізації проекту виникають якісь відхилення, то в 
інвестора є можливість, за рахунок того, що він тримає частину майна, більш 
лояльно ставитися до проекту, і бути зацікавленим в його продовженні. 

Сукук аль Мушарака. Схема партнерства наступна : оригінатор і SPV 
укладають партнерство, при якому оригінатор вносить актив, а SPV – кошти, 
залучені за допомогою випуску сукук. Оригінатор призначається керуючим 
партнером і здійснює управління активом, з тим щоб генерувати достатні 
прибутки, частина з яких дістається SPV, а частина самому оригінатору. Ця 
схема більш гнучка, оскільки дозволяє оптимально розподілити частки, що 
належать SPV і оригінатору. Тобто при сукук аль Мушарака SPV і 
«Позичальник» стають учасниками партнерства, водночас інвестори мають 
можливість брати участь в управлінні справами партнерства. Детальний 
механізм такої угоди зображено на рис. 3. 

 

                                                           
2 Активами, які грають роль «зворотного оренди» можуть виступати існуючі інфраструктурні об’єкти, ж / д 
магістралі, кораблі, літаки, об’єкти комерційної нерухомості, земля (можливо у разі внесення змін до 
українського законодавства) тощо. 
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Рис. 3. Механізм випуску Сукук аль Мушарака (Sukuk al–musharaka) 
Джерело: складено автором на основі [4,5,10,17]. 

 

1. Ініціатором випуску сусук є державна корпорація («Позичальник»), якій 
потрібні значні фінансові ресурси на розбудову певного проекту. На 
першому етапі угоди відбувається передача активів до SPV на основі 
заключення Партренської Угоди між державною корпорацією та 
спеціально створеною компанією. Для державної корпорації договір 
служить обґрунтуванням отримання фінансування, для SPV – документ 
підтверджує перехід права власності на частину активів і частку в доході, 
що буде генерований даним активом. Водночас підписується Договір про 
управління активом між державною корпорацією, яка виступатиме у 
якості керуючого агента, та SPV (Партнер). Для державної корпорації цей 
договір дає право користування майном (активами) відповідно до 
узгодженого бізнес–плана. Для SPV – договір, в рамках якого SPV 
доручає державній корпорації управляти активами. 

2. SPV виступає емітентом сукук.  
3. Надходження інвестиційних коштів від продажу сукук. 
4. Державна корпорація отримує фінансові ресурси на реалізацію певного 

проекту.  
5. Етап розподілу прибутку та повернення капіталу. Кошти вилучені від 

реалізації проекту державною корпорацією направляються інвесторам.  
6. Відповідно до Договору про зворотній викуп між державною 

корпорацією (гарант) і SPV (що діє від імені інвесторів) відбувається 
викуп назад активів в дату погашення сукук.  
Сукук аль Мудараба – використовується для залучення коштів численних 

дрібних інвесторів, які за наданий капітал отримують деяку частку прибутку від 
проекту. Права інвесторів можна порівняти з правами власників пайових 
інвестиційних фондів. SPV і «Позичальник» стають учасниками партнерства.  

У табл.1 наведено інструменти фінансування інфраструктурних проектів, 
класифіковані за категоріями активів. 
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Таблиця 1 
Інструменти фінансування інфраструктурних проектів 

Категорія активів Вид інструменті Інфраструктурні фінансові інструменти 

Облігації 

Корпоративні облігації, проектні облігації, 
муніципальні облігації, субдержавні облігації 
(Sub-Sovereign Obligation, SSO), зелені 
облігації, сукук, субординовані облігації. 

Фіксованої 
дохідності 

Кредити 
Пряме кредитування інфраструктурних 
проектів, синдиковані проектні позики 

Змішана дохідність 
Гібридні 
інструменти 

Субординовані кредити  
Мезонінне фінансування  
Субординовані облігації 
Конвертовані облігації 
Привілейовані акції 

Власний капітал 

Включені в біржові 
списки та 
позабіржові 
інструменти 

YieldCos  
прямі інвестиції, ДПП 

Джерело: [12, с. 15] 
 
У розвинутих країнах ЄС інституційні інвестори відіграють важливу роль 

у фінансуванні інфраструктурних проектів, так пенсійні фонди Данії (ATP, 
PensionDanmark, PKA, PFA та SamPension) лише за 6 років інвестували близько 
37,5 млрд. данських крон у глобальні фонди інфраструктури [11, с. 68].  

Країни намагаються постійно вдосконалювати механізми фінансування 
інфраструктурних проектів. Країни БРІКС шукають можливості для 
самостійного фінансування великих інфраструктурних проектів. Для цього на 
VI Саміті БРІКС, що відбувся у Форталезі у липні 2014 року було створено 
спеціальну інституцію для фінансування інфраструктурних проектів та сталого 
розвитку в країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються, при 
чому не тільки у регіоні БРІКС - Новий банк розвитку (New Development Bank – 
NDB) з початковим капіталом 50 млрд. доларів США, статутний капітал 
становив 100 млрд доларів США. [7]. Отримавши у лютому 2016 року 
внутрішній кредитний рейтинг ААА одразу від двох китайських рейтингових 
агентств (China Chengxin Credit Rating Group та China Lianhe Credit Rating Co., 
Ltd.), вже у липні 2016 року банк здійснив перше успішне розміщення зелених 
облігацій на китайському ринку міжбанківських облігацій на 3 млрд. юанів 
(еквівалент приблизно 448 млн. дол. США) [18, с. 27-33]. 

Протягом 2016 року НБР погодив фінансування 7 інфраструктурних 
проектів загальною сумою на понад 1,5 млрд. доларів США, основна частина 
яких була у секторі відновлюваної енергетики. При чому дві позики не 
гарантувалися державою (300 млн. дол. США у Бразилії та 100 млн. дол. США 
у Росії), дві визнавалися як гарантований державою борг (250 млн. дол. США у 
Індії, 180 млн. дол. США у Південній Африці), та три класифікували як 
державний борг (350 млн. дол. США у Індії, 81 та 298 млн. дол. США у Китаї). 
(див. рис. 2). Терміни погашення кредитів коливаються від 12 до 20 років з 
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урахуванням можливостей обслуговування боргу та особливостей проекту. 
Плаваючі кредитні ставки були прийняті на основі 3-місячного SHIBOR для 
кредитів у юанях та 6-місячного LIBOR для позик у доларах США. Структуру 
затвердженого фінансування інфраструктурних проектів Нового банку 
розвитку у 2016 році  представлено на рис. 4 [18, с. 26-34]. 

 

 
Рис. 4. Затверджені у 2016 році інфраструктурні проекти  

Нового банку розвитку. (млн. дол. США) 
Джерело: складено на основі [18, с. 28] 
 
Європейський аналог Нового банку розвитку – Європейський банк 

розвитку - за період з 1957 по 2016 роки надав фінансування для 
інфраструктурних проектів на загальну суму у 9 млрд. євро, тобто 15% всіх 
схвалених цієї інституцією кредитів [13, с. 4].  

Спільні інвестиційні платформи почали з'являтися у відповідь на 
невдоволення інституційних інвесторів існуючими моделями інфраструктурних 
фондів, що пропонуються фінансовими посередниками. Глобальний 
стратегічний інвестиційний альянс (The Global Strategic Investment Alliance, 
GSIA) - це глобальна платформа для спільного інвестування, створена в 2012 
році Пенсійним фондом муніципальних працівників Онтаріо (Ontario Municipal 
Employees Retirement System, OMERS). GSIA було створено з метою здійснення 
інвестицій у активи інфраструктури. Через GSIA учасники альянсу інвестують 
у основні об'єкти інфраструктури, такі, як аеропорти, залізниці, порти, 
виробництво та розподілення електроенергії, газопроводи тощо, переважно в 
Північній Америці та Європі [12, с. 37].  

Угода про асоціацію з ЄС надає Україні доступ до спеціалізованих фондів 
Європейського Союзу та відкриває нові можливості залучення фінансових 
ресурсів на вигідних умовах. Вдосконалення потребує механізм використання 
цих коштів у частині розподілу зобов’язань в залежності від типу та стадії 
життєвого циклу об’єкту. Водночас, залучення приватних інвестицій 
передбачає існування суспільного інтересу до діяльності певного підприємства. 
У даному контексті важливо сформувати перелік державних підприємств, до 
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яких можливо застосувати критерій суспільного інтересу, і які водночас 
формуватимуть основу об’єктів критичної інфраструктури. Суб'єктами 
суспільного інтересу згідно з Директивою Європейського Парламенту 
2006/43/ЄС виступають допущені до лістингу на регульованих ринках будь-якої 
держави-члена ЄС інституціональні одиниці, що обумовлює існування значного 
інтересу збоку суспільства та потенційних інвесторів до фінансової звітності 
даних суб’єктів [2].  

Висновки. Нестача фінансових ресурсів для фінансування розвитку 
інфраструктури заважає економічному зростанню у довгостроковій 
перспективі, стримує сталий розвиток та є серйозною загрозою економічній 
безпеці країни. Детальний аналіз сучасної міжнародної практики фінансування 
інфраструктурних проектів дозволив зробити висновки щодо перенесення 
центру ваги з бюджетного фінансування державних інвестиційних проектів на 
кредитування, розширення змішаної форми фінансування та активне залучення 
приватних інвесторів через спеціалізовані інституціональні фонди. 
Консорціумне кредитування як інструмент залучення інвестицій на розвиток 
інфраструктурного проекту дозволяє залучити значні обсяги фінансування на 
довгостроковий період, водночас висока вартість такого фінансування є 
значним недоліком даного механізму. Водночас, завдяки можливості набуття 
статусу «привілейованого кредитора» або можливості отримання певних 
податкових пільг – «податкового імунітету», приватні фінансові інституції 
зацікавлені в участі у подібних проектах.  

У структурі фінансування типового інфраструктурного проекту 
переважають боргові фінансові інструменти. До сучасних інструментів 
фінансування інфраструктурних проектів, відносяться проектні облігації, які, на 
відміну від державних або муніципальних облігацій, що виплачуються за 
рахунок державного бюджету, не впливають на рівень державного боргу. 
Проектні облігації водночас є менш диверсифікованими, а отже несуть більший 
ризик для інвесторів у порівнянні з класичними корпоративними облігаціями, 
які несуть ризик емітента, диверсифікованого через портфель активів. 
Квазісуверенні цінні папери випущені через суб-державні установи для 
залучення фінансування розвитку інфраструктури створюють фіскальні ризики 
для державного бюджету в залежності від рівня державної підтримки та є 
популярним інструментом у розвинутих європейських країнах. Інструменти 
ісламських фінансів – сукук, які є за своєю сутністю інвестиційними 
сертифікатами, будуть надзвичайно привабливі для інвесторів, якщо 
ініціатором випуску виступить велика державна корпорація в партнерстві з 
великими банками, метою якої буде залучення фінансування наприклад під 
великий інфраструктурний проект. Визначено переваги та недоліки сукук 
іджара у проектному фінансуванні: до переваг відносимо збереження права на 
володіння активом, недоліком є розмір залучених коштів, обмежений вартістю 
активу. 

Дослідження особливостей фінансування розвитку інфраструктури 
міжнародними фінансовими інституціями виявило тенденцію до переважання 
позик гарантованих державою у сфері енергетики. 
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Анотація. В статті розглянуто характерні особливості краудфандингу. 
Проаналізовано етапи та форми краудфандингу. Досліджено фінансові та соціальні 
складові краудфандингу, виявлено важливість їх симбіозу. Розглянуто причини популярності 
краудфандингу з точки зору інвестора та автора проекту. Виявлено слабкі та сильні 
сторони краудфандингу, а також його можливості та загрози. 

Ключові слова: краудфандинг, інвестор, автор проекту, фінансова сторона, 
соціальна сторона. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены характерные особенности краудфандига. 

Проанализированы этапы и формы краудфандинга. Исследованы финансовая и социальная 
составляющие краудфандинга, выявлено важность их симбиоза. Рассмотрены причины 
популярности краудфандинга с точки зрения инвестора и автора проэкта. Выявлены 
слабые и сильные стороны краудфандинга, а также его возможности и угрозы. 
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Постановка проблеми. Нерозривність інтернет-технологій та бізнесу в 
сучасному світі є безпосередньою причиною переходу багатьох компаній із 
класичної форми ведення бізнесу до його ведення в інтернет-мережі.  

Компанії-початківці для пошуку джерела фінансування своїх проектів в 
першу чергу розробляють інтернет-сайти своїх проектів з ціллю донести до 
потенційних інвесторів всю необхідну інформацію про процес реалізації 
проектів та можливі ризики [1, ст. 37].  

Але не тільки професійні інвестори мають можливість фінансувати 
проекти, якими вони зацікавились. Сучасні інструменти реалізації та підтримки 
проектів через інтернет-технології дозволяють будь-якому користувачу стати 
учасником фінансування вказаних проектів [7, ст. 57]. Даний інструмент 
називається краудфандинг. 

Сама ідея краудфаундингу досить проста і зрозуміла, але стрімке 
поширення та реальне застосування вона отримала саме на сучасному етапі 
розвитку соціально-економічних відносин.  

Краудфандинг, або якщо дослівно перекласти – «публічне фінансування» 
–  це спосіб залучення до фінансування проекту великої кількості зацікавлених 
в його реалізації людей [8]. А з іншої сторони, краудфандинг – це не тільки 
спосіб залучення коштів, але й зовсім інша філософія бізнесу. 

 На відміну від звичного гасла тих, хто починає свій бізнес, яке звучить, 
як «допоможіть мені зробити», для краудфаундингу більш характерно - 
«давайте зробимо разом» [1, ст. 40]. Отже, можна говорити про те, що ціль 
краудфандингу - залучення коштів для фінансування проектів (фінансова 
складова), але цю ціль можна досягти лише активізувавши фінансові та 
соціальні інтереси суспільства (соціальна складова). Тому перед автором стоїть 
завдання дослідити фінансову та соціальну складові такого явища, як 
краудфандинг, а також виявити їх сутнісні характеристики та  прояв у різних 
формах краудфандингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні напрямки наукових 
досліджень в сфері розвитку краудфандингу лежать в площині питань про 
технології краудфандингу та його види (Рукавишников С.В.) [6], аналізу 
зарубіжного досвіду краудфандингу (Захарова А.Н.) [4], дослідження 
краудфандингу як сучасного інструменту фінансування розвитку 
інтелектуального капіталу (Васильєв О.В., Матющенко С.С.) [1] та 
експонентного розвитку краудфандингу в процесі активації інноваційної 
діяльності (Єлісєєва Л.В.) [3].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На основі 
опрацьованих наукових робіт у питанні краудфандингу, автор дійшов висновку, 
що питання симбіозу фінансової та соціальної складової краудфандингу 
розглянуто досить опосередковано науковцями, тому автор статті зосередився 
саме на цих аспектах. 

Ціль статті (постановка завдання). З метою виявлення характерних 
особливостей краудфандингу в контексті дослідження його фінансової та 
соціальної складових, автор ставить наступні цілі: 

 Виявити характерні особливості краудфандингу; 
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 Проаналізувати етапи та форми проведення краудфандингу; 
 Відокремити та дослідити фінансові та соціальні складові краудфандингу; 
 Розглянути причини популярності краудфандинга з точки зору інвестора і 

з точки зору автора краудфандинг-проекту;   
 Здійснити аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз 

краудфандингу. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Основними суб’єктами 

краудфандингу є донори (інвестори) та реципієнти. Їхня співпраця 
взаємовигідна для обох сторін. Реципієнти – люди, які на краудфандинговій 
платформі пропонують певний проект та представляють бюджет, тобто 
зазначають кількість грошей, що необхідна для запуску стартапу. Донори 
оцінюють такі проекти та можуть здійснювати їх інвестування. З одного боку, 
такі сервіси дозволяють здійснити апробацію проектів та оцінити обсяг попиту 
на запропонований продукт. Окрім того, реципієнти отримують за короткий 
проміжок часу достатньо «дешеві» гроші, за допомогою яких можна швидко 
започаткувати власний бізнес та вийти на ринок із готовим товаром. У такий 
спосіб краудфандингові платформи поступово стали альтернативою 
банківському кредитуванню, венчурному фінансуванню, фінансуванню з боку 
бізнес-ангелів, створюючи сприятливі умови для розвитку малих підприємств, 
започаткування стартапів, розвитку креативного потенціалу окремих осіб тощо 
[3, ст.4-5]. 

Професор Пенсильванського університету, дослідник краудфандингу, 
Етан Молік (Ethan Mollick) для Coursera провів опитування щодо цілей 
проектів, які реалізуються на краудфандингових платформах. Результати у 
таблиці 1 [12]: 

Таблиця 1 
Результати опитування щодо цілей проектів, які реалізуються через 

краудфандинг 

Питання 
Відсоток тих, хто 

відповів «так» 
Ваш проект спрямований на виробництво чогось важливого для 
суспільства?  
(Did your project  produce something aimed at
 helping a community?) 

53% 

Ваш проект допоміг зробити щось важливе для суспільства?  
(The project helped do something important for society) 

27% 

Проект допоміг створити щось важливе? 
( Project helped create something important) 

67% 

Джерело: складено автором на основі [12] 
 
Результати опитування доводять, що основна мета краудфандингу – дати 

щось нове суспільству, і це виправдано, адже зібрати кошти на створення 
такого нового продукту буде неможливим без підтримки та фінансової 
допомоги суспільства. Таким чином, як фінансова, так і суспільна складова 
краудфандингу є важливими для його реалізації. 
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На найвідоміших світових краудфандингових платформах реалізуються 
різні інноваційні та соціальні проекти - найбільшим попитом користуються ідеї, 
що пов’язані з технічними винаходами, софтом, музикою чи відео (Kickstarter 
[9]); проекти, що покращують побут та навколишнє екосередовище (Indiegogo 
[10]); мистецькі, творчі проекти  (RocketHub [11]) та інші. 

Дослідники краудфандингу розглядають різні його форми. Так, 
Воробйова О.І. виділяє наступні форми краудфандингу, поділяючи їх за цілями, 
які ставить перед собою автор проекту: креативна, політична, соціальна. Якщо 
розглянути з позиції цілей, які ставить перед собою інвестор, то краудфандинг 
науковець поділяє на: альтруїзм, нефінансова винагорода, фінансова 
винагорода [2, ст. 66]. 

Ще однією точкою зору в класифікації  краудфандингу є його поділ на 
такі форми: грошовий (financialcrowdfunding), негрошовий 
(nonfinancialcrowdfunding), змішаний [6, ст. 189]. 

Дану класифікацію застосуємо для виявлення характерних особливостей 
краудфандингу, а також його фінансової та соціальної складової. 

Таблиця 2 
Характеристика форм краудфандингу 

Форма 
краудфандинга 

Підформа 
Вид 

інвестування в 
проект 

Що очікує 
інвестор 

Мотивація 
інвестора 

Закордонні 
інтернет-

платформи 

Пожертви 
Безповоротний 
платіж 
(благодійність) 

Нічого 
Особиста 
або 
соціальна 

«Gofundme», 
«Betterplace» 

Негрошовий 
Нефінансова 
винагорода 

Безповоротний 
платіж 

Нефінансова 
винагорода у 
вигляді продукції 
проекта 

Особиста 
або 
соціальна 

«Kickstarter» 

Кредитна 
Інвестиції у 
вигляді позики 

Повернення 
інвестицій+ 
відсоток за 
користування 
капіталом 

Особиста, 
соціальна 
або 
фінансова 

«Lendingclub», 
«Fundingcircle» 

Грошовий 

Акціонерний 
краудфандинг 

Інвестиції у 
капітал компанії 

Право на 
управління 
компанією, право 
на розподіл 
доходів компанії 

Особиста, 
соціальна 
або 
фінансова 

«Seedrs» 

Змішаний 
Соціально-
кредитна 

Інвестиції у 
вигляді позики 

Повернення 
інвестицій 

Особиста 
або 
соціальна 

«KIVA» 

Джерело: складено автором на основі [2], [6], [8] 
 
Підприємець, чи автор ідеї, на реалізацію якої йому потрібне 

фінансування, може обрати будь-яку форму краудфандингу, але багато що буде 
залежати і від цільової аудиторії потенційних інвесторів. Інвестори ж 
обиратимуть ту форму краудфандингу, яка задовольнить їх власні мотиви – чи 
то заробіток, чи отримання подарунка, або ж виключно благодійні наміри [6, ст. 
190]. 

Взаємодія із інвесторами – важлива складова у процесі здійснення 
фінансування проекту, що свідчить про нерозривність фінансової та соціальної 
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складової краудфандингу. Так, Захарова А.Н у своїх дослідженнях вказує, що у 
разі перерахування коштів автору проекту він має винагородити вкладників. 
Виділяють три основні моделі винагороди вкладників: без винагороди, 
нефінансова винагорода, фінансова винагорода. Моделі без винагороди та з 
нефінансовою винагородою притаманні майже всім некомерційним та 
благодійним проектам. Нефінансова винагорода частіш за все виражається у 
виді сувеніра, листа з подякою вкладнику, подяки у соціальній мережі, іншого 
символічного подарунку. Фінансова винагорода характерна для комерційних 
проектів [4, ст. 284]. 

Про важливість фінансової та соціальної складової краудфандингу 
говорить і науковець Санін М.К. [7, ст. 60] - швидкий розвиток народного 
фінансування забезпечується завдяки краудфандинговим платформам та 
соціальним мережам (Twitter, Facebook, «ВКонтакте»), які здатні за короткий 
термін популяризувати залучення інвестицій в конкретний проект. Тут йдеться 
про унікальну особливість даного феномена (краудфандинга) - трансформацією 
накопиченого соціальними мережами соціального капіталу в фінансовий. 
Соціологічний феномен краудфандинга – це мотиви, які спонукають людей 
інвестувати в проекти на безкоштовній або майже безкоштовній основі. 

Дослідник звертає увагу на те, що історія розвитку краудфандинга в США 
та Європі підтверджує теорію солідарності і закономірним є той факт, що 
народне фінансування розвинулось тут завдяки проектам, які не пропонували 
інвесторам частки, або акції в будь-якій із компаній, або будь-які виплати по їх 
внесках в майбутньому. Замість цього інвестори отримували винагороди, 
частіше за все у вигляді кінцевого продукту або просто згадуванні чи публічній 
подяці. Після неймовірних успіхів у сфері некомерційних культурних і 
соціальних проектів краудфандинг став популярним трендом у сфері 
фінансування бізнес-стартапів. Загалом, варто відмітити, що на сьогодні 
краудфандинг дозволяє знайти фінансування для таких проектів, на які 
неможливо було б залучити кошти традиційними способами через інвестиції, 
банківські кредити та інше [7, ст. 61]. 

Розглянемо причини популярності краудфандинга з точки зору інвестора 
і з точки зору автора краудфандинг-проекту.   

З точки зору інвестора:  
1. Можливість інвестувати безпосередньо у виробництво цікавого 

продукту, інноваційні ідеї на початковому етапі;  
2. Перспективи високого рівня віддачі інвестицій;  
3. Великий вибір проектів для інвестування;  
4. Можливість брати участь у інвестуванні невеликими сумами.   
5. Можливість вибору конкретного проекту (сфери) для інвестування.  
6. Можливість здійснювати інвестиції з допомогою інтернет-технологій.  
З точки зору автора проекту:  

1. Можливість реалізувати ідею, здійснити фінансування якої традиційними 
способами було б неможливо;  

2. Мінімальні затрати у випадку, якщо проект не збере достатньої кількості 
коштів;  
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3. Необмежена кількість інвесторів.  
4. Реалізується з допомогою інтернет-технологій [6], [7]. 

Загалом, сучасний ринок традиційного інвестування має певний 
фінансовий поріг, або обмеженість інструментів, тоді як краудфандинг знімає 
ці обмеження для потенційного інвестора, а для авторів проектів дозволяє 
обійти консерватизм інвестиційного ринку і реалізувати найбільш сміливі та 
ризикові проекти [1, ст. 40]. Для того, щоб побачити сильні та слабкі сторони 
краудфандингу, його можливості та загрози, проведемо SWOT-аналіз 
краудфандингу (S – strengths, W – weaknesses, O – opportunities, T - threats). 

Таблиця 3 
SWOT-аналіз краудфандингу 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Можливість отримання необхідного 
фінансування для реалізації проекту, при 
чому проекти можуть бути 
профінансовані людьми з усього світу і їх  
кількість необмежена. Це дозволяє 
компанії в разі успішного фінансування 
виходити на нові ринки 

Краудфандинг потребує виконання певних 
правил, наявності інноваційної ідеї проекту, 
інформаційної обізнаності та креативності 

Можливості Загрози 
Компанія або автор ідеї має можливість 
отримати фінансування на реалізацію 
проекту,  не залучаючи сторонній 
венчурний капітал, або банківські 
кредити. А при успішному фінансуванні 
на краудфандинговій платформі компанія 
гарантовано отримує споживача 
продукції із переліку інвесторів, які 
профінансували цей продукт. Автори 
проектів у такий же спосіб мають 
можливість без додаткових затрат 
рекламувати свою продукцію. 

Відсутність реалізації проекту, який був 
успішно профінансований, через невдале 
бізнес-планування, невірні економічні 
розрахунки, нездатність передбачити всі 
можливі варіанти розвитку подій. 
Можливість потрапляння на краудфандинг-
платформи шахраїв, які збирають кошти на 
неіснуючу продукцію і після успішного 
фінансування привласнюють собі всі кошти. 

Джерело: складено автором на основі [2], [4] 
 
Висновки. Таким чином,  краудфандинг дозволяє розвивати 

інноваційний потенціал суб’єктів приватного та публічнго сектору економіки. 
При чому, поряд із соціальними і некомерційними цілями, “краудфандинг має 
потенціал стати альтернативною та ефективною формою фінансування бізнес-
проектів” [7, ст. 62] 

Можна стверджувати, що краудфандинг є вимогою часу і необхідністю 
для суспільства, а поєднання його фінансової та соціальної складових дає 
широкі можливості як для інвесторів і  реципієнтів, так і для усього 
суспільства.  
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Abstract. The article summarizes the relevance of research on the infrastructure of motor 

transport in the field of economic development, including the consideration of its place in the 
structure of the national economy. 

The problems and peculiarities of improvement of road transport infrastructure in Ukraine 
are analyzed. 

The main directions of improving the improvement in terms of providing efficient use of 
transit and tourist potential and budget replenishment are determined. 

Keywords: information structure, road transport, landscaping, motor transport 
infrastructure, national economy. 

 
Анотація. У статті узагальнені актуальність дослідження інфраструктури 

автомобільного транспорту в сфері економічного розвитку, в тому числі здійснено розгляд 
її місця в структурі національної економіки.  

Проаналізовано проблеми та особливості благоустрою інфраструктури 
автомобільного транспорту в Україні.  

Визначено основні напрями покращення благоустрою щодо забезпечення ефективного 
використання транзитного і туристичного потенціалу та поповнення бюджету. 

Ключові слова: інфораструктура, автомобільний транспорт, благоустрій, 
автотранспортна інфраструктура, національна економіка. 

 
Аннотация. В статье обобщены актуальность исследования автомобильного 

транспорта в сфере экономического развития, в том числе осуществлено рассмотрение ее 
места в структуре национальной экономики. 
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Проанализированы проблемы и особенности благоустройства автомобильного 
транспорта в Украине. 

Определены основные направления улучшения благоустройства по обеспечению 
эффективного использования транзитного и туристического потенциала и пополнения 
бюджета. 

Ключевые слова: инфраструктура, автомобильный транспорт, благоустройство, 
автотранспортная инфраструктура, национальная экономика. 

 

Постановка проблеми. Аналіз проблем розвитку автомобільного 
транспорту показав, що поруч із труднощами які пов'язані зі збитковістю 
міських і приміських перевезень, регулюванням граничних величин цін, 
тарифів на прийнятному за соціальними умовами рівні, необхідністю виділення 
бюджетних коштів для здійснення інвестицій для придбання автотранспортних 
засобів, наявністю планово-збиткових маршрутів та іншими причинами, в 
першу чергу постає розвиток інфраструктури автомобільного транспорту, яка  є 
важливим сегментом у системі національної економіки. Її досліження можна 
здійснювати галузево і комплексно, з акцентом на складовості в різних видах 
інфраструктурного забезпечення. Також актуально зосереджувати увагу на 
стані благоустрою автотранспортної інфраструктури як важливого сегменту 
господарського розвитку. Результати таких досліджень дозволяють зробити 
висновки стосовно безпеки, захисту та привабливості інфраструктурних 
об’єктів автомобільного транспорту в Україні для інвесторів, а також  
розширення транзиту і туризму. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результати даного 
дослідження виконані з використанням даних офіційної статистики. Також 
використано ідейні висновки українських авторів, які вивчали різні аспекти 
розвитку інфраструктури автомобільного транспорту (В. Грабельников, К. 
Давтян, Л. Збарський, М. Зяйлик, Л. Ковальська, С. Кулицький, Л. Сотниченко, 
В. Шевчук та інші). 

Метою статті є розробка теоретичних положень та практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення інфраструктури автомобільного транспорту 
як важливої складової господарського розвитку в Україні та визначення 
напрямів підвищення її ефективності у наповненні  бюджету. 

Результати дослідження. Українські автори зазначають, що транспортна 
система, будучи частиною інфраструктурного комплексу національної 
економіки, має власну інфраструктуру, що знаходиться в діалектичній єдності з 
інфраструктурою економіки в цілому і до складу якої входить система 
управління; таким чином, транспортна система як складна функціональна 
система має внутрішньосистемне джерело свого розвитку [1, с. 102]. 
Л. Сотниченко зазначає, що транспортна інфраструктура (в тому числі 
автотранспортна її складова) визначає можливості розвитку виробничої, 
соціальної та інституційної інфраструктури, які, в свою чергу, формують 
інфраструктуру країни/регіону [3, с. 29]. 

Аналіз благоустрою інфраструктури автомобільного транспорту в 
основній частині скеровує до об’єктів вздовж автомобільних доріг. Мова йде 
про автопавільйони, площадки (в тому числі, зупинки автобусів, стоянки і для 
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відпочинку), туалети, придорожні криниці та джерела питної води. Це дуже 
важливі об’єкти, які визначають комфорт пересування автомобільним 
транспортом. Велике їх значення для перевезення пасажирів, у тому числі, з 
метою туризму. Облаштування доріг такими об’єктами підвищує туристичну 
привабливість територій. 

Згідно з статистичними даними, починаючи з 2000 року кількість об’єктів 
благоустрою зменшилось – з 72624 до 71431 одиниць у 2016 році. Це зумовлено 
скороченням кількості усіх об’єктів, окрім автопавільйонів (рис. 1). Негативні 
тенденції в кількісному плані, звичайно, не відображають якісні аспекти. Так, 
скорочення кількості туалетів могло бути спричинене ліквідацією формальних 
об’єктів, які фактично не були придатні до використання і т. д. У будь якому 
разі така динаміка є негативною. В умовах розвитку автотранспортної 
інфраструктури вона є неприпустима. Тим більше, багато громадян України 
подорожує до європейських держав і бачить рівень благоустрою доріг у них. 
Облаштовані паркінги є безкоштовними, з доступними послугами та якісним 
сервісом. На цей еталон має орієнтуватись вітчизняна автотранспортна 
інфраструктура.  

 

 
Рис. 1. Благоустрій автомобільних доріг України, 2000-2016 роки, одиниць 

* Джерело: побудовано автором за даними [4] 
 

Щоб покращувати ситуацію, необхідно, в першу чергу, вздовж маршрутів 
до привабливих туристичних об’єктів стимулювати розвиток придорожнього 
бізнесу. Позитивно, якщо б розвивались вітчизняні франчайзингові мережі, а не 
тільки мережі міжнародних брендів («McDonalds», «KFC» і т. п.). З такими 
цілями мають застосовувати стимулюючі механізми територіальні органи 
виконавчої влади та управлінські органи об’єднаних територіальних громад, які 
поступово утворюються в Україні. 

Ще одним важливим об’єктом благоустрою автомобільних доріг є 
автозаправні станції. Даний вид економічної діяльності є дуже 
монополізованим. Якщо розглядати статистичні дані, то до 2013 року 
середньорічний темп зростання кількості автозаправок в Україні складав 1,15. 
Після тимчасової окупації частини територій, зменшення даних об’єктів склало 
майже 1200 одиниць (рис. 2). Якщо ж розраховувати кількість автозаправних 
станцій у розрахунку на 1 км автомобільних шляхів, то показник з 2013 року 
дещо зріс.  
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Рис. 2. Кількість автозаправних станцій в Україні, 2000-2016 роки, одиниць 

* Джерело: побудовано автором за даними [4] 
** По допоміжній осі подано розрахунок на 1 км дороги 

 

Цікавою є регіональна статистика щодо кількості автозаправних станцій. 
Якщо брати до уваги їх абсолютну кількість, то лідерами є Київська, 
Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська області. Найменша кількість 
таких об’єктів є на Луганщині, Сумщині, Буковині, Волині, Рівненщині. За 
період 2000-2016 років кількість заправок найбільше зросла в Київській області 
та м. Київ, а також у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, 
Миколаївській областях, а найменше – в Сумській, Кіровоградській, 
Волинській, Херсонській областях. Скорочення таких об’єктів зі зрозумілих 
причин спостерігалось на території Донецької і Луганської областей. 

Визначення кількості автозаправних станцій у регіонах України в 
розрахунку на 1 км показало, що лідерами за показником є інші області, аніж за 
кількістю аналізованих об’єктів автотранспортної інфраструктури. Зокрема це 
Луганська, Сумська, Чернігівська, Житомирська і Волинська області. 
Очевидно, стимулом до розміщення автозаправної станції є попит на пальне, 
що породжується кількістю автомобільних транспортних засобів та 
інтенсивністю руху по автомобільних шляхах. Велику роль у цьому відіграють 
міжнародні транспортні коридори, які значно підвищують автодорожній 
трафік. Через територію України проходить 5 таких коридорів, 4 з яких є 
автомобільними (1 залізничний).  

Насправді, протяжність через територію України міжнародних 
транспортних коридорів, незважаючи на проблеми використання їх потенціалу, 
дає дуже багато переваг. Це: суттєве джерело наповнення Державного 
бюджету, що впливає на національні інтереси; національна безпека країни у 
соціальній та гуманітарній сферах, оскільки міжнародні транспортні коридори 
дають змогу створити нові робочі місця в регіонах, сприяють покращенню 
життєвого рівня населення; запровадженням високих європейських стандартів 
як у сфері транспорту, так і в інших галузях економіки країни (країни змушені 
переходити на ці стандарти, щоб виступати активними гравцями ринку 
міжнародних перевезень); розміщення виробництв поблизу розвиненої 
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транспортної мережі, що є запорукою їхньої конкурентоспроможності на 
міжнародних ринках [2, с. 152]. До переліку даних переваг слід додати 
безпекову. В умовах поточної конфліктної ситуації і військових дій на сході 
України, західноєвропейські країни зацікавлені в її вирішенні у зв’язку з 
економічними інтересами транспортування вантажів через міжнародні 
транспортні коридори. 

Благоустрій автомобільних доріг, окрім автопавільйонів, туалетів, 
автозаправних станій, характеризує також наявність захисних та декоративних 
насаджень і снігозахисних засобів. У табл. 1 подано частки автомобільних доріг 
в Україні, які мають такий захисний благоустрій. Показники свідчать, що 
найбільше зменшилась частка доріг з декоративними насадженнями. Інші 
захисні насадження залишаються на приблизно однаковому рівні. Це 
підтверджує необхідність активізації роботи за даним напрямом, адже такі 
насадження відіграють не лише захисну роль, але й підвищують привабливість 
автотранспортної інфраструктури. 

Таблиця 1  
Частка доріг з захисними та декоративними насадженнями і 

снігозахисними засобами серед автомобільних шляхів загального 
користування в Україні, 2000-2016 роки, % 

№ 
з\п 

Насадження і захисні засоби 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

1 
Дороги з придорожніми 
насадженнями, % 

43,3 43,6 44,7 44,6 42,2 43,7 43,8 43,7 

2 
Дороги з снігозахисними 
насадження, % 

14,6 15,8 14,0 13,9 12,5 12,9 13,0 13,0 

3 
Дороги з декоративними 
насадження, % 

47,1 41,3 41,3 40,6 36,5 38,6 37,9 37,8 

4 
Дороги з протиерозійними 
насадженнями, % 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

* Джерело: побудовано автором за даними [4] 
 

У завершення аналізу благоустрою українських доріг, дослідимо 
показники, які відображають технічні засоби регулювання дорожнього руху. З 
рис. 3 видно, що спостерігається позитивна динаміка щодо кількості дорожніх 
знаків і направляючих стовпчиків. У розрахунку на 1 км автомобільних доріг 
загального користування в Україні, станом на 2016 рік це 192 дорожніх знаків 
та 166 направляючих стовпчиків. Такі технічні засоби значно підвищують 
безпеку дорожнього руху, адже дозволяють краще зорієнтуватись учасникам у 
дорожній обстановці. Правда, щодо направляючих стовпчиків з 2013 року 
спостерігаємо певне скорочення. Це означає, що ресурсне (в першу чергу 
фінансове) забезпечення таких робіт слід відновити. 

Разом з тим, постають питання й іншого характеру, що вимагають 
законодавчого врегулювання, зокрема питання організації перевезень, що 
належать до державних потреб. Прийняття основних законів про 
автотранспортну діяльність прийняло «затяжний характер». Державне 
регулювання у сфері безпечної експлуатації автотранспортних засобів та 
екології є однією з найважливіших автотранспортних проблем на сучасному 
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етапі, а також катастрофічно прогресуюче відставання технічного рівня якості 
рухомого складу від рівня, досягнутого європейськими країнами. 

 

а) дорожні знаки і направляючі 
стовпчики, тис. одиниць на 1 км 

б) співвідношення ліній дорожньої розмітки і 
тротуарів до довжини доріг, % 

 

Рис. 3. Технічні засоби регулювання дорожнього руху на дорогах України 
загального користування, 2000-2016 роки 

* Джерело: побудовано автором за даними [4] 
 

Більшість автотранспортних засобів вітчизняного виробництва не 
відповідають міжнародним вимогам за показниками паливної економічності, 
надійності та безпеки, комфортності, економічним параметрам та ін. Внаслідок 
цього знижується ефективність роботи автомобільного транспорту, зростає 
кількість аварій і катастроф з тяжкими наслідками, триває інтенсивне 
забруднення навколишнього середовища.  

Немаловажним є і врахування закордонного досвіду, зокрема доцільним є 
впровадження контрольної системи, яка б показувала взаємодію сторін в 
реальних умовах діяльності. Раніше затверджені законодавчими актами Статут 
автомобільного транспорту, Правила перевезення вантажів та пасажирів не 
відображають зміни, що відбулися на автомобільному транспорті в Україні та в 
міжнародній практиці. Вони надмірно регламентовані, недооцінюють договір 
як основу взаємовідносин між рівноправними партнерами та розраховані на 
роботу в умовах директивного планування [5, с. 51].  

Разом з тим слід зазначити, що в Україні в останні роки створюється 
нормативна законодавчо-правова база державного регулювання з метою 
підвищення технічного рівня автотранспортних засобів, безпеки дорожнього 
руху та впливу на екологію. Законом України «Про дорожній рух» [6] 
встановлено, що автотранспортні засоби, які експлуатуються в Україні, 
підлягають сертифікації. Допуск транспортних засобів до експлуатації і 
дорожньому руху повинен здійснюватися шляхом їх реєстрації за наявності, 
схвалення типу транспорту. Однак правова база регламентації даної сфери 
недостатня і вимагає конкретного доопрацювання.  

В основу Транспортної стратегії України на період до 2020 року 
покладено принцип поділу державних завдань регулювання галузі та виконання 
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господарських функцій приватними підприємцями. При цьому держава, 
обмежуючи свої функції як господарюючого суб'єкта, посилює свою роль як 
регулятора ринкових відносин, зберігає відповідальність за безпеку 
транспортного процесу, стан транспортної інфраструктури, надання 
транспортних послуг у секторах, де ринок ще недостатньо розвинений [7].  

Разом з тим, мета України інтегруватися у світову економіку  вимагає 
створення модерної транспортної парадигми, спрямованої не тільки на 
вирішення проблем сьогодення, а й на створення безпілотних автомобілів, 
транспортних коридорів, єдиної транспортної та інфраструктурної мережі з 
Європейським Союзом. Позитивним кроком у цьому напрямі є якраз схвалення 
Національної транспортної стратегії на період до 2030 року «Drive Ukraine 
2030», яка визначатиме розвиток транспортної та інфраструктурної галузей у 
найближчі 12 років [8]. 

Висновки та пропозиції. Отже, благоустрій інфраструктури 
автомобільного транспорту в Україні, зокрема доріг, відображає загальні 
проблеми розвитку національної економіки. В умовах великої кількості 
проблем щодо якості дорожнього покриття важко говорити про необхідність 
покращення благоустрою. У той же час, за останні декілька років в Україні 
ведуться активні роботи з капітального ремонту автомобільних доріг і дуже 
важливо, щоб вони супроводжувались розміщенням потрібних об’єктів 
благоустрою. Першочергово це мають бути дороги, які належать до 
міжнародних транспортних коридорів, а також які формують туристичні 
маршрути. Без належного благоустрою автомобільних доріг Україна не зможе 
ефективно використовувати свій транзитний і туристичний потенціал та 
належним чином поповнювати бюджет, тому це важливий напрям державного 
регулювання автомобільного транспорту. 
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DYNAMIC MANAGEMENT MODEL IN THE SYSTEM OF THE 

ENTERPRISE PERSONNEL SECURITY 
 

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Abstract. The personnel security system is directly related to the personnel management 
system and economic security at the enterprise. There are two issues that should be given to the 
leadership. First, it is the process of accepting a potential candidate in accordance with his 
characteristics, which requires automation and processing of large volumes of information. 
Secondly, it is a constant monitoring of the existing employees development and timely adjustment 
of positions and requirements to them. 

In connection with this, there is an urgent problem of developing a dynamic management 
model that will allow both quantitative and qualitative indicators to be taken into account and 
investigate the development of the individual employee and the enterprise as a whole during the 
recruitment and for a certain period of time with a view to further adjusting the staffing strategy 
and personnel security management systems. 

A dynamic decision-making model has been developed to assess the suitability of a 
candidate for his position with the use of intellectual technology of fuzzy logic. The model criteria 
are defined and presented in the form of a hierarchical tree. Normalization of input and output 
values is carried out and linguistic variables are formed. 

The distribution histograms of the criteria values are constructed for their further 
application in the fuzzy term membership functions determination of input and output linguistic 
variables. 

An experiment for evaluation the performance of the model in dynamics was performed. The 
approach to solving the problems of management, control, planning and analysis in the personnel 
security system of the enterprise has been improved. 

The purpose of the work is to improve the process of managing the enterprise personnel 
security system through the development of dynamic models that take into account quantitative and 
qualitative indicators with the help of fuzzy logic tools. 
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The scientific novelty of the work is an improved approach to managing the enterprise 
personnel security system due to the development of a dynamic model with the use of fuzzy logic, 
which allows to formalize both quantitative and qualitative indicators. 

The practical value lies in the application of the developed model for assessing the dynamics 
of employee development in the enterprise in order to improve and increase the level of the 
personnel security management system. 

Keywords: personnel security, dynamic decision making model, economic security, 
linguistic variables, standardization of criteria, intellectual management 

 
Анотація. Розроблена динамічна модель прийняття рішень для оцінки відповідності 

кандидата його посаді із застосуванням інтелектуальної технології нечіткої логіки. 
Визначені критерії моделі та представлені у вигляді ієрархічного дерева. Проведена 
нормалізація вхідних та вихідних значень та сформовані лінгвістичні змінні. 

Побудовані гістограми розподілу значень критеріїв для подальшого їх застосування 
при визначені функцій приналежності нечітких термів вхідних та вихідних лінгвістичних 
змінних. 

Проведений експеримент для оцінки роботи моделі в динаміці. Удосконалений підхід 
до вирішення задач управління, контролю, планування та аналізу в системі кадрової безпеки 
підприємства. 

Ключові слова: кадрова безпека, динамічна модель прийняття рішень, економічна 
безпека, лінгвістичні змінні, нормалізація критеріїв, інтелектуальне управління 
 

Аннотация. Разработана динамическая модель принятия решений для оценки 
соответствия кандидата его должности с применением интеллектуальной технологии 
нечеткой логики. Определены критерии модели и представлены в виде иерархического 
дерева. Проведена нормализация входных и выходных значений и сформированы 
лингвистические переменные. 

Построены гистограммы распределения значений критериев для дальнейшего их 
применения при опредлении функций принадлежности нечетких термов входных и выходных 
лингвистических переменных. 

Проведен эксперимент для оценки работы модели в динамике. Усовершенствован 
подход к решению задач управления, контроля, планирования и анализа в системе кадровой 
безопасности предприятия. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, динамическая модель принятия решений, 
экономическая безопасность, лингвистические переменные, нормализация критериев, 
интеллектуальное управление 

 
Постановка проблеми. Система кадрової безпеки безпосередньо 

пов’язана із системою управління персоналом та економічною безпекою на 
підприємстві. Є два питання, яким повинно приділяти особливу увагу 
керівництво. По-перше, це процес прийняття потенційного кандидата на посаду 
відповідно до його характеристик, який вимагає автоматизації та обробки 
великих обсягів інформації. По-друге, це постійний моніторинг розвитку 
існуючих працівників на підприємства та своєчасне корегування позицій та 
вимог до них. 

У зв'язку з цим виникає актуальна проблема розробки динамічної моделі 
управління, що дозволить враховувати як кількісні, так і якісні показники та 
дослідити розвиток окремого працівника та підприємства в цілому на етапі 
прийняття на роботу та протягом певного періоду часу з метою подальшого 
корегування кадрової стратегії та системи управління кадровою безпекою. 
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Стан дослідження. В роботі [1] розглянуто методи та комп'ютерні 
технології, що застосовуються в процедурах і системах підтримки прийняття 
стратегічних рішень на підприємстві, розроблена системно-динамічна модель. 

В роботі [2] розкриті закономірностей дослідження складних 
економічних систем, а робота [3] представляє результати аналізу і вибору 
стратегій управління кадрами в процесі розвитку суспільства. Підкреслено 
зв'язок основних концепцій кадрового менеджменту зі стадіями соціально-
економічного розвитку. Робота [4] присвячена актуальній проблемі глибокого 
застосування інформаційних технологій управління в умовах нестійкості. 

У статті [5] обговорюється проблема формування кадрового резерву, яка 
знаходиться в центрі уваги менеджменту персоналу, а для організацій вона 
виступає інструментом управління в просторі висококваліфікованої праці. В 
якості основи для формування кадрового резерву позначено побудова 
організаційної культури. Обговорюються можливості системи кадрового 
резерву, що надаються компанії та представлено поєднання різних типів 
формування кадрового резерву. 

Питання забезпеченості кадровою безпекою організації та модель 
кадрового ядра, в основі побудови якої знаходиться ранжування посадових осіб 
з точки зору нанесення можливої шкоди, розглянуті в роботі [6]. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновки про необхідність 
застосовувати нові, сучасні інтелектуальні методи моделювання в комплексі із 
існуючим математичним апаратом для дослідження системи кадрової безпеки 
підприємства в динаміці. 

Мета. Метою роботи є удосконалення процесу управління системою 
кадрової безпеки підприємства за рахунок розробки динамічної моделей, що 
враховує кількісні та якісні показники за допомогою інструментарію нечіткої 
логіки. 

Виклад основних положень. Основним завданням роботи є розробка 
динамічної модель прийняття рішень щодо відповідності кандидата його посаді 
для її подальшої інтеграції в модель інтелектуального управління системою 
кадрової безпеки підприємства. 

Для реалізації поставленого завдання необхідно: 
 представити у вигляді ієрархічного дерева критерії оцінки кандидатів; 
 визначити функції належності нечітких термів; 
 розробити базу знань для моделювання процесу прийняття рішень на основі 

виведення нечітких правил; 
 визначити спосіб нечіткого логічного виведення; 
 провести параметричну ідентифікацію моделі; 
 оцінити точність і прозорість нечіткої моделі. 

Критерій відповідності кандидата його посаді позначений інтегральним 
показником D ϵ[0,1].  

Критерії оцінки кандидатів позначені як К1….Кn, , модель оцінки 
відповідності кандидата його посаді буде представляти функціональне 
відображення (1): 
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     (1) 
 

При досить великому числі факторів їх зручно представити у вигляді 
ієрархічного дерева (рис. 1). 

Елементи дерева інтерпретуються наступним чином: 
 D – корінь дерева – відповідність кандидата посаді; 
 k1,k2,k3 – нетермінальні вершини – укрупнені впливаючі фактори; 
 Кn, – термінальні вершини – окремі впливаючі фактори [7]. 
 

 
Рис. 1. Ієрархічна модель нечіткого логічного виведення 

 
Фактори моделі представлені у вигляді лінгвістичних змінних, опис яких 

наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Лінгвістичні змінні моделі 
Ім’я лінгвістичної змінної Універсум 

D – «відповідність кандидата посаді» [0; 1] 
k1 – «особистісні характеристики кандидата» [0; 1] 
k2 – «професійні характеристики кандидата» [0;1] 
k3 – «якісні характеристики кандидата» [0; 1] 
К1– «вік» [22; 60] 
К2– «сімейний стан» [1; 3] 
К3– «кількість дітей» [1; 5] 
К4– «житлові умови» [1; 2] 
К5– «стаж роботи» [0; 20] 
К6– «освіта» [1; 3] 
К7– «знання іноземних мов» [1; 5] 
К8– «рекомендації» [1; 5] 
К9– «зовнішній вигляд, охайність» [1; 10] 
К10– «комунікативні навички» [1; 10] 

 
Для усунення залежності від вибору одиниць вимірювання була 

проведена нормалізація даних, тобто всі універсуми (діапазони значень) були 
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приведені до єдиного інтервалу [0,1]. Цей етап необхідний для додання всім 
значенням критеріїв однакової ваги. 

Були розглянуті три способи нормалізації: 
1) min-max нормалізація - полягає в застосуванні до діапазону значень 

критерію (умовно позначений Х) лінійного перетворення (2): 

      (2) 
2) модифікація методу z- нормалізація, яка полягає у застосуванні 

середнього абсолютного відхилення замість середнього квадратичного 
відхилення, і є більш стійкою до аномалій (3-4): 

      (3) 
де  

      (4) 
де N – обсяг навчальної вибірки (N=100). 
 
3) масштабування – полягає у зміні довжини вектору значень критерію за 

рахунок множення на константу (5) 

       (5) 
Для подальшого моделювання була обрана min-max нормалізація, так як 

саме вона дозволяє зберегти всі залежності та порядок оригінальних значень 
критеріїв [8]. 

 
Рис. 2. Гістограми розподілу значень критеріїв К1, К2, К3, К4 
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Рис. 3. Гістограми розподілу значень критеріїв К5, К6, К7, К8 

 

 
Рис. 4. Гістограми розподілу значень критеріїв К9, К10 

 
Візуалізація побудованих гістограм допоможе при виборі відповідної 

функції приналежності і свідчить про можливість переходу до побудови 
нечітких систем [9]. 

Нечітка динамічна модель прийняття рішень щодо відповідності 
кандидата його посаді побудована на основі експертних знань і 
експериментальних даних, тому для підвищення адекватності моделі були 
налаштовані параметри функцій приналежності термів таким чином, щоб 
середньоквадратична помилка була мінімальною [10]. 

Розроблену модель можна використовувати для моніторингу динаміки 
розвитку працівника на протязі певного періоду часу. Припустимо, необхідно 
оцінити відповідність кандидата його посаді на протязі двох років. Розроблена 
модель дозволяє розрахувати показник відповідності по контрольним точкам – 
кожні три місяці (в якості прикладу), тобто усього дев’ять оцінок. В таблиці 2 
представлені вихідні дані для оцінки в динаміці, а на рис. 5 можна побачити як 
змінювався показник відповідності окремого кандидата протягом двох років 
роботи в компанії.  
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Таблиця 2 
Вихідні дані працівника за 2 роки 

Критерії\Періоди 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
К1 0,22 0,22 0,22 0,22 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
К2 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
К3 0,25 0,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
К4 1 1 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
К5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
К6 0,75 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
К7 0,25 0,25 0,4 0,4 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 
К8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
К9 0,5 0,7 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,75 
К10 0,8 0,85 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

 

 
Рис. 5. Динаміка оцінки відповідності працівника 

 
Такий аналіз дасть змогу зафіксувати точки перелому, моменти настання 

емоційного вигорання або, навпаки, кар’єрного росту. Відповідно до отриманих 
результатів, керівництво зможе оперативно відреагувати та знизити ризики 
кадрової безпеки на підприємстві.  

Розроблена система моделей є гібридною, так як для її практичної 
реалізації застосовуються наступні методи та підходи: 
 методологія системного аналізу для побудови морфологічної моделі, 

визначення входів-виходів, оточення, структури та зв’язків між елементами 
системи [11]; 

 методи експертних оцінок для обробки інформації при побудові функцій 
приналежності нечітких термів лінгвістичних змінних та при формуванні 
бази знань; 

 метод нечіткої логіки для побудови динамічної моделі прийняття рішень, а 
саме для реалізації системи логічного виведення [12]; 

 методи статистичного аналізу для оцінки точності моделі та для обробки 
статистичної вибірки при побудові функцій приналежності термів вхідних та 
вихідних лінгвістичних змінних моделі. 

Комплекс моделей прийняття рішень в СКБП є багатофункціональною та 
динамічною системою, котра спрямована на вирішення наступних задач: 
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 задача стратегічного управління: розробка та реалізація дій, спрямованих на 
довгострокове підвищення рівня кадрової безпеки підприємства; 

 задача контролю: відстеження динаміки розвитку як окремого працівника на 
підприємстві, так і організації або департаменту в цілому; 

 задача планування: встановлення та постійне коригування вимог до 
потенційних кандидатів з метою урегулювання та підвищення показників 
кадрової безпеки підприємства; 

 задача аналізу: розрахунок статичного та динамічного показника 
потенційного кандидата та основного працівника для трьох позицій «Топ-
менеджер», «Менеджер середньої ланки», «Співробітник відділу». 

Висновки. Управління системою кадрової безпеки потребує 
комплексного застосування статистичних та динамічних моделей, які 
базуються на математичних методах та інтелектуальних технологіях. В роботі 
виділені основні критерії динамічної моделі, проведена їх нормалізація та 
розроблені гістограми для побудови функції приналежності та інтеграції їх в 
систему нечіткого логічного виведення.  

Наукова новизна роботи – удосконалений підхід до управління системою 
кадрової безпеки підприємства за рахунок розробки динамічної моделі із 
застосуванням нечіткої логіки, що дає змогу формалізувати як кількісні, так і 
якісні показники. 

Практичні цінність полягає в застосуванні розробленої моделі для оцінки 
динаміки розвитку працівників на підприємстві з метою удосконалення та 
підвищення рівня управління системою кадрової безпеки. 

Перспективою дослідження є розробка автоматизованого модулю ERP-
системи управління кадровою безпекою підприємства.  
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Abstract. The purpose of this research is to investigate the economic and environmental 

approaches to developing a system of integrated water resources management in the Kuyalnik 
Estuary basin. Methodological economic and environmental approaches were used to create a 
system of integrated water resources management in the basin of the Sukhyi Estuary and to 
evaluate the individual components of the water balance. The research used the ecosystem 
approach, which was based on the notion that ‘nature is an equal partner’. Water resources 
management took into consideration their significant transformation under the effect of water 
management, as well as short-term reports regarding the hydrometeorological characteristics of 
the Kuyalnik Estuary. 

The results show that the development of a system of integrated water resources 
management should be based on the general calculation of all the components of natural and 
artificial water restorers, which enables balancing water resources and developing a rational 
system of management. 

Keywords: water resources, integrated management, Kuyalnik Estuary, Black Sea region, 
water as a commodity. 

 

Introduction. The development of the modern civilization brought humankind 
to the realization that water is one of the crucial elements of the environment and 
requires comprehensive integrative management with regard to all types and 
categories of water resources on Earth, all categories of water consumers, and the 
consequences of manmade influence on the state of natural water. Special attention in 
the concept of integrative water resources management is paid to the assessment of 
the consequences of the manmade effect from the perspective of further existence, 
sustainable and effective development of water resources. At present, each person on 
Earth has up to 750 m3 of usable fresh water per annum [15].  According to UNESCO 
predictions, this figure may drop to 450 m3 on average by 2050, without regard to the 
predicted climate changes; this means that according to the UN classification, more 
than 80% of countries will find themselves beyond the water deficiency boundary 
[19]. 

Integrated water resources management may be characterized as a permanent 
assessment of the water balance of an area with the determination of constant trends 
in its changes, depending on the effect of the multilevel and manifold factors: nature 
and quality of economic load, both on the water body and on the water basin in 
general, predicted future climate changes and their effect on the characteristics of 
water resources in the studied area [4]. The determination of the impact factors and 
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trends in the change of water balance necessitate subsequent development of plans 
for integrated water management, the primary goal whereof should be to correlate the 
existing water resource potential with the requirements of the economic complex of 
the area or the water basin [3]. 

The principles of the modern concept of integrated water resources 
management were formulated in 1992 at the Dublin International Conference; in the 
following years, these principles were the basis for global reforms of water 
economies in many countries [15]. 

It is worth noting that water quality is an integral part of the water resource 
potential of any area or basin, which is why the development of integrated 
management plans should take into consideration the environmental aspects of the 
assessment of water quality and the identification of individual water consumers as 
polluters of the water basin [5]. 

Literature Review. The basis of the development of integrated basin water 
resources management is the general consideration of all the components of the 
natural and artificial restoration of water volume within certain areas, which enables 
determining the current water balance and developing plans of rational distribution of 
the resource in space and time [11], including among individual water consumers, 
assessing the quality of water management, and controlling the permissible levels of 
manmade influence on the water resource potential of the basin. Furthermore, the 
development of integrative water resources management should take into 
consideration, in addition to the above goals, the financial and economic issues 
related to paid water use [9]. 

With that, it is necessary to differentiate between two economic concepts – cost 
and payment. The cost of water is important for the rational use of the resource if it is 
impossible to satisfy in full the general (total) demand of water consumers with 
branch or territorial distribution [6]. This fact is especially important during the 
development of plans for an alternative use of the resource as a regulatory economic 
tool of integrative water resources management. Payment for water is used as an 
economic tool for supporting vulnerable groups of water consumers by affecting their 
behavior in terms of saving the natural resource and using it efficiently, stimulating 
the management of demand and payback of provided services, and the readiness of 
certain consumers to pay for additional water management services [20]. 

The recognition of the water resource as a commodity is an effective means of 
decision making in the distribution of the resource among various economic sectors 
and industries, as well as among various water consumers within a single sector or 
industry. This is especially important if further increase in the consumption of the 
resource is virtually impossible [16]. 

The emergence of estuaries in the Ukrainian Black Sea region was caused by 
the development of the entire coastline of the Black Sea. Estuary formation is closely 
related to tectonic phenomena and transgressions in the Black Sea Basin [10]. The 
emergence of Black Sea estuaries in the form of flooded parts of river valleys or 
ravines is related primarily to the flooding of river valleys by seawater due to the 
rising sea level and sinking land surface [8]. 
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The estuaries of the Northwestern Black Sea region are unique natural systems 
[21] that are an important component of the country’s water resources and are of 
great natural, recreational, and socio-economic importance for Ukraine [2]. 

A total of 21 estuaries are located along the coast of the northwestern part of 
the Black Sea in the interfluve of the Danube and Dnipro. In terms of water supply, 
these estuaries are divided into two large groups: 

First group – open estuaries with relatively free water exchange with the sea. 
This group includes: 

 open estuaries with a relatively large inflow of river water (Dnister, Dnipro-
Bug, etc.); 

 open estuaries with an insignificant inflow of river water (Berezan); 
 artificially open estuaries with an insignificant inflow of surface water (Small 

Adzhalyk, Sukhyi, etc.). 
Second group – closed estuaries, commonly found in the Black Sea region. 

These water bodies were formed during the flooding of river mouths due to general 
geological transgression of the Northern Black Sea region coast and the rising level 
of the Black Sea [1]. The water regime of such water bodies is affected by the river 
inflow, groundwater inflow, and surface water inflow from precipitation. 

In general, the Northwestern Black Sea region and its water bodies play a 
special role in the development of Ukraine’s economy. It is worth noting that this 
area hosts the largest sea and river ports of Ukraine, which handle almost 90% of the 
country’s  annual  freight  traffic; the routes of transport corridors No. 7 and No. 8 
(railway, river, and sea) run through the northwestern part of the Ukrainian Black Sea 
region, which also increases the importance of this region for the sustainable 
development of the country’s economy. However, these circumstances also cause 
significant manmade influence on the natural systems of this region [18]. 

The implementation of European programs of international transport corridors 
and the constantly increasing traffic of international transit of natural resources allow 
regarding the Azov-Black-Sea Basin as a special transportation zone than connects 
the adjacent countries with Europe [14]. It is also worth noting the considerable geo-
economic interest of many countries in the Azov-Black-Sea region due to the 
strategic course of the European Union towards the formation of a unified European 
transportation system. 

The Kuyalnik Estuary holds a special place among the estuaries of the 
Northwestern Black Sea region. The Kuyalnik Estuary is a water body that is located 
8.5 km to the northwest of Odessa; in terms of its characteristics, it belongs to the 
second group of closed estuaries with a relatively small influence of river inflow and 
precipitation on its water regime [17]. 

The total catchment basin area of the Kuyalnik Estuary is 2250 km2; the main 
river inflow source is the Velykyi Kuyalnik River, whose catchment basin area is 
1860 km2 (82.7% of the  total catchment basin area of the estuary) with a length of 
170 km. The distinguishing feature of the Kuyalnik Estuary is the considerable 
dependence of its morphometric characteristics on the water level. For instance, 
according to data provided by the Odessa State Environmental University (2009), the 
length of the estuary was 20.7 km in 2011, while in high-water seasons, it can reach 
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28-29 km.  The  water  surface area  of  the  estuary  can  range  from 19 to 74 km2, 
depending on the water level; the width of the estuary gradually grows from the north 
to the south and reaches its maximum – about 3.6 km – near the Krasnoselka village; 
the average depth is 0.4 m; the maximum depth – 1.8-2.0 m – is found in the mouth 
of Kubanka River [12]. The admission space of the Kuyalnik Estuary can go up to 
370 million m3; however, in recent years (2009-2012), it was 18.8-20.0 million m3 at 
most. Another distinguishing feature of the Kuyalnik Estuary is the intensive siltation 
of the water body basin. For instance, the volume of the estuary reduced by 13.0 
million m3 from 1975 to 2009 due to siltation of the areas with the minimum water 
level, i.e. the average intensity of the estuary volume reduction during the last three 
decades was 0.38 million m3 per annum. 

The Kuyalnik Estuary is known as a recreational and balneal object of national 
and world importance. The mud and brine from the estuary has medical properties 
[7]. 

The purpose of this research is to analyze the economic and environmental 
approaches to developing a system of integrated water resources management in the 
Kuyalnik Estuary basin. 

Methods. The research used the ecosystem approach, which was based on the 
notion that ‘nature is an equal partner’. This premise necessitates the determination of 
the maximum permissible level of manmade influence on water resources, with a 
view to ensuring their sustainability and minimizing the negative consequences of 
interaction between water sources and areas used for economic purposes. Estimate 
indicators of the water balance of the Kuyalnik Estuary basin in the system of 
integrated management of water resources were determined based on estimated 
characteristics of the ‘climate and stock’ model. Their substantial transformation 
under the effect of water management, as well as short-term reports regarding the 
hydro-meteorological characteristics of the Kuyalnik Estuary were taken into 
consideration. 

Results. The design of a system of integrated basin water resources 
management is based on a number of key principles (Stashuk et al. 2013). Taking 
into consideration the features of the studied area, the specificity of the development 
of its economic system, and the recreational importance of the waterbody, the system 
of integrated water resources management for the Kuyalnik Estuary should be based 
on the following requirements: 

1. Integrated management should follow the ‘basin principle’ within the 
hydrographical borders in accordance with the basin morphology, i.e. the water 
resource potential is assessed across the entire catchment basin area of 2250 km2 
without distinguishing as separate zones (regions, waterbodies) any components of 
the area regardless of their geographic location in the basin, landscape, peculiarities 
of development, presence of hydraulic facilities, etc. [9,14,16]. The system of 
integrated management should take into account the entire set of factors that 
constitute the water balance equations for the area (possible water exchange with the 
sea, inflow of river and surface water, precipitation, groundwater, evaporation, and 
wastewater). The Kuyalnik Estuary basin can be divided into morphologically 
homogenous sections that have approximately similar levels of effect of separate 
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water balance components. The water resource potential was assessed in each section 
of the estuary basin with regard to the features of the water balance, which ultimately 
combined to form a unified system of the entire basin. For instance, the total 
catchment basin of the Kuyalnik Estuary can be divided into at least three sections: 
the basin of the Velykyi Kuyalnik River, the Kuyalnik Estuary itself with adjacent 
200-250 m shorelines, and the lower (southern) part of the basin – bar lakes and the 
Korsuntsi ponds; the entire scope of abovementioned works was done in all these 
sections; in the final variant, they will be presented as a unified water balance. 

2. Coordination of all forms of water use within the Kuyalnik Estuary basin 
and for all economic facilities (water consumers) horizontally among separate 
branches of the economic system (agriculture, utilities, manufacturing, recreation, 
etc.) and vertically among various levels of the water management hierarchy (higher 
hierarchy – the basin in general, with subsequent division into systems of a lower 
hierarchy of natural resource use, down to individual small private water consumers). 
The water basin of the Kuyalnik Estuary is characterized by a high level of 
agricultural development of the area – about 48-50%. Agricultural land constitutes 
about 81% (184.9 thousand ha) of the total area of the basin, 74.8% of which is arable 
land. Within the shorelines of basin waterbodies, the composition of the land is as 
follows: arable land – 14%, hayfields – 16%, pastures – 29%, smallholdings – 20%, 
forests, woodland belts, and bushland – 9%, other land – 12% [12,13]. Industrial 
facilities in the Kuyalnik Estuary mostly include agricultural processing facilities and 
several quarries of building materials [12]. The coordination of the main water 
consumers in the system of integrated water resources management in the Kuyalnik 
Estuary basin should take into consideration the active use of water resources in this 
area, which is 60-100% of the annual basin river flow. Studies [12,13] show that the 
total annual demand for the resource in the Kuyalnik Estuary basin is about 12.5 
million m3, while the consumptive use is about 9.32 million m3. With that,  the  
annual  withdrawal  of  water by  various  consumers  is  as  follows: 5.84 million m3 
from the Velykyi Kuyalnik River; 0.46 million m3 from reservoirs and ponds; 6.19 
million m3 from underground sources. The discharge of return water is about 3.16 
million m3. Volleys of sewage from the city of Podilsk are discharged periodically 
through the Korozeya ravine. 

3. The estimated components of the water balance of the Kuyalnik Estuary 
basin in the system of integrated water resources management with regard to their 
significant transformation under the effect of water management and relatively short-
term monitoring of hydro-meteorological characteristics were determined based on 
the estimated characteristics of the ‘climate and stock’ model [7,8]. The assessment 
of the inflow of fresh water in the Kuyalnik Estuary basin based on the ‘climate and 
stock’ model shows that most of it comes from the inflow of Velykyi Kuyalnik River. 
The total volume of the river inflow in natural conditions (unmodified by water 
management) is about 24.0 million m3; 22.3 million m3 (92.9%) of this volume comes 
from the Velykyi Kuyalnik River. The average over-years amount of water inflow 
from precipitation is about 26.6 million m3; however, considering the loss due to 

evaporation from the water surface, the volume of the estuary is replenished annually 
only by 2.24 million m3. At that, the various investigated scenarios of global warming 
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show that in the near future, evaporation from the water surface of the Kuyalnik 
Estuary will exceed the inflow of precipitation to its surface significantly. The main 
factor in water management in the Kuyalnik Estuary basin are artificial water bodies, 
which serve as artificial evaporators in areas with moisture shortage. According to 
different sources, the relative area of the water surface of artificial water bodies varies 
from 0.20% to 0.40%. At that, the consumptive interception of the river flow can 
reach 40% in low-water years, while dropping to 10% in high-water years. Most 
artificial water bodies within the studied area are presently dried-up, while their 
negative effect on the formation of the river water inflow into the estuary reaches its 
peak in the warm season during snowmelt and rain showers, when in medium-water 
and high-water years, up to 35-40% of the river flow is consumed to fill these water 

bodies, while in low-water years, these consumptive losses may reach 90% of the 
natural flow. 

4. Public participation in management, funding, planning, and development of 
the water economy infrastructure. Public participation implies the participation of not 
only public organizations and associations, but also local authorities, self government 
agencies, and municipal water consumers. Public participation should create a 
transparent and open environment, in which the possibility of making a decision that 
goes against the interests of the local communities is reduced significantly. 

5. Priority of environmental requirements in the activity of governing bodies 
during the implementation of the system of integrated water resources management in 
the Kuyalnik Estuary basin. The ecosystem approach is based on an important notion 
– ‘nature is an equal partner’. This premise necessitates the determination of the 
maximum permissible level of manmade influence on water resources, with view to 
ensuring their sustainability and minimizing the negative consequences of interaction 
between water sources and areas used for economic purposes [2,18]. 

Discussion. According to S. Romashchenko et al., Ukraine has no regions in 
which the use of the water resource potential is lower than the environmentally 
permissible level. In eight oblasts, this level is critical (0.30); in the Zhytomyr, 
Kharkiv, Luhansk, and Donetsk Oblasts, this index is 1.0, 1.60, 1.40, and 1.20, 
respectively, which means that water management in these administrative territories 
of Ukraine uses water resources generated in other territories. In the Odessa Oblast, 
where the Kuyalnik Estuary basin is located, the index of water resource potential use 
is 0.50, which exceeds the critical value. 

Using the ecosystem approach when developing the system of integrated water 
resources management in the Kuyalnik Estuary basin is necessary due to the unique 
natural and landscape systems in this area, the concentration of various steppe, 
petrophyte, shrub, and semi-aquatic field biocenoses and the expedience of creating a 
national natural park within the area of the water basin in the near future. 

It is also worth noting that the Kuyalnik Estuary and its adjacent areas are used 
based on the principles of balanced development, i.e. with regard to the 
environmental, economic, and social components. After signing the Ukraine-
European Union Association Agreement, Ukraine took upon itself to implement in 
the environmental laws a number of directives, six of which concern the quality of 
water and water resources management. Therefore, the rational use of water resources 
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of the estuary and the preservation of its ecosystems should be the foundation of the 
systems for managing this object. 

Water should be defined as a commodity with economic and social value that 
is determined by its importance. 

Managing the water resources of the Kuyalnik Estuary as a socioeconomic 
commodity is a means of achieving not only financial and economic goals of 
sustainable development of separate regions and the country in general, but also 
social goals related to effective and equal water use, encouragement of saving and 
protection of water resources. 

The ‘polluter pays’ approach is the basic principle of the European 
environmental policy. The guarantees of adequate compensation for the cost of water 
consuming and water using services, including environmental and resource costs, are 
provided by the national legal groundwork. However, it is possible to reduce the cost 
of restoration of water resources on the basis of economic, environmental, and social 
considerations, with regard to geographic conditions and climate. 

Informational support of the management system, economic and financial 
stability of the support of the system of integrated water resources management. 

The environmental component of the model of integrative water resources 
management in the Kuyalnik Estuary should be a priority as an integral part of the 
water resource potential of the area. It is necessary to consider that the deterioration 
of water quality reduces the economic and social cost of the basin’s water resource 
potential, reduces the economic attractiveness of the area, and narrows down the 
possibilities of sustainable development significantly. 

Conclusion. The development of a system of integrated water resources 
management should be based on the general calculation of all the components of 
natural and artificial water restorers, which enables balancing water resources and 
developing a rational system of management. The environmental component of the 
model of integrative water resources management in the Kuyalnik Estuary should be 
a priority as an integral part of the water resource potential of the area. It is necessary 
to consider that the deterioration of water quality reduces the economic and social 
cost of the basin’s water resource potential and reduces the economic attractiveness 
of the area. This narrows down the possibilities of sustainable development 
significantly. 

The methodological economic and environmental approaches to the creation of 
a system of integrated water resources management in the Kuyalnik Estuary basin 
were investigated. Specific components of the basin water balance were assessed. 

The impact factors and trends in the change of water balance necessitate 
subsequent development of plans for integrated water management, the primary goal 
whereof should be to correlate the existing water resource potential with the 
requirements of the economic complex of the area or the water basin. 
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