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PIVAT BANKING IN POLAND — CURRENT STATUS AND 
PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT 

 

Annotation. Private Banking (PB) is a set of precisely designed and individually adjusted 
financial services for high net-worth (HNV) clients. Its major goal is protection as well as 
accumulation of financial assets for individuals who use the services of private banking. In order to 
become a client of private banking, one needs to satisfy certain conditions which primarily are set 
in a particular country and then are specified in detail in every institution. 

Key words: private banking, assets management, relationship banking, investment advisory. 
 

Introduction 
Private banking is the youngest and most dynamic banking sector which is 

defined as "individualized and complex financial and non-financial service of HNW 
(high net-worth) clients offered by the bank" (Dziawgo 2006). Financial resources of 
the richest bank clients worldwide are estimated at 39–40 trillion USD, which proves 
an enormous potential of this group. This significant capital has an immense impact 
on the functioning of global markets, therefore world banking representatives could 
not overlook services offered to this prominent group and distinguished products 
which would satisfy their expectations. Contemporary PB is engaged in international 
processes of capital accumulation, transfer and allocation. As developing countries 
expand dynamically, the number of very wealthy people (particularly in Asia, with 
growing number of millionaires in China) rises along with their expectations 
regarding financial products and services offered by banks. This confirms the thesis 
that the macroeconomic role of PB will be growing. Since particular countries differ 
with regard to level of wealth within society, there are no universal requirements and 
standards for current and prospective PB clients of this service. In young market 
economies, such as Poland, people falling into the category of potential PB clients 
own "only" hundreds of thousands of particular currency whereas in mature Western 
economies, classic PB concerns clients with assets counted in millions of USD, EUR, 
GBP or JPY. Consequently, one may come across a thesis which claims that 
contemporary PB can be divided into classic and the so-called massive, more known 
as personal banking. In PB, the role of typical banking products like holding bank 
accounts, offering deposits or credits is declining. Special attention is paid to the 
relationship with a customer, individual advisory services and advanced financial 
products. Modern services like assets management, hedge funds, exchange traded 
products attract clients due to potentially higher profits and the possibility of 
controlling the risk of financial investments. Moreover, PB offer is very often 
equipped in non-financial products, which in turn leads to a paradox: the role of 
traditional banking in PB decreases. 
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The notion and essence of private banking (PB) 
 

Private Banking (PB) is a set of precisely designed and individually adjusted 
financial services for high net-worth (HNV) clients. Its major goal is protection as 
well as accumulation of financial assets for individuals who use the services of 
private banking. In order to become a client of private banking, one needs to satisfy 
certain conditions which primarily are set in a particular country and then are 
specified in detail in every institution. Most often, clients need to report a very high 
monthly income or sum of assets collected on their account. Very often PB exceeds 
financial aspects as it allows its clients to make investments into precious metals, real 
estate or art1. 

Treating the level of wealth as a criterion, private banking offers three major 
scopes of services for individual clients. The first is retail banking which 
encompasses a wide variety of standardized products and negotiation opportunities of 
the client are usually very limited. For wealthier clients who are not satisfied with the 
scope of retail banking, banks offer the so-called personal banking. The range of 
products and services offered by personal banking is wider and of greater importance 
is also the client's opinion. In a way it is an intermediary stage between retail and 
classic private banking. Its occurrence was forced by the situation when a group of 
clients who appeared on the financial market had assets much higher than average 
retail clients, yet they were not high enough to be classified as PB. Moreover, a 
relatively high number of such clients caused that they could not expect a completely 
individualized offer. The third option available to high net-worth clients is private 
banking, which offers individual advisor, long-term investment plan and a wide range 
of personally adjusted products and services. The difference between retail and 
private banking can be illustrated by a very suggestive yet pejorative comparison: 
selected products and services for all, all products and services for the selected. PB 
activity is aimed at creating personal relation between bank and its client (Bednarska-
Olejniczak 2010). 

 

The profile of a private banking client 
The client of private banking is a natural person who owns financial assets of 

high value or reports regular specified level of income. However, the notion of 
"financial assets of high value" or "wealthiness" are not categories strictly limited by 
a specific value expressed in any currency. It is assumed worldwide that private 
banking services are offered to clients with a minimum value of assets estimated at 1 
mln USD. Such clients are called HNWI — High Net-Worth Individuals. Richer 
clients, owning assets between 5 and 50 mln USD are referred to as "Very High-Net 
Worth Individuals", and crème de la crème among this group are those super-rich, 
whose assets exceed 50 mln USD, called UHNWI — "Ultra High-Net Worth 
Individuals" (Karczewski 2003). Such a client requires one-to-one type of 
segmentation, which means that their offer and selection of products needs to be 
prepared individually by the advisor. The aforementioned facts refer to European 
standards. According to the Global Wealth Report 2015 prepared by Credit Suisse, 

                                                           
1 http://www.terve.pl/inwestycje/bankowosc-prywatna, 10.02.2017 
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there are 33.7 million of dollar millionaires, which means that there are 4–5 
millionaires for every 1000 people. According to this source, Poland in 2015 was on 
38. position2. Currently, 60% of the wealthiest people worldwide live in four 
countries, i.e. USA, Germany, Japan and China.3 

Entry requirements to PB in Poland are lower than in Western economies. 1 
mln of liquid assets is enough to be offered PB services, yet in reality banks 
themselves define the notion of wealthiness. The size of Polish PB in accordance 
with European standards is definitely too small to create competitive conditions 
which would allow multiple subjects to act and obtain planned profits. As a result, 
entry requirements to this elite group have been lowered. As PB is becoming familiar 
on the Polish financial market, banks show interest in clients with smaller assets, i.e. 
those with 300–400 thousand PLN who in banks' view might become strategic clients 
in the near future. It is estimated that in Poland about 43 thousand people own over 1 
mln USD of liquid assets, with a few percent growth pace of this number annually. 
Wealth accumulation among Poles takes place much faster than in Western 
economies, where fortunes have been accumulated by generations as Polish fortunes 
are just being created. Consequently, even without the growing number of classic 
millionaires (HNWI), Poland is viewed by the banks as a promising market. Almost 
every prominent bank has already offered its PB services to selected clients. 
Moreover, new banks which engage in activity on the Polish market are interested 
exclusively in this group of clients. Many financial institutions did not take on the 
strategy of expecting market maturity, but chose to grow with the market. Of great 
importance is the role of advisors since PB clients have extremely high requirements 
regarding the quality of service. The main duty of such advisor is to precisely define 
the profile and needs of their client. They base this evaluation on such elements as 
value of assets, client's risk–taking preferences and short and long–term plans. Apart 
from sales function they should also actively engage in interpersonal communication 
with the client. It is the advisor's responsibility to create strong client relationship. 
Their competences are of key importance to client's success, and consequently have 
impact on the company's PR and financial results. More and more common is also 
strategic engagement in advisor–client relationship. The idea behind private banking 
is to facilitate management of private finances in a long-term perspective, for instance 
securing the future of PB client's children, pension schemes, investments in real 
estate, raw materials or innovative financial instruments. The client-advisor relation 
becomes deeper when they are engaged in client's basic assumptions of private 
financial strategy.  Without developing active client–PB advisor relationship, based 
on knowledge and trust, one cannot speak of effective private banking. Therefore, 
many experts on the issue of PB tend to define it as relationship banking. 

The market of private banking 
Main providers of wealth management for HNW clients are commercial 

universal banks. The biggest banks offering these services are classified as top-class 
financial institutions worldwide. According to the reports of Scorpio Partnership, at 

                                                           
2 http://www.forbes.pl/33-miliony-milionerow-na-swiecie-ile-w-polsce-,artykuly,199928,1,1.html, 08.02.2017 
3 http://businessinsider.com.pl/finanse/ranking-krajow-z-najwieksza-liczba-milionerow/lng0jbt, 09.02.2017 
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the end of 20094 private banks managed 16.5 trillion USD worldwide, which is 
13.8% more as compared to the previous year. This constituted about 42% of 
investable assets owned by wealthy people, which shows that this branch still has a 
high potential for development. Currently the market is highly concentrated as 64% 
of assets managed by banks are gathered in ten biggest institutions. Another 10 own 
only 13% of the total sum managed by banks. In 2013, the leader among private 
banks was USB Bank who owned assets worth 1966.9 bn USD (Fig. 1). 

 

 
 

Figure 1. The value of assets being managed by the biggest private banks 
worldwide in 2013 (bln USD) 

Source: own elaboration based on: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bankowo%C5%9B%C4%87_prywatna, 09.02.2017 

 

Union Bank of Switzerland (UBS), established over 140 years ago, is one of 
the oldest financial institutions in the world. Services offered by the Swiss are 
considered the best in the world, which has been recognized many times when the 
leading financial markets magazine “Euromoney” has named UBS the best bank 
offering private banking services. Bank specialists from UBS offer active wealth 
management and investment advisory worldwide, they have even separate offices to 
serve Arabian sheiks. Clients of this bank have also access to a wide range of 
financial instruments such as: shares, stocks, investment fund units, exchange traded 
products and derivatives. Apart from typical financial activity, the bank offers 
investments in non-financial products and services, such as art banking, precious 
metals, numismatic collections or even wines and vineyards (wine banking). UBS has 
a strong position in the USA where it offers mainly broker services and investment 
advisory. Entry requirement to this elite group of PB clients in UBS Bank is 500 
thousand EUR5. Another three positions in this Scorpio ranking are occupied by 
American institutions: Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley and Wells 
Fargo. The last one, alike the leading Bank of America, was top one among private 
banks thanks to the takeover during the financial crunch in 2008 when it merged with 

                                                           
4 
http://www.scorpiopartnership.com/uploads/pdfs/scorpiopr_Scorpio%20Partnership_GlobalPrivateBankingBenchmark-
July2010.pdf DOI 06.02.2017 
5 http://www.privatebanking.pl/index.phpoption=com_content&task=view&id=103, 05.02.2017 
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Wachovia Bank. Wells Fargo is the last among four private banks which have been 
entrusted over 1 trillion USD6. 

Among ten leaders of private banking there are in total six institutions from 
North America (including one Canadian) and four from Europe. What is interesting, 
barely one of them is a typical private bank geared towards offering exclusively PB 
services.  The last in this group in Swiss Pictet Bank. It should not surprise that the 
main representatives of European private banking are the Swiss, renowned worldwide 
for their tradition of offering high quality financial services. Banking sector plays a 
significant role on the Swiss market by accounting for 11% of GNP and employing 
3% of professionally active citizens. The share of private banking constitutes about a 
half of the banking sector in this country. It is estimated that 30% of transborder 
investments worldwide are managed by the banks from this country7. Annual ranking 
of banks offering PB services, best with regard to quality, is traditionally won by the 
Swiss bank. In 2010, the first position was taken by Credit Suisse whereas the second 
was the aforementioned UBS Bank. The third was British HSBC. Other banks 
playing a significant role in PB sector which were not included in the ranking with 
regard to assets were: Swiss Julius Baer, established over 125 years ago to serve 
exclusively HNW clients, British Barclays with entry requirement at the level of 500 
thousand GBP, American Goldman Sachs and JP Morgan Chase (which established 
minimum sum of assets for entry at 25 and 10 mln USD respectively)8, or Citigroup. 
As a consequence of such strict requirements, Americans manage assets of very 
HNW clients, defined by "Euromoney" as those owning over 35 mln USD9. In 2010, 
best services for this group of investors were offered by the aforementioned 
institutions from the USA.  

 

Characteristics of basic range of PB products and services 
Private banking has been present worldwide for many years and, consequently, 

there are already numerous methods which are aimed at satisfying the expectations of 
PB clients.  Wealthy people do not always have time and knowledge to manage their 
wealth effectively. As a result, PB, as individualized an complex client service, is 
useful in financial and non-financial aspect. 

In general, the offer of modern worldwide private banking can be divided into 
two major categories: 

 investment advisory, 
 wealth management. 
The scope of investment advisory includes advice on financial investments and 

wealth management. It often includes presentation of forecasts regarding trends on 
stock markets with indication of signals to purchase or sell. Bank may also disclose 
analyses and forecasts regarding price trends on estate market, commodities or 
foreign exchange markets. Wealthy clients have access to products based on the so-
called open product architecture. 

                                                           
6 http://www.parkiet.com/artykul/1038734,1041858.html DOI: 05.02.2017 
7 Mazurek J. 2007. Czekoladki, zegarki, banki... CEO Magazyn Top Menedżerów, p. 34 
8 http://www.privatebanking.pl/index.phpoption=com_content&task=view&id=103 DOI 06.02.2017 
9 http://www.euromoney.com/Article/2386711/Euromoney-Private-Banking-and-Wealth-Management-Poll-2010.html 
DOI 05.02.2017 
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Figure 2. Private banking products and services 

Source: own elaboration based on Dziawgo L. 2007 Private banking — ideał bankowości.  
CEO Magazyn Top Menedżerów.  

 

Its philosophy is based on the assumption that products are only means in 
reaching the goal, i.e. providing the client with adequate investment solution which is 
adjusted to their individual preferences and risk profile. As a result, products 
available to the client do not only come from the bank, but also from external 
resources. In this respect banks cooperate with many well-established state and 
international financial institutions as, in their opinion, HNW clients should have 
access to all top products and investment solutions. Here, bank serves only as an 
intermediary and the final decision is always up to the client. 

As for wealth management, bank may undertake certain actions in their client's 
name which aim at securing investment risk and increasing the value of assets. 
Usually it involves investment of financial resources in traditional banking products, 
such as fixed-term deposits or certificates of deposit. The bank may also manage 
client's assets by making transactions on shares, instruments of commodities 
exchange or foreign exchange market. PB experts offer various types of investment 
portfolios adjusted to their personal preferences and investment strategies. Other 
available instruments include exchange traded products or shares in investment funds. 
Consequently, PB clients can earn on the changing performance of various assets, 
such as shares, raw materials, interest rates or currencies regardless of business cycle. 
One may observe a growing role of PB branch which includes investments made by 
banks in estate or non-financial products, such as: arts, alcohols, gems, watches or 
numismatic collections. Art banking refers to advisory services on collecting works 
of art. These services include purchase and complex service of all aspects of such 
transactions. A pioneer in this area was the Swiss UBS Bank. The idea is simple: the 
client is offered professional advisory service and support in purchasing works of art. 
As a result, they do not have to worry about the authenticity of a precious acquisition 
since the bank's role is to investigate its origin, check its status in the Art Loss 
Register (ALR) and, if necessary, settle all customs formalities. Enriching portfolio 
with investments like art banking diversifies its character due to the fact that in the 
face of recession prices of art works may increase. Another unique offer for the 
wealthy includes services of purchasing a vineyard, called wine banking. For 
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instance, purchasing a vineyard in Bordeaux, Australia or Italy does not cause any 
problems10. Prices of good vintages reach exorbitant levels on auctions, therefore 
such investments have great growth potential. Clients not only accumulate their 
wealth, but also discover a new lifestyle. Having in mind the aforementioned 
services, Polish private banking is close to worldwide standards. The selection of 
financial instruments is wide and the market of private banking is becoming more and 
more competitive as the activity of key bank players on the domestic market is 
evidently increased.11 

Wealth management is often erroneously equated with private banking. This 
area is much broader since apart from management and advisory services in creating 
a long-term investment strategy, it includes succession planning concerning transfer 
between generations which secures gathered wealth, tax optimisation and other 
services aimed at the client and their family (Dziawgo 2006). Special service, called 
Family Office, entitles the bank to manage personal matters of their client, such as 
managing private estate, paying the bills, planning expenditures, purchasing 
insurance policies, investing in pension schemes, organizing family events, holidays 
and leisure time. Bank may also participate in education of client's children starting 
with finding the best school and then paying the tuition. For demanding clients the 
bank may also import favourite wines, send greetings or buy gifts for their relatives 
or friends. Similar services are offered in the so called concierge program where the 
bank handles daily affairs for the client. These include: booking flights and hotels, 
making appointments, ordering flowers, doing the shopping or collecting suits from 
the laundry. Having an account in private banking system is also prestigious as the 
client is offered exclusive credit card offers. The most luxurious card is titanium 
American Express Centurion which is used by only several dozen people in Poland. 
This is not little if one takes into account the fact that according to estimate there are 
only a few thousand users worldwide. Centurion owners may expect individually 
adjusted interest rate and grace period as well as limits counted in millions12.  

One common aspect of all players on PB market is facilitating charity actions 
of their clients. The majority of top banks in this area have their own organizations 
that support for instance education of the most talented students, investments in 
ecology, innovations or humanitarian aid. Yet, this aspect of PB in Poland is just 
starting to emerge. Taking into account more and more visible promotion of balanced 
development one may risk a claim that it will become a standard in the future offer of 
most Polish banks. 

Conclusions 
Forecasts show that the number of millionaires will grow, therefore the sector 

of private banking is bound to develop. As a result, more banks present on the global 
financial market see their development opportunity in services geared towards 
wealthy clients. Investment in infrastructure necessary to serve HNW clients causes 
that for many banks PB constitutes a significant share of their profit. Therefore, 
currently it is the fastest–growing area of financial services, with 24% growth a year. 
                                                           
10 http://www.winowww.pl/pdf/wine_banking_k-h.pdf DOI 07.02.2017 
11 http://ceo.cxo.pl/artykuly/55277/Kultura.sztuka.wino.i.klimat.html DOI 07.02.2017 
12http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1764332 DOI  09..02.2017 
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According to the research of Citi Handlowy and "The Economist", PB market in 
Poland is estimated to increase by 19% annually till 2020. The number of clients, i.e. 
individuals with liquid assets worth at least 3 mln PLN, ranges between 40–50 
thousand people.13 On the other hand, the number of Poles who own assets in the 
range from 400 thousand to 8 mln PLN is estimated at over 700 thousand. Experts 
also claim that this number will go up to 2 mln in the next 5 years. Consequently, the 
results prove that Poland will be the seventh global market with regard to pace of 
growth. Increasing demands of clients will need to be satisfied by new offers that are 
to occur in the near future.14 

Private banking activity poses a great challenge with respect to intellectual, 
capital, HR and organizational areas in a bank. HNW clients are often very 
demanding, therefore it is important to stress the growing role of independent advisor 
who will compile a perfect offer made from products of different banks. One of key 
challenges for global private banking is to identify the needs of various client groups 
and devise methods of their satisfaction. Moreover, it is also important to implement 
effective procedures which prevent the use of private banking by organized crime 
(money laundering, tax frauds, financing terrorism). All in all, the sector of private 
banking is bound to continue to develop as long as the wealth of societies increases. 
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KEY FACTORS FORMATION AND DEVELOPMENT OF GLOBAL 
INNOVATION SYSTEM 

Особливості сучасного етапу розвитку економіки, прискорення темпів глобалізації 
зумовлюють високу значимість науково-технічного прогресу для економічного і соціального 
добробуту суспільства. Основні економічні досягнення зарубіжних країн в більшості 
випадків пов'язані з розстановкою пріоритетів в сфері науки, техніки, а також з 
державною науково-технічною політикою. З іншого боку, саме ті країни, які на певному 
етапі свого розвитку зробили акцент на якість життя населення і головною метою свого 
розвитку визначили підвищення рівня і якості життя своїх громадян, змогли через 
активізацію наукового потенціалу і посилення інноваційної складової економіки досягти 
високих темпів економічного зростання і зробити серйозний крок до створення соціально-
орієнтованої та інноваційної економіки. В результаті інтенсифікації зазначених процесів 
формується такий феномен як національна інноваційна система (НІС), що представляє 
собою сукупність суб'єктів і інститутів, діяльність яких спрямована на здійснення та 
підтримку в здійсненні інноваційної діяльності. Концепція національних інноваційних систем 
(НІС) виникла в 1980р. як результат пошуку нових факторів конкурентоспроможності 
національних економік в умовах наростання постіндустріальних тенденцій, процесу 
формування інформаційного суспільства та економіки знань. На початку XXI століття 
різко прискорилися процеси глобалізації світової економіки. Стало можливим говорити не 
тільки про глобальні фінансові і товарні ринки, а й про глобальний ринок праці, а також 
глобальні інформаційні системи, глобальну структуру виробництва товарів і послуг. Більш 
того, оскільки в найбільш розвинених країнах світу активно формується сучасний тип 
економіки, заснованої на знаннях, можна стверджувати, що в цей же період виникла і 
почала  активно розвиватися глобальна інноваційна система (ГІС). 

Ключові слова: національна інноваційна система, глобальна інноваційна система, 
інновації, конкурентоспроможність, додана вартість. 

 

Особенности современного этапа развития экономики, ускорения темпов 
глобализации обуславливают высокую значимость научно-технического прогресса для 
экономического и социального благосостояния общества. Основные экономические 
достижения зарубежных стран в большинстве случаев связаны с расстановкой 
приоритетов в сфере науки, техники, а также с государственной научно-технической 
политикой. С другой стороны, именно те страны, которые на определенном этапе своего 
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развития сделали акцент на качество жизни населения и главной целью своего развития 
определили повышение уровня и качества жизни своих граждан, смогли через активизацию 
научного потенциала и усиление инновационной составляющей экономики достичь высоких 
темпов экономического роста и сделать серьезный шаг к созданию социально 
ориентированной и инновационной экономики. В результате интенсификации указанных 
процессов формируется такой феномен как национальная инновационная система (НИС), 
представляющий собой совокупность субъектов и институтов, деятельность которых 
направлена на осуществление и поддержку в осуществлении инновационной деятельности. 
Концепция национальных инновационных систем (НИС) возникла в 1980г. как результат 
поиска новых факторов конкурентоспособности национальных экономик в условиях 
нарастания постиндустриальных тенденций, процесса формирования информационного 
общества и экономики знаний. В начале XXI века резко ускорились процессы глобализации 
мировой экономики. Стало возможным говорить не только о глобальных финансовых и 
товарных рынках, но и о глобальном рынке труда, а также глобальных информационных 
системах, глобальной структуре производства товаров и услуг. Более того, поскольку в 
наиболее развитых странах мира активно формируется современный тип экономики, 
основанной на знаниях, можно утверждать, что в этот же период возникла и начала 
активно развиваться глобальная инновационная система (ГИС). 

Ключевые слова: национальная инновационная система, глобальная инновационная 
система, инновации, конкурентоспособность, добавочная стоимость. 

 

Features of the present stage of economic development, accelerate the pace of globalization 
cause the high importance of science and technology for economic and social well-being of society. 
The main economic achievements of foreign countries, in most cases related to the alignment of 
priorities in the field of science, technology, as well as the state scientific and technical policy. On 
the other hand, it is those countries which at a certain stage of their development have focused on 
the quality of life and the main purpose of development identified improving the level and quality of 
life of its citizens, could through activation of the scientific potential and strengthening the 
innovation component of the economy to achieve high rates of economic growth and making a 
serious step towards the creation of a socially oriented and innovative economy. As a result of the 
intensification of these processes is formed by such a phenomenon as the National Innovation 
System (NIS), which is a collection of actors and institutions whose activities are aimed at the 
implementation of and support for the implementation of innovation. The concept of national 
innovation systems (NIS) originated in 1980. as a result of the search for new factors of 
competitiveness of national economies in a post-industrial growth trends, the process of formation 
of an information society and knowledge economy. At the beginning of the XXI century greatly 
accelerated the process of globalization of the world economy. It became possible to speak not only 
of the global financial and commodity markets, but also on the global labor market, as well as 
global information systems, the structure of the global production of goods and services. Moreover, 
as in the most developed countries of the world are actively shaped the modern type of economy 
based on knowledge, it can be argued that the global innovation system (GIS) emerged and began 
to develop in the same period. 

Keywords: national innovation system, the global innovation system, innovation, 
competitiveness, added value. 

 

Постановка проблеми. Інтенсифікація розвитку світових тенденцій до 
прискорення оновлення високотехнологічних товарів, раціоналізації 
національних інноваційних систем та їх компонентів, в умовах розширення-і 
загострення міжнародної конкуренції в сфері ДіР на регіональному і 
глобальному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Системоутворюючим 
факторам та розвитку НІС, загалом, присвячено досить велика кількість 
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зарубіжних робіт. При досліджені становлення та функціонування глобальної 
інноваційної системи були використані безпосередньо індивідуальні та 
колективні праці зарубіжних вчених М. Альберта, B. Беренса, Ю. Брігхема,              
3. Боді, Р. Брейлі, Л. Давена, С. Майерса,  Р. Мертона,  М.Х. Мескон, М. Решке, 
П. Самуельсона,  С. Шмідта, Й. Шумпетера. 

Серед вітчизняних вчених – економістів, які зосереджують увагу на 
з’ясуванні закономірностей сучасного науково – технологічного розвитку,  та 
національної інноваційної системи можна назвати наступних: В. Вергуна,                
В. Геєця, В.Горохова, М.Дудченка, О.Каніщенко, С.Кірєєва, Д.Лук’яненка,                 
В. Новицького, А.Поручника, В. Семиноженка, О. Ступницького, А. Філіпенка,          
О. Шниркова. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з 
тим, слід зазначити, що концепція національної інноваційної політики як 
самостійного об'єкта ще не отримала достатнього відображення у вітчизняній 
літературі. Про це свідчить той факт, що в багатьох фундаментальних 
дослідженнях з основ соціально-економічного розвитку, економічного 
зростання, підготовлених представниками вітчизняних шкіл, самостійний 
розділ з інноваційної політики відсутній. Відповідно відсутні дослідження з 
теоретичних засад глобальної інноваційної системи, що є важливим для 
України, яка прагне інтегруватися у глобальний інноваційний простір. 

Мета статті. Основною метою статті є висвітлення основних тенденцій 
розвитку національних та глобальних інноваційних систем. Визначення  
системоутворюючих факторів ГІС та її структури. 

Результати дослідження. На рубежі XXI століття почали розвиватися 
процеси, що змінюють основний вектор економічного розвитку і формують 
економіки нового типу, де сектор знань відіграє вирішальну роль, а 
виробництво є їх джерелом економічного зростання. Це означає, що 
домінантою економічного зростання стає система наукових знань, нових 
технологій, інноваційних процесів, продуктів і послуг, а також нових форм 
організації бізнесу. Інновації перетворюються в стратегічний фактор росту, 
впливають на структуру суспільного виробництва, видозмінюють економічну 
організацію суспільства, стабілізують соціальну ситуацію в країні. Припинення 
біполярного протистояння наддержав, лібералізація світових торгово-
інвестиційних режимів, а також інформаційно-комунікаційна революція 
перетворили світ на «менший» і знищили основні перешкоди на шляху вільних 
перетоків знань і технологій, товарів і послуг, капіталів і кадрів. З'явилися 
якісно нові умови розвитку, що прискорили формування такого феномена як 
глобальна інноваційна система (ГІС) – результат вищого порядку щодо 
традиційних взаємодій інноваційних систем різного рівня. 

Незважаючи на те, що початковий аналіз ГІС спонукає деяких вчених та 
дослідників назвати її черговим етапом глобального поділу праці і 
інтенсифікації світових торгово-інвестиційних потоків, в реальності даний 
феномен має власну специфіку. Застосовуючи теорії національних 
інноваційних систем, відкритих інновацій, «потрійних» (держава-бізнес-наука) 
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і «четвертинних» (ті ж і некомерційні організації) «спіралей» і т.п., можна 
уявити всеосяжну характеристику ГІС. 

За рахунок ефектів мережевості, відкритості та взаємопосилення зв'язків в 
рамках ГІС формуються глобальні інноваційно-технологічні ланцюжки і 
метасутності високого порядку (транснаціональні гравці, в тому числі глобальні 
мережеві суб'єкти), що володіють більш якісними характеристиками 
інноваційної активності. 

ГІС - метасистема інноваційних систем різного порядку (національних, 
регіональних, локальних, корпоративних і інших) і транснаціональних агентів 
різного рівня, пов'язаних наскрізними відкритими мережевими взаємодіями, що 
мають взаємопідсилювати технологічний характер кожного з елементів. 
Інновація - комплексне техніко-технологічне рішення і супутня практика, що 
призводить до створення нових або суттєвого поліпшення поточних способів 
задоволення явних або неявних потреб споживачів - в тому числі в частині 
виробничих процесів.  

Для початку, варто зазначити ефекти ГІС на прикладі полярних 
національних інноваційних систем. Одним з найбільш вражаючих прикладів 
виступає Китайська Народна Республіка (КНР). За останні 20 років КНР 
здіійснила приголомшливий ривок у розвитку, перетворившись з «старої» в 
«нову» промислову державу. У кількісному відношенні сучасний Китай - це 
найбільший експортер високотехнологічних товарів (22% світового експорту) і 
наукомістких послуг (8%), глобальний «хаб» з виробництва різного роду 
наукомісткої продукції. У повній відповідності з теоріями інтернаціоналізації 
ТНК та іншими концепціями, за чверть століття активного залучення прямих 
іноземних інвестицій в технологічний сектор КНР, також стала значущим 
центром локалізації щодо складних процесних технологій і компетенцій. З 
середини 2000-х років КНР стала розвивати вже інноваційні компетенції, 
обравши курс на формування ендогенних, тобто власних, незапозичених, 
інновацій.[6] Помітно зросли обсяги ДіР, число патентів і наукових статей і їх 
частка в світових показниках. Важливим показником успіху Китаю є також 
посилення уваги до нього з боку венчурного капіталу, представники якого після 
початку глобальної фінансової кризи стали розглядати КНР в якості найбільш 
перспективного об'єкта капіталовкладень.  

Якщо абстрагуватися від інтенсивного розвитку китайської технологічної, 
інноваційної та інвестиційної політики, виявляється, що сам перехід КНР в 
статус глобального виробничого і техніко-технологічного «хаба» безпосередньо 
пов'язаний з формуванням відкритої глобальної інноваційної системи. 

Локалізація ТНК виробництв і технологій в Китаї була спочатку 
обумовлена міркуваннями економії витрат. Але їх наслідки та ефекти стали 
втіленням і стимулом більш глибинних процесів: транснаціоналізації інновацій 
та еко-систем інновацій, виокремлення окремих функцій або підсистем НІС за 
їх географічні межі, формування глобальних виробничих ланцюжків і пулів. 

Ще більш помітний вплив ГІС визначається при аналізі формування 
ендогенних інноваційно-технологічних компетенцій КНР. Будучи відкритою 
(тобто не володіючи всією повнотою функцій і елементів), інноваційна система 
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Китаю в рамках рішення вищезазначених характеристик стрімко глобалізується 
і інтернаціоналізується. В умовах нездатності КНР виробляти проривні 
технології та інновації світового рівня китайські компанії за активної державної 
підтримки створюють центри ДіР і дизайну в США та інших розвинених 
країнах. І хоча первинна логіка цих дій має цілком класичний характер 
поетапного трансферу в КНР необхідних компетенцій, де-факто розвитку ГІС 
змушує прагнути Китай  саме до відкритих взаємодій мережевого характеру. 
Згадані центри будуються на відкритій архітектурі, поєднуючи функції, з 
одного боку, об'єкта НІС, винесеного за її географічні межі, а з іншого - 
мережевого суб'єкта на стику двох НІС. Важливо підкреслити, що мова йде не 
просто про імпорт технологій, а про віддалені сформувані функції або 
компетенції НІС, що вказує на іншу якість процесів.[1] 

Подібна ситуація спостерігається і в частині кадрових потоків: китайські 
студенти і вчені за кордоном, з одного боку, отримують необхідні знання та 
навички для своєї країни, а з іншого - вносять вклад в розвиток приймаючих 
країн. 

Важливо відзначити, що аналогічні приклади циркуляції кадрів і імпорту 
компетенцій, формування центрів компетенцій як винесених елементів НІС 
характерні і для інших передових країнах, що розвиваються і «молодих» 
розвинених країн, таких як Індія або Республіка Корея. Іншими словами, ми 
маємо справу з досить універсальним феноменом. 

Зворотний приклад, але також, який підтверджує ефекти ГІС, є Сполучені 
Штати Америки. За останню чверть століття Америка нехай і вимушено, але 
«позбулася» від значної частини власних виробництв, включаючи деякі 
складні, а також від чималої частки «другорядних» і асоційованих з 
виробництвом ДіР. 

Американська модель інноваційного розвитку являє собою квінтесенцію 
відкритості та мережевих взаємодій. Беручи до уваги величезні кошти в ДіР - 
більше, ніж будь-який окремий регіон, володіючи масштабними і гармонійно 
збалансованими інвестиціями в нематеріальні активи, а також домінуючи на 
ключових ринках наукомістких послуг, американська інноваційна система 
проте, гнучко використовує виробничі, розробницькі, дизайнерські та 
компетенції і потенціали зарубіжних країн для збереження свого динамізму і 
лідерства. 

Нарешті, симетрична модель характерна і для корпоративних 
інноваційних систем, де мережевий і відкритий характер робіт з деякими 
винятками стає нормою для продукції відкритих і закритих архітектур.[3] Свого 
роду «модельними» прикладами подібного роду відносин є проекти Boeing 
В787 Dreamliner і продукція Apple, велика частина компонентів яких 
розроблена і проведена поза материнських компаній і в значній мірі поза США. 
Іншим характерним, нехай і далеко не єдиним показником цих процесів 
служить швидкий приріст витрат на зовнішню контрактацію ДіР: тільки в 
американських ТНК він до кризи в кілька разів перевищував аналогічні 
показники власних профільних витрат корпорацій. 
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Постає питання про безпосередні причини мережевості і зростання 
відкритості ГІС як мегатрендів – незважаючи на вигідні умови, які вони 
створюють і які стали значущими на більш пізніх стадіях розвитку системи. 
Хоча їх основою залишається глобалізація, вихідних базових причин другого 
порядку кілька, і всі вони мають універсальний характер. Перш за все це 
зростання глобальної конкуренції в сфері інновацій та пов'язане з ним відносне 
скорочення життєвих циклів технологій і інновацій. Прямим наслідком цих 
процесів стає пріоритет на спеціалізацію, концентрація ресурсів на ключових 
конкурентних компетенціях з виходом в широкий простір (екосистему) 
інновацій інших непрофільних і підтримуючих функцій - як для зниження 
витрат, так і для гнучкості в доступі до кращих світових рішень. Відкриття ж 
світових ринків при посиленні державної, регіональної та місцевої спеціалізації 
та зростанні унікальних місцевих компетенцій забезпечили глобалізацію і 
транснаціоналізацію даних процесів. 

У загальних рисах вона описується класичним теоретичним 
інструментарієм світосистемних концептів, проте є й особливі риси. Йдеться 
про трирівневу систему - не рахуючи найменш розвинені країн, які де-факто не 
залучені в світові торгово-інвестиційні процеси або виконують в них виключно 
функцію сировинного забезпечення. Центр складається зі Сполучених Штатів, 
країн Західної Європи і Японії.[2] У сукупності вони забезпечують 
виробництво ключових для розвитку ГІС продуктів – найбільш цінних знань і 
інновацій, особливо підривних, базових технологічних платформ, а також 
деяких передових товарів і послуг. Іншими словами, Центр зосереджений на 
високомаржинальних видах і стадіях інноваційної діяльності, вимушено 
віддаючи інше на периферію ГІС заради концентрації ресурсів на інструментах 
збереження лідерства. Саме це з потужним внутрішнім ринком, що формує 
основне замовлення на передові інновації і технології,  гарантує їх лідерство в 
ГІС. Щодо системи в цілому вони виступають в якості інтеграторів, керуючи 
динамізмом і відносинами ГІС за допомогою взаємодоповнюючих інструментів 
пропозиції передових інновацій та технологій, попиту на забезпечуючі і 
доповнючі технології, ДіР, і вимог до відповідних продуктів і напівпродуктів. 

На відміну від Центру Периферія ділиться на два досить неоднорідних 
рівня. До Периферії 1-го порядку, або напівпериферією, відносяться країни, які 
розробляють і виробляють технологічно складну продукцію і послуги, в тому 
числі для потреб суб'єктів Центру. 

Це свого роду клас «вендорів» ГІС. До даної категорії відноситься досить 
велику кількість країн, різних за рівнем розвитку. Вони вважаються «майже 
інноваційні», а сааме: Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, а також КНР та 
Індія. Фактичне відмінна риса цих країн від Центру полягає в їх нездатності 
виробляти власні підривні інновації або базові технологічні платформи. 
Незважаючи на те що, багато авторів пояснюють цю відносну слабкість 
виключно браком ресурсу фундаментальної науки, в реальності картина 
виглядає складніше: проблемою є асиметричний розвиток НІС на користь 
великих суб'єктів, її низька диференціація, невисока інтенсивність внутрішніх 
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взаємодій НІС, відсутність необхідних компетенцій, культурні та інституційні 
бар'єри і т.п.[5] 

Периферія 2-го порядку включає в себе країни, що забезпечують 
найпростіші і найменш маржинальні сфери діяльності - виробництво первинних 
компонентів. До таких держав належать Філіппіни, Індонезія, Малайзія та ін. 

Матеріальним вираженням запропонованого структурування ГІС є 
розрахунки часткою різних країн і регіонів в глобально виробленій доданій 
вартості. Так, незважаючи на справді високі торгові дефіцити, в тому числі на 
високотехнологічні товари, США разом з ЄС і Японією зберігають лідерство по 
вищезазначеним показниками. Причому нова методологія, запропонована 
ОЕСР, переконливо демонструє, що облік чинника доданої вартості призводить 
до переоцінки в бік зниження показників торговельних дефіцитів найбільш 
розвинених країн. Аналогічним чином невелика, хоча і зростаюча частка 
провідних країн Тихоокеанської Азії досить наочно показує їхню позицію як 
Периферії 1-го порядку. Цілком підтверджує запропоновану картину і аналіз 
таких даних, як вкладення в нематеріальні активи. 

Основною характеристикою ГІС, способом збереження системної 
стабільності і лідерства Центру є не консервація, а, навпаки, саморозвиток 
елементів ГІС і помірно висока вертикальна і горизонтальна динаміка суб'єктів. 
Причин тому кілька. По-перше, в рамках процесу зниження витрат  і 
подальшого зосередження на ключових компетенціях, країни Центру 
зацікавлені в посиленні відповідних «доповнюючих» можливостей периферії 1 
-го і 2-го порядків. По-друге, світовий розвиток є основою для системного 
замовлення на їх підривні інновації та нові технологічні платформи. По-третє, 
сам факт можливості підвищення статусу в рамках ГІС є для країн обох 
провінцій потужним мотиватором до співпраці з Центром і дотримання «правил 
гри», що додатково стабілізує і гармонізує систему. 

В цілому вертикальна і горизонтальна динаміки ГІС обмежені різними 
рівнями периферії (в тому числі в межах субрівнями кожної з периферії). Однак 
збереження поточного складу суб'єктів Центру не є однозначним. Протягом 
всього періоду формування ГІС спостерігалася вражаюча гнучкість системи, 
яка де-факто виявляє готовність до керованого включенню до складу Центру 
нових гравців. Незважаючи на аларміські і досить різкі оцінки цього процесу з 
боку громадськості та експертів найбільш розвинених країн, по суті «м'яке» 
введення Республіки Корея або Китаю (в більш віддаленому майбутньому) до 
складу «ядра» може бути погоджено між державами Центру з метою 
стабілізації та забезпечення динамізму ГІС в цілому. У даному відношенні 
можна нагадати, що аналогічний досвід вже існує, нехай і в епоху до виконання 
усіх функцій ГІС. Акомодація нових гравців Центру є пріоритетним напрямом 
його розвитку, а відповідні інструменти вже існують, апробовані і призвели не 
до критичних, а цілком до конструктивних результатів.[8] 

Вертикальна і горизонтальна динаміка доповнюється мережевими 
ефектами. Розширений (щодо будь-яких національних аналогів) доступ до 
кращих світових ресурсів - талантам, компетенцій, знань, виробництвам - і 
модульний принцип їх з'єднання забезпечують якісно вищі результати 
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розвитку, що є по своїй суті похідними (емерджентними) від властивостей ГІС. 
Багато в чому в цьому відношенні простежуються прямі паралелі з кластерними 
ефектами. Саме цей ефект і дозволяє говорити про посилення зворотнього 
зв'язку мережевих взаємодій ГІС. Причому, варто зауважити, що в перспективі 
здатність керувати цими мережевими взаємодіями стане якраз новим способом 
домінування в ГІС і додатковим фактором її мобільності. 

Формування ГІС в запропонованій інтерпретації виглядає наступним 
чином. По-перше, у наявності об'єктивний інтерес як країн Центру, так і 
Периферії до розширення кордонів, масштабів і динамізму інноваційної та 
інвестиційної активності системи. Отже, потрібна відносна стабілізація 
відносин, «розшивання» ресурсних та інфраструктурних обмежень країн-
претендентів, формування нових глобальних регуляторів торгово-
інвестиційних потоків. Крім того, де-факто здійснюється їх включення в тій чи 
іншій формі в системи (і контури впливу) вищих або «паралельних» порядків – 
торгово - інвестиційну (економічну), міжнародно-політичну і т.п.  

По-друге, очевидний ефект, аналогічний тому, що продукує 
глобалізованій економіці в цілому - це зростання взаємозалежності між усіма 
рівнями ГІС, що впливає на інші сфери відносин. Дотримання «правил гри» 
винагороджується (і тому керованість ГІС і суміжних систем зростає), але й в 
той же час Центр стає більш вразливим. Складне взаємопроникнення НІС, 
відкриті інновації і мережеві взаємодії примушують гравців суттєво 
трансформувати свої стратегії, знижуючи ймовірність конфлікту між ними, але 
підвищуючи рівень взаємовпливу і моніторингу політичних, економічних, 
соціокультурних інтересів [5]. 

Одночасно посилення технологічних або тим більше інноваційних 
потенціалів країн Периферії 1-го і 2-го порядків безпосередньо впливає на 
традиційні «вимірювання сили». Навіть в умовах безконфліктності призводить 
до того, що «старим» лідерам доводиться потіснитися в складних системах 
глобального управління. 

Однак, слід враховувати, що, кажучи про ГІС, ми завжди оперуємо 
категоріями становлення і постійного формоутворення, а не чимось остаточно 
сформованим. І якщо частина специфічних і загальних ефектів і властивостей 
ГІС фіксуються як фактичні, то деякі можна визначити як тренди. 

Основним фактором невизначеності залишається керованість процесу 
розвитку ГІС і збереження лідерства Центру. Предметно кажучи, мова може 
йти про поєднання «провалів» розвитку передових країн і революційних 
перетворень, що розвиваються. 

З одного боку, можна стверджувати, що перед розвиненими країнами 
виникли серйозні виклики в сфері управління пріоритетами. Традиційні 
національні мобілізаційні інструменти розвитку підривних інновацій або 
неефективні, або загублені, ростуть ресурсні обмеження, спостерігається 
зниження ефективності довгострокового планування і визначення мети, 
зменшилася навіть ризиковість технологічних інвестицій, що орієнтуються 
часто на корпоративний попит, а не на підривні інновації. Виникає питання про 
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управління довгостроковим розвитком і відтворення лідерства - особливо в 
епоху мережевих відкритих інновацій.  

З іншого боку, поєднання в ряді передових країн, що розвиваються 
мобілізаційних інструментів, ринкових і мережевих механізмом при зростанні 
ключових інноваційної компетенції може стати фактором, що реконвалісує та 
трансформує ГІС на користь набагато більшого впливу «нових гравців». 
Формально, за кількісними (ВВП, витрати нм ДіР, частка найбільш впливових 
наукових публікацій, частка в виробленій доданій вартості технологічних 
продуктів і т.п.) і за якісними (розвиненість інститутів, компетенцій і ін.) В 
результаті країнам, що розвиваються треба прикласти досить багато зусиль, 
щоб зрівнятися з провідними країнами, причому внутрішня культурна, 
соціальна, економічна модернізація виявляється чи не найбільшим бар'єром на 
шляху їх «проривного» розвитку, ніж розрив у фінансуванні науки та інновацій, 
проте, як видається, цей фактор все одно залишається в довгостроковій 
перспективі фактором невизначеності. 

Іншим, досить класичним (для теорій глобалізації) фактором 
невизначеності ГІС є внутрішній конфлікт між соціальними, культурними та 
владними інститутами і глобальними інноваційними процесами. Найбільші 
суперечки викликають «експорт» галузей і функції НІС, а також її 
взаємопроникнення. Останнє є необхідною умовою для підтримання 
конкурентоспроможності та лідерства країн Центру (зниження витрат, доступ 
до ресурсів і т.п.) і інноваційно-технологічного зростання для країн, що 
розвиваються.[7] Однак, для країн Центру це означає проблему структурного 
безробіття і інші негативні макроекономічні наслідки при зростанні ризиків 
дифузії високих технологій. Для країн, що розвиваються наслідком є 
проникнення «чужи»х культурних кодів, соціоекономічних інститутів, потреба 
у форсованій соціальній та інституційній модернізації, до чого вони не завжди 
готові і чого не завжди бажають. Баланс між ризиками та вигодами глобалізації 
не знайдений, що породжує нерідко досить хаотичні результати, на зразок 
сплесків протекціонізму. 

Висновок. Розвиток глобальної інноваційної системи несе в собі ще 
більший виклик самим основам традиційного світового порядку і національних 
інститутів. В епоху, коли середовище і надані ним можливості стають 
ключовими факторами вибору географії і способу діяльності найбільш 
талановитої та активної частини населення, інформаційні технології створюють 
нові субкультурні групи, а поняття державної приналежності ТНК набуває 
політичного значення, по-новому звучить питання про феномени 
національного, державного і регіонального. Ці виклики відомі давно, однак 
глобальні інноваційні процеси додають нового значення. 

ГІС підсилює реструктуризацію глобальних взаємозв'язків, де окремі 
регіони можуть виявитися економічно, культурно і соціально ближче один до 
одного, ніж їх «доменні» НІС, а субкультури інноваторів, що біфуркують між 
країною зайнятості і країною походження або у віртуальному просторі, 
сформували зовсім інший напрям діяльності, що має множинну ідентичність 
сегмента світового співтовариства. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ 
ФОРМУВАННІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

DESIGN FEATURES OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR 
FORMATION A BUSINESS MODEL FOR ENTERPRISES OF 

RESTAURANT SPHERE 
 

Мета статті полягає у визначенні особливостей системи управління якістю при 
формуванні бізнес-моделі. Стаття присвячена розробці дієвої системи управління якістю 
на підприємствах ресторанного господарства з метою підвищення результативності їх 
діяльності в сфері громадського харчування. Вирішення постановлених у статті завдань 
здійснено за допомогою таких загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: 
аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу.  У роботі 
удосконалено процес розробки системи управління якістю при формування бізнес-моделі на 
підприємствах ресторанного господарства. Запропонована система управління якістю для 
підприємств ресторанного господарства являє собою послідовну сукупність ключових 
взаємозалежних елементів управління (об’єкт, суб’єкт, мета, цілі, задачі, принципи, 
функції, процеси). Обґрунтовано, що реалізація розробленої системи управління якістю при 
формуванні бізнес-моделі підприємств ресторанного господарства буде сприяти 
забезпеченню високого рівня обслуговування споживачів та формуванню признаного ділового 
іміджу підприємства його споживачами. Основні наукові положення статті можна 
використовувати у практиці підприємств ресторанного господарства.  

Ключові слова: бізнес-модель, менеджмент якості, підприємство ресторанного 
господарства, система управління якістю, споживачі.  

 

Цель статьи заключается в определении особенностей системы управления 
качеством при формировании бизнес-модели. Статья посвящена разработке действенной 
системы управления качеством на предприятиях ресторанного хозяйства с целью 
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повышения результативности их деятельности в сфере общественного питания. Решение 
принятых в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных 
методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения, диалектического 
подхода. В работе усовершенствован процесс разработки системы управления качеством 
при формировании бизнес-модели на предприятиях ресторанного хозяйства. Предложенная 
система менеджмента качества предприятий ресторанного хозяйства представляет 
собой последовательную совокупность ключевых взаимосвязанных элементов управления 
(объект, субъект, цель, цели, задачи, принципы, функции, процессы). Обосновано, что 
реализация разработанной системы управления качеством при формировании бизнес-
модели предприятий ресторанного хозяйства будет способствовать обеспечению высокого 
уровня обслуживания потребителей и формированию признанного делового имиджа 
предприятия его потребителями. Основные научные положения статьи можно 
использовать в практике предприятий ресторанного хозяйства. 

Ключевые слова: бизнес-модель, менеджмент качества, предприятие ресторанного 
хозяйства, система управления качеством, потребители. 

 

The purpose of the article is to determine the characteristics of a quality management 
system for forming business model. The article is devoted to the development of an effective quality 
management system for restaurants and catering enterprises to improve the effectiveness of their 
work in catering. Solving problems rendered the article made using such general and special 
methods of investigation, analysis and synthesis, generalization and systematization, the dialectical 
approach. The paper improved the process of developing a quality management system in the 
formation of business models for restaurants and catering enterprises. The proposed system of 
quality management for enterprises restaurant business is a consistent set of key interdependent 
controls (object, subject, purpose, goals, objectives, principles, functions, processes). Proved that 
the implementation of the quality management system developed at forming business models of 
enterprises restaurant business will help to ensure a high level of customer service and business 
image forming acknowledged its enterprise customers. The main scientific position paper can be 
used in the practice of business restaurant business. 

Keywords: business model, management quality, enterprise restaurant management, quality 
management system, consumers. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах нестримної 
конкуренції ключовим інструментом, головним фактором підвищення якості 
життя, гарантом соціального розвитку стає система забезпечення та утримання 
високого рівня якості. Моніторинг світового суспільного розвитку свідчить, що 
проблема менеджменту якості має носити масових характер, що свою чергу 
вимагає високого рівня професіоналізму та віддачі від персоналу та керівників. 
Високі стандарти до поліпшення якості формування бізнес-моделі 
підприємства є найважливішими засадами щодо удосконалення економіки 
України в цілому. Ресторанне господарство відноситься до сфери громадського 
харчування, результатом діяльності якого є послуга, яка не носить матеріальний 
характер, тому її важче оцінити за критерієм якості та досить складно 
перевірити. Вважаючи на це, розробка ефективної системи менеджменту якості 
розвитку бізнес-моделі підприємств ресторанного господарства є ключовим 
індикатором його успіху, оскільки вона буде орієнтована на поліпшення якості 
продукції та послуг, на зростання обсягів реалізації та обслуговування, 
збільшення числа відвідувачів, підвищення рентабельності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з важливіших критеріїв 
ефективного функціонування підприємства ресторанного господарювання є 
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забезпечення високої якості виготовлення, реалізації та надання послуги. Серед 
найбільш вагомих досліджень, які висвітлюють певні аспекти теорії і практики 
забезпечення якості продукції та формуванні ефективної системи менеджменту 
якості, слід відзначити праці таких дослідників: Ю.О. Адлера, В.Г. Андрійчука, 
В.Д. Базилевича, Ю.І. Внукова, А.Е. Воронкову, А.Л. Глічева, О.А. Грішнову, 
Н.П. Гончарову, В.Г. Дикань, Л.Є. Довгань, В.Г. Дубровіна, С.В. Дружиніну, К. 
Ісікаву, П.Я. Калиту, Г.Г. Кирейцева, Д.М. Черваньова, Ю.А. Шаповал, А.В. 
Шегду, Т.І. Щедріну, Ф. Котлера, Дж. Харрінгтона, А. Фейгенбаума, В.Л. 
Якубовського. Такий досить широкий інтерес до дослідження означених питань 
обумовлений бажанням дослідників запропонувати дієву систему управляння 
якістю, яка надасть можливість керівникам підприємств ресторанного 
господарства отримати цілий ряд переваг: підвищити конкурентоспроможність 
та якість продукції та послуг, знизити витрати, сприятиме забезпеченню його 
клієнторієнтованості. Разом з тим, у дослідженнях учених існує поляризація 
думок стосовно змістовного наповнення самої категорії «система управління 
якістю» та особливостей її формування при проектуванні дієвої бізнес-моделі 
підприємства в умовах конкурентного зовнішнього середовища.  

Метою роботи в уточненні та поглиблення категорії «система управління 
якістю» для формування якісної бізнес-моделі підприємств ресторанного 
господарства. Для реалізації поставленої мети у межах даної статті вирішено 
наступні наукові завдання:  висвітлено та узагальнено наукові погляди 
дослідників до визначення сутності «система управління якістю»; виокремлено 
змістовні ознаки досліджуваної категорії; обґрунтовано особливості 
формування системи управління якістю для підвищення результативності 
бізнес-процесів підприємств ресторанного господарства. 

Результати дослідження. Базовим фундаментом, для забезпечення 
ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства, виступає 
якість та система управління якістю. Сама технологія виробництва на 
підприємствах ресторанного господарства та рівень обладнання значно нижче 
на вітчизняних підприємствах порівняно з підприємствами даної галузі в 
розвинених країнах. Індикатором визначення рівня розвитку підприємств 
ресторанного господарства є оцінки якості наданої послуги, оскільки вона 
окреслює емоційну реакцію клієнта та залежить від виховання і ставлення до 
справи персоналу. Забезпечення якості наданих послуг, які орієнтовані на повне 
задоволення потреб споживачів, постає на сьогодні актуальною стратегічною 
метою діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Концепція управління якістю діяльності підприємств ресторанного 
господарства – це система уявлень про стратегічні цілі і пріоритети розвитку у 
сфері управління якістю, найважливіші напрямки і засоби реалізації зазначених 
цілей. На наш погляд, управління якістю виступає потужним інструментом 
стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства, дозволяє 
визначити рівень конкурентоспроможності, створює додану вартість на ринку 
послуг підприємств ресторанного господарства шляхом підвищення 
потенціалу, є основою для ефективного розвитку та раціонального 
використання ресурсів. 
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Результати проведених досліджень [5,6,8] дозволили зробити висновок, 
що успіх функціонування підприємства ресторанного господарства значним 
чином залежить від якості формування та підтримки на належному рівні 
ефективної системи управління якістю, основою формування якої виступають 
міжнародні стандарти ISO серії 9000, які, своєю чергою, надають можливість 
визначити склад необхідних елементів (функцій) системи якості та, на їх 
основі, визначити структури, які виконують (або будуть виконувати) ці функції.  

Особливість функціонування підприємств ресторанного господарства 
визначає можливість оцінки кінцевих результатів праці і доцільності зроблених 
витрат безпосередньо тільки після споживання, що слідує за виробництвом і 
реалізацією продукції. Домогтися об’єктивності в оцінці якості управління 
можна тільки за умов відповідності існуючої системи вимогам споживачів. При 
цьому критерієм оцінки якості управління виявляється сама людина з її 
різноманітними потребами, індивідуальним смаком, що додає деяку 
суб’єктивність. Тому важливу роль у досягненні та підтриманні необхідного 
рівня якості наданих послуг відіграє вимірювання параметрів процесу і 
управління ними. В означеному аспекті слід повністю погодитися із поглядом 
вітчизняного вченого М.І. Шаповал,  відповідно якого «… чим повнішим може 
бути описаний процес управління, тим більшою є можливість застосування 
структурованих і упорядкованих принципів системи якості» [8, с. 84]. 

Сучасною практикою менеджменту якості накопичений досить великий 
позитивний досвід алгоритмів та процесів формування ефективних систем 
управління якістю підприємств, проте залишається відкритим питання стосовно 
вибору оптимального варіанту управління для підприємств ресторанного 
господарства. 

Як визначає в своїй роботі В.М. Сороко «…система управління якістю – 
це сукупність взаємопов’язаних елементів, що дають змогу встановлювати 
політику та цілі діяльності і досягати цих цілей. Це інструмент, за допомогою 
якого орган влади може поліпшувати свою діяльність та якість надання послуг 
громадянам, який складається з організаційної структури разом із системою 
планування, процесами діяльності, ресурсами та документацією, потрібними 
для досягнення цілей у сфері якості [5, с. 17].  

Проведене дослідження особливостей, базових концепцій, методів, 
способів та альтернативних моделей побудови системи управління якістю 
дозволило визначити, що процес формування моделі «система управління 
якістю на підприємствах ресторанного господарства» повинен враховувати 
умову забезпечення системності між об’єктом, суб’єктом, метою, цілями, 
задачами, принципами, функціями та процесами. При цьому, ключовим 
ідентифікатором у визначеному процесі є безпосередньо саме управління, що 
можна описати наступною формула (1): 

           Smq =  sMq  {O, S, G, I, R, P, F, Pr}                                         (1) 
Smq – система управління якістю (наголос на системності); 
sMq – система управління якістю (наголос на управлінні); 
O - об’єкт, S - суб’єкт, G - мета, I - цілі, R - задачі, P - принципи, F - функції, 

Pr – процеси. 
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Вважаємо, що саме такий підхід акцентує увагу на тому, що головним у 
менеджменті якості підприємств ресторанного господарства є система 
управління тими процесами, від яких залежить якість продукції та надання 
послуг. Оскільки унікальність ресторанної послуги (продукції) полягає не 
тільки в тому, що вона здатна задовольнити більшість потреб того, хто її 
набуває, а й потреби її виробника майже в повному обсязі. Оскільки послуга на 
підприємствах ресторанного господарства забезпечує одночасно і базові, згідно 
ієрархії А. Маслоу, і вищі потреби, володіючи при цьому ознаками, що властиві 
як сфері матеріально-побутового обслуговування (скорочення витрат праці на 
ведення домашнього господарства), так і сфері обслуговування соціально-
культурного характеру (задоволення соціально культурних, духовних, 
інтелектуальних запитів людини, підтримання його нормальної 
життєдіяльності). 

Практика загального управління свідчить, що система управління якістю 
на підприємствах ресторанного господарства повинна враховувати найбільш 
значимі елементи й процеси предметної галузі, бути адекватною предметній 
галузі, дозволяти відслідковувати динаміку зміни будь-якого показника в часі 
[9, с. 119]. 

Управління якістю є безперервним процесом впливу на виробництво 
шляхом послідовної реалізації логічно взаємозв’язаних функцій з метою 
забезпечення якості [7]. Враховуючи галузеву специфіку ідентифіковано 
головні взаємозалежні функції підприємств ресторанного господарства (рис.1).  

 
Рис. 1. Функції підприємств ресторанного господарства  

[узагальнено авторами на основі 1] 
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сучасних умовах господарювання виходить з положення, що діяльність по 
управлінню якістю не може бути ефективною після того, як  продукція 
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Виробнича діяльність підприємств  включає 
прийом і збереження сировини, її механічну 
обробку та виготовлення напівфабрикатів, 
теплову обробку продуктів та оформлення 
страв.  

Функція реалізації підкреслює специфіку 
підприємств харчування, тобто існування 
товарного виробництва й чинність закону 
вартості, а також безпосередньо спрямована на 
обслуговування споживача. 

Організація споживання стосовно виробництва 
є його необхідним слідством і завершальним 
моментом. Із споживанням продукції зникає її 
вартість і споживча вартість 
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виготовлена, оскільки  контроль якості повинен здійснюватися та всіх етапах 
виробництва та реалізації продукції.  

Для реалізації функцій підприємств  ресторанного господарства, повинні 
бути враховані основні принципи управління якістю, формування яких 
здійснюється відповідно історичного розвитку економіки, культури, політичної 
системи країни, задач створення високоякісної продукції [3].  

Ураховуючи системний характер системи управління якістю на 
підприємствах ресторанного господарства узагальнено принципи системи 
управляння якістю, які базуються на сучасних стандартах якості та ключові 
аспекти якої повинні бути обов’язково враховані при формуванні ефективної 
бізнес-моделі підприємств ресторанного господарства (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Основні принципи побудови системи управляння якістю на 

підприємствах ресторанного господарства [4, 6] 
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управлінських рішень, кожне з яких значно впливає на реалізацію цільових 
стратегічних орієнтирів та загальну результативність господарської діяльності 
підприємств ресторанного господарства. Акцентуючи увагу на доцільності 
виділення принципу «облік специфічних умов діяльності конкретних 
підприємств ресторанного господарства», слід відзначити, що кожне окреме 
підприємство ресторанного господарства є у своєму роді унікальним та, 
відповідно має певні відмінності в управлінні.  

З метою запровадження дієвих інструментів управління якістю на всіх 
етапах діяльності, окремо виділено принцип «високий динамізм управління», 
відповідно до якого забезпечується координація управлінських рішень з метою 
своєчасної адаптації до умов зовнішнього середовища. Оскільки навіть 
найефективніші управлінські рішення, розроблені й реалізовані у минулому 
періоді на конкретному підприємстві ресторанного господарства, не завжди 
можуть бути повторно застосовані на інших етапах його життєвого циклу.  

Спираючись на необхідність розширення горизонтів розвитку 
підприємств ресторанного господарства, ураховуючи наростаючі темпи зміни 
споживчих запитів і вимог виділено принцип «варіативність підходів до 
розробки окремих управлінських рішень». Даний принцип передбачає, що 
підготовка кожного окремого управлінського рішення в різних сферах 
діяльності підприємства ресторанного господарства повинна враховувати 
можливість альтернативних дій.  

З метою забезпечення цілеспрямованості формування системи управління 
якістю виділено принцип «орієнтованість на стратегічну мету розвитку 
підприємства ресторанного господарства», у межах якого всі управлінські 
рішення щодо якісного менеджменту на підприємстві не повинні суперечити 
стратегічним орієнтирам розвитку самого підприємства [6]. При цьому, слід 
зазначити, що стратегічна мета управління будь-якого суб’єкта господарювання 
полягає в максимізація добробуту його власників в поточному і 
перспективному періодах, що забезпечується шляхом максимізації його 
ринкової вартості. На основі головної мети розроблюється та запроваджується 
на підприємстві ресторанного господарства комплекс проміжних цілей, які 
повинні бути орієнтовані на реалізацію ключового вектору розвитку. 

Узагальнення підходів та поглядів провідних науковців [1, 2, 5, 6, 9], 
дослідження яких присвячені питанням управлінню якістю дозволило 
визначити,  що основними цілями системи управління якістю  при формуванні 
бізнес-моделі підприємствах ресторанного господарства є наступні [2, с. 357]: 
задоволення потреб споживачів у якісній продукції; високому рівні 
обслуговування; розширення ринків збуту продукції; підвищення 
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
удосконалення системи якості на підприємстві; мінімізація кількості 
проведення періодичних аудитів, що здійснюються на вимоги споживачів; 
покращення роботи постачальників та субпідрядників; зростання ділової 
репутації підприємства.  
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Досягнення зазначених цілей можливо лише при умові вирішення 
комплексу задач управління якістю на підприємствах ресторанного 
господарства (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні задачі управління якістю на підприємствах ресторанного 

господарства [узагальнено на основі 2, 4, 6, 7, 8] 
Задача управління якістю Зміст 

Задоволення попиту 
відвідувачів (споживачів) 

Пошук своєї ринкової ніші на споживчому ринку, 
виявлення основних параметрів попиту, формування 
ефективної асортиментної політики, забезпечення 
стійкості асортименту 

Забезпечення високого рівня 
обслуговування відвідувачів 

Для підприємств ресторанного господарства джерелом 
надходження грошових коштів є клієнт. Підприємства 
повинні вміти залучати споживачів, домагатися їх 
лояльності і всіляко стимулювати витрати на придбання 
ними послуг, пропонуючи широкий асортимент страв і 
напоїв і високу культуру обслуговування, яка в умовах 
високої конкуренції на ринку ресторанних послуг є 
важливим фактором розвитку ресторанного бізнесу 

Забезпечення оптимального 
взаємозв’язку між  виробничо-
технологічними і торгово-

господарськими процесами  на 
підприємстві 

Мінімізація витрат ресурсів (трудових, матеріальних, 
фінансових) на організацію виробничо-технологічної та 
комерційної діяльності 

Ефективний розподіл прибутку, 
який залишаться у 

розпорядженні підприємства 

Оптимізація обсягу товарообороту, ефективне управління 
активами, цілеспрямована цінова, амортизаційна і 
податкова політики, оптимізація співвідношення 
прибутку, що капіталізується і споживається 

Мінімізація рівня ризиків 
Мінімізація рівня ризиків забезпечує передбачуваність 
фінансових результатів підприємства і стабільність його 
розвитку 

Забезпечення постійної 
фінансової рівноваги 

Рівновага характеризується високим рівнем фінансової 
стійкості і платоспроможності та забезпечується 
формуванням оптимальної структури капіталу і активів, 
ефективними пропорціями в об'ємах формування 
фінансових ресурсів за рахунок різних джерел 

Забезпечення можливостей 
швидкого реінвестування 

капіталу при зміні зовнішніх і 
внутрішніх умов здійснення 
господарської діяльності 

Забезпечення можливостей реінвестування капіталу 
виступає оптимізація рівня ліквідності активів і 
інвестиційних проектів 

  
Реалізація поставленої мети та ступінь вирішення задач управління 

якістю  при формуванні бізнес-моделі підприємств ресторанного господарства 
залежить від логічної послідовності етапів процесу взаємодіючих типів в’язків 
між всіма процесами його управління 

Ефективність функціонування та запровадження системи управління 
якістю на підприємствах ресторанного господарства залежить від рівня повноти 
розробки бізнес-моделі діяльності самого підприємства. В результаті 
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проведеного дослідження нами виділено основні процеси системи управління 
якістю  при формування бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства 
(рис. 3). 

 
Рис.3. Основні процеси системи управління якістю при формуванні бізнес-
моделі підприємства ресторанного господарства [запропоновано авторами] 

 

Таким чином, ґрунтуючись на результатах проведеного теоретичного 
дослідження загальної теорії і методології формування системи управління 
якістю, ключові елементи якої наведено вище, а також визначених в результаті 
поглибленого аналізу особливостей функціонування підприємств ресторанного 
господарства запропоновано загальну  систему управління якістю (рис. 4).   

Висновки та пропозиції. Запропонована система управління якістю для 
формування бізнес-моделі підприємств ресторанного господарства представляє 
собою послідовну сукупність ключових взаємозалежних елементів управління 
(об’єкт, суб’єкт, мета, цілі, задачі, принципи, функції, процеси), на основі 
комплексного поєднання яких, забезпечується високий рівень обслуговування 
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споживачів та формується діловий імідж підприємства ресторанного 
господарства. 

 
 

 
Рис. 4. Система управління якістю на підприємствах ресторанного 

господарства [запропоновано автором] 
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

THE DEVELOPMENT OF BANK AGRICULTURAL CREDITING IN 
UKRAINE 

 

В статті аналізується особливості надання банківських сільськогосподарських 
кредитів сільськогосподарським товаровиробникам в Україні. Характеризуються проблеми 
та умови отримання кредитів сільськогосподарськими підприємствами. Розглядається 
особливість пільгового кредитування за рахунок державної  фінансової підтримки. 

Ключові слова: кредит, банківське сільськогосподарське кредитування, 
сільськогосподарські підприємства, кредитне забезпечення, пільгове кредитування. 

 

В статье анализируется особенности предоставления банковских 
сельскохозяйственных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям в Украине. 
Характеризуются проблемы и условия получения кредитов сельскохозяйственными 
предприятиями. Рассматривается особенность льготного кредитования за счет 
государственной финансовой поддержки 

Ключевые слова: кредит, банковское сельскохозяйственное кредитование, 
сельскохозяйственные предприятия, кредитное обеспечение, льготное кредитование. 

 

In the article the features providing the bank agricultural credition of the agricultural 
enterprises in Ukraine is analysed. The problems and conditions for loans farms are characterized. 
The author considers the feature concessional lending by public financial support 

Keywords: credit, banks agricultural credition, agricultural enterprises, providing credit, 
preferential lending. 

 

Постанова проблеми. Величезною проблемою аграрного сектору 
економіки є його кредитування. Сільське господарство є досить важливою 
галуззю країни, тому, враховуючи його особливості, для стабілізації сільського 
виробництва необхідна підтримка з боку держави і залучення великих 
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грошових потоків. На даний час фінансовий стан багатьох підприємств є 
незадовільним, у більшості -  недостатнє забезпечення кредиту, які необхідні 
банку для надання кредиту, тому додаткова фінансова допомога для таких 
підприємств прирівнюється нулю.  Одним із найсвідомішим чинком держави в 
кредитному забезпеченні сільськогосподарських підприємств є застосування 
системи пільгового кредитування, тобто держава частково компенсує банку 
відсоткову ставку за одержаним кредитом. Характерною рисою пільгового 
кредитування є самостійний вибір підприємством банку-кредитора, який дає 
свого згоду на надання позички. Оскільки особливістю галуззі є мала 
оборотність оборотних коштів, то таке кредитування є найоптимальнішим 
виходом і стабілізації фінансового стану підприємства. В сучасних економічних 
умовах України розгляд даного питання є досить актуальним.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню питань банківського 
кредитування аграрних підприємств присвячені праці вітчизняних і зарубіжних 
науковців таких як:  В.Г. Андрійчука, О.Є. Ґудзь, Катан Л.І., Демчук Н.І., В.Д. 
Базидевич, П.Т. Саблук, М.І. Савлук, М.Я. Дем’яненка, П.А. Лайко, В.Д. 
Лагутіна і ін. Проте питання кредитування сільськогосподарських підприємств 
досі є проблематичним і не вирішеним.  

Мета дослідження. Вивчення стану банківського кредитування 
підприємств АПК, охарактеризувати його проблеми та особливості в Україні. 

Результати дослідження. Серед факторів економічного зростання галуззі 
АПК як стратегічно важливого сектору економіки необхідним і проблемним є 
банківське кредитне забезпечення. Специфіка відтворювання сільського 
господарства і умови для кредитного обслуговування таких підприємств 
потребує дотримання обумовлених вимог, таких як строки, обсяг і вартість 
кредиту, обґрунтованості його використання і погашення. Хоча і кредитування 
аграрних підприємств набуває достатнього розвитку, але механізм надання 
кредитів таким підприємствам ще потребує досить значного доопрацювання. 
Досвід розвинених країн  показує, що доцільним є розробка мережі установ 
стосовно кредитування аграріїв, тобто удосконалення законодавства, 
інституцій, розвиток іпотечного кредитування, лізингу. Найоптимальнішим є 
створення державного Аграрного банку, основним завданням якого має бути 
сприяння розвитку кредитування агарних товаровиробників шляхом надання 
позичок, гарантуванням повернення отриманих кредитів, рефінансування 
кредитів [2].  Сільське господарство потребує фінансової підтримки тому що  
сезонність виробництва, великий кругообіг капіталу, незадовільний стан 
матеріальнотехнічної бази (застаріла радянська техніка), різниця між цінами 
продукції сільського господарства і промисловості, особливість виробничого 
процесу і значимості в економіці не позитивно відбиваються на діяльності 
підприємств. Аграрні підприємства мають значні фінансові ресурси, але не 
достатні для самофінансування і розвитку.  Відомим є факт, що державна 
підтримка сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення 
позик сприяє підвищенню рівня їх забезпечення кредитними ресурсами [1]. 
Отже, кредитне забезпечення сільського господарства суттєво залежить, крім 
інших факторів, від суми коштів Державного бюджету, спрямованих на 
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програму здешевлення. Банківська система не відіграє суттєвої ролі у розвитку 
аграрних підприємств, хоча і є позитивні тенденції. Більшість банків України є 
комерційними, в приватній власності, тому не важко зрозуміти, що основною їх 
метою діяльності є отримання прибутку, а не підтримання ризикових галузей. 
Банки самостійно визначають умови надання кредитування, обсяги, терміни, 
комісійні винагороди за кредити, дотримуються принципів кредитування, 
контролюють  використання позичених коштів згідно власної кредитної 
політики і стратегії, дотримуються вимог чинного законодавства і нормативів 
встановлених Національним банком України, тому проблемні і безнадійні 
позичальники для них є надто ризикованими, як, наприклад, 
сільськогосподарські підприємства. Вони виставляють жорсткі вимоги і високі 
відсоткові ставки для позичальників, таким чином убезпечуючи себе від 
збитків. Кредитування передбачає надання позичок усім суб’єктам 
господарської діяльності без будь-яких певних характеристик і умовностей, які 
їх потребують, але і є кредитоспроможними, але в нашому випадку у період 
змін найпершою страждає аграрний сектор економіки, тому що вважається 
найбільш ризикованим і не зовсім сприятливим для інвестицій, яких також не 
достатньо вкладається для розвитку.  Розглянемо деякі узагальнені статистичні 
характеристики кредитування української економіки взагалі та аграрного 
сектору зокрема. В таблиці 1 представлено номінальні макроекономічні 
показники розвитку економіки та обсяги кредитування як в передкризовий, так 
і кризовий період з 2010р. по 2015р. 

В аграрних підприємств виникає й тимчасовий розрив між потребою в 
оборотному капіталі та наявністю власних оборотних коштів, оскільки для 
забезпечення неперервності поточного циклу виробництва необхідно 
нагромаджувати значні запаси матеріальних ресурсів [2]. Окрім того, внаслідок 
макроекономічної дестабілізації (інфляція, диспаритет цін на 
сільськогосподарську продукцію і спожиті матеріально-технічні ресурси 
промислового виробництва,  

криза неплатежів) оборотні кошти сільськогосподарських підприємств 
були фактично втрачені, а відновити їх за рахунок власних джерел 
фінансування сільськогосподарські товаровиробники не в змозі. Зазначимо, що 
протягом останніх десяти років кредити були й залишаються недоступними 
через низьку кредитоспроможність та відсутність необхідної для банку застави. 
Водночас для іноземних інвесторів низькоприбутковий і високоризиковий 
аграрний сектор України й досі залишається інвестиційно непривабливим. 
Частка кредитних ресурсів в обслуговуванні оборотних засобів у сільському 
господарстві досягла критичної межі, що зумовлює необхідність розробки і 
впровадження нової кредитної політики, спрямованої на створення 
економічних умов для ефективного використання кредитних ресурсів, 
прискорення структурної перебудови економіки та її соціальної орієнтації. 
Зазначене свідчить, що вітчизняні товаровиробники галузі відчувають 
підвищену потребу в кредитних коштах, які нині є важливим джерелом 
відновлення втраченого оборотного й основного капіталу. Незалежно від 
чинників ціноутворення на кредитному ринку, сільськогосподарські 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 12 37

підприємства потребують встановлення невисокого розміру плати за 
користування кредитними ресурсами. Така об’єктивна вимога спричинена 
низькою прибутковістю сільськогосподарського виробництва, порівняно з 
іншими галузями національного господарства, а, відповідно, й неспроможністю 
сплачувати кредитору ринковий відсоток за одержаний кредит [3].  Окрім 
усього, сільськогосподарське виробництво є низькотоварним, оскільки значна 
частка продукції (30–40 %) не набуває товарної форми і використовується в 
натуральній формі в наступних циклах відтворення у вигляді насіння, кормів 
власного виробництва, молодняку тварин тощо. Нетоварна продукція не 
проходить стадії реалізації, тобто сільськогосподарське підприємство не 
одержує виручки та закладеного у ній прибутку. Більшість видів 
сільськогосподарської продукції є предметами першої необхідності й мають 
низьку еластичність попиту. Крім того, з метою соціальної стабільності ріст цін 
контролюється державою, що є також причиною невисоких доходів 
сільськогосподарських підприємств. Поглиблює проблему низької дохідності 
вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції диктат і 
свавілля з боку посередників. та перекупників, які знижують ціни на продукцію 
майже до рівня самоокупності. Механізми державного регулювання і підтримки 
оптимального рівня доходів сільськогосподарських підприємств, дотримання 
еквівалентності обміну між товаровиробниками різних галузей практично не 
діє. Отже, специфіка виробничого процесу в сільському господарстві зумовлює 
необхідність виконання в процесі організації кредитного обслуговування 
сільськогосподарських товаровиробників певних вимог стосовно порядку 
погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним. Банки повинні 
враховувати, що всі платежі за кредитними зобов’язаннями 
сільськогосподарські товаровиробники мають здійснювати по мірі одержання 
виручки від реалізації сільськогосподарської продукції, строки надходження 
якої різняться залежно від спеціалізації господарств. 

За даними департаменту фінансів Міністерства аграрної політики і 
продовольства України, у 2010 р. підприємства агропромислового комплексу 
отримали кредитів на суму 10,1 млрд грн, що на 74 % більше порівняно з 
відповідним періодом 2009 року. Протягом 2010 р. 2238 підприємств галузі 
отримали кредити. Водночас спостерігалися помітні позитивні зрушення в 
обсягах кредитування суб’єктів господарювання аграрного сектора.  У 
структурі залучених коштів найбільша частка (70 %, або 7 млрд грн) припадала 
на короткострокові (до 12 місяців) кредити, а 30 % становили середньострокові 
(до 36 місяців) – 1,4 та довгострокові (до 60 місяців) – 1,7 млрд грн.  
Найактивніше кредитування агропідприємств проводилося у Черкаській, 
Полтавській та Харківській областях. Кредитування агропідприємств у 2010–
2013 рр. здійснювали понад 110 комерційних банків і кредитних спілок, серед 
яких лідерами за обсягами були ТОВ КБ «Фінансова ініціатива», ВАТ 
«Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк»; за 
кількістю позичальників – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Державний 
ощадний банк України», які входять до переліку найбільших банків України.  
Незважаючи на обсяги банківських кредитів, ставки користування аграрних 
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підприємств залученими коштами зберігалися на високому рівні: так, у 2010–
2011 рр. вони коливалися в межах 16–36 %. За даними НБУ, у грудні 2010 р. 
середньозважена ставка за кредитами, наданими у сільське господарство, 
мисливство та лісове господарство, становила 14,9 % за середньої ставки 14 % 
річних [1, с. 122]. Аналіз загальнодержавних і галузевих макропоказників 
розвитку економіки України свідчить про чітку тенденцію докризового 
поступального зростання й відносної стабілізації рівнів валового внутрішнього 
продукту держави та аграрної сфери (табл. 1). Протилежна тенденція 
простежується з динамікою кредитування економіки в цілому та 
агропромислового виробництва. Загальні обсяги наданих кредитів у масштабах 
економіки України за період із 2010 по 2013 рр. збільшилися у 36 разів, а в 
аграрну сферу лише у 10 (із 2,1 до 20,1 млрд грн). Обсяги кредитування 
економіки збільшувалися щорічно на 57 %, а в аграрному секторі – лише на 
32,8 %.  У післякризовий період відбулося суттєве зменшення обсягів 
кредитування – від 724,2 до 501,0 млрд грн, а в аграрному секторі – від 20,1 до 
9,7 млрд грн. Зазначимо, що частка кредитів в АПК у загальному обсязі 
кредитування мала сталу тенденцію до зменшення (перевищення показника 
посткризового 2010 р. над попереднім пояснюється фактично повним 
припиненням кредитування АПК у кризовому 2010 р.).   

Таблиця 1 
Обсяги кредитування аграрної сфери економіки в динаміці, млрд. грн. 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Валовий внутрішній продукт 
України 

1082,5 1316,6 1408,8 1458,8 1566,7 1979,4 

Валовий продукт сільського 
господарства 

992,2 1166,9 1262,2 1336,6 1382,7 1681,372 

Всього обсяги наданих 
кредитів у економіку країни 

724,2 703,5 732,8 802,5 801,8 815,1 

Обсяги кредитування 
сільського господарства 

14,6 20,1 5,8 26,5 36,5 43,5 

Питома вага кредитів 
сільського господарства, % 

3,4 2,8 0,8 3,6 4,6 5,3 
 

Якщо загальний обсяг кредитів у 2010 р. зменшився від 724,2 млрд грн до 
703,5 млрд грн (тобто на 2,9 %), то обсяг кредитування аграрного сектора 
зменшився від 20,1 до 5,8 млрд грн, або на 71,1 %. Є підстави вважати, що 
скорочення обсягів кредитування економіки приблизно на  70 % відбулося, 
здебільшого, за рахунок зменшення кредитування аграрного сектора. 
Практично аналогічна ситуація спостерігалася під час фінансування української 
економіки в цілому, після того як вона була визнана надзвичайно ризиковою 
для інвесторів [5]. Навіть під час економічного зростання банківська система 
надавала перевагу кредитуванню не аграрної сфери, а інших галузей економіки.  
За умов економічної кризи загальне скорочення обсягів кредитування 
відбувається переважно за рахунок обмеження кредитування АПК. Банки 
починають застосовувати дискримінаційний механізм по відношенню до 
сільськогосподарських підприємств, тобто підвищують ставки кредитування, 
порівняно із суб’єктами господарювання інших галузей економіки. Державна 
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підтримка сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення 
позик сприяє підвищенню рівня їх забезпечення кредитними ресурсами. 
Кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств, окрім інших 
факторів, суттєво залежить від суми коштів Державного бюджету, спрямованих 
на програму здешевлення позик АПК [6, с. 33]. Із 2010 р. запроваджено 
механізми пільґового кредитування, відповідно до яких компенсація частини 
кредитної ставки комерційних банків із Державного бюджету здійснюється до 1 
грудня поточного року. Впровадження з 2011 р. механізму здешевлення не 
лише короткострокових, а й довгострокових кредитів (понад 1 рік), а також 
зростання довіри кредиторів до сільськогосподарських позичальників сприяло 
збільшенню термінів кредитування підприємств галузі як на ринкових, так і на 
пільґових умовах. Зокрема, у 2011 році – 52,0 %, а у 2012 р. – 58,0 % кредитів, 
наданих банками сільськогосподарським товаровиробникам, були 
довгостроковими. Проте у кризовому 2013 р. ситуація вкрай погіршилась – 
обсяги наданих агроформуванням кредитів зменшились, а процентні ставки 
зросли до 20–25 % [4]. Цілком зрозуміло: розвитку банківського кредитування 
аграрної сфери сприятиме зростання мотивації комерційних банків, що 
формується під впливом допустимого рівня кредитного ризику, реального 
(кредитоспроможного) попиту позичальників на банківський кредит, наявної 
ресурсної бази кредиторів.  сектора для банків були й залишаються 
ризикованими. З-поміж основних видів ризиків можна виділити сезонність 
виробництва і попиту на продукцію (з цим пов’язані коливання обсягів 
грошових надходжень і платоспроможність позичальника), високу залежність 
результатів господарювання від погодних умов, недостатню ліквідність застави, 
що пропонується в забезпечення кредиту; необхідність формування кредитором 
значних страхових резервів на покриття можливих втрат від проведення 
кредитних операцій, що знижує рентабельність цих операцій, нерозвиненість 
страхового ринку в країні, який нині забезпечує сільськогосподарським 
товаровиробникам формальний страховий захист; операційні ризики, пов’язані 
з недосконалістю банківських технологій і відсутністю у банків досвіду роботи 
із сільськогосподарськими позичальниками.  Визначальним у кредитуванні 
АПК є процес здешевлення кредитів, адже пільґові кредити в середньому 
становлять 60 % загального обсягу. Середня відсоткова ставка, що 
компенсується за рахунок бюджетних коштів, становить приблизно 10,9 %. 
Обсяг пільґового кредитування істотно залежить від обсягу коштів, 
передбачених державним бюджетом на пільґове кредитування, а цей показник 
має тенденцію непостійності й зменшення. Сільськогосподарські підприємства 
мають вкрай незадовільну структуру активів. У загальній вартості майна понад 
76 % припадає на необоротні активи, переважну частку яких становлять 
основні засоби, що є неліквідними через високий рівень (70–80 %) зносу й 
моральну застарілість.  Слід вказати на обмежені можливості банків щодо 
стягнення проблемних та безнадійних боргів внаслідок недосконалості 
законодавчої бази. Тому високі ризики кредитування підприємств аграрної 
сфери вони компенсують високими відсотковими ставками й жорсткими 
вимогами до позичальників. Недосконала структура банківської системи також 
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ґальмує розвиток кредитних відносин з аграрним сектором економіки. 
Відсутність таких необхідних елементів як кооперативний банківський сектор, 
спеціалізованих банків (іпотечного, аграрного) створює галузеві диспропорції у 
кредитуванні. 

Кредитний моніторинг передбачає постійний контроль за діяльністю 
позичальника. Своєчасне виявлення погіршення основних 
фінансововиробничих індикаторів та показників діяльності агроформування-
позичальника сприятиме зниженню вірогідності ризикових ситуацій і втрат 
кредитних ресурсів. Серед таких факторів можна виділити: - несвоєчасність 
погашення кредиту та нарахованих відсотків, постійна зміна графіків 
погашення кредитів; - зменшення обсягів реалізації продукції в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року;  - зменшення частки грошових 
розрахунків (використання бартерних операцій);  - перевищення 
позичальником середньогалузевих норм заборгованості по відношенню до його 
капіталу;  - несприятливі погодні умови;  - зміни в галузі, на ринку або 
продуктах клієнта;  - наявність постійних збитків або їх різке зростання;  - 
зростання обсягів товарно-матеріальних запасів і дебіторської заборгованості, в 
тому числі простроченої;  - зростання обсягів кредиторської заборгованості, в 
тому числі простроченої;  - зменшення виплат або невиплата дивідендів, паїв та 
інших платежів власникам підприємства або по земельних паях, що 
використовуються позичальником;  - відсутність або ненадання банку 
фінансовогосподарської документації;  - погіршення коефіцієнтів ліквідності; 
небажання співробітничати з банком, відмова банку у проведенні перевірок 
діяльності позичальника, наявності та стану зберігання заставного майна;  - 
невикористання основних фондів (для сільськогосподарських підприємств – 
наявність необроблюваних земель, окрім пару);  - реалізація активів 
позичальника (транспорту, обладнання, будівель, основного стада);  - введення 
державою особливих режимів функціонування у сферах, де здійснює свою 
діяльність позичальник (квотування виробництва та реалізації продукції, 
запровадження нових стандартів до готової продукції, що виробляється 
позичальником тощо); - зміна керівництва та ключових працівників 
підприємства, зміни в стилі управління. Зауважимо, що зниження мотивації 
банків кредитування агроформувань може виникнути у зв’язку з дією факторів, 
що не знаходяться під контролем банку і позичальника.   

Це можуть бути зміни законодавства, погіршення економічної ситуації, 
несприятливі погодні умови, запровадження нових технологій виробництва.  
Аналіз та узагальнення практики банківського кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників дає можливість зробити наступні 
висновки. Банківське кредитування все ще не відіграє належної ролі у 
фінансуванні аграрного виробництва, про що свідчать недостатні обсяги 
кредитних вкладень банків у сільське господарство (2,4 % ВВП країни), які є 
неспівставними з тією роллю, яку відіграє галузь в економіці країни, 
створюючи близько 1/5 ВВП України.  Окремі умови кредитного забезпечення 
(якісні параметри функціонування кредитних відносин) не відповідають 
сучасним потребам аграрного сектора економіки України й не враховують  



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 12 41

сповна об’єктивних вимог галузі через короткостроковість та високу вартість 
кредитних коштів. Специфічними відмінностями кредитування підприємств 
АПВ є підвищена ризикованість кредитного портфелю, пов’язана з вразливістю 
сільськогосподарського виробництва і залежністю платоспроможності 
позичальників від погодних умов та державної політики регулювання аграрного 
ринку; циклічність надання і погашення кредитів, зумовлена сезонністю 
виробництва й реалізації продукції. Кредитування аграрних підприємств має 
здійснюватись у чітко передбачені строки і з дотриманням принципу 
адекватності кредитування, поскільки несвоєчасність надання та неадекватність 
суми кредиту може призвести до порушення технології проведення 
сільськогосподарських робіт і, як наслідок, – до недоотримання врожаю. 
Розвиток та удосконалення кредитних відносин сільськогосподарських 
підприємств із комерційними банками суттєво залежить від підвищення їх 
кредитоспроможності та ліквідності забезпечення кредитів. Зниження 
кредитних ризиків і підвищення ефективності кредитування аграрних 
підприємств можливе завдяки розробці та впровадженню в практичну 
діяльність банку методик аналізу кредитоспроможності з урахуванням 
галузевої особливості позичальників.  Підвищенню ефективності кредитування 
аграрного сектора економіки сприятимуть дієві заходи в плані роботи з 
проблемною і сумнівною заборгованістю позичальників, щодо використання 
усіх можливих шляхів реструктуризації та погашення таких кредитів у разі 
виявлення перших ознак проблемності. 

Висновки. Встановлено, що проблема кредитної підтримки сільського 
господарства полягає не лише у відсутності передумов для отримання ними 
фінансових ресурсів і повернення кредитних коштів, а й у відсутності дієвого 
механізму державної підтримки.  Основними напрямами щодо стабілізації 
механізму кредитування сільськогосподарських підприємств є комплекс заходів 
із боку держави та банківської системи, спрямованих на розвиток дієвого 
інтеграційного механізму взаємодії з аграрним сектором економіки; розробка і 
застосування всіх можливих джерел для залучення капіталу при кредитуванні 
сільського господарства (раціональне використання бюджетних коштів, 
збільшення бюджетних асигнувань, залучення іноземних кредитів, створення за 
їх рахунок механізмів державного, банківського або змішаного кредитування); 
вирішення майнового і земельного питань, а також проблем існуючих 
заборгованостей сільськогосподарських підприємств. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОСЛИННИЦТВІ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 

ECONOMIC JUSTIFICATION OF APPLICATION OF RESOURCE-SAVING 
TECHNOLOGIES IN CROP PRODUCTION 

 

У статті обґрунтована необхідність впровадження ресурсозберігаючих технологій у 
рослинництві шляхом сортооновлення та застосування комплексної системи захисту 
рослин на основі використання активних біологічних заходів 

Ключові слова: ресурсозбереження, сортооновлення, урожайність, інтегрована 
система захисту рослин, біонсектициди, біофунгіциди, біорегулятори росту. 

 

В статье обоснована необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий в 
растениеводстве путем сортообновления и применения комплесной системы защиты 
растений на основе использования активных биологических мер. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, сортообновление, урожайность, 
интегрированная система защиты растений, бионсектициды, биофунгициды, 
биорегуляторы роста. 

 

The article deals with the necessity of introduction of resource-saving technologies for crop 
production by replacement of plant varieties and using of plants system protection on the basis of 
active biological measures. 

Keywords: resource-saving, replacement of plant varieties, productivity, the integrated 
system of plants protection, bioinsekticides, biofungicides, growth bioregulators. 

 

Постановка проблеми. Довгий час одним із основних напрямків 
підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва були інтенсивні 
технології. Особливістю інтенсивних технологій було те, що у будь-якій галузі 
сільського господарства, як правило, вимагалося збільшення витрат на гектар 
або голову худоби [2, с. 11]. Проте, враховуючи вплив кризових явищ на 
економіку країни, нестачу в сільськогосподарських підприємствах мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів і технічних 
ресурсів, важливого значення набуває впровадження енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, адаптованих до місцевих природних умов на 
основі визначених пріоритетів та інноваційних рішень, які разом із відносно 
високою врожайністю могли б забезпечувати економне використання 
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матеріальних ресурсів і були екологічно безпечними для навколишнього 
природного середовища [10, с. 28]. 

Анализ останніх досліджень та публікацій. Питанням застосування 
ресурсозберігаючих технологій при виробництві продукції рослинництва 
приділено багато уваги у працях авторів [2-4] та інших. Науковцями проведені 
дослідження, які показують, що є ряд альтернативних технологій, які 
зменшують затрати у рослинництві без погіршення родючості ґрунту. Разом із 
тим, питання комплексного застосування факторів ресурсозбереження потребує 
подальшого вивчення і впровадження в сучасних умовах аграрного 
виробництва. 

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Використання 
сільськогосподарськими підприємствами пропонованих елементів 
ресурсозберігаючих технологій дасть можливість підвищити рівень 
економічної ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва, 
що дозволить зайняти лідерські позиції на агропродовольчому ринку. 

Метою статті є розробка теоретичних та практичних засад обґрунтування 
економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій у 
рослинництві. 

Результати дослідження. На відміну від інтенсивних технологій, які 
потребують значних витрат ресурсів, ресурсозберігаючі технології повинні 
базуватися на мінімально необхідному використанню засобів хімізації при 
одночасному використанні в якості добрив побічної продукції, 
мікробіологічних препаратів, стимуляторів росту. Високий потенціал 
продуктивності та ефективності виробництва зерна в Україні сьогодні не можна 
реалізувати без вирощування зернових культур на ресурсозберігаючій основі, 
де основними дієвими факторами є раціональне використання ресурсів, а саме: 
оптимізація режиму живлення, впровадження інтегрованої системи захисту 
рослин від бур’янів, хвороб і шкідників, сучасних високопродуктивних машин 
та знарядь, своєчасне і якісне виконання всіх технологічних операцій (табл. 1). 

Таблиця 1 
Переваги факторів ресурсозбереження в підвищенні врожайності зернових 

культур [14, с. 46] 
Фактори ресурсозбереження Рівень підвищення врожайності, % 

Нові сорти та гібриди. Система насінництва  20–25 
Сучасні інноваційні технології  20–30 
Оптимізація структури посівних площ та 
сівозміни  

10–15 

Інтегрована система захисту рослин  10–15 
Зменшення втрат врожаю при збиранні  15 

 

З огляду на це сільське господарство потребує зміцнення матеріально-
технічної бази, удосконалення земельних та інших майнових відносин, 
розбудови ринкової інфраструктури тощо. Сучасні умови господарювання 
вимагають зосередження уваги на основних аспектах розвитку зернового 
господарства в умовах ринкової економіки. Насамперед, це стосується 
вдосконалення наукового обґрунтування агротехнологічних та організаційно-
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економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
зерновиробництва за рахунок ресурсо- й енергозбережних факторів, 
опрацювання належним чином розробок по формуванню зон (поясів) 
прибуткового виробництва зерна з врахуванням економічної оцінки землі, 
раціонального витрачання матеріально-технічних ресурсів тощо [14, с. 46]. 

Одним із малозатратних агротехнологічних заходів є своєчасна 
сортозаміна. Дані виробничої практики науково-дослідних установ і 
держсортодільниць свідчать, що при незмінній агротехніці в одних і тих же 
ґрунтово-кліматичних умовах посіви озимої пшениці новими районованими 
сортами в порівнянні зі старими забезпечують приріст урожаю до  
20-25 % [8, с. 22]. 

Вчені Національної академії аграрних наук (НААН) України за 
підсумками 2016 р. назвали найбільш урожайні сорти озимої пшениці: Нива 
одеська (8,62 т/га), Литанівка (7,72 т/га), Снігурка (7,98 т/га), Злука (8,26 т/га), 
Овідій (7,70 т/га), Досконала (7,7 т/га), Розкішна (8,11 т/га), Краснодарська 99 
(8,7 т/га), Васса (7,91 т/га) [7]. 

Стабільне підвищення продуктивності кукурудзи можна забезпечити 
двома стратегічними шляхами: створенням нових і підбором вже існуючих 
гібридів та удосконаленням існуючих і розробкою нових елементів зональних 
технологій вирощування. Підбір гібрида є найдешевшим та найдоступнішим 
елементом ресурсозберігаючої технології. Фахівцями компанії «Євраліс 
Семенс», на основі багаторічних досліджень та спостережень, встановлено, що 
врожайність зерна кукурудзи на 50 % визначається продуктивністю гібрида, 
особливостями зональної технології вирощування та її матеріально-ресурсним 
забезпеченням – 25 %, погодними умовами – 25 % [5]. Отже, у вирішенні 
завдання збільшення виробництва кукурудзи значну роль відіграє генетичний 
потенціал сучасних гібридів. 

Найбільш продуктивними в Лісостепу були середньоранній гібрид ЕС 
Сігма (ФАО 220) – 143,3 ц/га (21,7 %), середньостиглі ЕС Сенсор – 151,8 ц/га 
(22,1 %), ЕС Нінфеа (ФАО) – 152,2 ц/га (21,9 %), ЕС Гарант (ФАО 300) – 
150,4 ц/га (21,5 %) [5]. 

Характерним для нашої держави є низький рівень урожайності та значне 
варіювання виробництва зерна ячменю. Дослідженнями Миронівського 
інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН переконливо доведено, що 
врожайність 5-6 т/га, а в сприятливі роки – 8 т/га і більше, можна стабільно 
отримувати при дотриманні базових елементів технології вирощування нових 
сортів ячменю ярого: використання кондиційного насіння, якісного основного і 
передпосівного обробітків ґрунту, сівби оптимальними нормами висіву з 
настанням фізичної стиглості ґрунту, збалансованого рівня мінерального 
живлення, якісного протруєння насіння, застосування по вегетації дозволених 
оригінальних засобів захисту рослин. 

У 2015 р. максимальну врожайність сформували нові сорти миронівської 
селекції: Віраж – 8,09 т/га (N60P60K60, норма висіву – 4 млн/га), Талісман 
Миронівський – 8,44 (N60P60K60, 4 млн/га), МІП Мирний – 8,7 (N60P60K60, 
5 млн/га), МІП Сотник – 8,23 (N60P60K60, 5 млн/га), Хадар – 8,05 (N60P60K60, 
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4 млн/га), Триполь – 8,03 т/га (N90P90K90, норма висіву – 4 млн/га) [3]. Отже, 
висіваючи в умовах Лісостепу нові сорти ячменю ярого миронівської селекції 
Хадар, Триполь, Віраж, Талісман Миронівський, є можливість одержувати 
високі та стабільні врожаї цієї культури. 

На основі проведених досліджень сучасного сортового складу насіння 
зернових культур розглянемо резерви збільшення обсягів зерновиробництва за 
рахунок впровадження нових сортів та гібридів за допомогою табл. 2. 

Як свідчать дані табл. 2, за рахунок впровадження нових сортів та 
дотримання оптимальних технологій вирощування урожайність зернових 
культур може збільшитися на 20-25 %. Сукупний резерв збільшення 
прибутковості від сортооновлення та сортозаміни зернових культур може 
становити близько 467 тис. грн. 

Наукові дослідження і практичний досвід вказують на те, що 
використання окремих, навіть виключно ефективних заходів захисту рослин не 
забезпечує тривалого зменшення чисельності шкідливих організмів. Цього 
можна досягнути лише при систематичному комплексному застосуванні 
профілактичних (запобіжних) і винищувальних заходів. 

Таблиця 2 
Економічна ефективність сортооновлення  

(у розрахунку на 100 га посівної площі зернових культур) 
Резерви збільшення обсягів 
виробництва продукції Урожайність, ц/га 

з усієї площі 
Зернові культури на площі з 

традицій-
ними 

сортами 

на площі з 
новими 
сортами 

П
ри
бу
то
к 
з 

1 
ц,

 г
рн

 

з 
1 га, 
ц 

у натураль-
ному 

виразі, ц 

у вартісній 
оцінці, 
тис. грн. 

Озима пшениця  48,2 60,3 77,54 12,1 1210 93,82 
Ярий ячмінь  38,1 45,7 63,07 7,6 760 47,93 
Кукурудза на зерно 98,4 124,8 105,84 26,4 2637,1 279,11 
Всього х х 246,45 х х 466,69 

 

Інтегрована система захисту рослин – це сукупність засобів і методів 
боротьби з бур’янами, хворобами і шкідниками на різних етапах розвитку 
рослин, який передбачає: високий рівень агротехніки, що сприяє одержанню 
добре розвинутих рослин, стійких до несприятливих умов; вирощування сортів, 
стійких до хвороб і шкідників; використання активних заходів, насамперед, 
біологічних, спрямованих на зменшення чисельності шкідливих організмів на 
основі детального аналізу агробіоценозу при об’єктивній оцінці прогнозованого 
розвитку шкідливих організмів. 

Біологічний метод – безумовна альтернатива хімічному. Головний плюс 
біометоду – абсолютна екологічність, жодних наслідків для біоценозу. 
Хімічний захист носить більше винищувальний характер, сенс біологічного 
захисту – профілактика, тобто здійснюється профілактика з терапевтичним 
впливом, що дозволяє добитися того, що рослина самостійно починає сильніше 
реагувати на виникаючі несприятливі фактори. Біологічні методи боротьби з 
бур’янами та хворобами не шкідливі для навколишнього середовища, 
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економічно ефективні і дуже перспективні з точки зору заміни ними хімічних 
методів. 

Останнім часом у всьому світі все більше уваги приділяється біологічним 
факторам підвищення урожайності рослин і збереженню родючості ґрунтів, 
ставиться завдання біологізації сучасного сільського господарства тобто 
вибудовується орієнтація на екологічно доцільне господарювання. Все більшу 
популярність набувають ідеї органічного землеробства, де застосування 
хімічних добрив і пестицидів мінімальне або зовсім не допускається.  

Як відомо, спеціалізація господарств з високим рівнем насичення сівозмін 
певними культурами має добре відомі негативні наслідки – створює унікальне 
живильне середовище для розвитку і розмноження шкідливих організмів, що 
вимагає інтенсифікації захисту рослин.  

В агроценозах для захисту рослин від комах-шкідників використовується 
широкий спектр інсектицидів. Однак встановлено, що застосування 
інсектицидів призводить до накопичення продуктів їх розкладу у ґрунті, а ті, в 
свою чергу, можуть негативно впливати на родючість ґрунту та якість 
сільгосппродукції [6, с. 69]. Тому, поряд з хімічними, використовують 
біологічні інсектициди, діючою речовиною яких є мікроорганізми та їхні 
метаболіти.  

Сучасний ринок пропонує безліч хімічних інсектицидів, однак, у рамках 
вектору біологізації системи захисту сільськогосподарських культур слід 
звернути увагу на ефективні біологічні препарати. Серед біологічних 
інсектицидних препаратів для захисту зернових та технічних культур від 
комах-шкідників різного віку використовуються Бітоксібацилін, Лепідоцид, 
Нематофагін, Метаризин, Аверком, БІ-58 [12]. Це – бактеріальні препарати 
кишкової дії, які порушують строки метаморфозу шкідника, знижують 
плодовитість самок і життєдіяльність наступних поколінь. Біологічна 
ефективність препарату – близько 90 %. 

Розповсюдженню захворювань рослин сприяло вирощування великої 
кількості однакових за чутливістю рослин на невеликих площах. Вирішення цієї 
проблеми науковці вбачають у застосуванні системи інтегрованого захисту 
рослин біотехнологічними препаратами. Доброю альтернативою хімічним 
протруйникам проти хвороб є біологічні препарати фунгіцидної дії – Гаупсин, 
Біополіцид, Різоплан, Екобацил [12]. Це – універсальні біологічні препарати 
профілактичної та лікувальної дії від комплексу хвороб рослин. Препарати 
захищають від широкого спектру збудників грибкових та бактеріальних хвороб, 
стимулюють проростання насіння, зміцнюють імунну систему, знімають стрес 
від застосування хімічних засобів захисту.  

Особливістю 2016 р. було те, що високі показники врожайності 
забезпечили сорти, стійкі до вилягання. Згідно з показниками врожайності 
2016 р. потенційні втрати від цих несприятливих факторів становлять від 0,5 до 
2 т/га зерна [7]. 

Однією з головних причин недобору врожаю є стреси, що викликаються 
посухою, жарою, морозом, холодом, надлишком ультрафіолету, забрудненням 
токсинами та іншими абіотичними стрес-факторами. Більшість культурних 
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рослин є досить сприйнятливими до абіотичного стресу і вимагають 
оптимальних умов зростання [9, с. 14].  

Отримання високоякісної конкурентоспроможної зернової продукції 
можна досягти за широкого впровадження біологічних засобів стимуляції 
розвитку та захисту рослин, біотехнологій при вирощуванні 
сільськогосподарських культур. Одним із елементів таких технологій є 
використання регуляторів росту росли [9, с. 14]. 

Регулятори росту рослин – природні фітогормони, їх синтетичні аналоги 
чи композиційні препарати, які дозволяють цілеспрямовано регулювати 
найважливіші процеси росту та розвитку рослинного організму, 
найефективніше реалізувати потенційні можливості сорту [4, с. 42]. 
Біостимулятори не підвищують продуктивності посівів, а лише активізують 
біологічні процеси рослинних організмів та посилюють проникливість 
міжклітинних мембран, що сприяє повнішому розкриттю їхнього біологічного 
потенціалу врожайності [4, с. 42].  

Українські екологічно безпечні біостимулятори росту рослин нового 
покоління, зокрема, Біолан, Біофосфор, Діазофіт, Фосфоентерин [12] за 
результатами багаторічної перевірки в різних країнах визнані 
високоефективними. Регулятори нового покоління не виявляють негативного 
впливу на мікрофлору ґрунту, не накопичуються в ґрунті, їх швидко 
нейтралізують ґрунтові сапрофітні мікроорганізми. Крім того, вони 
інтенсифікують розвиток фосфатмобілізуючих бактерій, різних форм азотрофів, 
не шкодять комахам-запилювачам та об’єктам довкілля [12]. 

Активне застосування біостимулятора росту Біолан дуже добре 
позначається на біотиці ґрунту, тому що відбувається активне збільшення 
розвитку колоній фосфатмобілізуючих і азотфіксуючих бактерій, симбіотичних 
грибів і ін. Ґрунт відмінно очищається від різних патогенних мікроорганізмів. 
Збільшується якість і врожайність сільськогосподарських культур на 12-20 %. 
Крім того, зерно, що було вирощене з використанням біостимулятора Біолан, не 
містить мікотоксинів і залишкових кількостей пестицидів, тобто може 
вважатися екологічно безпечною продукцією [1]. 

Узагальнені результати розрахунків економічної ефективності 
застосування інтегрованої системи захисту рослин на основі біологічних 
препаратів представлені в табл. 3. 

Аналіз даних табл. 3 показує, що приріст урожайності зернових культур в 
результаті застосування біологічних засобів захисту становить  
9-11 %, а додатковий валовий збір у розрахунку на 100 га посіву – 1750 ц. 

Додатковий прибуток від застосування біологічних засобів захисту 
становить 1107,71 тис. грн (у розрахунку на 100 га площі посіву зернових). 

Розрахунки свідчать, що перехід галузей рослинництва на принципи 
ресурсозбереження дозволяє знизити витрати на насіння, в середньому, на  
50-60 %, добрива – на 5-10 %, електроенергію – на 20-40 %, нафтопродукти – 
40-60 %. 

Отже, стійке зростання виробництва сільськогосподарських культур на 
сьогодні пов’язане з упровадженням ресурсозберігаючих технологій, 
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спрямованих на створення високопродуктивних агрофітоценозів, поліпшення 
якості зерна і скорочення його втрат від вилягання, забур’яненості, ураженості 
хворобами та шкідниками, а також від стресових погодних явищ за збереження 
екологічної безпеки навколишнього середовища [13]. 

Таблиця 3 
Економічна ефективність застосування біологічних засобів захисту  

(у розрахунку на 100 га посівної площі зернових культур) 
Засоби захисту рослин 

Показники 
Біоінсектициди Біофунгіциди 

Біостимулятори 
росту 

Урожайність, ц/га 62 62 62,0 
Приріст урожайності, ц/га 5,3 6,2 6,0 
Посівна площа, га 100 100 100 
Додатковий валовий збір, ц 533,3 620 596,7 
Додаткові витрати на застосування 
біологічних препаратів, тис. грн: 

95,55 74,25 25,65 

Додаткова виручка від реалізації 
продукції, тис. грн 

396,14 460,56 446,46 

Додатковий прибуток від реалізації 
продукції, тис. грн 

300,59 386,31 420,81 

у т.ч. на 1 га, тис. грн 3 3,87 4,2 
Сумарний економічний ефект,тис. грн 1107,71 

 

Висновки. Нестача грошових коштів у сільськогосподарських 
товаровиробників стримує широке поширення інтенсивних технологій, що 
ведуть до поліпшення використання оборотних засобів. Тому в умовах, що 
склалися, особливої актуальності набуває використання ресурсозберігаючих 
технологій, спрямованих на зниження матеріаломісткості продукції та 
виробничих процесів, а також на зниження прямих затрат праці. 

Основними напрямками впровадження ресурсозберігаючої технології в 
сільському господарстві є: застосування найбільш раціональних схем 
розміщення рослин, що дозволяють ефективніше використовувати землю, 
техніку, оборотні засоби; використання високоврожайних районованих сортів 
сільськогосподарських культур; оптимізація харчового режиму рослин шляхом 
внесення необхідної кількості добрив; скорочення кількості агротехнічних 
прийомів на основі їх поєднання в комбінованих агрегатах; раціональне 
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 
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IMPLEMENTATION INFORMATION COMPONENT IN ELEMENTS 
SYSTEM OF DEVELOPMENT COMPANY 

 

У статті розглянуто підхід до вирішення проблеми глобалізації інформаційного 
простору на прикладі підприємства олійно-жирової промисловості. 

Ключові слова: дані, інформація, знання, інформаційна економіка, база знань 
підприємства. 

 

В статье рассмотрено подход к решению проблемы глобализации 
информационного пространства на примере предприятия масло-жировой 
промышленности. 

Ключевые слова: данные, информация, знания, информационная экономика, база 
знаний предприятия. 

 

In the article the approach of decision the problem of globalization of information 
space is considered on the example of the oil and fat industry. 

Keywords: data, information, knowledge, information economy, knowledge base of the 
company. 

 

Постановка проблеми. Зміна місця інформації в системному ряді 
факторів суспільного виробництва стала підґрунтям для утворення 
самостійної складової частини сучасної економічної науки, що вивчає закони, 
які діють у сфері виробництва і відтворення науково-технічної інформації, 
наукового знання – інформаційної економіки.  

В інформаційній економіці економічний розвиток забезпечується за 
рахунок використання інформаційних ресурсів і джерел, носієм яких є 
безпосередньо людина, яка виступає генератором знань, отримуючи 
аналізуючи, порівнюючи і синтезуючи дані. Враховуючи сучасну 
глобалізацію інформаційного простору, слід особливу увагу приділяти 
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створенню, удосконаленню та впровадженню підходів, націлених на 
допомогу в опрацюванні великих масивів профільної інформації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вперше термін 
«інформаційна економіка» з’явився у роботах співробітника стенфордського 
центру Марка Пората у 1976 році, ним визначався кластер галузей, які 
виробляють сучасні бази даних і засоби, що забезпечують їх функціонування і 
застосування.  

Сучасний світ взагалі немислимий без інформації. Інформація є одним із 
основних ресурсів, поряд із працею, капіталом і природними факторами, які 
визначають ефективність виробництва і логіку макроекономічної динаміки. 

Не дивлячись на те, що існує досить багато визначень поняття 
«інформація», проте єдиного, загальноприйнятого – немає. 

В основному ж інформація сприймається як загальна властивість 
матерії, що формується в процесі відображення матеріальних об’єктів поряд із 
такими категоріями як «матерія» і «енергія», є невід’ємною властивістю 
матерії і тому існувала і буде існувати вічно [2].  

На думку Ніжегородцева Р.М. [5, с. 25]: «… світ єдиний тому, що він 
інформативний і визначений єдиним, цілісним і загальним джерелом – 
інформацією». 

У науковій літературі можна зустріти багато підходів до проблеми 
співвідношення понять «інформація» і «знання». Деякі науковці ці поняття  
ототожнюють, вважають їх взаємозамінними. Так, наприклад, поняття 
«інформація» приведене Селівановою О. О. і поняття «знання» [7, с. 197]: 
«інформація, наявна у свідомості людини, що служить для розв’язання 
інтелектуальних і мовних завдань, застосовується у повсякденній пізнавальній 
і мовленнєвій діяльності, зумовлює поведінку людини». 

П. Друкер вважає, що «знання – це інформація, яка має практичну 
цінність та слугує для отримання конкретних результатів» [4, с. 103]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Повністю 
вирішити проблеми розумного накопичення, систематизації та представлення 
у зручному вигляді інформаційного потоку професійного спрямування 
неможливо. Отже, пошуки підходів до вирішення перерахованих проблем 
будуть актуальними завжди.  

Метою статті є пропозиція одного із шляхів подолання проблеми 
глобалізації інформаційного потоку професійного спрямування на 
підприємстві – створення бази знань на прикладі підприємства олійно-жирової 
промисловості.  

Результати дослідження. У сенсі даного дослідження, як і у когнітивній 
психології, поняття «інформація» і «знання» чітко диференціюються: знання 
утворюється із інформації шляхом її перетворення і трансформації, знання 
являє собою упорядковане накопичення інформації. Виходячи з цього, 
інформації притаманна об’єктивність, а на знання має вплив суб’єктивність 
індивідуальна або суспільна. 
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Ще Платон говорив, що чуттєве знання (інформація) представляє собою 
дещо мінливе, одиничне, а знання є постійним, стійким, загальним, знання 
ніщо без розуміння [6]. 

Умовну структуру людських знань можна зобразити у вигляді ланцюга 
(рис. 1, складено за [8]). 

 
Рис. 1. Умовна структура знань 

 

Дані представляють собою набір фактів, цифр (наприклад, результати 
вимірювань), загалом, це необроблена інформація. Після обробки даних за 
змістом за допомогою аналізу отримується інформація. У результаті синтезу 
інформації формуються більш складні структури, які базуються на моделях, 
що описують об’єкт або процес, і виникає знання. Люди, групи людей 
збирають, обробляють інформацію і формують знання. Знання є результатом 
розумової діяльності людини, її професійного досвіду, отриманого у 
результаті практичної діяльності, або, іншими словами, інформація стає 
знанням, коли вона усвідомлюється людиною, стає частиною її 
навколишнього світу, впливає на її думку і вчинки. Отже, експертом-
аналітиком є той, хто здатний здійснити процес перетворення 
дані інформація знання.  

За даними статистики 85 % нової інформації людина отримує вивчаючи 
дані, подані у вигляді тексту.  

Брутян Г.А. писав [3, с. 57–58]: «Знання має мовний характер не лише в 
тому розумінні, що мова виступає як спосіб здійснення знання, а в тому, що 
мова залишає свій специфічний слід на знанні». 

Основними аспектами функціонування знання вважається мовний і 
контекстно-предметний складники з домінуванням першого [9], тому мову 
можна вважати ланкою, яка об’єднує інформацію і знання. 

Важливими є питання про місце мовної інформації серед інших 
різновидів інформації, типи інформації, які можуть бути передані мовними 
засобами. 

На сьогодні досить актуальними стають системи, які містять у собі 
максимально автоматизовані ETL (Extract, transfer, load – вилучення, 
перетворення, завантаження)-процеси структурування контенту або ж 
інтелектуальні лінгвістичні системи.  

Однією із функцій таких систем є вилучення потрібної інформації як із 
окремо взятого тексту, так і із інформаційних потоків. Виконання даної 
функції можна здійснити через виділення найбільш важливих структурних 
складових, наприклад, ключових слів, які характеризують зміст текста.  

Використання інформації в текстовому форматі є особливо доцільним 
для опису вузькопрофільної предметної області (ВПО). Також дослідження 
вузькопрофільної наукової літератури на різних мовах може стати 

Інформація 
оброблені дані 

Дані 
факти, цифри 

 Знання 
синтетична 
інформація
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підґрунтям для розв’язання задачі автоматизованої обробки текстової 
інформації, вирішення проблеми автоматичного виявлення у текстах термінів 
(слів і словосполучень, які визначають поняття певної ВПО) тощо. 
Застосуванням даної проблематики може бути реферування і анотування 
текстів, вилучення знань із текстових джерел, створення термінологічних 
словників, тезаурусів і онтологій ВПО. 

Враховуючи динамічність розвитку більшості сучасних наук і об’єм 
текстового матеріалу, пов’язаного з ними, процес дослідження багатомовних 
наукових текстів повинен бути безперервним, оскільки виступає базисом 
розвитку знань. 

Науковий текст, сам по собі, є результатом вербального мислення 
людини, яка досліджує певну наукову проблему. З позиції лінгвістики 
наукові тексти мають знаковий характер, тобто містять деякі знання, які 
розкривають суть проблемної області. Семантика наукового тексту 
багатовимірна і неоднорідна, на це впливає не тільки сутність описаних 
знань деякої предметної області, але і суб’єктивний фактор – відношення 
автора до тематики, форма подачі знань та багато інших факторів. 

Таким чином в складній інформаційній структурі наукового тексту 
перетинаються когнітивні, комунікативні і ситуаційно-прагматичні 
компоненти, які відображають багатогранні та багатозначні зв’язки. 

Взагалі-то, мова – засіб передачі інформації, сама ж інформація 
міститься у тексті (не в мові), текст будується з використанням мови, мовної 
системи [1]. 

Щодо поняття «знання», то існує дуже багато теорій з приводу їх 
класифікації, але найбільш розповсюдженою є розподіл на «явні» 
(об’єктивні, з чітко вираженим змістом, які можна записати, зберегти, 
передати, розповсюдити) та «приховані» (абстрактні, неформалізовані, 
найчастіше, суб’єктивні чуттєві знання, які ґрунтується на індивідуальному 
досвіді, представляють собою переконання, ідеї). У науковій літературі 
можна зустріти аналогічні назви: «блукаючі» та «прикріплені», 
формалізовані та неформалізовані, «тверді» та «м’які» тощо. 

Все вищесказане свідчить про те, що у наш час «активи» знань 
підприємства (практичні знання, досвід співробітників, патенти тощо) – це 
важливий і досить цінний його ресурс. Звичайно процес збереження знань, 
так чи інакше, реалізований на кожному підприємстві, оскільки створюються 
звіти, інструкції, записки та інші документи. Оскільки з роками кількість 
документів тільки зростає, то про частину з них взагалі ніхто не пам’ятає і їх 
не використовує. Це приводить до неефективного використання «активів» 
знань підприємства.  

Для вирішення даного питання була розроблена  структура бази знань 
підприємства олійно-жирової промисловості. Управління знаннями та 
неперервне навчання працівників підприємства наділяє його додатковими 
конкурентними перевагами.  

Взагалі, база знань (Knowledge Base) – це грамотно керований, 
централізований, електронний архів програм, документів, довідників, 
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класифікаторів, результати професійної діяльності та ін. підприємства, 
учбового закладу, державної структури та будь-яких інших організацій чи 
структур, який повинен постійно оновлюватись, доповнюватись і 
розширюватись [8].  

І. Сектор ділової, 
правової інформації

ІІ. Сектор 
інформаційної 
підтримки, 
підвищення 

кваліфікації та 
атестації працівників

ІІІ. Сектор 
технологічного 
та програмного 
забезпечення

ІV. Сектор 
масової, споживчої 

інформації

V. Сектор зворотного 
зв'язку

І.1. Комерційна інформація

І.2. Ринкова інформація

І.3. Нормативна інформація

І.4. Правова інформація

І.1.1. Постачальники 
сировини

І.5. Архів

І.1.2. Партнери

І.1.3. Конкуренти

ІІ.1. Статистична інформація

ІІ.2. Семінари, конференції

ІІ.3. Наука та інноваційна 
діяльність

ІІ.4. Профільна бібліотека

ІІ.5. Атестація працівників

ІІ.6. Архів

ІІІ.1. Технологічне забезпечення

ІІІ.2. Програмне забезпечення

ІІІ.3. Маркування та упаковка

ІV.1. Асортимент продукції

ІV.2. Новини

ІV.3. Рекламні та публіцистичні 
матеріали

База знань 
підприємства

ІІІ.4. Архів

ІV.4. Архів

І.1.4. Комерційні 
пропозиції

ІІ.4.2. Довідники

ІІ.4.3. Словник 
термінів

ІІ.4.1. Література

 
Рис. 2. Структура бази знань підприємства 

 

У даному дослідженні базою знань підприємства є систематизоване 
сховище вузькопрофільної неструктурованої інформації (тексти, гіпермедіа 
об’єкти: фото, відео, схеми, креслення тощо). 

Взагалі, щоб база знань підприємства не перетворилась на непотріб, 
при її створенні слід урахувати ряд особливостей: інформація, яку містить 
база знань, повинна бути достовірна, перевірена фахівцями, структурована, 
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систематизована та постійно оновлюватись; працівники повинні бути 
зацікавлені у її використанні та оновленні. 

Структура бази знань підприємства олійно-жирової промисловості 
представлена на рис. 2. 

Основні функції бази знань підприємства: систематизація, зберігання, 
резервування та документування знань та профільної інформації; 
консультування (зворотний зв'язок). 

Системою управління базою знань підприємства є об’єктна база даних з 
можливостями інтелектуального пошуку і автоматизованого 
переупорядкування структури в залежності від дій користувача. Для 
запропонованої бази знань рекомендується використання бази даних 
PosgreSQL і файлового репозитарію. 

На рис. 3 представлено скрін-шот розробленої бази знань підприємства. 
У контексті розробленого організаційно-методичного забезпечення бази 

знань підприємства олійно-жирової промисловості потрібно виділити основні 
переваги, які при цьому отримує підприємство: 

1) скорочення часу на пошук інформації (база знань підприємства 
створюється для конкретного підприємства, враховуючи вузькопрофільність 
його роботи, оскільки на сьогоднішній день пошукові системи абсолютно не 
задовольняють потреби користувачів вичерпними і, найголовніше, високо 
професійними відповідями на поставлені запитання); 

 
Рис. 3. Скрін-шот бази знань підприємства 

 

2) збереження корпоративних знань при кадровій ротації; 
3) обмін знаннями між відділами підприємства; 
4) скорочення часу на навчання нових співробітників (про деякі 

особливості роботи за обраною посадою новий співробітник може дізнатись 
ознайомившись із базою знань підприємства); 
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5) скорочення часу на підвищення кваліфікації або перепідготовку 
працівників; 

6) підвищення ефективності колективної роботи; 
конфіденційність інформації (режим доступу користувача до бази знань 

підприємства залежить від його потреб, посади тощо) та ін. 
Висновки та пропозиції. В сучасних умовах важливою стає роль 

людини, яка володіє високим рівнем загальноосвітньої, наукової і 
професійної підготовки, та такої, що здатна не тільки на відтворення 
отриманих знань, але й на узагальнення, аналіз і генерацію нового знання. 
«Активи» знань підприємства (практичні знання, досвід співробітників, 
патенти тощо) – це важливий і досить цінний його ресурс. Звичайно процес 
збереження знань, так чи інакше, реалізований на кожному підприємстві, 
оскільки створюються звіти, інструкції, записки та інші документи. Оскільки 
з роками кількість документів тільки зростає, то про частину з них взагалі 
ніхто не пам’ятає і їх не використовує. Це приводить до неефективного 
використання «активів» знань підприємства. Для реалізація інформаційної 
складової в системі елементів інноваційного розвитку підприємства 
важливим стає створення бази знань підприємства. На сьогодні актуальним є 
створення саме вузькопрофільних, перевірених та якісних за змістом баз 
знань, тому що мережа Internet перевантажена різноманітною інформацією, 
яка часто є недостовірною. 
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 РЕАЛІЗАЦІЯ  ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ  СУБ’ЄКТІВ  АГРАРНОГО 
БІЗНЕСУ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЬЕКТОВ АГРАРНОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ БАНКОВСКОГО КРИЗИСА: РЕАЛИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

REALIZING THE FINANCIAL SUPPORT OF AGRIBUSINESS UNDER 
BANKING CRISIS: REALITIES AND PROSPECTS 

 

Анотація. Статтю присвячено визначенню сучасних тенденцій розвитку 
кредитування суб’єктів аграрного бізнесу в Україні. Досліджено механізми фінансової 
підтримки аграрних підприємств з позицій оцінювання перспектив інноваційного розвитку 
національної економіки та активізації діяльності агропромислового сектору. 
Проаналізовано динаміку кількості сільськогосподарських підприємств України в розрізі 
різних організаційно-правових форм ведення господарської діяльності. Висвітлено основні 
переваги та перспективи фінансування малих та середніх суб’єктів господарської 
діяльності за рахунок залучення кредитів від кредитних спілок та участі в Державних 
програмах та грантах, присвячених розвитку аграрного сектору економіки України. 
Наведено приклади кредитування кредитними спілками сільгоспвиробників та реалізації 
програм локального розвитку, у тому числі розвитку агропромислового сектору економіки 
України. У результаті дослідження виявлено несприятливі тенденції у галузі банківського 
кредитування суб’єктів аграрного бізнесу, а також низькі показники залучення фермерських 
кредитів від кредитних спілок. Зауважено, що відсутність досвіду кредитування села в 
Україні та відсутність уніфікованої банківської політики та правове неврегулювання 
питання власності на землю, ускладнює процес повноцінного розвитку агропромислового 
сектору економіки України та інноваційного розвитку національної економіки в цілому. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, кредитування, кредитна спілка, 
стратегія, грант, програма розвитку.   

 

Аннотация. Статья посвящена определению современных тенденций развития 
кредитования субъектов аграрного бизнеса в Украине. Исследованы механизмы финансовой 
поддержки аграрных предприятий с позиций оценки перспектив инновационного развития 
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национальной экономики и активизации деятельности агропромышленного сектора. 
Проанализирована динамика количества сельскохозяйственных предприятий Украины в 
разрезе различных организационно-правовых форм ведения хозяйственной деятельности. 
Освещены основные преимущества и перспективы финансирования малых и средних 
субъектов хозяйственной деятельности за счет привлечения кредитов от кредитных 
союзов и участия в государственных программах и грантах, посвященных развитию 
аграрного сектора экономики Украины. Приведены примеры кредитования кредитными 
союзами сельхозпроизводителей и реализации программ локального развития, в том числе 
развития агропромышленного сектора экономики Украины. В результате исследования 
выявлено неблагоприятные тенденции в области банковского кредитования субъектов 
аграрного бизнеса, а также низкие показатели привлечения фермерских кредитов от 
кредитных союзов. Замечено, что отсутствие опыта кредитования села в Украине и 
отсутствие унифицированной банковской политики и правовое неурегулирования вопроса 
собственности на землю, усложняет процесс полноценного развития агропромышленного 
сектора экономики Украины и инновационного развития национальной экономики в целом. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кредитование, кредитное 
сообщество, стратегия, грант, программа развития. 

 

Abstract. The article is devoted to the modern trends of agricultural loans business in 
Ukraine. The mechanisms of financial support agricultural enterprises from the standpoint of 
evaluation of prospects of innovative development of national economy and the revitalization of the 
agricultural sector. The dynamics of the number of agricultural enterprises in Ukraine in the 
context of different legal forms of business. The basic advantages and prospects of financing small 
and medium business entities by attracting loans from credit unions and participate in state 
programs and grants on the development of the agricultural sector of Ukraine. Examples lending by 
credit unions of farmers and implementation of local development, including the development of the 
agricultural sector of Ukraine. The study found adverse trends in the field of bank lending of 
agribusiness and low rates to attract farmers' loans from credit unions. Notes that lack of 
experience lending village in Ukraine and the lack of a unified banking policy and legal lack of 
institutional ownership of land, complicates the full development of the agricultural sector of 
Ukraine and innovative development of the national economy. 

Keywords: agriculture, credit, credit union, strategy, grant, development program. 
 

Постановка проблеми. Вже на протязі багатьох років в 
агропромисловому комплексі (АПК) України проходять реформи та 
трансформаційні процеси, але показники діяльності аграрних підприємств 
засвідчують, що досягти стійких темпів зростання сільськогосподарського 
виробництва так і не вдалось. Ключовим моментом такого несприятливого 
становища в галузі АПК залишається недостатнє фінансове забезпечення 
сільськогосподарських підприємств. Саме тому першочергового вирішення 
потребує проблема кредитування агропідприємств як найбільш перспективний 
шлях залучення фінансових ресурсів для розширення та модернізації 
виробництва, а також вирішення соціальних, екологічних питань та питання 
підвищення якості продукції, що неминуче виникають при здійсненні 
сільськогосподарської діяльності та значно впливають на рівень виробництва, 
споживання та експорту продукції.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження, присвячені 
проблемам фінансової підтримки суб’єктів аграрного бізнесу в Україні були 
проведені такими вченими, як В.М. Алексійчук, В.Г. Андрійчук, С.А. 
Буковинський, І.М. Брюховецький, О.Д. Василик, А.І. Даниленко, М.Я. 
Дем’яненко, В.М. Заяць, В.К. Збарський, В.В. Зіновчук, І.Г. Кириленко, П.А. 
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Лайко, І.О. Лютий, А.М. Поддєрьогін, Д.В. Полозенко, П.Т. Саблук, В.М. 
Федосов, С.І. Юрій, та ін.  

Аналіз напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених показав, що ними 
було проведено ґрунтовну роботу з вивчення основних теоретичних та 
методичних аспектів забезпечення сільськогосподарських товаровиробників 
фінансовими ресурсами. Однак, на нашу думку, залишається невирішеною 
проблема взаємодії банківської системи з аграрними підприємствами, тому 
доцільно окреслити стратегічні перспективи ефективного розвитку 
позабанківського фінансування суб’єктів агропромислового комплексу 
України. 

Мета статті. Визначити сучасні тенденції розвитку фінансової підтримки 
суб’єктів аграрного бізнесу в Україні, дослідити основні проблеми кредитного 
механізму та запропонувати основні шляхи вирішення поставлених завдань у 
реаліях сучасної економічної ситуації. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження фінансового забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників показують, що вони працюють 
переважно за рахунок власних ресурсів, частка яких у виробничій діяльності 
значна, але недостатня для самофінансування. Тому саме обмеженість власних 
коштів змушує аграрні підприємства сподіватися на підтримку держави 
вдаватися до різних форм залучення фінансових ресурсів. Особливість 
відтворювального процесу у галузі сільського господарства підтверджує, 
необхідність залучення кредитів, без яких підприємство не зможе існувати як 
товаровиробник.  

Сільськогосподарські підприємства мають вкрай незадовільну структуру 
активів. У загальній вартості майна понад 76 % припадає на необоротні активи, 
переважну частку яких становлять основні засоби, що є неліквідними через 
високий рівень (70 – 80 %) зносу та моральну застарілість [1].    

Специфіка надання кредитів саме для галузі аграрного виробництва 
полягає у тому, що під час кредитування даної сфери економіки слід 
враховувати цілий спектр важливих факторів: 

 сезонність виробництва та тривалість виробничого циклу; 
 низьку прибутковість аграрних підприємств; 
 високий ризик отримання збитків від несприятливих погодних та 

природно-кліматичних умов; 
 низьку ліквідність можливого забезпечення кредитів; 
 невизначену збутову політику; 
 екологічні ризики, що впливають на якість виробленої продукції; 
 потребу технічного переоснащення сільськогосподарських підприємств 

(на сьогодні АПК України лише на 45 – 60% забезпечений необхідним 
устаткуванням та технікою, більшість якої не відповідає сучасним 
стандартам та вимогам); 

 неврегульованість земельного питання, оскільки земля є основним 
засобом виробництва; 

 різні організаційно-правові форми аграрних підприємств; 
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 неякісну, а часто навіть недостовірну фінансову звітність виробників. 
Усі перелічені чинники створюють проблеми для банків щодо 

вироблення єдиної стратегії роботи з сільгоспвиробниками. Для того, щоб 
успішно здійснювати співпрацю з аграрними підприємствами, банкам та 
небанківським фінансово-кредитним установам необхідно досконало 
аналізувати та оцінювати процеси, що відбуваються в сільському господарстві, 
оперативно їх відстежувати та вміти прогнозувати, враховуючи специфіку 
географічного розташування того чи іншого регіону, що значно впливає на 
умови та ефективність ведення бізнесу.  

Банки України оцінюють аграрний сектор України як перспективний та 
такий, що має високий потенціал до зростання. У той же час, зважаючи на ряд 
як зовнішніх, так і внутрішньобанківських умов, збільшувати об’єми 
кредитування та знижувати ставки за кредитами українські банки сьогодні не 
поспішають.  

Розвиток системи кредитного обслуговування аграрного сектора 
економіки гальмує неврегульованість таких питань, як нерозвиненість ринку 
землі, що не дає можливості її використовувати як заставу для отримання 
кредиту, зношення основних засобів, тривала процедура отримання 
банківського кредиту, недоступність фінансових послуг для малих і середніх 
підприємств, високі відсоткові ставки, дефіцит бюджету, інфляція, низька 
купівельна спроможність населення тощо.  

Головною ж перешкодою для аграріїв стосовно отримання кредитів для 
інвестиційних та поточних потреб залишаються незадовільні умови отримання 
кредитів та непідйомна вартість таких послуг. Дрібні та середні 
товаровиробники переважно беруть короткострокові кредити на декілька 
місяців у пік гострого дефіциту обігових коштів, як правило, на закупівлю 
насіння, паливно-мастильних матеріалів, добрив або на ремонт техніки. На 
середньострокове кредитування йдуть крупніші компанії задля технічного 
переозброєння та придбання нової техніки. Довгострокове кредитування 
можуть дозволити собі лише великі холдинги, які спрямовують кредитні 
ресурси на широкомасштабне будівництво агрокомплексів, овочесховищ, 
закупівлю новітнього обладнання та техніки тощо.  

Попри ризиковість агрокредитування, банки зберігають високий інтерес 
до фінансування даної галузі національної економіки, висуваючи особливі 
вимоги до позичальників-аграріїв. Це, як правило, досвід ведення бізнесу 
протягом 3 – 5 років, гарна кредитна історія позичальника, достатність капіталу 
для обслуговування кредиту та наявність застави. Насправді, в галузі аграрного 
виробництва існує цілий спектр проблем, але концептуально важливо 
зрозуміти, що сільське господарство – це основа для нагромадження та 
зростання національного капіталу, яка, насамперед, створюється за рахунок 
кредитування малого та середнього бізнесу у даному секторі економіки.  

Розглянемо динаміку сільськогосподарських підприємств аграрного 
сектору економіки України за період 2012 – 2015 рр. за даними державної 
служби статистики України (табл. 1). 
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Таблиця 1  
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за організаційними 

формами суб’єктів економіки за 2012-2015 рр. 
 

2012 
 
 

 
2013 

 
 

 
2014 

 
 

 
2015 

 
 

Види суб‘єктів 
господарюва-

ння 
шт. % шт. % шт. % шт. % 

Зміни 
2015 
до 

2014 

Темп 
прирос-
ту, % 
(2015/ 
2014) 

Господарські 
товариства 

8235 14,7 8245 14,8 7750 14,8 7721 14,9 -29 -0,37 

Приватні 
підприємства 

4220 7,53 4095 7,36 3772 7,18 3627 6,98 -145 -3,84 

Виробничі 
кооперативи 

848 1,51 809 1,45 674 1,28 596 1,15 -78 -11,57 

Фермерські 
господарства 

40676 72,6 40752 73,3 39428 75,0 38850 74,8 -578 -1,47 

Державні 
підприємства 

296 0,53 269 0,48 228 0,43 241 0,46 13 5,7 

Підприємства 
інших форм 
господарюва-

ння 

1781 3,18 1460 2,63 691 1,32 891 1,72 200 28,94 

Усього 56056 100 55630 100 52543 100 51926 100 -617 - 1,17 
*Сформовано за даними Державної служби статистики України 
 

 
 
Рис. 1. Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств  

за 2012-2015 рр.  
 

Аналізуючи вищенаведені дані, можна сказати, що найбільшу питому 
вагу (75%) у загальній кількості аграрних підприємств України займають 
фермерські господарства. Для українських аграріїв – це найбільш прийнятна 
форма ведення агробізнесу. Хоча з 2014 року спостерігається  поступове 
зменшення на аграрному ринку України загальної кількості 
сільськогосподарських підприємств, у т.ч. суттєво зменшується і кількість 
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фермерських господарств. Лише з 2014 по 2015 рік кількість діючих 
сільськогосподарських підприємств зменшилась на 617 компаній або на 1,17%. 
В 2015 році у порівнянні з  2012 роком кількість сільськогосподарських 
підприємств в Україні знизилась на 4 130 компаній (7,38%). У тому числі 
кількість фермерських господарств знизилась на 1 826 підприємств (4,49%). 

Представники аграрного бізнесу в Україні зауважують, що останнім 
часом галузь опинилася у важких фінансово-економічних умовах, одними з 
причин, що на це вплинули, є недолугі, у порівнянні з розвиненими країнами 
світу, умови кредитування. Для прикладу, у США середня кредитна ставка  
становить 3,25%, у Франції – 3,43%, у Німеччині – 3,94%, у Канаді – 3%, тоді 
як в Україні ця цифра сягає від 17 до 36% у національній валюті та від 10 до 
19% в іноземній. 

Окрім здорожчання банківських кредитів, більш жорсткими стали умови 
до кредитоспроможності  позичальників,  до  застави, а також зменшилися 
пропозиції щодо кредитних продуктів через  проблеми з ліквідністю в 
банківській системі України. А це, у свою чергу, особливо відобразилося на 
погіршенні кредитного забезпечення підприємницьких структур аграрного 
бізнесу. Зараз банки надають перевагу тим, хто має достатньо заставного 
майна, обробляє значні площі сільгоспугідь та має виходи на внутрішні й 
зовнішні ринки. Доцільно розглянути обсяги пільгового кредитування 
підприємств аграрного сектору України за 2000 – 2015 роки (рис. 2). 

 
Рис. 2 Обсяги пільгового кредитування агробізнесу за 2000-2015 рр.  

 

Недосконалість нормативно-правового забезпечення негативно впливає 
на дієвість пільгового кредитування в Україні. Удосконалення наявного 
механізму здешевлення кредитів можливе шляхом внесення в нормативні 
документи науково обґрунтованих корективів, які забезпечать підвищення 
ефективності державної фінансової підтримки аграрної галузі [2]. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
Міністерством аграрної політики та продовольства України були передбачені 
видатки в обсязі 1879,3 млн. грн., з них на підтримку розвитку підприємств 
АПК – 1424,6 млн. грн. (76,0 % від загального обсягу).  

Станом на 07.10.2016 року Державною казначейською службою України 
спрямовано Аграрному фонду України – 17,4 млн. грн., у тому числі: 

‐ витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, 
перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового 
регулювання державного інтервенційного фонду – 17,1 млн. грн.; 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 12 66 

‐ формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а 
також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб 
сільськогосподарських товаровиробників – 0,3 млн. грн. [5].  

Враховуючи високу ризиковість сільськогосподарської діяльності, банки 
неохоче кредитують невеликі фермерські господарства, тому окрім банків на 
ринку кредитування сьогодні також можна відзначити кредитні спілки та 
залучення грантів.  

Але кредитування в кредитних спілках  не користується великим попитом 
аграріїв. Якщо проаналізувати кредитний портфель кредитних спілок – членів 
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАСК), то можна побачити, що 
найбільше кредитів кредитні спілки надають на споживчі потреби населення – 
питома вага таких кредитів складає понад 63% (395 млн. грн.). У той час, як на 
фермерські кредити та селянські кредити припадає лише по 5% або по 30 млн. 
грн. від усього кредитного портфелю (рис. 3).  

 
Рис. 3 Структура кредитного портфеля членів ВАСК  

(станом на 01.07.2016 року) 
 

Серед основних причин таких низьких результатів можна виділити: 
 відсутність традицій роботи агросектору в ринкових умовах; 
 нерозвинена мережа продажів;  
 невідповідність стратегії розвитку кредитних спілок цільовому сегменту 

(розвиток малого бізнесу тощо);   
 відсутність досвіду – початкові стадії розвитку кредитування села в 

Україні; 
 диспропорція між пасивами та активами кредитних спілок призводить до 

низької платоспроможності останніх; 
 відсутність стандартизованої методики оцінки ризиків клієнтів кредитних 

спілок;  
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 організаційна структура кредитних спілок має значну кількість 
неактивних членів;  

 відсутність державних гарантій щодо повернення внесків вкладників. 
В якості прикладу кредитування кредитними спілками можна привести 

церковну кредитну спілку «Анісія», що надає кредити на різні потреби, в тому 
числі на кредитування сільгоспвиробників. ЦСК «Анісія» є членом робочої 
групи з агрокредитування, створеної при Всеукраїнській асоціації кредитних 
спілок за підтримки проекту USAID «АгроІнвест».  

Поряд з проведенням семінарів щодо практики агрокредитування, 
складання бізнес-планів, оцінки позичальника кредитними інститутами ЦСК 
«Анісія» започаткувала акцію кредитування фермерських господарств і 
сільгоспвиробників «Допоможемо селу». У рамках кредитної програми 
«Допоможемо селу» спілкою надаються кредити під пільгові відсотки на 
виробничі потреби. Так, у 2014 році ЦСК «Анісія» надала таким господарствам 
як «Явір» та «Вербиченька» (село Чішки, Буського району Львівської області) 
кредити в розмірі 100 тис. грн. на придбання дизпалива та добрив.  

Також  послугами ЦСК «Анісія» в межах даної кредитної програми 
скористалися й багато інших невеликих сімейних підприємств для підтримання 
фермерського господарства.  

Приклади успішної реалізації проектів фермерами та 
сільгоспвиробниками за рахунок залучених від кредитних спілок кредитних 
ресурсів були в кредитній спілці «Харківська каса взаємодопомоги», яка надала 
кредити за програмою співробітництва DCA, а також раніше надавала кредити 
під заставу нерухомості, тракторів тощо. Всі такі кредити своєчасно 
повертаються, що також свідчить про ефективність використання грошей. 

Також в Україні існує досвід успішної реалізації міжнародних аграрних 
проектів і співпраці з державними установами через підтримку громад і 
господарств державними, обласними та районними програмами. Однак держава 
має активніше підтримувати аграріїв, запроваджуючи нові та специфічні 
Державні програми фінансової підтримки та кредитування виробників 
сільськогосподарської продукції. 

Поширення серед українських аграріїв набувають різноманітні гранти на 
отримання допомоги у розробці та реалізації програм локального розвитку, у 
тому  числі розвитку агропромислового сектору економіки України. Так, 
наприклад, в Україні розпочався Проект Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку», який 
продовжуватиметься до 2020 року, а його реалізацію забезпечує компанія 
«Кінонікс Інтернешнл». Проект працюватиме в декількох пілотних регіонах, 
зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.  

Метою даного проекту є підтримка стійкого економічного зростання 
шляхом розвитку сільського господарства та створення більш привабливих 
умов проживання в сільській місцевості України. Проект включає три складові: 

1. Удосконалення нормативно-законодавчої бази та управління 
господарським сектором економіки України. 
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2. Сприяння припливу інвестицій, підвищення продуктивності праці, 
рівня зайнятості та доходів у сільськогосподарському секторі. 

3. Поліпшення добробуту сільських громад та товаровиробників.  
Тривалість реалізації проекту – 4 роки: з вересня 2016 по липень 2020 

року. Бюджет проекту складає 20,6 млн. дол. США.  
Новий чотирирічний проект технічної допомоги «Програма підтримки 

аграрного і сільського розвитку» спрямований на підтримку економічного 
зростання через підвищення конкурентоздатності аграрних виробників та 
створення більш сприятливого бізнес-середовища в аграрному секторі задля 
покращення добробуту мешканців сільських територій.  

Передбачається, що проект сприятиме формуванню кращих умов для 
діяльності малих і середніх аграрних підприємств завдяки зміцненню 
інституційної спроможності Міністерства аграрної політики та продовольства 
України до реалізації реформ в аграрному секторі, створенню прозорих 
нормативно-правових засад в сфері земельних відносин, а також впровадженню 
реформ, що дозволять модернізувати системи зрошення земель. 

Проект також сприятиме зростанню експортної конкурентоздатності 
малих та середніх виробників овочів, фруктів, молока та м’яса, надаючи їм 
допомогу у впровадженні міжнародних стандартів якості та безпечності 
продукції, експорті продукції на зовнішні ринки, а також використанні тих 
можливостей, які надаються в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну зону 
вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Ще одним завданням проекту є підтримка розвитку сільських територій 
на основі розширення можливостей громадян для працевлаштування й 
отримання доходів, а також надання допомоги визначеним територіальним 
громадам у розробці ефективних стратегій розвитку місцевої економіки, що 
стимулюватимуть її зростання. 

Дані види кредитування є досить вигідними та перспективними для 
українських сільгоспвиробників, особливо малих та середніх форм власності. 
Оскільки банківським кредитуванням, з огляду на численні проблеми розвитку 
банківської системи України, можуть собі дозволити скористатися лише великі 
товаровиробники, діяльність яких вже повною мірою налагоджена, то для 
середніх та малих форм ведення аграрного бізнесу альтернативними видами 
кредитування можуть стати саме залучення кредитів від кредитних спілок та 
участь у різноманітних грантах і конкурсах, спрямованих на підтримку та 
розвиток українського села.  

Висновки. Аграрно-промисловий комплекс України є досить 
перспективним для інноваційного розвитку національної економіки в цілому 
завдяки сприятливому географічному положенню нашої країни та задовільним 
природно-кліматичним умовам. Проте існує ціла низка факторів, які стримують 
розвиток аграрного бізнесу в Україні. Насамперед, це несприятлива система 
кредитування сільгоспвиробників. Ситуація складається така, що довгострокове 
банківське кредитування можуть дозволити собі лише великі підприємства та 
холдинги, які вже тривалий час ведуть сільськогосподарську діяльність. 
Система банківського кредитування побудована таким чином, що малі та 
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середні товаровиробники, а також підприємства, які тільки-но з’явились на 
аграрному ринку України не можуть скористатися банківськими кредитами для 
розвитку своєї діяльності. Головними причинами цього є відсутність досвіду 
кредитування аграрних підприємств, недосконале правове середовище, високі 
процентні ставки, завищення розміру застави, дефіцит ліквідних гарантій тощо. 

Вагомою альтернативою банківському кредитуванню аграрного бізнесу є 
кредитування за рахунок коштів кредитних спілок, програми державної 
підтримки сільгоспвиробників та участь у міжнародних програмах і конкурсах 
розвитку аграрного сектору, залучення грантів. Однак, такі методи залучення 
фінансових ресурсів тільки починають поодиноко використовуватися 
вітчизняними підприємствам та поки не набули масової популярності. Для того, 
щоб стан аграрного сектору України значно покращився, та вийшов на якісно 
новий рівень розвитку, необхідно вжити ефективних заходів щодо його 
поліпшення, а саме: 

 удосконалити програму державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників; 

 збільшити видатки держави на розвиток сільського господарства; 
 удосконалити систему пільгового кредитування; 
 розширити доступ до кредитних ресурсів аграрному бізнесу; 
 провести модернізацію кредитної системи аграрного сектору.  
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 

DEVELOP STRATEGIES TO PREVENT THE BANKRUPTCY OF THE 
COMPANY 

 

Розглянуто методику розробки стратегії запобігання банкрутства на підприємстві 
за допомогою матричного інструментарію, а саме, модифікованої матриці Томпсона-
Стрікленда. Стратегія запобігання банкрутства підприємства має бути визначена з 
урахуванням таких факторів, як вірогідність банкрутства та достатність інвестиційних 
ресурсів підприємства, значення цих факторів можливо визначити експертним шляхом на 
основі економічних розрахунків вірогідності банкрутства та достатності інвестиційних 
ресурсів.  Стратегія запобігання банкрутства буде залежить від динаміки розвитку ринку, 
на якому функціонує підприємство, це може бути: ринок, що розвивається, ринок, що є 
статичним, ринок, що стагнує. 

Ключові слова: стратегія запобігання банкрутства, методика, матриця, 
підприємство, ринок.  

 

Рассмотрена методика разработки стратегии предотвращения банкротства на 
предприятии с помощью матричного инструментария, а именно, модифицированной 
матрицы Томпсона-Стриклэнда. Стратегия предотвращения банкротства предприятия 
должна быть определена с учетом таких факторов, как вероятность банкротства и 
достаточность инвестиционных ресурсов предприятия, значение этих факторов можно 
определить экспертным путем на основе экономических расчетов вероятности 
банкротства и достаточности инвестиционных ресурсов. Стратегия предотвращения 
банкротства будет зависеть от динамики развития рынка, на котором функционирует 
предприятие, это может быть: развивающийся рынок, статичный рынок, стагнирующий 
рынок. 

Ключевые слова: стратегия предотвращения банкротства, методика, матрица, 
предприятие, рынок. 

 

The method of developing strategies to prevent the bankruptcy of the company by means of 
matrix tools, namely a modified Thompson-Strickland matrix. Strategies to prevent bankruptcy 
should be determined taking into account factors such as the probability of bankruptcy and 
adequacy of resources investment company, the importance of these factors may be determined by 
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an expert based on economic calculations of probability of bankruptcy and sufficient investment 
resources. Bankruptcy prevention strategy will depend on the dynamics of the market in which the 
company operates, it can be a market, developing market that is static, market, stagnating. 

Key words: prevention strategies bankruptcy, method, matrix, enterprise, market. 
 

Постановка проблеми. Економічний стан в Україні викликає 
необхідність перегляду способів регулювання взаємодії суб’єктів 
підприємницької діяльності усіх форм власності, як між собою, так і з 
державою, в тому числі і з питань банкрутства. Проблема банкрутства в 
сучасних умовах є достатньо важливою для кожного вітчизняного підприємства 
у наслідок глибокої системної кризи.  

Поняття банкрутства має місце як у ефективно існуючій економічній 
системі так і у стагнуючих системах. Воно характеризує неспроможність 
підприємницької структури задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати 
товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов'язкові платежі в державний та 
місцевий бюджети. 

Проблема розробки стратегії запобігання банкрутства на підприємстві 
розглядається в літературі, головним чином, з точки зору оцінки фінансового 
стану суб’єкта господарювання, визначення конкурентоспроможності  
підприємства, державного механізму підтримки підприємницьких структур, 
тощо. Ці підходи носять об’єктивний характер, але не відображають ступінь 
розвитку ринку, на якому діє підприємство. 

Однак, сьогодні є необхідність застосовувати такі підходи до розробки 
стратегії запобігання банкрутства, які б ураховували як фінансову складову 
функціонування підприємства так і динаміку розвитку ринку, на якому 
функціонує це підприємство. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні автори  (Вудвуд В., 
Мігорян М., Бурлака В., Соколовська В., Оксентюк Л., Абдул Г., Почотов В., 
Домбровський В. та інші) приділяли увагу розробці стратегії запобігання 
банкрутства на підприємстві. 

Механізм запобігання банкрутства суб'єктів господарювання являє собою 
набір таких цілеспрямованих дій, реалізація яких базується на постійному 
моніторингу їх фінансового стану з урахуванням зовнішнього середовища, яке 
змінюється, і призводить до підвищення стійкості на ринку, тим самим 
забезпечуючи дотримання інтересів суб'єктів господарювання, їх працівників, 
кредиторів, держави і суспільства [3].  

Отже, цей механізм має бути визначений за допомогою стратегії 
запобігання банкрутства. На думку Мігорян М. та Вудвуд В.В., стратегії 
запобігання банкрутства можуть бути ефективно використані задля подолання 
стану, яке може погрожувати існуванню підприємства, і де вже основним 
питанням стає питання виживання  [6].   

Стратегія запобігання банкрутству – передбачає здійснення комплексу 
заходів, що підвищують рівень діяльності підприємства та його шанси на 
«виживання» в кризових умовах розвитку, а також сприяють недопущенню до 
критичного стану діяльності підприємства, і як наслідку до банкрутства, 
шляхом: 
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– забезпечення економічної безпеки підприємства з метою гарантування 
його стабільного і максимально ефективного функціонування та перспективу 
розвитку; 

– запровадження та систематичне проведення контролінгу на 
підприємстві, як спеціальної та саморегулюючої системи методів та 
інструментів функціональної підтримки менеджменту через інформаційне 
забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг. 

– здійснення антикризового управління, що передбачає використання 
арсеналу управлінських рішень для фінансової стабілізації діяльності 
підприємства у динамічних умовах сучасності. 

– створення на підприємстві своєрідного механізму управління ризиками 
– ризик-менеджменту, що включає ідентифікацію ризиків, планування заходів 
щодо зменшення ризиків, моніторинг ризиків і контроль виконання заходів з їх 
зменшення, аналіз ефективності реалізованих заходів та накопичення досвіду. 

– здійснення реінжинірингу, який базується на використанні сучасних 
інформаційних технологій для досягнення нових ділових цілей та передбачає 
докорінну перебудову ділових процесів для досягнення радикального 
поліпшення діяльності підприємства [7]. 

Автори Г.А. Албул, В.В. Почотов вважають, що стратегія запобігання 
банкрутству тісно пов’язана з усіма стратегічними напрямами, тому що вона  
повинна визначати методи вибору стратегічних рішень, прийнятих в рамках 
складових стратегії фірми: товарної стратегії; стратегії ціноутворення; стратегії 
поведінки фірми на ринках грошей і цінних паперів; стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності; стратегії зниження виробничих витрат; 
стратегії інвестиційної діяльності; стратегії стимулювання персоналу фірми [1].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Відзначимо, що різні автори визначили ключовим моментом у характеристиці 
стратегії запобігання банкрутства на підприємстві - механізм покращення 
фінансового стану підприємства в умовах кризи, але розробка стратегії 
запобігання банкрутству має орієнтуватися не лише на урахування фінансового 
стану та фінансових можливостей самого підприємства, а й на особливість 
розвитку ринку, на якому це підприємство існує, тому ми вважаємо, що це 
питання потребує особливої уваги, що і обумовлює актуальність нашого 
досліджування. 

Метою статті є визначання методики розробки стратегії запобігання 
банкрутства на підприємстві за допомогою матричного інструментарію. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Статистика американських і 
європейських ринків свідчить, що зі 100 % новостворених компаній лише 20 % 
продовжують своє існування після 3 років роботи. При чому з цих 20 % після 6 
– 8 років існування залишається знову лише 20 %. Якщо підрахувати загальний 
результат, то тільки 4 – 5 % компаній існують більше 9 – 10 років. Ця 
закономірність існує в усіх країнах, на всіх типах ринків [5, с.113].  

За даними прес-служби Міністерства юстиції, в 2013 році в Україні 
налічувалося 8811 підприємств, які перебували в процедурі банкрутства. З них 
438 підприємств - це державні або підприємства, в статутному фонді яких 
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державі належить більше 25%. Решта - це підприємства приватного сектора 
економіки, в тому числі - фізичні особи-підприємці. 

У державному секторі основна кількість банкрутів відносилася до таких 
галузей: сільське господарство, видобувна, переробна промисловості, сфера 
торгівлі, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, 
операції з нерухомим майном, професійна, наукова, технічна діяльність, освіта, 
охорона здоров'я. У приватному секторі основна кількість банкрутів 
відносилася до таких галузей економіки: сільське господарство, видобувна, 
переробна промисловості, постачання електроенергії, пара і кондиціонованого 
повітря, водопостачання, будівництво, сфера торгівлі, транспорт, складське 
господарство, поштова та кур'єрська діяльність, тимчасове розміщення і 
організація харчування, фінансова і страхова діяльність, операції з нерухомим 
майном тощо [4]. Отже, суб'єктам господарювання необхідно мати стратегічні 
орієнтири в питаннях запобігання банкрутства. 

Сучасне підприємство працює в межах визначених ринків, ці ринки не є 
однаковими в залежності від динаміки їх розвитку, а це відповідно потребує 
прийняття рішення щодо розробки конкретної стратегії запобігання 
банкрутства підприємства. 

На наш погляд, стратегія запобігання банкрутства підприємства має бути 
визначена з урахуванням таких факторів, як вірогідність банкрутства та 
достатність інвестиційних ресурсів. 
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Рис. 1. Модіфікована матриця Томпсона-Стрікленда  
«Вибір стратегії запобігання банкрутства» для підприємств, які 

функціонують на ринку, який розвивається 
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Для визначення вірогідності банкрутства можливо скористатися статистичними 
методами, такими як: модель Альтмана; модель Таффлера і Тішоу; модель 
Лиса; модель Чессера; модель Спрінгейта; універсальна функція 
дискримінанта; рейтингове число Сайфуліна і Кадикова; модель Фулмера; 
модель Ковальова; метод credit-men; моделі прогнозування банкротства 
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Колишкина; модель Бівера. В результаті розрахунків запропонованих моделей 
ми отримаємо щодо вірогідності банкротства та фінансового стану 
підприємства. Достатність та доступність інвестиційних ресурсів визначаються 
на підприємстві за допомогою експертних оцінок на основі економічних 
розрахунків та стратегічних пріоритетів. На основі отриманих даних ми 
пропонуємо методику визначення стратегії запобігання банкрутства, яка є 
модифікованою матрицею Томпсона-Стрікленда.          

Як видно з рис. 1, ми пропонуємо підприємствам, які функціонують на 
ринку, що розвивається обрати одну із запропонованих стратегій запобігання 
банкрутства, а саме: стратегію саморозвитку, стратегію злиття, стратегію 
поглинання, стратегію «інвестиційний ривок». 
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Рис. 2 Модіфікована матриця Томпсона-Стрікленда  
«Вибір стратегії запобігання банкрутства» для підприємств, які 
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Підприємствам, які функціонують на ринках, які є статичними, ми пропонуємо 
такі стратегії запобігання банкрутства: стратегія диференціації, стратегія 
інтеграції, стратегія скорочення, стратегія санації (рис. 2). 

Для підприємств, які функціонують на ринку, який є стогнуючим, для 
вирішення проблеми запобігання банкрутства ми пропонуємо стратегії: 
фокусування, ліквідації, диверсифікації, аутсорсингу (рис. 3). 

В табл. 1 надані характеристики стратегій, які запропоновані у 
вищенаданих матрицях. 

Висновки. Отже, на основі проведених досліджень слід зробити наступні 
висновки: 

- стратегія запобігання банкрутства підприємства має бути визначена з 
урахуванням таких факторів, як вірогідність банкрутства та достатність 
інвестиційних ресурсів підприємства. 

стратегія запобігання банкрутства буде залежить від динаміки розвитку 
ринку, на якому функціонує підприємство. 
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Рис. 3. Модіфікована матриця Томпсона-Стрікленда  
«Вибір стратегії запобігання банкрутства» для підприємств, які 

функціонують на ринку, який є стагнуючим 

Інвестиційні 
ресурси 

Н
ед
ос
та
тн
ьо

 
Д
ос
та
тн
ьо

 

Вірогідність 
банкротства 

Стійкий стан Висока 
вірогідність

 

Таблиця 1 
Характеристика стратегій запобігання банкрутства  

(складено автором за [2]) 

Тип 
ринку 

Стратегія 
запобігання 
банкрутства 

Характеристика стратегії 

Саморозвиток  
передбачає формування цілей і завдань на довгостроковій 
основі, а також грамотний розподіл обмежених ресурсів, які 
будуть необхідні для досягнення поставленої мети 

Злиття  

об’єднання активів двох окремих підприємств з метою 
утворення єдиної нової компанії, купівля однією компанією 
матеріальних активів або контрольного пакету акцій другої 
компанії 

Поглинання  
Купівля однієї компанії другою компанією або 
групою інвесторів; придбання відбувається за ініціативою 
покупця і без повної згоди компанії, яку хочуть придбати  

Р
ин
ок

, щ
о 
ро
зв
ив
ає
ть
ся

 

Інвестиційний 
ривок 

значний разовий приплив інвестицій, які дають змогу фірмі 
отримати високі результати за відносно короткий проміжок часу 

Диференціація  
надання товару відмінних від аналогічних конкуруючих товарів 
властивостей, які створюють «купівельну цінність», пов'язану з 
перевагою вироби, часу, місця, сервісу тощо. 

Інтеграція  
це поступове зближення та об'єднання економічних суб'єктів у 
процесі їх взаємодії (взаємовпливу, взаємопроникнення тощо) 

Р
ин
ок

, щ
о 
є 
ст
ат
ич
ни
м

 

Санація  

система заходів, що здійснюються під час провадження справи 
про банкрутство з метою запобігання визнання боржника 
банкрутом та його ліквідації, яка спрямована на оздоровлення 
фінансово-господарського становища боржника, а також 
задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів 
шляхом кредитування, реструктуризації боргів і капіталу. 
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Продовження табл. 1 

Тип 
ринку 

Стратегія 
запобігання 
банкрутства 

Характеристика стратегії 
 Скорочення  

передбачає відмову від нерентабельних видів продукції, продаж 
неприбуткових підрозділів або вихід з ринків 

Фокусування  
концентрація на вузькому ринковому сегменті або конкретної 
групи покупців, а також спеціалізація на певній частині 
продукції і / або географічному регіоні 

Диверсифікація  
зниження ступеня ризику шляхом розподілу інвестицій чи інших 
ресурсів між декількома напрямами діяльності 

Аутсорсінг  
передача компанією частини її завдань або процесів стороннім 
виконавцям на умовах субпідряду 

Р
ин
ок

, щ
о 
ст
аг
ну
є 

Ліквідація  
граничний випадок стратегії скорочення і здійснюється тоді, 
коли фірма не може вести бізнес, це стратегія банкрутства, при 
якій відбувається розпродаж активів фірми. 
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ФІНАНСОВІ ІНТЕРЕСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ 
 

ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
 

THE FINANCIAL INTERESTS OF FIRM AND STAKEHOLDERS 
 

В роботі визначено фінансові інтереси підприємства. З’ясовано фінансові інтереси 
стейкхолдерів. Виявлено проблеми задоволення фінансових інтересів підприємства та 
стейкхолдерів. Розроблено практичні рекомендації щодо узгодження фінансових інтересів 
підприємства та стейкхолдерів. 

Ключові слова: підприємство, стейкхолдер, фінансові інтереси, потреби, проблеми, 
джерело інформації. 

 

В работе определены финансовые интересы предприятия. Выяснено финансовые 
интересы стейкхолдеров. Выявлены проблемы удовлетворения финансовых интересов 
предприятия и стейкхолдеров. Разработаны практические рекомендации по 
удовлетворению финансовых интересов предприятия и стейкхолдеров. 

Ключевые слова: предприятие, стейкхолдеры, финансовые интересы, потребности, 
проблемы, источник информации. 

 

In the article the financial interests of firm have been described. The financial interests of 
stakeholders have been put forward. The problems of satisfaction the financial interests of firm and 
stakeholders have been shown. The practical recommendations of satisfaction the financial interests 
of firm and stakeholders have been determined. 

Key words: firm, stakeholders, financial interests, requirements, problems, information 
recourses. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України 
характеризується стрімкими процесами глобалізації та інтеграції 
підприємницької діяльності. Це є передумовами формування єдиного світового 
господарства. Тому в світовому економічному просторі ведеться постійна 
боротьба за обмежені фінансові ресурси та відстоювання власних фінансових 
інтересів. Це супроводжується виникненням певних загроз та небезпек. 
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Гарантування захисту національних інтересів України у всіх сферах 
життєдіяльності стає можливим лише за умов забезпечення та підтримання 
належного рівня фінансової безпеки держави, однією із складових якої є 
фінансова безпека окремих видів діяльності та підприємств в ній. 

Фінансова безпека є цінністю, яка відіграє важливу роль в перетворенні 
поодиноких фінансових інтересів того чи іншого суб’єкта господарювання в 
сукупну змістовно-дієву єдність фінансових інтересів, яка потребує 
безперервного узгодження останніх. Це потребує розгляду проблем 
забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства через призму 
його пріоритетних фінансових інтересів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методичні засади 
забезпечення фінансової безпеки підприємства знайшли відображення в 
роботах відомих закордонних вчених: Є.Ф. Брігхем (Eugene F. Brigham), Д.К. 
Ван Хорн (James C. Van Horne), В.В. Ковальов (В. В. Ковалев), Г.В. Савицька 
(Г.В. Савицкая), А.Д. Шеремет (А.Д. Шеремет), Е. Хелферт (E. Helfert) та ін. 

Вирішення цієї проблеми також знайшло відображення в роботах відомих 
вітчизняних вчених: Г.М. Азаренкової, І.О. Бланка, О.І. Барановського, 
В.М. Гейця, М.М. Єрмошенка, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, Л.А. Костирки, 
В.І. Ляшенко, В.А. Міщенко, Б.І. Пшика, Р.А. Слав'юка, І.П. Отенко, 
Л. Г. Шемаєвої та ін. 

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Аналіз наукових 
досліджень цих авторів виявив, що існуючи підходи до забезпечення 
фінансової безпеки підприємства орієнтовані на стабільні економічні умови 
господарювання. Хоча, як відомо, на сьогодні процеси розвитку вітчизняних 
підприємств характеризуються несталістю, стагнацією. 

Окрім того, в цих наукових дослідження не знайшла відповідного 
відображення проблеми узгодження фінансових інтересів підприємства та 
стейкхолдерів. 

Мета статті. Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо 
узгодження фінансових інтересів підприємства та стейкхолдерів. 

Для досягнення мети в роботі поставлені та вирішені такі завдання: 
 визначити фінансові інтереси підприємства; 
 з’ясувати фінансові інтереси стейкхолдерів; 
 виявити проблеми задоволення фінансових інтересів підприємства та 

стейкхолдерів; 
 розробити практичні рекомендації щодо узгодження фінансових інтересів 

підприємства та стейкхолдерів. 
Методи дослідження: синтез (для визначення фінансових інтересів 

підприємства); аналіз (для з’ясування фінансових інтересів стейкхолдерів); 
індукція (для виявлення проблем задоволення фінансових інтересів 
підприємства та стейкхолдерів); дедукція (для розроблення практичних 
рекомендацій щодо узгодження фінансових інтересів підприємства та 
стейкхолдерів). 

Результати дослідження. На сьогодні, не зважаючи на значну кількість 
наукових досліджень, присвячених визначенню поняття «фінансові інтереси» 
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[3; 5; 9; 11; 12], науковці не дійшли єдиної думки. Проведене узагальнення та 
систематизація визначень поняття «фінансові інтереси» дозволили автору цієї 
роботи виділити такі основні підходи: 

 фінансові інтереси – це користь та вигода, яку отримують суб’єкти 
господарювання; 

 фінансові інтереси – це мотив та стимул соціальних дій або спонукальний 
мотив діяльності людей; 

 фінансові інтереси – це форма прояву потреб або прояв уваги до економічних 
благ; 

 фінансові інтереси – це вияв виробничих відносин або об’єктивні рушійні 
сили діяльності людей; 

 фінансові інтереси – це причина та умова взаємодії суб’єктів 
господарювання. 
На основі вище викладеного, автор цієї роботи під фінансовими 

інтересами розуміє реальний, зумовлений відносинами власності та принципом 
економічної вигоди, спонукальний мотив чи стимул фінансово-господарської 
діяльності. Його головною метою є не тільки максимізація прибутку, а й 
задоволення соціальних потреб, які виникають в результаті взаємодії 
внутрішніх та зовнішніх соціальних груп суб’єктів господарювання, в процесі 
реалізації та гармонізації економічних відносин виробництва, розподілу, обміну 
та споживання. 

Суб’єктами фінансових інтересів є окремі індивіди, сім’ї, 
домогосподарства, колективи, групи людей, держава, суспільство в цілому. 

Об’єктом фінансових інтересів є результат суспільного виробництва 
(продукт, послуга тощо), який іде на задоволення тієї потреби, з приводу якої 
складаються конкретні відносини між людьми. 

З урахуванням вищевикладеного, автор цієї роботи до основних рис 
фінансових інтересів підприємства відносить: 

─ фінансові інтереси підприємства є проявом, з одного боку, 
економічних відносин підприємства, з іншого – суперечностей фінансової 
діяльності самого підприємства. У такому вигляді фінансові інтереси 
підприємства є носіями суперечностей фінансової діяльності і тому вони 
нерозривні між собою. Інтереси, як і суперечності, водночас є джерелами та 
рушіями розвитку фінансової діяльності підприємства і забезпечення його 
фінансової безпеки; 

─ фінансові інтереси підприємства породжені об'єктивною 
необхідністю повного забезпечення підприємства всіма видами фінансових 
ресурсів для здійснення ефективної комерційної (виробничої і маркетингової) 
діяльності. Фінансові інтереси на рівні підприємства – це відображення 
спільної думки власників, керівництва і персоналу підприємства, тобто є 
вираженням конкретних фінансових інтересів людей, які володіють або 
працюють на цьому підприємстві; 

─ структура фінансового інтересу підприємства містить об'єкт, тобто 
на що спрямований інтерес, і суб'єкт – хто конкретно має цей інтерес; 
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─ фінансові інтереси проявляються у фінансовій діяльності 
підприємства і забезпечуються завдяки використанню певних фінансових 
інструментів (технологій); 

─ зміст фінансового інтересу підприємства поряд з основною метою 
його реалізації включає й засіб її досягнення, а саме, фінансовий інструмент як 
певну структуру, тобто між цими структурними елементами фінансового 
інтересу існує діалектична єдність. 

Практика господарювання свідчить, що на сьогодні існує шість основних 
фінансових інтересів підприємства [8]. По-перше, це зростання ринкової 
вартості підприємства, яке можливо за рахунок зростання ринкової ціни акцій, 
покращання іміджу і торгової марки. По-друге, максимізація прибутку 
підприємства, що вимагає мінімізацію відрахувань до бюджету, оптимізацію 
дивідендних виплат, стимулювання праці, розвиток виробництва, своєчасне і 
повне повернення кредитів та зниження витрат на виробництво і реалізацію 
продукції (товарів, робіт, послуг). По-третє, це забезпечення підприємства 
основним і оборотним капіталом, що свідчить про ефективну комерційну 
діяльність, зростання прибутковості та ліквідності. По-четверте, забезпечення 
підприємства інвестиціями. По-п’яте, оптимізація відрахувань підприємства до 
бюджету. По-шосте, максимізація прибутку підприємства. 

На основі дослідження робіт [1; 2; 4; 6; 7; 10], зважаючи на сучасну 
практику господарювання, встановлено, що підприємства мають поставити та 
вирішити 15 завдань для досягнення фінансових інтересів. Їх перелік 
представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні фінансові інтереси підприємства та стейкхолдерів 

Фінансовий інтерес Завдання 
зростання ринкової ціни акцій підприємства Зростання ринкової вартості 

підприємства покращання іміджу підприємства і його торгової марки 
мінімізація відрахувань до бюджету 
оптимізація дивідендних виплат 
стимулювання праці 
розвиток виробництва 
своєчасне і повне повернення кредитів 

Максимізація прибутку 
підприємства 

зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
ефективне ведення комерційної діяльності 
зростання прибутку 

Забезпечення підприємства 
основним і оборотним капіталом 

зростання ліквідності 
розвиток виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) 

Забезпечення підприємства 
інвестиціями впровадження науково-технічних досягнень у 

господарську діяльність 
зниження відповідно до чинного законодавства обсягів 
сплати податків до бюджету Оптимізація відрахувань 

підприємства до бюджету зниження обов’язкових платежів до спеціальних 
державних фондів 

 

Наприклад, зростання ринкової вартості підприємства можливо за 
рахунок забезпечення зростання ринкової ціни його акцій, покращання іміджу і 
торгової марки. 
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Максимізація прибутку підприємства вимагає мінімізацію відрахувань до 
бюджету, оптимізацію дивідендних виплат, стимулювання праці, розвиток 
виробництва, своєчасне і повне повернення кредитів та зниження витрат на 
виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг). 

Забезпечення основним і оборотним капіталом підприємства свідчить про 
ефективну його комерційну діяльність; зростання прибутку та ліквідності. 

Взаємні очікування і дії між підприємством та різними зацікавленими 
групами (стейкхолдерами) (рис. 1) дають змогу враховувати фінансові інтереси 
перед прийняттям рішення про реалізацію соціальних ініціатив [10; 12]. 

На нашу думку, для того, щоб виявити стейкхолдерів, підприємству 
рекомендовано відповісти на наступні запитання: 

─ щодо яких стейкхолдерів існують законні обов'язки? 
─ як впливає діяльність підприємства на стейкхолдерів? 
─ яких соціальних партнерів залучити до реалізації програм з 

корпоративної соціальної відповідальності? 
─ які програми корпоративної соціальної відповідальності реалізують 

основні конкуренти? 
─ які найважливіші соціальні проекти можуть вплинути на ланцюг 

додаткової вартості? 
─ як розрахувати результат (економічний ефект) від системи 

врегулювання взаємовідносин стейкхолдерів? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Взаємодія підприємства зі стейкхолдерами 
 

Соціальна відповідальність підприємства щодо стейкхолдера передбачає 
такі ключові відносини: між впливом підприємства та очікуваннями 
відповідальної поведінки; між підприємством і стейкхолдерами; відносини 
інтересів стейкхолдерів і сталого розвитку та добробуту суспільства. 

ПІДПРИЄМСТВО 
Працівники Менеджери 

Постачання Виробництво Продаж 

Постачальники Власники Неурядові 
організації 

Державні 
органи влади 

Споживачі Фінансові 
інституції 
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За міжнародним стандартом соціальної відповідальності ISO 26000, 
«стейкхолдер» або заінтересована сторона – це особа або група осіб, яка має 
інтерес у будь-яких рішеннях або діях організації. 

Залучення стейкхолдерів – це діяльність щодо створення можливостей 
для діалогу між підприємством та одним або кількома її стейкхолдерами з 
метою надання інформаційної бази для рішень підприємства. 

Різні стейкхолдери мають як власні характерні риси та фінансові 
інтереси, так і потреби, яким підприємство має відповідати (табл. 2). 

Таблиця 2 
Характерні риси стейкхолдерів, їх фінансові інтереси та потреби 

Стейкхолдер Характерні риси Фінансові інтереси Потреби 

Власники та 
акціонери 

Кількість власників та їхня 
роль залежить від розміру 
підприємства. У малому та 
середньому бізнесі може 
бути лише один власник 
або невелика кількість 
партнерів (партнерство). У 
великих  

Бажають отримувати 
прибуток від бізнесу, 
заробляти гроші, 
очікують гарних 
дивідендів та 
збільшення вартості 
акцій. 

Задовольняти та 
збільшуватии віддачу 
від інвестицій. 

 
підприємствах тисячі 
акціонерів можуть мати 
невелику частину бізнесу. 

  

Менеджери 

Мають організовувати 
бізнес, приймати рішення, 
контролювати, бути 
підзвітними власнику. 

Кар’єрне зростання, 
підвищення зарплати, 
бонуси, додаткові 
пільги. Якщо 
підприємство 
збанкрутує, вони 
втратять свою роботу. 

Статус, бонуси за 
виконання. 

Співробітники та 
їхні родини 

Бізнесу потрібен персонал 
для здійснення своєї 
діяльності. 
Персонал погоджується 
працювати певну кількість 
годин в обмін на заробітну 
плату. 
Рівень оплати залежить від 
навичок, кваліфікації, віку, 
місцезнаходження, виду 
роботи, галузі та інших 
факторів. 

Задля успіху 
підприємства 
необхідно 
гарантувати: 
можливість отримання 
кращої зарплати; 
шанс на просування; 
кращі можливості. 
Загрози для бізнесу: 
велика імовірність 
втрати роботи; 
замороження зарплати; 
імовірність скорочення 
зарплати. 

Високі зарплати, 
вигідні умови роботи. 

Споживачі 

Споживачі купують товари 
і послуги, що виробляють 
підприємства. 
Вони можуть бути як 
фізичними, так і 
юридичними особами. 
Підприємства мають 
розуміти і задовольняти 
потреби своїх споживачів, 
інакше вони не зможуть 
отримати прибуток. 

Споживачі 
заінтересовані у будь-
якому підприємстві, 
послугами чи 
товарами якого вони 
користуються. 
Вони хочуть: низьких 
цін; найкращої якості; 
гарних послуг; 
інноваційних 
продуктів. 

Купівельна здатність, 
якісні послуги і 
продукти. 
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Продовження табл. 2 
Стейкхолдер Характерні риси Фінансові інтереси Потреби 

Постачальники 

Підприємства отримують 
необхідні ресурси від 
постачальників. 
Бізнес повинен мати 
ефективні відносини зі 
своїми постачальниками 
для отримання якісних 
ресурсів за помірними  

Задля успіху 
підприємства 
необхідно 
гарантувати: 
більшу кількість 
замовлень; успішність 
її бізнесу. 
Загрози для бізнесу: 
зменшення  

Продати більше за вищу 
ціну, повторення 
замовлень, лояльність 
споживачів. 

 

цінами. Це двосторонній 
процес, оскільки 
постачальники залежать 
від підприємств, яким вони 
надають свої товари і 
послуги. 

замовлень; менший 
дохід; втрата роботи. 

 

Громада 

Підприємства і громади 
також мають двосторонні 
відносини. 
Місцева громада часто 
може складати частину 
персоналу і споживачів 
підприємства. 
Бізнес часто постачає 
важливі для місцевої 
громади товари і послуги. 
Проте час від часу громада 
може почуватися 
ображеною через певні 
аспекти діяльності 
підприємства. 

За близького сусідства 
з бізнесом створює 
робочі місця для 
представників місцевої 
громади. 
Місцева громада 
постраждає, якщо 
великий роботодавець 
припинить своє 
існування. 
Бізнес купуватиме 
товари у місцевих 
постачальників. 
Надання послуг для 
людей та підприємств, 
що є представниками 
місцевої громади. 
Бізнес може 
забруднювати довкілля 
на території місцевої 
громади. 

 

Держава 

Економічна політика 
впливає на витрати фірм 
(податки і процентні 
ставки). 
Законодавство регулює 
діяльність бізнесу у сферах 
охорони довкілля, охорони 
праці і здоров’я. 
Успішні підприємства 
цінні для держави, 
оскільки вони дають 
прибуток і робочі місця. 

Якщо бізнес є 
успішним, 
підприємства платять 
податки. Чим більше 
прибутку отримує 
бізнес, тим більше 
сплачується податків. 
Якщо бізнес не має 
успіху, працівники 
втрачають роботу. 
Держава має платити 
їм допомогу по 
безробіттю. 

 

Групи тиску 

Впливові екологічні 
організації та інші 
громадські організації, 
громади 

 
Примушення до 
скорочення негативного 
впливу на довкілля. 

Групи впливу ЗМІ  
Прозорість у отриманні 
інформації. 
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Для встановлення партнерських відносин з стейкхолдерами підприємство 
зобов'язане заздалегідь створити і підтримувати систему управління ними. 
Таким чином, для узгодження фінансових інтересів підприємства та 
стейкхолдерів автором цієї роботи розроблені практичні рекомендації (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Практичні рекомендації щодо узгодження фінансових інтересів 
підприємства та стейкхолдерів 

Практичні рекомендації щодо узгодження 
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Висновки та пропозиції. В роботі вирішено важливе науково-практичне 
завдання, яке присвячене розробленню практичних рекомендацій щодо 
узгодження фінансових інтересів підприємства та стейкхолдерів. Основні 
висновки та рекомендації полягають у такому: 

Визначено, що фінансові інтереси – це реальний, зумовлений 
відносинами власності та принципом економічної вигоди, спонукальний мотив 
чи стимул фінансово-господарської діяльності. Його головною метою є не 
тільки максимізація прибутку, а й задоволення соціальних потреб, які 
виникають в результаті взаємодії внутрішніх та зовнішніх соціальних груп 
суб’єктів господарювання, в процесі реалізації та гармонізації економічних 
відносин виробництва, розподілу, обміну та споживання. 

Суб’єктами фінансових інтересів є окремі індивіди, сім’ї, 
домогосподарства, колективи, групи людей, держава, суспільство в цілому. 

Об’єктом фінансових інтересів є результат суспільного виробництва 
(продукт, послуга тощо), який іде на задоволення тієї потреби, з приводу якої 
складаються конкретні відносини між людьми. 

Обґрунтовано, що існує шість основних фінансових інтересів 
підприємства: зростання ринкової вартості підприємства; максимізація 
прибутку підприємства; забезпечення підприємства основним і оборотним 
капіталом; забезпечення підприємства інвестиціями; оптимізація відрахувань 
підприємства до бюджету. 

Розроблені практичні рекомендації щодо узгодження фінансових 
інтересів підприємства та стейкхолдерів: ідентифікація стейкхолдерів 
підприємства; класифікація стейкхолдерів та формування карти зацікавлених 
сторін; визначення цілей взаємодії підприємства та стейкхолдерів;встановлення 
взаємозв’язків між групами стейкхолдерів та підприємством; формування 
інформаційної бази щодо виділення груп стейкхолдерів; розробка методичного 
підходу щодо взаємодії підприємства та стейкхолдерів; побудова моделі 
взаємодії підприємства та стейкхолдерів; оцінювання взаємодії підприємства та 
стейкхолдерів. 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку характеризується 
радикальними політичними, економічними, соціальними та екологічними 
змінами, стрімким розвитком науково-технічного прогресу. Це проникає у всі 
сфери життєдіяльності суб’єктів господарювання. Наростання кризових явищ, 
посилення невизначеності та динамічності економічної ситуації вимагає від 
підприємств та стейкхолдерів посилення уваги до виявлення та нейтралізації 
можливих загроз, небезпек та ризиків, здатних негативним чином вплинути на 
стан та результати їх фінансово-господарської діяльності. Це є предметом 
подальшого дослідження авторів цієї роботи. 
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE APPLIED IN ECONOMIC ANALYSIS 
 

Проанализированы исторические предпосылки становления и развития 
информационного обеспечения экономического анализа. Исследованы ключевые этапы 
технического прогресса в сфере автоматизации и механизации экономического анализа и 
бухгалтерского учета. Рассмотрены теоретические разработки в рамках аналитических 
исследований при помощи электронно-вычислительных машин, техники, технологий и 
оборудования в ретроспективе. 
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There has been analyzed the historical background of the formation and development of 
software in economic analysis. There have been researched key stages of technological progress in 
the field of automation and mechanization of economic analysis and accounting. There have been 
retrospectively overviewed the theoretical development within the framework of analytical research 
using computers, electronic machinery, technologies and equipment. 

Key words: economic analysis, accounting, automation, mechanization, development, 
software. 

 

Постановка проблемы. Экономический анализ и анализ деятельности 
предприятия приобретает свою полезность и необходимость только в случае, 
когда по итогам его использования может повысится эффективность 
практической деятельности человека, когда средства анализа дают возможность 
предсказывать и прогнозировать развитие экономической ситуации на 
предприятии и принимать научно обоснованные управленческие решения. В 
процессе развития методик и наращивания объемов обрабатываемой 
информации развивались и научные подходы по проблематике механизации, 
формировались ключевые тенденции автоматизации экономического анализа и 
бухгалтерского учёта, включая теоретические основы, усовершенствование 
форм учёта, подводился итог новаторского опыта механизации в отдельно 
взятых отраслях народного хозяйства. Интенсификация процессов 
информатизации и широкое распространение информационных технологий в 
различных сферах экономического анализа требует научного обобщения и 
классификации периодов и этапов этих процессов, что обуславливает 
своевременность и актуальность предлагаемой статьи. 

Анализ последних исследований и публикаций. Первыми авторами 
научных и теоретических основ автоматизирования экономического анализа 
стали С.Барнгольц, О.Голосов, В.Косарев, В.Либерман, М.Мельник, 
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В.Подольский, B.Рожнов, А.Романов, А.Шеремет. Механизация бухгалтерского 
учёта была рассмотрена в работах Е.Исаковича, И.Трухина, Г.Евстигнеева [1, с. 
13]. На текущем шаге становления ЭВМ теоретическую базу автоматизации 
обрабатывания экономических данных и бухгалтерского учёта, и 
экономического анализа были рассмотрены и изучены в трудах таких учёных, 
как И.Бабынина, В.Жеребина, В.Исакова, В.Косарева, Б.Одинцова, 
Б.Пономаренко, З.Чубасовой, И.Шнайдермана. 

В публикациях ученых рассмотрены задачи разработки и проектирования 
обработки экономических данных с при помощи ЭВМ, обеспечение условий 
для механизации некоторых направлений бухгалтерского учёта, были 
предложены методы для механизации учёта в таких сферах народного 
хозяйства, как транспорт, строительство, и в целях снабжения и сбыта. 
 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на 
широкое освещение проблем информатизации экономического анализа в 
научной литературе, чувствуется недостаток системных публикаций 
относительно исторического аспекта развития информационного обеспечения 
статистико-аналитической и бухгалтерской отчетности, что и определило цель 
и направленность данной статьи. 

Цель статьи заключается в выявлении и систематизации исторических 
предпосылок развития информационного обеспечения анализа деятельности 
предприятия. 

Результаты исследования. История механизации и автоматизации 
информационного обеспечения экономического анализа началась с 
механизации таких простейших арифметических операций как сложение и 
вычитание, являющихся основной частью бухгалтерских расчетов. В 1874 году 
шведско-русский механик, изобретатель В.Однер разработал успешную 
конструкцию арифмометра [2; 3, с. 170]. Хотя арифмометры существовали 
задолго до этого, первое из известных устройств было создано ещё в Древней 
Греции, но именно арифмометр Однера был признан наиболее комфортной в 
использовании, переносной и недорогой вычислительной машиной, 
применяемой множеством учетных работников из различных стран мира. К 
1912 г. серийное производство арифмометров достигло 3600 экземпляров в год 
[1, с. 12]. 

Незадолго до арифмометра Однера академиком П.Чебышёвым 
приблизительно в 50-х годах XIX века были разработаны две модели 
арифмометра, также складывающие и вычитающие числовые выражения. Уже 
после создания вторая модель была усовершенствована, П.Чебышёв дополнил 
модель механизмом, предоставлявшим возможность производить умножение и 
вычитание. Тем не менее, данное изобретение не получило широкого 
распространения, так как ученый не стремился сконструировать удобный в 
использовании аппарат, а только продемонстрировать принципы его работы [4].  

Интересным фактом является то, что в начале XX столетия счетные 
машины экспортировались во многие страны Европы. Германия, опасаясь 
конкуренции, даже запретила их импорт на свою территорию [5, с. 170-171]. 
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Россия опередила многие высокоразвитые европейские страны и первой 
применила вычислительные машины на практике. К сожалению, в 
революционный период эксплуатация счётных машин и формирование 
научных исследований было прервано. 

В 1927-1928 гг. восстановлены процессы механизации экономических 
расчетов, были спроектированы первые машиносчетные станции на заводах 
Москвы и Ленинграда. В 1930-х гг. организован выпуск и ввод в эксплуатацию 
клавишных (КВМ) и вычислительных машин (ПВМ), а также подготавливались 
специалисты по механизации учёта. В середине 1930-х гг. на отдельных 
предприятиях впервые начали появляться счетно-аналитические машины, 
предназначенные не только для обработки и хранения учётной информации, но 
и для осуществления простейших аналитических расчётов, таких как 
начисление заработной платы. 

На протяжении Великой Отечественной войны выпуск вычислительных 
машин был прерван, практически все функционирующие вычислительные 
установки были уничтожены. Тем не менее, базовые машиносчетные станции 
продолжали свою работу, например, фабрика механизированного учёта 
Центрального статистического управления (ЦСУ). 

По завершению войны были предприняты меры для возобновления 
разработки новых видов вычислительной техники, организация обучения 
специалистов по механизированной обработке данных. В промежуток времени 
1947-1956 гг. выпуск счётных машин возрос приблизительно в 3,5 раза 
сравнительно с десятью послевоенными годами [3, с. 172]. 

Ближе к окончанию 1950-х гг. в целях механизации учёта применялось 
множество разнообразных технических средств, основными из которых были 
машины с ручным вводом исходных данных и машины с автоматическим 
вводом исходных данных (счетно-перфорационные машины). Данные машины 
применялись в системах бухгалтерского учета различных, в большинстве 
случаев больших, промышленных предприятий [1, c. 15]. 

С конца 50-х гг. стартовало производство электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ). Они обладали рядом преимуществ: скорость вычислений 
составляла более ста операций в минуту, машина имела большую счётную 
ёмкость, предусматривалось выполнение программного управления 
вычислительным процессом. Существовало два вида ЭВМ: универсальные и 
специализированные. Универсальные ЭВМ представляли собой дорогостоящие 
внушительных размеров машины. Специализированные машины были 
компактнее и в значительней степени дешевле. Внедрение обоих видов ЭВМ 
обеспечивало условия для допустимого увеличения количества исполняемых 
задач средствами автоматизации и механизации. К такого типа задачам 
относятся, например, задачи анализа и планирования деятельности 
предприятия. Однако высокая стоимость, ограниченное количество и сложные 
условия по обеспечению их обслуживания создавало непреодолимые условия 
для внедрения ЭВМ практически на всех предприятиях [3, с. 173-174].  

Большую значимость в дальнейшем становлении механизации учётно-
плановой деятельности стало намерение руководства страны в мае 1963 г. по 
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совершенствованию механизации экономических расчетов в особенности с 
применением электронно-вычислительных машин. Одновременно предлагалась 
разработка автоматизированных систем на основе ЭВМ, использование на 
практике математических способов планирования и управления, 
стандартизация системы документооборота, разработка и производство новых 
типов ЭВМ на основе полупроводниковых приборов. 

В период от начала до середины 1960-х гг. началась трансформация от 
механизации учётной деятельности к автоматизации. Невысокий уровень 
мощностей и небольшой объём памяти применявшихся на тот момент ЭВМ 2-
го поколения предоставляли возможность в основном автоматизировать только 
отдельные процессы бухгалтерского учёта. 

В противовес отметим, что в конце 1960-х были сформулированы 
теоретические основы идеи по моделированию и построению систем 
автоматизированного бухгалтерского учёта. Например, Б.Алаховым 
разработана модель интеграции системы автоматизации бухгалтерского учёта, 
на основании информационной базы АСБУ по использованию единого массива 
бухгалтерских данных. Задумка приняла своё последующие применение и 
усовершенствование во множестве современных программных пакетов 
бухгалтерского учёта. Однако несмотря на прогрессивные идеи, вынесенные Б. 
Алаховым, их практическое применение в условиях использования ЭВМ 2-го 
поколения было невозможно.   

Тем не менее, непосредственно в конце 1960-х - начале 1970-х гг. было 
положено начало формированию современных представлений о налаживании 
системы автоматизации управления деятельностью предприятия с применением 
ЭВМ. Этот период времени можно считать этапом первых шагов в 
автоматизации экономического анализа и возникновения его информационной 
составляющей в частности [1, с. 17-19].  

На стыке 1970-х - 1980-х гг. начали появляться первые научные 
разработки, связанные с практическим использованием электронной 
вычислительной техники для проведения экономического анализа. Ввод в 
эксплуатацию экономико-математических методов и ЭВМ считались весомым 
фактором наращивания потенциала анализа и управления хозяйственной 
деятельностью. Возникновение новых более дешёвых и менее громоздких 
ЭВМ, а также совершенствование средств для автоматизации обработки 
экономических данных содействовало значительному увеличению роста сферы 
прикладного применения ЭВМ [3, с. 177].    

С. Барнгольц заявляла, что настоящее положение механизации учета и 
вычислительных операций, а также ввод в эксплуатацию на промышленных 
предприятиях ЭВМ и автоматизированных систем управления предприятием 
(АСУП) обеспечивают «объективные предпосылки для формирования единой 
системы экономического анализа хозяйственной деятельности, дополняющей и 
завершающей единую систему бухгалтерского учета и статистики» [6]. 

В начале 1980-х гг. были опубликованы научные работы, отмечавшие 
весомое значение развертывания аналитических исследований при помощи 
ЭВМ и растущие перспективы этих исследований. 
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Электронно-вычислительная техника того времени имела предельно 
узкий функционал, что значительно ограничивало научные изыскания в сфере 
автоматизации экономического анализа. В публикациях учёных ключевой 
акцент делался на применении ЭВМ в бухгалтерском учёте. 

Продолжительное время применение вычислительной техники для 
управления предприятием не было возможным из-за высокой стоимости. В 
сложившихся обстоятельствах проблемы эффективного использования ЭВМ 
считалась одной из важнейших [1, с. 21-24].  

Экономическая эффективность ЭВМ и вычислительных установок (ВУ) 
обосновал и развил в своих научных трудах О.Голосов в конце 1970-х - 
середине 1980-х. Автор исследовал взаимозависимость показателей 
производительности труда при использовании ЭВМ и факторами, 
характеризующими её эффективность. Это позволило ему составить перечень 
рекомендаций по эффективной организации автоматизирования управления. В 
последующем на основе исследований автора были рассчитаны экономические 
обоснования внедрения и применения автоматизированных систем управления 
(АСУ) и ЭВМ.  

Теоретические работы М.Мельник заложили теоретические основы 
новому течению экономического анализа – анализу организации управления. 
Среди важнейших факторов, которые определяли уровень эффективности 
организации управления автор акцентировала внимание на применении средств 
автоматизации.  

В.Либерман в своих трудах рассматривал вопросы осуществления 
комплексного экономического анализа с применением ЭВМ. Автор предлагал 
выделить из автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) 
отдельную подсистему комплексного экономического анализа (КЭА). Главная 
особенность возникновения КЭА – целостная автоматизация всех расчётов, 
направленная на получение нужной информации для принятия обоснованных 
управленческих решений. Идеи автора значительно опередили своё время и 
предвидели последующие этапы развития разработок программного 
обеспечения экономического анализа. 

Таким образом, проблематика комплексной автоматизации процесса 
управления предприятием зародилась ещё до применения на практике ЭВМ 3-
го поколения. Идеи и основы комплексной автоматизации процессов 
управления предприятием возникли в исследованиях учёных до сформирования 
нужных условий и систем автоматизации [1, с. 24-26]. 

В начале 1980-х гг. на основе КЭА акцентировалось внимание на 
следующих основных направлениях: подготовка и применение 
автоматизированных банков данных; объединение операций организации и 
обработки аналитических данных; разработка и применение на практике 
программных продуктов с использованием ЭВМ. Эти направления развития 
составили методическую базу комплексного экономического анализа на основе 
АСУП. Интересным является то, что перечисленные направления 
осуществления автоматизации экономического анализа приоритетны и на 
современном этапе его развития. 
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Из этого следует, что на начальном этапе внедрения автоматизированных 
систем бухгалтерского учёта и экономического анализа были созданы и 
усовершенствованы главные идеи разработки и применения ПО АСУ 
предприятия. Одновременно, важным является то, что теоретические 
исследования всё ещё опережали возможности ЭВМ. 

Характерным признаком следующего этапа развития является широкое 
распространение в практической деятельности ЭВМ 3-го поколения, 
обладавших значительно более обширными вычислительными возможностями. 
Это является началом воплощения в жизнь идеи комплексной автоматизации 
всех процессов управления предприятием. Тем не менее, основной упор 
делался на развитие АСБУ, по причине того, что множество функциональных 
возможностей оперативно-технического учёта не могли быть интегрированы в 
единую информационную модель. Поэтому при разработке новых АСБУ 
предусматривалась возможность разделения учётных функций обработки 
информации среди различных специализированных программных подсистем. 
Аналогичные программные продукты в научной литературе назвали 
комплексами бухгалтерских АРМ. 

Тем не менее, на данном этапе становления АС управления предприятием 
ограниченные возможности ЭВМ, их высокая стоимость, трудоёмкая 
эксплуатация, отсутствие развитого диалогового интерфейса отражались на 
возможности их применения на средних и малых предприятиях, а также на 
неудовлетворительной скорости оперативности принятия решений [1, с. 27-28]. 

В России начала 1990-х гг. характерной чертой стал высокий спрос 
хозяйствующих субъектов на ПО, использующееся на ПЭВМ. Важной 
особенностью этого периода развития ПО АСУ является разработка 
программного обеспечения собственными средствами. Но из-за высокой 
стоимости и продолжительности периода разработки подобного ПО в 
последующее время не выдерживало конкуренцию против профессиональных 
тиражированных программных пакетов от мировых лидеров разработки систем 
комплексной автоматизации – Oracle, SAP AG Baan, Platinum Software и др. 

При этом ПК, используемые на отечественных хозяйствующих субъектах 
обычно имели невысокую мощность и на практике зачастую не было сетевой 
интеграции отдельных ПК. Это стало причиной того, что множество 
теоретических идей централизованной обработки информации стали 
невостребованными. Преобладала распределённая обработка информации с 
дальнейшим её объединением с отдельных ПК. 

С 1994 г. актуальным становилось увеличение функциональных 
возможностей ПО АСБУ. Основное внимание уделялось расширению задач 
управления продажами. По этой причине начало появляться новое ПО, 
предназначенное в основном для торговых фирм для оперативного управления 
продажами. Такими программами являются «Фолио-Склад» (АО «Фолио»), 
«Бэст-1», «Бэст-2», «Бэст-3», «Бэст-4» (компания «Интеллект-Сервис») и т.д.      

Следующий этап развития средств автоматизации связан с дальнейшим 
усовершенствованием ПВЭМ и их интеграцией, основывающейся на локальных 
вычислительных сетях (ЛВС). С использованием ЛВС стала возможна 
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централизованная обработка информации. С середины 1990-х гг. возникла 
возможность использования АСБУ, основывающейся на централизованной БД, 
с предоставлением прав доступа пользователям системы. Ближе к концу 1990-х 
годов технологии ЛВС были усовершенствованы до учетной работы, на основе 
возможностей Интернет, позволяющей создавать многопользовательскую 
среду. 

Развитие Глобальной Сети способствовало интеграции программ 
бухучёта с другим ПО в управлении деятельностью предприятия. Были 
объединены системы учёта заработной платы и учёта кадров, что привело к 
созданию комплексных программных продуктов по управлению персоналом. 
Так же начались первые шаги в интегрировании систем единого 
документооборота. 

Всё больше отечественных создателей ПО занимаются разработкой 
корпоративных систем и аналитических программных продуктов. Тем не менее, 
основное их внимание всё ещё направлено на автоматизацию бухгалтерского 
учёта. Это прежде всего связано с дефицитом новых исследований в сфере 
экономического анализа, которые учитывали бы современным условиям 
аналитической работы [3, с. 180-187]. 

Вследствие этого, особое значение принимают не только исследования 
экономического анализа, но и создание концепции его осуществления в 
современных экономических условиях с использованием ИТ. На этой основе 
необходима разработка нового ПО для экономического анализа, 
сориентированное на рост эффективности системы управления деятельностью 
предприятия.  

Выводы и предложения. Подводя итог, отметим важность вклада 
отечественных учёных в решение проблемы информатизации экономического 
анализа. Не взирая на то, что практически на всех этапах развития механизации 
и автоматизации информационного обеспечения экономического анализа, они 
сталкивалось с такими серьёзными трудностями, как сложившиеся историко-
политическая ситуация, ограниченность текущего состояния развития 
электронно-вычислительной техники и её высокая стоимость, труды 
отечественных исследователей зачастую отличались передовыми идеями, 
значительно опережавшими своё время, и даже предсказывающими 
дальнейшие шаги развития данной области. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
КЕРУВАННЯ СКЛАДСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ 

 

IMPLEMENTATION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM WAREHOUSE 
COMPLEX 

 

В статті розглянуті особливості реалізації автоматизованої системи керування 
складським комплексом, приділена увага питанням вибору архітектури системи керування 
складом. Наведені вимоги до технічного та програмного забезпечення, перелік основних 
процесів системи та їх призначення, а також правила виконання операцій системи та їх 
налаштування.  

Ключові слова: автоматизовані системи управління складським комплексом; 
архітектура системи, вимоги, програмне забезпечення, налаштування. 

 

В статье рассмотрены особенности реализации автоматизированной системы 
управления складским комплексом, уделено внимание вопросам выбора архитектуры 
системы управления складом. Приведены требования к техническому и программному 
обеспечению, перечень основных процессов системы и их назначения, а также правила 
выполнения операций системы и их настройки. 

Ключевые слова: автоматизированные системы управления складским комплексом; 
архитектура системы, требования, программное обеспечение, настройки. 

 

The peculiarities of the automated control system of warehouses, paid attention to the issues 
of choice WM system architecture are considered in the article. The requirements for hardware and 
software, a list of basic system processes and their purpose and the rules of operations and system 
settings. 

Key words: automated management warehouse complex; system architecture, requirements, 
software configuration. 

 

Постановка проблеми. Основні питання, які виникають у власників 
складських приміщень (виробників, посередників або розподільчих центрів) – 
це питання доцільності впровадження автоматизації, а саме: що являють собою 
автоматизовані системи управління складським комплексом; коли виникає 
необхідність у їх використанні – основні параметри ділової активності 
підприємства, при досягненні яких автоматизація стає нагальною потребою; як 
відбувається процес впровадження автоматизованої системи управління 
складським комплексом – пошук компаній-виконавців (інтеграторів) та головні 
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етапи, наведені у часовому вимірі; скільки складуть витрати на впровадження 
певної системи на підприємстві – вартість ліцензії, встановлення та інші 
можливі витрати, а також які строки окупності проекту, тобто які показники, 
свідчать про позитивні наслідки впровадження; яких типових помилок 
припускаються при автоматизації і шляхи їх уникнення [2]. 

Сучасний великий склад – це складне технічне спорудження, що 
складається з численних взаємопов'язаних елементів, має певну структуру і 
виконує ряд функцій з перетворення матеріальних потоків, а також 
накопичення, переробки і розподілу вантажів між споживачами. При цьому 
можливе розмаїття параметрів, технологічних і об'ємно-планувальних рішень, 
конструкцій устаткування й характеристик різноманітної номенклатури 
вантажів, що переробляються на складах, відносить склади до найскладніших 
системам. У той же час склад сам є лише елементом системи більш високого 
рівня - логістичного ланцюга, яка і формує основні та технічні вимоги до 
складської системі, встановлює цілі та критерії її оптимального 
функціонування, диктує умови переробки вантажу [1]. 

Тому склад повинен розглядатися не ізольовано, а як інтегрована 
складова частина логістичного ланцюга. Тільки такий підхід дозволить 
забезпечити успішне виконання основних функцій складу і досягнення 
високого рівня рентабельності. При цьому необхідно мати на увазі, що в 
кожному окремо взятому випадку, для конкретного складу, параметри 
складської системи значно відрізняються один від одного, так само як її 
елементи і сама структура, заснована на взаємозв'язку цих елементів. При 
створенні складської системи завжди потрібно керуватися наступним основним 
принципом: лише індивідуальне рішення з урахуванням всіх факторів, що 
впливають може зробити її рентабельною. Передумовою цього є чітке 
визначення функціональних завдань і ґрунтовний аналіз переробки вантажу як 
всередині, так і поза складу. Розкид гнучких можливостей необхідно обмежити 
розсудливими практично вигідними показниками. Це означає, що будь-які 
витрати повинні бути економічно виправданими, тобто впровадження будь-
якого технологічного і технічного рішення, пов'язане з капіталовкладеннями, 
має виходити із раціональної доцільності, а не з модних тенденцій і 
запропонованих технічних можливостей на ринку [3, 4]. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Чимало вітчизняних 
і зарубіжних авторів звертали увагу на дану тему. Серед них, зокрема, варто 
відзначити: Кунєгін С. В., Гаранін М. В., Титоренко Г. А., Ситник В.Ф., 
Трішаков Л. В., Зайдман С. А. Проте питанню підвищення ефективності роботи 
інформаційної системи підприємства було приділено недостатньо уваги. 

Мета статті. Основною метою даної статті є розгляд особливостей 
розробки автоматизованої системи керування складами (СКС) з ціллю 
підвищення ефективності роботи інформаційної системи підприємства шляхом 
застосування новітніх засобів обробки, зберігання та передавання інформації. 
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Виклад основного матеріалу. 
1. Архітектура СКС. Програмна частина. 
Система керування складом складається з двох основних компонентів  – 

це ядро програми (серверна частина) та інтерфейсна оболонка (клієнтський 
додаток). Ці обидва компоненти нерозривно пов'язані між собою: ядро виконує 
всі операції з обчисленням і перетворенням, а клієнтський додаток допомагає 
оператору використовувати весь потенціал програми. Ядро системи керування 
складом являє собою набір певних правил, які керують усіма проведеними 
через програму операціями. Логіка системи керування складом цілком і 
повністю побудована за допомогою мови програмування Пролог, а її 
інтерфейсна частина зроблена за допомогою об'єктно-орієнтованої мови 
програмування Java. Використовувана при цьому база даних – Oracle 11g 
(11.2.0.1), а операційна система – Oracle Unbreakable Linux 5. 

2. Вимоги до технічного та програмного забезпечення  
1. Система керування побудована по трирівневій архітектурі з 

використанням сервера додатків і сервера бази даних (основні сервери Системи 
керування) [5]. Спільна робота обох серверів забезпечує працездатність до 100 
одночасних користувачів (сумарно операторів радіотерміналів і менеджерів). У 
складі серверів бажана наявність керуючего контролера (наприклад сервер HP 
ProLiant з HP iLO або Supermicro з IPMI-картою), що забезпечує можливість 
незалежного видаленого контролю і керування сервером. 

Можливе застосування кластерного рішення для роботи Системи 
керування. Базовий варіант кластера складається з двох вузлів і зовнішнього 
сховища, сполученого з обома вузлами. При відмові одного з вузлів або відмові 
одного з додатків вузла, другий вузол кластера автоматично піднімає додатки у 
себе і перемикає користувачів на себе. В якості каналу зв'язку з сховищем 
бажано використати високошвидкісні канали зв'язку Fiber Channel, Infiniband, 
SAS. У загальному випадку, для кластера знадобляться два сервери і зовнішній 
дисковий масив. Можливе застосування серверів-лез (blade) і зовнішнього 
дискового масиву. 

Електроживлення серверів повинне робитися від джерел безперебійного 
живлення (UPS), серверів, що забезпечують роботу, протягом часу, що не 
менше 15 хвилин після відключення зовнішнього живлення. 

Додатково для підсистеми друку Crystal Reports потрібно сервер друку з 
наступними мінімальними характеристиками (конфігурація залежить від 
навантаження на друк) : 

В якості сервера друку можливе застосування сервера, використовуваного 
також і для виконання інших завдань за умови наявності достатніх апаратних 
ресурсів.  

Щоб уникнути зниження продуктивності Системи керування 
рекомендується робити тестування звітів на тестовій(а не на основній) базі 
даних. Для розміщення тестової бази даних слід використати окремий тестовий 
сервер з копією основної бази даних. На тестовому сервері рекомендується 
також робити тестування Системи керування перед її установкою на основний 
сервер додатків.  
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Електроживлення робочих станцій повинне робитися від захищеної 
силової мережі або від джерел безперебійного живлення. 

Система резервного копіювання повинна встановлюватися на сервер баз 
даних або на одну з робочих станцій, як правило, на робочу станцію 
адміністратора Системи керування (стрічковий або інший пристрій). 
Рекомендується підключати систему резервного копіювання до сервера баз 
даних. Такий підхід дозволяє повністю вивантажити на зовнішній носій вміст 
дисків сервера, наприклад, при проблемах з RAID- контроллером. Можливе 
використання мережевого накопичувача або стрічкової бібліотеки. 

Мережеве устаткування. Усе устаткування Системи керування (сервери, 
робочі станції, принтери, точки доступу та ін.) об'єднуються в локальну мережу 
Системи керування із стійкою швидкістю передачі не менше 100 Мбіт/с. У разі 
спільного використання локальної мережі Системою керування і 
Інформаційною системою підприємства (Головною системою), можливе 
виникнення затримок у відображенні і передачі даних. 

Обидва основні сервери мають бути пов'язані між собою виділеним 
каналом, що забезпечує швидкість не менше 1 Гбіт/с через другу мережеву 
карту без проміжних пристроїв. Якщо сервери укомплектовані незалежними 
контроллерами, що управляють, їх мережеві порти також мають бути 
підключені до локальної мережі.  

Рекомендується використовувати мережеві адаптери та активне мережеве 
устаткування відомих виробників, бажано однотипне (наприклад мережеві 
адаптери 3COM, Intel; активне устаткування Cisco, Hewlett - Packard, 3COM). 

Також рекомендується використовувати кабельну підсистему категорії 5 
або більш високої. Рекомендується витримувати мінімальну відстань між 
силовими і інформаційними мережами в 1 метр. При необхідності організації 
ліній завдовжки більше 100 м або в умовах високого рівня електромагнітних 
завад рекомендується застосування оптоволокна.  

Для обміну інформацією в інформаційній мережі Системи керування 
використовується протокол TCP/IP. 

У мережі Системи керування(чи мережі підприємства) має бути 
присутнім DNS- сервер, що забезпечує коректні пряме (ім'я в адресу) і зворотне 
(адреса в ім'я) перетворення імен і адрес. Коректне функціонування DNS 
критично важливе для роботи Системи керування. Бажана наявність резервного 
DNS- сервера. 

Для синхронізації процесів необхідно, щоб на різних об'єктах (серверах і 
точках доступу) був єдиний час. Для поширення точного часу використовується 
протокол ntp. Застосування в якості джерела часу контролера домена Windows 
може зажадати додаткових його налаштувань. Якщо ntp-серверів в мережі 
немає, можна використати синхронізацію через Інтернет з публічними ntp-
серверами. Для цього треба мати стабільно працюючий і непереважений канал 
в Інтернет і відкритий назовні порт udp 123. 

Для підвищення інформаційної безпеки, рекомендується виділення 
радіоустаткування в окремий мережевий сегмент (окрема ip- мережа). Ця ip- 
мережа з'єднується з іншою частиною мережі Системи керування через 
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маршрутизатор, що має відповідні засоби захисту (Firewall) і достатню 
продуктивність (з розрахунку не менше 20 pps на кожен радіотермінал і 10 pps 
на кожну точку доступу), або безпосередньо підключається до мережевих 
інтерфейсів серверів. Можливе використання контролерів безпровідних мереж 
(наприклад, Cisco 44xx). 
Узагальнена схема апаратної частини Системи керування приведена на рис. 1. 

3. Перелік основних процесів системи та їх призначення 
Функціонуванням СКС управляють наступні процеси(демони) системи : 
 Watch - Стежить за станом усіх основних процесів. Вбиває і знову 

запускає проблемний процес. При запуску Системи запускає усі процеси. 
 Planner (планувальник) - Здійснює загальне управління роботою 

Системи, зв'язок з усіма компонентами. Читає базу даних і пише в неї. 
 Stageman - Забезпечує резервування осередків для складання 

замовлення (осередків комплектації), а також назначає вантажі в осередки 
складання замовлення. 

 FP - Забезпечує роботу з каналами відбору.  
 WorkMan (WM) - WorkMan забезпечує автоматичну видачу робіт 

операторам, залежно від параметрів робіт і власних налаштувань операторів. 
 OrderDriver - Формує усі роботи із замовленнями в Системі 

(планування, перепланування, зміна статусу і тому подібне), формування робіт 
виконується автоматично і по командах оператора, залежно від етапу 
виконання замовлення, його пріоритету і тому подібне. 

 XmIgate - Процес управляє роботою шлюзу при прийомі даних з 
головної системи (ГС) і передачі даних в ГС, а так само збором даних для 
відсилання і розподілі даних, що прийшли в Системі 

 Менеджер (wmsmcsrvOCI) - передає клієнтському додатку, 
запущеному на робочій станції, усі необхідні дані: елементи інтерфейсу(екрани, 
меню, таблиці і так далі), а також безпосередньо дані в таблиці. Також отримує 
дані від клієнтського додатку (введення нових даних, зміна даних і тому 
подібне) і передає їх в потрібні процеси на сервері. 

 Радіотермінал (rdt) - забезпечує інтерфейс оператора RDT і обмін 
даними між RDT і планувальником. При коннекті кожного RDT автоматично 
запускається один екземпляр процесу. Вручну також можна запустити даний 
процес. 

 ebc - server - Забезпечує обмін пакетами даних між процесами. 
 Locassign - Забезпечує роботу з осередками. 
 Settleman - Забезпечує процеси комісіонування і витіснення.  
 Planload - Забезпечує планування вантажів під замовлення 
 pl _ driver і pick - complete - Забезпечують створення і закриття 

листів відбору.  
 DataKeeper - Процес призначений для очищення таблиць від 

неактуальних даних. Виконується з метою прискорення роботи з БД. 
 Account - Процес призначений для збору статистичних даних в 

Системі. 
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Рис. 1. Схема апаратної частини СКС 

 

 Location Manager - Процес призначений для зміни стану осередку 
по певних подіях в системі. 

 ReqMan - Процес управляє потребами для каналів відбору. 
 Counter - Процес призначений для організації перерахунку 

вантажів. 
 Scheduler - Процес SCHEDULER призначений для зберігання і 

управління відкладеними подіями в системі. Кожен процес виконуючи ту або 
іншу функціональність може відкласти виконання яких-небудь операцій на 
певний час. Наприклад, в даний момент передбачається використати цю 
функціональність для автоматичного запуску замовлення, призначеного на 
певний час, або виконання періодичних планових перерозрахувань. Так само 
через цей же механізм, може робитися видалення старих даних (процес 
datakeeper), виконання таймаутів різних механізмів. 

 Taskman - Забезпечує обробку внутрішніх документів Системи. 
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4. Правила виконання операцій та їх налаштування 
Основні завдання вирішувані системою керування складом - це 

розміщення прийнятого товару та його відвантаження. 
Розміщення вантажів включає наступні етапи: 
1. Пошук і резервування місць для розміщення на зберігання вантажів  
2. Створення робіт на переміщення вантажів в зарезервоване місце  
3. Злиття двох вантажів з однаковим товаром  
4. Сумісність товарів  
Усі операції з товаром або з документами в системі керування складом 

відбуваються по певних заданих алгоритмах, які називаються правила. 
Існує п'ять основних етапів роботи з товаром на складі (рис.2): 
1. Прийом товару 
2. Розміщення на складі 
3. Зберігання 
4. Відбір 
5. Відвантаження 

 
Рис. 2. Етапи роботи з товаром на складі 

 

Нижче опис основних правил, по яких працює СКС. 
Правила розміщення 
Правила розміщення визначають місце розміщення на зберігання кожного 

типу вантажу. При цьому враховується не лише відповідність товару і упаковки 
вантажу в зоні зберігання, але і сумісність вантажів (товарів) між собою. 

Грамотно встановлені правила розміщення, що враховують параметри 
товару і вантажу, забезпечують правильну технологію обробки товару і 
скорочують внутрішньоскладські перевезення, а також забезпечують 
раціональне використання складських площ. 

Правила розміщення встановлюються в клієнтському додатку, екран 
«Конфигурация → Правила размещения ». Правило розміщення складається з 
декількох частин: маски товару і вантажу, для якого створюється правило, і 
вказівки по розміщенню вантажу. Під маскою товару розуміють: код товару, 
упаковку, ABC- клас. Під маскою вантажу: статус, тип власника, ознаку 
маркіровки, параметри упаковки вантажу. По масці товару і вантажу 
вибирається правило розміщення з найвищим пріоритетом. По такому правилу 
визначається зона, в яку можна помістити товар на зберігання. Далі Система в 
цій зоні шукає найкращий осередок і позицію в ній. Для цього вона оцінює усі 
доступні осередки з точки зору стратегій розміщення і вибирає осередок з 
найбільшим пріоритетом. Якщо, перевіряючи правило з високим пріоритетом 
Системі не вдається, знайти місце для розміщення вантажу, то вибирається 
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правило з меншим пріоритетом, і повторюється процедура пошуку осередку. 
Крім того, для правила має бути встановлений процес, для якого воно діє. У 
полі «Для» вибирається значення процесу : Putaway або ForwardPick. 

Наприклад, налаштування правила розміщення палет на початку стелажу: 
Встановлюємо TIER _ KOEF/-1000 BAY _ KOEF/-1. Система спочатку 

заповнить перший ярус, рухаючись від початку до кінця, потім також другий і 
третій яруси (рис.3a). Якщо потрібно, щоб спочатку Система заповнювала 
перший стояк знизу доверху, потім переходила до другого стояка, то треба 
встановити TIER _ KOEF/-1 BAY _ KOEF/-1000 (рис.3b). 

Правила сумісності. 
Правила сумісності визначають, чи можна покласти вантаж в місце, в 

якому вже знаходяться один або декілька інших вантажів. Коли Система 
підбирає місце призначення для вантажу (згідно з правилами розміщення), вона 
перевіряє сумісність цього вантажу з усіма вантажами, що вже лежать в цьому 
місці. Правила сумісності діють при розміщенні вантажів, переміщенні, підміні 
та ін. Система, визначивши тип переміщення, підбирає відповідні типи правил 
для перевірки. Правила сумісності, вибраного типу, сортуються по пріоритету. 
Перевірка сумісності розпочинається з самого високопріоритетного правила. 

 
Рис. 3. Порядок заповнення осередків стелажу 

 

Спочатку перевіряються параметри заголовка правила. Якщо знаходиться 
правило що задовольняє параметрам заголовка, виконується перевірка деталей 
правила. Сумісність вантажів визначається їх параметрами (Товар, Статус 
вантажу Упаковка і так далі). Для кожного параметра, як правило, 
використовуються два значення: параметр для вантажу який розміщують і для 
іншого вантажу, який знаходиться в місці зберігання. Співвідношення значень 
якого-небудь параметра визначається умовою сумісності. При збігу параметрів 
деталей правила перевіряється значення прапора – «Совместимы». Якщо 
прапор не встановлений (вантажі не сумісні), то подальша перевірка не 
виконується і вантажі вважаються несумісними. Якщо прапор «Совместимы» 
встановлений, то виконується перевірка прапора «Остановить». При установці 
прапора перевірка зупиняється, вантажі вважаються сумісними. Якщо прапор 
«Остановить» не встановлений, то потрібно додаткову перевірку за наступним 
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по пріоритету правилом. У тому випадку, коли в останньому правилі, що 
перевіряється, не встановлений прапор «Остановить», а усі параметри 
задовольняють сумісності, вантажі вважаються сумісними. Якщо при перевірці 
останнього правила виявлена несумісність хоч би по одному параметру, то 
вантажі вважаються несумісними.  

Правила планування 
На стадії планування Система здійснює пошук вантажів для замовлення. 

Результатом планування являється список вантажів, з якого формуються листи 
відбору. 

Система дозволяє оптимізувати планування вантажів в замовлення по 
декільком складовим: по термінах придатності (наприклад, відправляти 
клієнтові товари мінімальним залишковим терміном придатності); за місцем 
розташування вантажів на складі (наприклад, планувати в замовлення вантажі, 
що знаходяться на нижніх ярусах); по фізичним параметрам 
вантажу(наприклад, планувати в замовлення неповні коробки) і іншим 
складовим. Планування вантажів по термінах придатності пріоритетніше 
інших.  

Існує три рівні управління плануванням (перераховані нижче в порядку 
зменшення пріоритету): 

1. Терміни придатності, задані для конкретного замовлення. 
Параметри термінів придатностей задаються в деталях замовлення, не 
настроюється в Системі.  

2. Стратегія планування, задана для певного замовника або групи 
замовників. Вона дозволяє оптимізувати планування по термінах придатності. 

3. Стратегія планування, що діє для усіх замовників. Стратегія 
задається правилами планування і дозволяє оптимізувати планування по усіх 
трьох складових, перелічених вище. 

Незалежно від налагоджених правил, Система підбирає в замовлення 
тільки вантажі що задовольняють наступним умовам: 

 відповідають параметрам замовлення (товар, категорія вантажу, статус); 
 не збіг термін придатності (якщо він є у вантажу); 
 на вантаж не призначена проблема; 
 на осередок, де знаходиться вантаж, не призначена проблема, і осередок 

не заборонений; 
 при плануванні усієї партії, партія має бути дозволена (відсутність 
 причин блокування). 

Правила планування вантажів складаються з трьох частин: маски 
замовлення (тип планування, тип замовлення, власник, товар або товарна група) 
управління послідовністю перегляду правил і параметрів планування. Пошук 
системою відповідного правила, по якому плануватимуться вантажі в 
замовлення, здійснюється у декілька етапів: 

 На першому етапі вибираються усі дозволені правила, які підходять 
під задані маски замовлення. Система пробігає за усіма правилами в порядку 
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зростання їх номерів. Від правила з найменшим номером, до відповідного 
правила, з прапором в полі «Остановить», якщо таке є. 

 Далі відібрані правила сортуються в порядку зростання пріоритетів. 
Правило на менше значення зважає найбільш пріоритетним. Правила з 
однаковим пріоритетом вважаються в одній оперативній групі. Більше 
пріоритетним буде правило з меншим значенням в полі «Посл. Планир». Далі 
Система плануватиме вантажі в замовлення по найбільш пріоритетному 
правилу. 

Вибір місця, звідки Система плануватиме вантажі, визначається 
правилами планування. Правилами мають бути визначені усі місця (зони, 
осередки), з яких можливе планування, і заданий тип відбору. Для планування 
деталей замовлення параметри відбору вантажів в замовленні і осередку мають 
бути сумісні по типам упаковок. 

Для кожного осередку може бути дозволений або заборонений відбір 
палетами коробками і штуками. При плануванні замовлення Система розглядає 
палети коробки і штуки тільки в тих осередках, звідки дозволений відбір того, 
що відповідає типу. 

В якості типу відбору може бути вказане конкретне значення типу, 
декілька типів відбору Коробки/Палета або вибрано все 
Од.Уп../Коробка/Палета/З контейнера. У останньому випадку, порядок 
пошуку відповідних вантажів такий: палетами → відбір коробок з контейнера 
→ коробками → відбір штуками. 

Система вибирає вантажі для відбору відповідно до параметрів 
планування. Якщо параметрів декілька, то параметри розглядаються в порядку 
пріоритету групи, до якої вони відносяться. 

Групи параметрів перераховані нижче в порядку убування пріоритету. 
Параметри, пов'язані з терміном придатності і віком вантажу 

(FIFO/LIFO/ANY або PRIO _ DTL). 
 Параметри, пов'язані з розташуванням осередку, в якому лежить вантаж 

(наприклад, PRIO _ TIER, PRIO _ BAY). 
 Параметри, пов'язані з розміром вантажу(наприклад, PPQ _ ASC/PPQ _ 

DSC/CCQ _ ASC/CCQ _ DSC). 
Параметри планування визначають, які вантажі в цій зоні потрібно брати 

в першу чергу.  
Висновок. В даний час вже не виникає сумнівів в необхідності 

впровадження сучасної WMS системи не тільки в спеціалізованих компаніях, 
що поставляють логістичні послуги, але і на крупних виробничих, 
дистриб'юторських і торгових підприємствах. Успіх сучасних мереж постачань 
полягає в їх здатності поставити необхідний товар в потрібне місце в 
необхідний час і за розумною ціною, що багато в чому визначається 
ефективністю роботи складу і розподільного центру, яка, у свою чергу, 
досягається плануванням, інтеграцією, оптимізацією і автоматизацією повного 
ланцюга складських операцій. 
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СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ У СТРАХОВІЙ СИСТЕМІ  

(НА ПРИКЛАДІ КІБЕРСТРАХУВАННЯ) 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ В СТРАХОВОЙ СИСТЕМЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КИБЕРСТРАХОВАНИЯ) 
 

NECESSITY AND POSSIBILITY OF INTRODUCING NEW INSURANCE 
PRODUCTS INTO INSURANCE SYSTEM 
(ON EXAMPLE OF CYBER INSURANCE) 

 

Обґрунтовано необхідність та можливість впровадження нових страхових 
продуктів у страховій системі на прикладі кіберстрахування. Визначено світові тенденції 
поширення страхування кіберризиків. Охарактеризовано види продуктів кіберстрахування. 

Ключові слова: страхова система, нові страхові продукти, комплексні страхові 
продукти, кіберризики, кіберстрахування.  

 

Обоснована необходимость и возможность внедрения новых страховых продуктов в 
страховой системе на примере киберстрахования. Определены мировые тенденции 
распространение страхования киберрисков. Охарактеризованы виды продуктов 
киберстрахования. 

Ключевые слова: страховая система, новые страховые продукты, комплексные 
страховые продукты, киберриски, кибер страхование. 

 

The article is devoted to clarifying necessity and possibility of introducing new insurance 
products into insurance system on example of cyber insurance. Globaltrends incyber risks 
insurance were defined. Types of cyber insurance products were described. 

Keywords: insurance system, new insurance products, complex insurance products, cyber 
risks, cyber insurance.  

 

Постановка проблеми. Страхова система держави не є статичною, вона 
постійно перебуває в русі і розвивається. В умовах мінливості середовища, 
трансформації об’єктів, які потребують захисту, і ризиків, від яких потрібен 
захист, страхова система повинна пристосовуватися і реагувати на виклики 
сьогодення. Процеси комп’ютеризації та віртуалізації, які активно проникають 
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у всі сфери, породжуючи нові специфічні ризики, створюють потребу у захисті 
від таких ризиків. Страхова система, щоб відповідати вимогам сьогодення, 
повинна бути спроможна забезпечити відповідний захист. А це потребує 
розробки та впровадження нових страхових продуктів. 

На сьогоднішній день у світі актуальним питанням є захист від 
кіберризиків. Страхові системи таких країн світу як США, Австралії, окремих 
європейських країн відреагували на ці виклики, почавши здійснювати 
страхування кіберризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та 
практичних аспектів функціонування страхової системи приділялася увага  у 
працях таких вчених як В.Г. Баранової, Н.В. Ткаченко, Ю.Н. Троніна та інших. 
Сутність та особливості різних видів страхування детально розглядалися в 
роботах ряду вітчизняних вчених, зокрема, В.Д. Базилевича, Н. М. Внукової, 
О.О. Гаманкової, Р.В. Пікус та інших.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з 
тим, питанням впровадження в страховій системі нових «актуальних» 
продуктів, зокрема, зі страхування кіберризиків, приділяється не достатньо 
уваги. Отжу існує потреба у проведенні подальших досліджень у цій сфері. 

Мета статті. Метою статті є дослідження необхідності, тенденцій та 
можливості впровадження нових страхових продуктів у страховій системі на 
прикладі кіберстрахування. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняні та зарубіжні науковці часто 
ототожнюють поняття «кіберризики», «інформаційні ризики». Вважаємо, що 
таке прирівняння є прийнятним, оскільки в їх основі лежить ризик порушення 
безпеки даних (інформації). У таблиці 1 наведено підходи до визначення даного 
поняття. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «кіберризик» 

Автор Визначення 

Воронова Т. 
Ймовірність викрадення персональних даних, ризик піддатися вірусній 
атаці, он-лайн шахрайству, шпіонським програмам тощо. 

Завгородний В. 
Ймовірна подія, в результаті якої несанкціоновано видаляється, 
спотворюється інформація, порушується її конфіденційність або 
доступність. 

Мишель М. 
Ймовірність виникнення збитків в результаті використання компанією 
інформаційних технологій. 

Найдьонова Л. 
Ймовірність збитків, пов'язаних з порушенням безпеки персональних 
даних як з боку зовнішніх загроз, так і через збій власної IT-
інфраструктури організації. 

Ремига В., Мороз 
Ю.  

Підмножина сукупних ризиків, які відносяться одночасно до ризиків ІТ 
та інформаційної безпеки; це ризики реалізації навмисних злочинних 
дій за допомогою використання ІТ, спрямованих на неавторизоване 
розкриття, зміну або руйнування цифрових активів. 

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3; 4; 7] 
 

Можна сказати, що кіберризики являють собою ймовірність виникнення 
збитків через збій у системі інформаційних технологій організації. За своєю 
суттю кіберризики - найскладніші та найбільш системні ризики, з якими 
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стикаються компанії, що зберігають персональну інформацію, укладають угоди 
через мережу чи просто використовують Інтернет у своїй діяльності.  

Джерелами кіберризиків можуть бути наступні навмисні чи ненавмисні 
дії певних субєктів:  

- дії держав; 
- дії терористів;  
- дії злочинців;  
- дії інсайдерів, персоналу тощо.  
Також кіберризики можуть бути спричиненї збоєм системи або збоєм 

бізнес-процесу. 
На сьогодні порушення безпеки інформаційних систем визначаються в 

якості одного з провідних ризиків для бізнесу (табл. 2). 
Таблиця 2 

Ключові ризики для ведення бізнесу 

Ранг 
Напрям зміни 

рангу Ризик 
2014 р. 2015 р.  

Переривання роботи бізнесу і поставок 1 1 − 
Природні катастрофи 2 2 − 
Пожежа / вибух 3 3 − 
Зміни в законодавстві та регулюванні 4 4 − 
Кібер-злочинність,  шпигунство, витік даних 8 5 ↑ 
Втрата репутації, іміджу 6 6 − 
Спад чи занепад ринку 5 7 ↓ 
Посилення конкуренції 7 8 ↓ 
Політичні / соціальні потрясіння, війни 18 9 ↑ 
Крадіжка, шахрайство, корупція 9 10 ↓ 
Зниження якості продукції 10 11 ↓ 
Коливання ринкової кон'юнктури 11 12 ↓ 
Нестача талантів, старіння робочої сили 16 13 ↑ 
Підвищення цін на сировину 13 14 ↓ 
Зміна клімату 23 15 ↑ 
Зміна доступності кредитних ресурсів 15 16 ↓ 
Жорстка економія 12 17 ↓ 
Забруднення 17 18 ↓ 
Технологічні інновації 14 19 ↓ 
Тероризм 22 20 ↑ 

Джерело: складено автором на основі [6] 
 

При цьому інциденти, пов’язані з витоком даних, здебільшого, 
викликають ланцюгову реакцію і завдають значних репутаційних і фінансових 
збитків.   

На сьогодні збитки для світової економіки, завдані кіберзлочинністю, 
оцінюються у 445 млрд дол США щорічно, з них близько 50% стосуються 
економік 10 країн з найбільшим обсягом ВВП (табл. 3).  

Як бачимо, найбільше збитків від кіберзлочинності  отримує економіка 
США (оцінюючи розмір збитку по відношенню до ВВП країни), де втрати 
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оцінюються 108 млрд дол США на рік, Китаю – 60 млрд дол США та Японії -  
60 млн дол США. Головні причини порушень різняться між країнами. 

Таблиця 3 
Збитки від кіберінцидентів для ключових економік світу за розміром ВВП 

у 2015 році 

№  Країна 
Розмір ВВП, 

 блн дол США 

Розмір збитку,  
млрд дол 
США 

Частка 
збитків у ВВП 

1 США 16,8 108 0,64% 
2 Китай 9,5 60 0,63% 
3 Японія 4,9 0,98 0,02% 
4 Німеччина 3,7 59 1,59% 
5 Франція 2,8 3 0,11% 
6 Великобританія 2,7 4,3 0,16% 
7 Бразилія 2,4 7,7 0,32% 
8 Росія 2,1 2 0,10% 
9 Італія 2,1 0,9 0,04% 

10 Індія 1,9 4 0,21% 
Джерело: складено автором на основі [6] 

 

У країнах Аравійського регіону і Німеччини найбільше витоку даних 
було викликано  злочинними атаками. У Індії основна кількість порушень 
безпеки даних була спричинена збоєм системи або збоєм бізнес-процесу. 
Людські помилки були найбільш частою причиною у Великобританії і Бразилії 
[13]. 

Отже, можна констатувати, що кіберризики на сьогодні набувають 
значних масштабів, що доводить необхідність страхових систем держав 
реагувати на дані виклики та створювати умови для забезпечення належного 
захисту від них. При цьому, слід зазначити, що страхування не може запобігти 
витоку інформації, але воно є важливим інструментом мінімізації негативного 
впливу кіберризиків на діяльність компаній. 

Впровадження в страховій системі такого нового виду страхування як 
кіберстрахування сприяє захисту майнових інтересів, пов'язаних з ризиком 
втрати конфіденційної інформації, ризиком настання відповідальності за 
порушення безпеки особистих даних третіх осіб, ризиком сплати штрафних 
санкцій через таке порушення, недоотримання доходу у зв’язку з перериванням 
роботи компанії, пошкодження ІТ-інфраструктури компанії тощо. 

У страхових системах окремих розвинених країн страхування 
кіберризиків вже набуло поширення. 

Загалом, у світі кіберстрахування збирає 3-3,2 млрд дол США. Це 
становить 0,1% від обсягу премій  світового ринку майнового страхування та 
страхування відповідальності. Приріст обсягу зібраних страхових премій за 
останній рік становив 40%, а у порівнянні з 2010 роком ринок зріс у 4,5 рази 
(рис. 1) [10]. При цьому, на сьогодні всі без виключення провідні світові 
аналітичні організації прогнозують подальше зростання кіберстрахування. 
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Слід зазначити, що рівень страхових виплат зі страхування кіберризиків 
також відображає високу якість такої послуги у світі. 

Обсяг кіберстрахування США оцінюють у 2,75 млрд дол США, 
європейський – у 190 млн дол США (зокрема, Великобританії – 30 млн дол 
США, Німеччини – 10 млн дол США). При цьому, в США зосереджено 85-90% 
світового ринку страхування кіберризиків, у європейських країнах - менше 
10%. Слід значити, що частка Великобританії становить 1,5% [8]. 

 

 
Рис. 2. Страхові премії з кібестрахування у 2010-2015 рр.  

та прогноз до 2020 року 
Джерело: складено автором на основі [10; 12] 
 

Страхування інформаційних ризиків може здійснюватись двома 
способами:  

1. шляхом придбання комплексного (автономного) продукту 
страхування кіберризиків; 

2. шляхом включення окремих кіберризиків до традиційних страхових 
продуктів, як,наприклад, страхування відповідальності керівників компаній, 
комплексне страхування банків, страхування загальної відповідальності, 
майнового страхування, страхування від переривання бізнесу та інших.  

Особливістю автономних продуктів кіберстрахування є те, що вони є 
комплексними і  забезпечують не тільки відшкодування збитків за конкретним 
переліком застрахованих ризиків, а включають супутні допоміжні заходи щодо 
попередження настання випадків порушення безпеки даних та заходи щодо 
«реабілітації» організації після кіберінциденту [9]. Комплексність також 
означає об’єднання окремих традиційних продуктів страхування з 
формуванням їх найбільш оптимальних характеристик з метою забезпечення 
всебічного захисту компанії. 

Типова структура комплексного (автономного) страхового продукту у 
кіберстрахуванні включає 3 елементи: профілактику настання страхового 
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випадку, передачу ризиків (страхування) та мінімізацію пост-інцидентних 
збитків (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 2.  Комплексний (автономний) страховий продукт у кіберстрахуванні 
Джерело:складено автором на основі [8; 9]. 
 

Не дивлячись на те, що в страхових системах ряду країн продукти 
кіберстрахування активно поширюються, в страхових системах багатьох країн, 
в тому числі і Україні, такі комплексні страхові продукти ще не впроваджені. 

Проблеми, що стримують розвиток кіберстрахування у світі, та шляхи їх 
вирішення наведено на рисунку 3.  

озв’язання визначених проблем сприятиме успішному поширенню та 
впровадженню продуктів кіберстрахування в страхових системах тих країнах, 
де поки воно нерозвинене чи взагалі відсутнє. 

Висновки. У результаті дослідження з’ясовано, що кіберризики на 
сьогодні набувають значних масштабів. Це доводить необхідність страхових 
систем держав реагувати на дані виклики та створювати умови для 
забезпечення належного захисту від них. При цьому, страхування не може 
запобігти витоку інформації, але воно є важливим інструментом мінімізації 
негативного впливу кіберризиків на діяльність компаній. 

Впровадження в страховій системі такого нового виду страхування як 
кіберстрахування сприяє захисту майнових інтересів, пов'язаних з ризиком 
втрати конфіденційної інформації, ризиком настання відповідальності за 
порушення безпеки особистих даних третіх осіб, ризиком сплати штрафних 

Комплексний страховий продукт у кіберстрахуванні 

Профілактика настання 
страхового випадку  

Передача ризиків 
(страхування) 

Мінімізація пост-
інцидентних збитків 

 страхування прямих 
втрат за наслідками 
кіберінциденту для 
компанії; 
 страхування 
відповідальності перед 
третіми особами у 
зв’язку з порушенням 
безпеки даних; 
 страхування 
відповідальності 
керівників компанії, 
страхування помилок і 
упущень; 
 страхування судових 
витрат тощо. 

 сканування вразливостей 
інфраструктури організації; 
 оцінку безпеки 
постачальників; 
 навчання персоналу 
компанії, організацію 
тренінгів щодо кібербезпеки; 
надання консультаційних 
послуг експертів 
страхування здійснюють 
також приватні страхові 
компанії.  

 відновлення репутації 
компанії та компенсація 
збитків через втрачених 
клієнтів; 
 оплата штрафів та 
цивільних санкцій; 
 врегулювання 
випадків 
кібервимагання, 
кібершантажу;  
 антикризове 
управління та послуги, 
консультації експертів; 
інші поточні витрати. 
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санкцій через таке порушення, недоотримання доходу у зв’язку з перериванням 
роботи компанії, пошкодження ІТ-інфраструктури компанії тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3.  Проблеми, що стримують розвиток кіберстрахування, та шляхи їх 
вирішення 

Джерело:складено автором на основі [5]. 
 
 

Проведений аналіз свідчить, що на сьогодні у страхових системах 
окремих розвинених країн страхування кіберризиків вже набуло поширення. В 
даних системах кіберстрахування, хоч ще і невелике за обсягом, але 
швидкозростаюче. 

Основними факторами, що обумовлюють необхідність впровадження та 
поширення кіберстрахування в страхових системах країн, виступають 
посилення кількості, частоти та сили впливу інцидентів витоку конфіденційної 
інформації, а основними передумовами такого впровадження є наявність 
законодавства, що вимагає обов’язкового повідомлення про витік цих даних. 
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РИЗИКИ ПЕВНИХ СТАДІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

 

РИСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ В 

УКРАИНЕ 
 

RISKS SPECIFIC STAGES OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY OF TELECOMMUNICATION COMPANIES IN UKRAINE 

 

Анотація. У статті обґрунтовується те, що в сучасних умовах великого значення 
набуває проблема соціальної відповідальності компаній і необхідно проаналізувати всі 
стадії, напрямки розвитку і ризики соціальної відповідальності. Також обґрунтовуються 
ризики соціальної відповідальності, а саме: правові, політичні, економічні, екологічні, 
соціально-трудові.  

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна відповідальність, 
соціально-відповідальну поведінку компаній. 

 

Аннотация. В статье обосновывается то, что в современных условиях большое 
значение приобретает проблема социальной ответственности компаний и необходимо 
проанализировать все стадии, направления развития и риски социальной ответственности. 
Также обосновываются риски социальной ответственности, а именно: правовые, 
политические, экономические, экологические, социально-трудовые.  

Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная ответственность, 
социально-ответственное поведение компаний.  

 

Abstract. The article proves that in modern conditions the importance of corporate social 
responsibility and the need to perform all the stages, trends of development and risks of social 
responsibility. Also justify the risks of social responsibility, namely legal, political, economic, 
environmental, social and labor.  

Key words: social responsibility, corporate responsibility, socially responsible behavior of 
companies. 
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Постановка проблеми. Останнім часом в Україні аналізуються проблеми 
соціально-відповідальної поведінки компаній, його ролі в розвитку країни, 
ефективності взаємодії з місцевим співтовариством.  

У науковій літературі, як відомо, одним з перших спробу сформулювати 
поняття «соціальна відповідальність бізнесу» зробив дослідникблагов Ю.Е.,  
автор сформулював ряд положень, що визначають межі й напрямки дискусій з 
проблем соціальної відповідальності компаній. На його думку, «до зобов'язань 
бізнесменів відноситься слідування політиці, прийняття таких рішень, які є 
бажаними в плані цілей і цінностей усього суспільства». В даному розумінні 
соціальної відповідальності бізнесу основним суб'єктом соціально 
відповідальної поведінки виступає підприємець, бізнесмен, фізична особа. 
Соціальна відповідальність персоніфікована і, отже, в першу чергу, 
визначається особистісними якостями підприємця і цінностями, яких він 
дотримується [1, c. 13]. 

У 80-90-х роках XX століття виникла нова хвиля інтересу до проблеми 
соціально відповідальної поведінки компаній. У цей період формується так 
званий триєдиний підхід до розуміння змісту соціальної відповідальності 
бізнесу. Прихильники цього підходу дотримуються точки зору, згідно з якою 
соціальна відповідальність передбачає відповідальна поведінка компанії в 
трьох сферах – економічної, екологічної та соціальної. Поряд з цим звертає на 
себе увагу і зміщення акцентів у дослідженнях в бік вивчення: взаємовідносин 
компанії з зацікавленими сторонами; механізмів реалізації корпоративної 
соціальної відповідальності; впливу соціально відповідальної поведінки 
компанії на її основну діяльність, конкурентоспроможність і зростання 
капіталізації. Це, в свою чергу, свідчить про те, що дослідження набувають 
більш виражений прикладний характер. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним аспектам 
корпоративної соціальної відповідальності присвячені праці таких вітчизняних 
та закордонних науковців, як Р. Барт, Г. Боуен, Ю. Благов, О. Бринцева, Д. 
Віндзор, Л. Грицина, О. Грішнова, К. Девіс, А. Керол, А. Колот, Ф. Котлер, Р. 
Краплич, Н. Кричевський, І. Петрова, Х. Фітч, М. Фрідмен, І. Шейко та ін.  

У той же час відсутні дослідження впливу чинників КСВ на економічні 
ризики підприємства та визначення місця і ролі інструментарію КСВ у системі 
економічних ризиків, хоча сучасні зміни економічного середовища та 
функціонування вітчизняних підприємств вимагають нових, соціально 
орієнтованих підходів до формування та підтримання їх економічної безпеки. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В Україні 
багато компаній стали займатися благодійністю, соціальними питаннями і 
поліпшенням іміджу. Західні і російські компанії, підтримуючи позитивний 
імідж, прагнуть формулювати стратегічні цілі, реалізовувати тактику соціально 
відповідальної поведінки. У цих умовах соціально відповідальна поведінка – 
важливий аргумент у конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. 

Великий інтерес до проблеми соціальної відповідальності пояснюється 
низкою обставин, зокрема: недостатністю у держави власних ресурсів для 
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проведення повноцінної соціальної політики, вступом відносин держави і 
бізнесу в нову фазу розвитку – партнерства і співпраці, а також впливом 
наростаючого процесу глобалізації. Вдосконалення етики бізнесу, розширення 
корпоративної соціальної відповідальності сприяють зміні негативного 
ставлення громадськості, інвесторів, споживачів до бізнесу, ніж на сучасному 
етапі потребують українські компанії [3, с. 7]. 

В розвитку соціальної відповідальності українських компаній у 
пострадянський період можна виділити три етапи [4, c. 26].  

1. 1991-1998 рр. Особливістю цього етапу стала реструктуризація 
соціальної інфраструктури компаній в процесі приватизації. Українські 
компанії, створені на основі радянських підприємств, успадкували знаходилися 
об'єкти соціальної інфраструктури були поставлені перед необхідністю 
відновити дореформений рівень, або звільнитися від цього тягаря шляхом 
продажу непрофільних активів. Аналогічним чином з радянського минулого 
запозичена практика соціальної підтримки та охорони здоров'я працівників та 
пенсіонерів підприємств, що становить одну з головних статей соціальних 
інвестицій і компенсує недоліки соціального захисту. 

2. 1999-2002 рр. – формування уявлень про корпоративної соціальної 
відповідальності у діловому середовищі і суспільстві в цілому.  

3. З 2003 р. українське ділове співтовариство публічно заявив про своє 
прагнення бути соціально відповідальним. Виділяють кілька рівнів соціальної 
відповідальності бізнесу [4, с. 23]:  

1) базовий рівень передбачає дотримання законів, правил, стандартів у 
взаємовідносинах з державою, покупцями, партнерами по бізнесу;  

2) другий рівень пов'язаний з розвитком партнерських 
внутрішньофірмових відносин з працівниками (підвищення кваліфікації, 
поліпшення умов праці, пенсійного забезпечення, страхування працівників і 
членів їхніх сімей); 

3) третій рівень передбачає здійснення благодійних, соціальних, 
інвестиційних проектів за межами компанії, тобто фактично участь бізнесу в 
розробці й здійсненні соціально-економічної політики в країні.  

Мета статті. Звертає на себе увагу те, що представники різних 
зацікавлених сторін по-різному розуміють соціальну відповідальність бізнесу, 
природу, причини, мети соціально відповідальної поведінки компаній. 
Дослідження, що проводилися в Україні в останні кілька років, свідчать про те, 
що існують певні розбіжності у поглядах на зміст і межі соціальної 
відповідальності між суспільством, бізнесом і владою. 

Існує точка зору, згідно з якою соціальна відповідальність бізнесу може 
бути зведена до благодійності, в традиційному розумінні цього явища. 
Благодійність сприймається як етично необхідний елемент ділового життя. 
Даний підхід до розуміння соціальної відповідальності можна охарактеризувати 
як традиційний. У цьому випадку дискусія зводиться до з'ясування питань про 
те, чи може благодійність бути поставлено в обов'язок бізнесу або повинна 
носити виключно добровільний характер; в яких сферах і формах здійснювати 
благодійну діяльність? 
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У цьому випадку соціальна відповідальність проявляється у виробництві 
якісних товарів і послуг, сплату податків, створення робочих місць, гідної 
оплати праці персоналу компанії, підтримки власної соціальної інфраструктури. 
На практиці цей підхід, як правило, означає обмеження простору соціальної 
відповідальності рамками внутрішньої соціальної політики. При цьому 
виникають соціальні ризики впровадження корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ). 

Стратегічний підхід передбачає розширення меж соціальної 
відповідальності за рамки вирішення короткострокових, внутрішніх для 
компанії виробничих і соціальних завдань; означає діяльність, спрямовану на 
вирішення соціальних, екологічних та економічних проблем, як внутрішніх для 
компанії, так і зовнішні, що роблять вплив на основну діяльність компанії, 
відповідно до її стратегічними інтересами, в цілях підвищення стійкості бізнесу 
в довгостроковій перспективі [3, с. 95]. 

Прихильники інтегрованого підходу розглядають соціальну 
відповідальність компанії як: усвідомлену необхідність; відповідь на системні 
виклики; спосіб спільно з державою і суспільством мінімізувати економічні, 
соціальні, екологічні ризики; умова підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності бізнесу; нарешті, як умова побудови громадянського суспільства і 
соціальної держави. Якщо товариство відмовляється від розвитку соціальної 
відповідальності компаній, то виникають політичні і правові ризики, пов'язані з 
нерозумінням ролі КСВ в економіці країни. 

Н. Лапіна виділяє три стратегії внутрішньої соціальної відповідальності, 
характерні для українських підприємств [2, с. 32-33].  

1. Стратегія надання пакету соціальних компенсацій (15% учасників 
дослідження) - надання не тільки заробітної плати, але й соціальних виплат 
(лікування, відпочинок, путівки в дитячі оздоровчі заклади). Розмір і склад 
пакету можуть розрізнятися по галузях, фінансовим можливостям підприємств і 
категоріями персоналу. Дана стратегія рятує підприємство від необхідності 
утримувати власну соціальну інфраструктуру. 

2. Стратегія підтримки соціальної інфраструктури (25% опитаних) - 
збереження деяких елементів соціальної інфраструктури, наприклад будинок 
культури, табір, дитячий садок, медичний пункт, спортивна база. Реалізація 
стратегії вимагає великих витрат, у той час як власники хочуть позбутися від 
непрофільних активів. В результаті керівник підприємства змушений постійно 
згладжувати протиріччя між інтересами власників і персоналу.  

У той же час дана стратегія забезпечує зміцнення позитивної репутації, 
сприятливе ставлення працівників і влади, вкладення в людський капітал. Ці 
заходи допоможуть уникнути соціально-трудових ризиків, пов'язаних з 
відтоком кваліфікованих кадрів з компанії, наростання соціальної напруженості 
внаслідок непопулярних рішень щодо персоналу та об'єктів соціальної 
інфраструктури, що в кінцевому результаті може призвести до зниження 
ефективності бізнесу. 
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3. Змішана стратегія (трохи більше половини опитаних) - поєднання 
підтримки соціальної інфраструктури та часткова монетизація соціальних пільг. 
Більшість підприємців дотримуються цієї стратегії з наступних причин:  

- неможливо передати всю соціальну інфраструктуру муніципалітетам з-
за відсутності у них коштів на її утримання;  

- неможливо реалізувати на ринку багато об'єктів соціальної 
інфраструктури;  

- адміністративне протистояння процесу передачі соціальних об'єктів 
підприємств з боку міської влади;  

- традиції, що склалися в трудових колективах, високі очікування 
персоналу і затребуваність соціальних послуг, що надаються підприємствами. 

Результати дослідження. Працюючи в напрямку підвищення соціальної 
відповідальності, компаніям необхідно пам'ятати і враховувати інтереси тих, 
для кого все це робиться, тобто зацікавлених сторін. Вони складаються з 
акціонерів, інвесторів, державних органів, бізнес-партнерів, працівників і 
споживачів. Бажано взаємодія всіх сторін. В ході взаємодії компанія виявляє 
очікування зацікавлених сторін щодо того, як повинна реалізовуватися її 
соціальна відповідальність. Це стає основою для пошуку взаємовигідних 
рішень та врахування інтересів зацікавлених сторін при плануванні подальшої 
діяльності компанії. Якщо цього не відбувається, то можуть виникнути 
економічні ризики. 

Відзначимо ті ключові «правила гри», які повинні регламентувати 
взаємодії між працівниками, роботодавцями і регіональними властями. Вони 
ґрунтуються на моделі взаємовідносин адміністрації регіону, роботодавців і 
працівників [4].  

Дана модель показує, яким чином у сфері соціальної відповідальності 
можна збалансувати інтереси трьох сторін - працівників, роботодавців та 
регіональної адміністрації. Розглянемо досвід Одеської області.  

В Одеській області вибудувана оригінальна модель відносин 
«роботодавець-адміністрація» [4]. Постановою губернатора Одеської області 
визначені:  

- методика оцінки добровільної корпоративної соціальної 
відповідальності організацій; 

- порядок визначення щорічного рейтингу добровільної корпоративної 
соціальної відповідальності організацій.  

Органам місцевого самоврядування області рекомендовано щорічно 
проводити заходи щодо визначення рейтингу добровільної соціальної 
корпоративної відповідальності організацій області.  

Оцінка проводиться за наступними параметрами:  
– загальна й загальноекономічна інформація про підприємство; 
– витрати на вирішення соціальних питань працівників і членів їх сімей в 

організації (в абсолютному виразі і у відсотках від виручки);  
– охорона здоров'я і дотримання здорового способу життя;  
– соціальна підтримка сім'ї і пільги працівникам; – допомога на 

забезпечення працівників житлом;  
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– підтримка працюючих ветеранів; 
– витрати на підготовку кадрів і роботи з персоналом; 
– охорона праці та екологічна безпека;  
– витрати на соціальні програми поза організації (в абсолютному виразі і 

у відсотках від виручки);  
– витрати на реалізацію соціальних програм у рамках двосторонніх угод 

організації і уряду області;  
– витрати на соціальні програми поза організації. 
«Київстар» у 2015 р. вперше у своїй історії отримав рейтинг в області 

корпоративної соціальної відповідальності. Українське Рейтингове Агентство 
«УРА» присвоїло компанії рейтинг АА (s). Згідно шкалі цього агентства, даний 
рівень рейтингу свідчить про те, що компанія володіє високим рівнем 
корпоративної соціальної відповідальності. У компанії сформована діюча 
політика і здійснюється активна діяльність в області КСВ; контроль 
результативності ведеться за основними показниками КСВ, а динаміка даних 
показників – позитивна та стабільна.  

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу – важлива складова в 
роботі компанії «Vodafone». У 2016 р. в компанії була затверджена політика 
благодійної діяльності і прийнятий Кодекс етики. Сформований благодійний 
комітет, завданням якого є створити максимально ефективний, простий і 
прозорий механізм для надання допомоги з боку «Vodafone» тим, хто її дійсно 
потребує. Дана компанія отримала рейтинг АА (s). 

В Українському союзі промисловців і підприємців (РСПП) було 
пораховано, що на сьогоднішній день бізнесу необхідно виділяти не менше 2% 
від вартості реалізованої продукції на вирішення соціальних питань. Це 
критерій методики. Далі цей показник можна збільшити до 2,5 і 4%. Згідно з 
проведеними розрахунками, багато підприємств Одеської області вже 
відповідають цим критерієм і мають дуже хороші показники в області 
соціальної відповідальності. 

Висновки. Отже, з описаної вище багатоланковою моделі соціальної 
відповідальності в Одеській області реалізовано не так вже багато: прийнята 
методика оцінки реалізує спрощену версію нефінансової звітності, а визначення 
рейтингу і подальші заходи є лише частиною повномасштабної політики 
підтримки підприємств у сфері соціальної відповідальності.  

Тим не менш в Одеському регіоні зроблені дуже важливі кроки:  
- досягнутий консенсус бізнесу і влади з приводу важливості виділення 

соціальної відносин в особливу сферу інтересів і піклування;  
- визначені і регламентовані форми співпраці бізнесу і влади у сфері 

соціальної відповідальності;  
- закладена працездатна основа для подальшого розвитку соціальної 

відповідальності в регіоні, оскільки за виміром рівня соціальної 
відповідальності підприємства незмінно слідують більш пильну увагу 
підприємства до соціальних питань і бажання впорядкувати цю сферу у 
відповідності із загальноприйнятими стандартами.  
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Досвід Одеської області показує, що побудова «троїстого союзу» 
працівників, роботодавців і адміністрації - це правильно поставлене питання, 
який може бути послідовно вирішено.  

Таким чином, соціальна відповідальність – це зобов'язання бізнесу 
здійснювати добровільний внесок у розвиток суспільства, включаючи 
соціальну, економічну та екологічну сфери, ухвалене компанією крім того, що 
вимагають закон і економічна ситуація. При цьому соціальна відповідальність - 
це дійсно провідний фактор для розвитку територій присутності компаній. 
Основні вектори соціальних програм компаній, спрямованих на зовнішнє 
спільнота, відображають базові аспекти соціально-економічного розвитку. 
Тому вибудовування механізмів взаємодії компаній і місцевих органів влади 
має бути одним із пріоритетів розвитку соціальної відповідальності на 
локальному рівні. Соціально відповідальна поведінка компаній може стати 
рушійною силою соціально-економічного розвитку регіону і Україні в цілому. 

 

Бібліографічні посилання: 
1. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции 

[Текст] / Ю.Е. Благов – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 234 с. 
2. Лапина Н. Социальная ответственность бизнеса// Мировая экономика и 

международные отношения. - 2006. - № 6. - С. 31-38.  
3. Орлов П. Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та 

конкурентоспроможності продукції [Текст] / П. Орлов. // Маркетинг в Україні – 2010, 
№ 2. – С. 20-28.  

4. Садова У.Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи 
розвитку [Текст]: моногр. / У.Я. Садова — Львів: ІРД НАН України, 2005. — 408 с. 
 

List of references: 
1. Blagov Yu. e. Corporate social responsibility: evolution of a concept [Text] / Yu. e. Blagov 

– SPb: Publishing house "graduate school of management", 2010. – 234 p. 
2. Lapina N. The social responsibility of business// World economy and international relations. 

- 2006. - No. 6. - S. 31-38.  
3. Orlov P. problems of increase of social responsibility of marketing and competitiveness of 

products [Text] / P. Orlov. // Marketing in Ukraine 2010, № 2. – S. 20-28.  
4. Garden W. J. Social policy in Ukraine: regional studies and prospects of development 

[Text]: monograph. / W. Y. Sadovy, Lviv: IRR of NAS of Ukraine, 2005. — 408 p. 
 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 12 125

УДК 339.137.2:65.012.2 
JEL Classification: O21 

Соколова Л.В., 
 доктор экономических наук, профессор 

Верясова Г.М., 
 старший преподаватель 

Соколов О.Є. 
соискатель 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
 

Sokolova L.V., 
Doctor of Economic Sciences, Professor  

Veriasova G.M., 
 Senior Lecturer 
Sokolov O.Y. 
PhD Candidate  

Kharkiv national University of Radioelectronics 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENTERPRISE’S 
COMPETITIVE POTENTIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT   

 

В условиях рыночной экономики актуализируются вопросы более тщательного 
изучения конкурентного потенциала субъектов хозяйствования в направлении исследования 
научных аспектов управления его развитием. В статье рассматриваются аспекты 
формирования научного видения решения проблемы создания теоретико-методологического 
базиса управления развитием конкурентного потенциала промышленного предприятия в 
условиях нестабильности его бизнес-среды. 

Ключевые слова: предприятие, конкурентный потенциал, управление развитием, 
бизнес-среда, внутренняя среда. 

 

Under market economy questions about more thorough study of agents of economic 
management competitive potential in the direction of scientific aspects of its management are 
actualized. This article discusses aspects of the formation of the scientific vision of solving the 
problem of creating theoretical and methodological basis of the competitive potential development 
of an industrial enterprise management in the conditions of its business environment instability. 

Key words: enterprise, competitive potential, development management, business 
environment, internal environment. 

 

Постановка проблемы. Современное экономическое развитие страны 
свидетельствует о необходимости использования новых теоретических 
подходов, прикладного инструментария, позволяющих промышленным 
предприятиям эффективно преодолевать неопределенность, волатильность и 
вариативность динамичной бизнес-среды, своевременно осуществлять 
адаптацию к ее стремительным вызовам, нивелировать негативное воздействие 
ее факторов [5, 14, 17]. В настоящее время необходимость исследования 
теоретико-методологических аспектов формирования конкурентного 
потенциала предприятия становится все более актуальной научной задачей, 
поскольку умение оценить основные составляющие конкурентного потенциала 
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и степень их развития в условиях функционирования на рынке конкретного 
промышленного предприятия позволяет определять будущие направления его 
развития и обеспечивать повышение уровня его конкурентоспособности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в 
исследование вышеуказанной проблемы внесли многие отечественные и 
зарубежные ученые. Вопросы формирования и оценки потенциала предприятия 
освещены в публикациях Н. С. Краснокутской [12], О. С. Федонина, И. М. 
Репиной, О. И. Олексюк [20], О. К. Добыкиной, В. С. Рыжикова, С. В. 
Касьянюка [7], О. Е. Кузьмина, М. Р., Тимощука, Р. В. Фещур [13] и многих 
других. Проблемы управления потенциалом предприятия представлены в 
работах таких ученых, как И. З. Должанская, Т. О. Загорная, О. О. Удалых [8], 
В. И.  Хомяков, И. В. Бакум [21], А. Э. Воронкова [6] и других. Отдельные 
теоретические вопросы, связанные с проблематикой конкурентного потенциала 
предприятия, рассмотрены в публикациях М. В. Лисенкова [14], И. А. 
Войцеховской [5], Д. В. Ерохина, Д. В. Галушко [9], Р. А. Толпежникова [19], 
О. Е. Бабиной [4] и других. 

В результате анализа литературных источников по проблеме 
исследования можно сделать вывод о том, что не существует единой 
теоретической основы, методологического базиса управлением развития 
конкурентного потенциала  промышленного предприятия, что и обусловило 
возможность и необходимость дальнейшего научного поиска по данному 
направлению. 

Целью исследования является формирование научного видения решения 
проблемы создания теоретико-методологического базиса управления развитием 
конкурентного потенциала промышленного предприятия в условиях 
нестабильности его бизнес-среды. 

Материалы исследования. В современных условиях возрастающего 
уровня конкурентной борьбы вопросам развития конкурентного потенциала 
уделяется все больше внимания. Прежде всего, это связано с тем, что 
конкурентный потенциал является базой, на основе которой любое предприятие 
способно не только сохранить запланированный уровень 
конкурентоспособности, но и обеспечить его рост в перспективе.  

Активизация использования потенциальных возможностей предприятия, 
то есть его потенциала, должна базироваться на качественном научно-
методологическом базисе. Это обусловливает необходимость обновления базы 
знаний по направлению управления развитием конкурентного потенциала 
предприятия в неопределенной, меняющейся бизнес-среде. 

Промышленные предприятия в настоящее время функционируют в 
условиях нестабильного (volatile), неопределенного (uncertain), сложного 
(complex), неоднозначного (ambiguous) мира, который получил название 
VUCA-world, или VUCA-мир [1]. Бизнес-среду предприятия определим как 
совокупность внешних факторов, элементов инфраструктуры, субъектов рынка 
и сил, которые благоприятно или неблагоприятно влияют на возможности 
предприятия успешно функционировать на рынке [17, с. 77].  На рис. 1 
показана взаимосвязь внутренней и бизнес-среды предприятия.  
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        Совокупность  ресурсов 

Внутрифирменный  
менеджмент 

 
Рис. 1. Взаимосвязь внутренней и  бизнес-среды предприятия 

Источник: авторская разработка с учетом [17, с. 79] 
 

При этом внутреннюю среду предприятия с учетом [11, с. 141-143] 
определим как совокупность активных субъектов, ресурсов и сил, действующих 
внутри  субъекта хозяйствования. Для эффективного функционирования и 
обеспечения конкурентоспособности предприятий в таких условиях 
необходимо качественно развивать материально-технические, структурно-
функциональные, социально-трудовые и другие элементы конкурентного 
потенциала каждого предприятия. Это обусловливает исключительное 
внимание руководителей предпринимательских структур к эффективному 
управлению технологическими и организационными изменениями, к 
алгоритмам определения и использования их потенциальных социально-
экономических возможностей, а внимание сообщества ученых, – к 
методологическому обеспечению процесса управления развитием потенциала 
предприятий. 

Высокая степень изменчивости факторов, влияющих на развитие 
предприятия – открытой сложной организационно-экономической системы, 
обусловливает необходимость рассмотрения наиболее существенных 
результатов исследования генезиса базовой категории «потенциал 
предприятия», а именно:  

- 1984 г., Шевченко Д. К. считает, что производственный потенциал – это 
совокупность производственных ресурсов, объединенных в процессе 
производства и имеющих определенные потенциальные возможности  в сфере 
производства материальных благ и услуг [22]; 
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- 1989 г., Авдеенко В. Н., Котлов В. А. определяют производственный 
потенциал предприятия как сложную систему ресурсов производства, 
находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости [2]; 

- 1998 г., Репина И. Г. – предпринимательский потенциал рассматривает 
как совокупность ресурсов (трудовых, материальных, технических, 
финансовых, инновационных и др.), навыков и возможностей руководителей, 
специалистов и других категорий персонала по выработке товаров, оказанию 
услуг осуществлению работ, получению максимального дохода (прибыли) и 
обеспечению устойчивого функционирования и развития предприятия» [20]; 

- 2005 г., Краснокутская Н. С. считает, что потенциал предприятия – это 
возможности системы ресурсов и компетенций предприятия создавать 
результат для заинтересованных лиц посредством реализации бизнес-процессов 
[12]; 

- 2011 г., Толпежников Р. А. рассматривает бизнес-потенциал как  
возможность носителя потенциала превращать факторы успеха в конечный 
результат – создание нового потенциала и превращение существующих 
факторов успеха в факторы успеха будущего через реализацию проактивных 
целей» [19]; 

- 2011 г., Аренков И. А., Салихова Я. Ю., Гаврилова М. А. определяют 
конкурентный потенциал через конкурентные возможности, в основе которых 
лежат материальные и нематериальные ресурсы компании [3]. 

В современной трактовке «потенциал предприятия – это совокупность 
находящихся в распоряжении предприятия стратегических ресурсов, имеющих 
определяющее значение для возможностей и границ функционирования 
предприятия в тех или иных условиях». При этом конкурентный потенциал 
предприятия представляет собой «системное образование ресурсов, которое 
характеризуется соответствующими количественными и качественными 
показателями (параметрами) и отражает возможности активного, 
динамического саморазвития в процессе целенаправленной деятельности в 
условиях быстро изменяющейся внешней среды» [15]. 

Исследование понятия конкурентного потенциала позволяет  выделить, 
согласно [3], ряд его существенных признаков, а именно: а) наличие и 
доступность ресурсной составляющей, являющейся основой для формирования 
потенциала предприятия; б) наличие инструментов по превращению 
потенциала в фактор действительной конкуренции; в) сравнительный анализ 
потенциалов предприятий-конкурентов на рынке;  г) оперативность учета 
влияния дестабилизирующих факторов бизнес-среды и, как следствие, 
способность предприятия мобильно адаптироваться к этим возмущениям 
рынка; д) существование взаимосвязи конкурентного потенциала и 
конкурентоспособности промышленного предприятия.  

Можно утверждать, что конкурентный потенциал предприятия 
представляет собой его внутренние и внешние конкурентные возможности, 
которые позволяют предприятию на основе рационального/оптимального 
использования совокупности ресурсов вести на рынке эффективную борьбу с 
конкурентами путем формирования своих конкурентных преимуществ. При 
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этом нельзя не согласиться с тем, что конкурентное преимущество предприятия 
является причиной, конкурентоспособность предприятия – следствием, а 
конкурентный потенциал предприятия образует основу обеспечения победы в 
конкурентной борьбе за предпочтения потребителя.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что наблюдается 
переход от трактовки потенциала предприятия как совокупности определенных 
его средств до восприятия потенциала как возможности превращения 
существующих факторов успеха в будущие через реализацию проактивных 
целей. При этом понятие «потенциал» трансформируется в более актуальное на 
сегодняшний день понятие – «конкурентный, бизнес-потенциал». Это 
обусловлено  тем, что обеспечение эффективного функционирования и 
успешного развития промышленных предприятий в современных условиях 
хозяйствования требует применения соответствующего подхода и 
методического инструментария к формированию конкурентных стратегий, 
выявлению их конкурентных преимуществ. Как следствие, возрастает роль и 
значимость конкурентного потенциала в деятельности каждого предприятия, 
что требует более пристального внимания ученых к изучению теоретико-
методологических аспектов системно-целостного познания процесса 
управления развитием потенциала предприятия (ПП).  

Методологической основой исследования процессов управления 
предприятием, характерных для экономики современного периода, является 
диалектика, которая согласно [16, с. 154] представляет «процесс развития чего-
либо во всем многообразии его форм и во всей его противоречивости». Ученый 
Ю. П. Сурмин в своей работе [18, с. 23-24] рассматривает методологию как 
специфическую систему, которая включает в себя принципы, категории, 
теории, парадигмы и методы, которые имеют специфическое целевое 
назначение. Таким образом, можно считать, что методологическая функция 
диалектики познания процесса управления развитием конкурентного 
потенциала предприятия реализуется через систему категорий, принципов и 
законов, как необходимых элементов системно-целостного познания и 
воспроизведения объективной реальности в сфере научного мышления.  

Теоретический базис изучения процесса управления развитием ПП с 
точки зрения авторов можно представить в виде  взаимосвязанной 
совокупности базовых категорий и соответствующих понятий, которые 
представлены на рис. 2. 

Категория – предельно общее понятие, выражающее наиболее 
существенные отношения [10]. Аристотель рассматривал такие 10 категорий: 
сущность, количество, качество, время, пространство, состояние, действие, 
обладание, претерпевание. Гегель считал, что категориями являются: сущность, 
количество, качество, субъект, объект, мера, явление, действительность, идея. 
Основными категориями в рамках исследуемого вопроса являются такие, как: 
управление, потенциал, конкурентный потенциал, предприятие, развитие. 

Конкретные научные методы,  основываясь на материалистической 
диалектике, выполняют методологические функции. Организация управления 
процессом развития конкурентного потенциала предприятия реализуется через 
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систему, отвечающую определенной исторической эпохе с присущими ей 
формами, методами, средствами. 

Методологические предпосылки создания системы управления процессом 
развития конкурентного потенциала предприятий в условиях неопределенности 
бизнес-среды опираются на общие принципы и опыт планирования, известные 
подходы к синтезу систем, теорию управления адаптивными системами, общую 
теорию систем, алгоритмы адаптации [17, с. 209-211].  

Трудности анализа и синтеза такого сложного объекта исследования как 
предприятие с его внешней и внутренней средой, проблемами адаптации, 
привели к необходимости разработки специального теоретического подхода, 
основными понятиями которого являются: система конкурентного потенциала 
предприятия, ее структура, иерархия, организация, свойства.  

 

 
 

Рис. 2. Теоретический базис формирования понятия  «управление 
развитием конкурентного потенциала предприятия»  

Источник: авторская разработка 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ – УР КПП: деятельность, направленная  на обеспечение 

конкурентного положения предприятия на рынках сбыта, становление и развитие 
рыночных отношений между предприятием – субъектом рынка и его бизнес-

средой, формирование соответствующей организационной структуры управления 

Предприятие: самостоятельный субъект хозяйствования, созданный для    
удовлетворения общественных и личных потребностей путем систематического 
осуществления различных видов деятельности, согласно законодательству страны

Управление: 
 

систематическое 
воздействие на объект с 
целью обеспечения его 
жизнедеятельности, 

согласованности работы и 
достижения конечного 

результата 
 

Развитие: 
 

необратимое, направленное, 
закономерное изменение 

 материальных и идеальных 
объектов  

 

Потенциал:  
 

возможности системы 
ресурсов и компетенций  
создавать результат для 
заинтересованных лиц 
посредством реализации 

бизнес-процессов 
 

Система конкурентного 
потенциала предприятия: 
совокупность качественно 
определенных элементов, 
выполняющих функцию 
обеспечения развития и 
конкурентоспособности 

предприятия, между которыми 
существует закономерная связь 

или взаимодействие 

Виды потенциала 
предприятия: 

 экономический, целевой, 
интеллектуальный, 
природно-ресурсный, 
конкурентный, научно-
технический, кадровый, 
производственный, 
информационный, 
организационный,  

социальный, финансовый, 
инфраструктурный, 

инновационный, рыночный, 
маркетинговый, творческий 

Возможности 
(основные 

потенциалы) 
предприятия: 
маркетинговые, 
производственно-
технологические, 

финансово-
экономические, 
ресурсные, 

интеллектуальные, 
инновационные,  

рыночные 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 12 131

При этом общая теория систем дает возможность обеспечить единую 
формально-методологическую базу исследования, поскольку она построена на 
основе общенаучного понятия «система», охватывает все специализированные 
теории систем, широко использует методы аналогии и моделирования.  

Выводы. Таким образом, в современных весьма нестабильных условиях 
хозяйствования решение проблемы повышения эффективности 
функционирования промышленных предприятий определяется результативным 
использованием их конкурентного потенциала.  

Необходимость обновления базы знаний в области теории управления в 
современных условиях изменчивости, неопределенности, вариативности 
влияния факторов бизнес-среды на рыночную деятельность промышленных 
предприятий обусловливает актуальность и целесообразность проведения 
анализа существующего методологического фундамента управления развитием 
конкурентного потенциала предприятий для последующей разработки как 
теоретического базиса, так и методического обеспечения исследуемого 
процесса с целью применения результатов как в научном, так и в практическом 
аспектах жизнедеятельности субъектов рыночных отношений.  
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BENCHMARKING AS A TOOL TO INCREASE EFFICIENCY AND 
COMPETITIVENESS OF THE ORGANISATIONS 

 

The benchmarking is one of the best management tools to determine whether the 
organization effectively performs specific functions and activities. Through it, the managers are 
able to determine which the best practices are, to prioritize opportunities for improvement and to 
increase labor productivity. This is the reason why the benchmarking can be used in many 
companies as a tool to increase efficiency and gain a competitive advantage. The purpose of this 
article is to characterize the importance of the benchmarking as a tool for amplifying the efficiency 
and competitiveness of the modern organizations. 

Keywords: benchmarking, organizations, methodologies, best practices 
 

Introduction 
A lot of business organizations are searching for innovative ways to improve 

their efficiency and to maintain competitive advantage. This requires the 
development of various techniques for sophistication of their activities. In this line of 
thought, the benchmarking appears as a tool to improve productivity and 
competitiveness of the organizations. It is viewed as a process by which the 
companies evaluate their products, services and practices against those of their direct 
competitors or other organizations recognized as leaders in their industry. 

The benchmarking is one of the best management tools to determine whether 
the organization effectively performs specific functions and activities. Through it, the 
managers are able to determine which the best practices are, to prioritize 
opportunities for improvement and to increase labor productivity. This is the reason 
why the benchmarking can be used in many companies as a tool to increase 
efficiency and gain a competitive advantage. 

The purpose of this article is to characterize the importance of the 
benchmarking as a tool for amplifying the efficiency and competitiveness of the 
modern organizations. 

 

Benchmarking as a Management Tool 
As a management tool, the benchmarking is a systematic activity aimed at 

searching, evaluation and exploration of best practices, regardless of their size, 
business sector and geographic specifications. From this standpoint, the 
benchmarking can be regarded as a special kind of art which helps reveal the 
strongest points of the competing companies in order to study, comprehend and 
improve their methods of work. 

According to Mayle et al [11] and Zairi [17], the most common application of 
the benchmarking is seen: when measuring effectiveness; when making comparisons 
to identify gaps in the type of performance; in positioning the organization as 
compared to other organizations; in the search for areas of improvement within the 
organization; in setting targets for improvement. 
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In his work Watson [15] argues that the benchmarking is essentially a 
comparison of indicators to measure the effectiveness between two organizations. 
The specific objective of the benchmarking is the awareness of the causes which lead 
to differences in performance, and the way in which greater efficiency is achievable. 
Therefore, the benchmarking process always ends with two output result categories: 

a) of measurements of standards/ references (benchmarks); 
b) of the factors contributing to the success of the so-called catalysts of 

success, which are the practices and processes leading to higher levels of efficiency. 
For the ideologist of the benchmarking, Dr. Robert Camp, the benchmarks can 

be: 
1) descriptive–the ones which describe best practices 
2) quantitative – those which measure the achieved results against the 

objectives. 
It is of utter importance to note that the benchmark, although showing the 

parameters of the effectiveness, differs from them, or i.e. it /the benchmark/ is a 
pattern, standard, model. Rainey, H. G. [12] claims that reaching the goal of the 
organization is the result of a consistent series of actions where the standard or set of 
standards help in the recognition of the cause-and-effect link. The recognition of this 
relationship happens through a combination of: 

- the organization's goals with the changes observed in the external 
environment; 

- the workers with the targets; 
- the measurement of the processes with the goals. 
Medori&Steeple high light that, in order for the measurement in benchmarking 

to make sense, it will have to be compared with a reference value - a benchmark. This 
value can be determined by the organization itself and to be applied equally, to the 
future performance (from the internal environment), and to the data from another 
organization (the external environment). 

From the above exposed, we can conclude that the difference between the 
benchmarking and the benchmark can be summarized with the following: the 
Benchmark is operational metrics which sets the possibly achievable level of 
improvement in any system or practice, while the Benchmarking is a tool for 
process management, which helps organizations discover and comprehend best 
operational practices. [2] 

 

The Search for Best Practices by the Implementation of a Systematic Process 
A major element in the definitions and descriptions of the benchmarking is the 

concept of "best practices". The definition which enjoys the greatest popularity is 
based on the original wording of  Dr. R. Camp. He is the author of the first book on 
benchmarking, in which he describes the function of the benchmarking tool as 
follows: "... the search for industry best practices that lead to superior performance" 
[3]. The author argues that improvement can be achieved only as a result of the 
introduction of changes in the methods or practices applied in a given organization. 
For R. Camp, the benchmarking is the process of goal setting, while the 
measurements used in the process of its implementation arise as a result of its 
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understanding and awareness of the practices identified as "best". According to him, 
"best" are those practices, which result from the implementation of the benchmarking 
and lead the companies to excellent productivity. 

In the same context, Davies&Kochhar [5], while studying the benchmarking, 
conclude that the practical application of "best practices" is used to refer to those 
which can aid: 

• organizations with low productivity - to increase their efficiency to an 
intermediate level; 

• organizations with an average productivity - to improve and reach the level 
of high efficiency; 

• organizations with high efficiency - to retain its high performance and to 
strive for further improvement. 

The authors find that the best practices are directly related to the environment 
in which they are applied: 
 Sector/ industry to which the organization applying them belongs; 
 Relations/ connectivity of the best practices with other processes which support 

them. 
In his report in 1993, APQC [1] indicates that the organizations which 

implement the benchmarking are seeking for solutions with the greatest positive 
effect on their functioning, and are satisfied if this search leads to innovative 
practices, which to improve the overall functioning of the organization. 

The identification of the critical performance indicators or the critical 
success factors in the organization’s activity, and their comparison with similar 
performance parameters of the best organizations, form the basis for benchmarking. 
This, in its essence, is a tool to assess and increase efficiency, which is achieved by 
comparing with other organizations, recognized as role models in their field. By the 
application of benchmarking, the company is able to compare, on an ongoing basis, 
the processes, products or services with those of the best organizations. This 
comparative analysis allows the calculation of the difference between the levels of 
efficiency of the organization and the improved levels observed in other companies. 
However, the full definition of benchmarking does not end with the comparison 
process. It also includes research on the best practices, the adoption of new ideas, and 
the rapid and effective transformation of the organization in the best possible such. 
The benchmarking standardizes the method by which the best practices can be 
institutionalized in the organization in which they apply. For this reason, the 
benchmarking should be recognized in the organizations applying it as a tool for 
continuous improvement. 

The benchmarking is not an ordinary attempt to create a stable performance, 
but a process of detection of the critical success factors and of development of an 
appropriate system for their achievement. In his studies of the different applications 
of the benchmarking, Grayson, C. J. defines it as "continuous comparison of 
processes which we compare with the best such, both inside and outside our industry, 
within and outside the country" [7]. According to the author, this determines the 
implementation of the benchmarking process as a combination of three basic steps: 

- we learn how the others perform the process which we study; 
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- we adapt the process in our own environment; 
- we act similarly so that we acquire the capability and the ability to reach and 

outdo the best. 
 In their publications from 2001, Walgenbach&Hegele attempt to correlate the 

benchmarking to the theory of scientific management. They conclude that the 
benchmarking can replace general organizational principles for describing specific 
method, by having the advantage of flexibility. Despite the criticism of the authors 
towards the benchmarking, they note that it can be applied in any organizational 
structure, as long as it is deemed appropriate by the participants. Because it does not 
set specific conditions regarding the structure of the organization, the benchmarking 
has the potential to be used as an instrument aimed at the source of the problem. 

 

Acquisition of Knowledge and Innovation 
Apart from being a method for detecting and understanding the practices 

required to achieve new goals, Voss et al [14] have described the benchmarking as a 
method of acquiring knowledge, and thus combining it with the learning ability of the 
organizations. A number of other authors also acknowledge the benchmarking as an 
important tool for acquiring knowledge and as a major component of the so called 
"learning organizations" [13,6,15,2]. 

Kouzmin et al [9] define the benchmarking as a "learning strategy", and 
according to Love, L.L&Dale, B.G.[10], this is "an opportunity to learn from the 
experience of others." The close connection of the benchmarking with the process of 
learning is emphasized by Hyland&Becket [8]. They state that with regards to 
learning, the benchmarking allows for the participation of a large number of parties. 
Thereby, the possibility of direct and easy acceptance of the emerging changes is 
increased. 

The relationship between the demand for best practices and the learning 
process in the implementation of the benchmarking is described by Zairi&Ahmed 
[18]. The authors associate the benchmarking with the "knowledge management" and 
draw three lines to describe this link: 

• "Best practices" are the source of learning, and therefore of knowledge; 
• The effective knowledge management facilitates the distribution of "best 

practices" and their transformation into routine activities of the organization; 
• The effective management of the knowledge creates new knowledge in the 

organization. 
According to R. Auluc, the benchmarking is a tool which helps the 

organization to acquire orientation towards learning. It helps in implementing a 
systematic approach to problem solving and has a greater commitment to the 
acquired knowledge assessment, than to the methods and practices applied by other 
organizations. In this sense, the benchmarking has to be treated as a process for data 
analyzing. 

The ability to develop a culture of learning, exceeding the existing best 
practices and transforming itself in developing new ideas and processes to improve 
efficiency and quality, represents a major challenge for the organizations applying 
benchmarking. And from this standpoint, the training of the organizations becomes a 
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basic parameter or a main ingredient of success for the effective implementation of 
the benchmarking. 

Yasin&Zimmerer [16] characterize the benchmarking as a tool for 
innovativeness in the organizations. The authors justify their opinion, arguing that 
knowledge, which is acquired from the experience of others, is not just adoption and 
imitation of practices, but is an innovative adaptation of the collected information. 
Although it includes elements of observation and perception of others’ ideas, the 
benchmarking should not be treated as a copying. Coping means to apply exactly the 
same process without them being adapted to the needs of the beneficiary 
organizations, which rarely leads to successful results. 

Extending the idea, Davies&Kochhar [4] explain that the expected outcome of 
the application of imitation is equally positioned with the "competitive parity." This is 
not consistent with the objectives of excellence and perfection which characterize the 
benchmarking. The authors argue that the basic principle in its implementation is the 
adaptation of data, which is the main success factor in the acquisition of "competitive 
advantage." As a result from the process of adapting the selected data, an increase in 
the innovativeness of the organization and its ability for creative thinking becomes 
evident. 

 

Conclusion 
Based on the above, we can identify the following main characteristics of the 

benchmarking: 
• The benchmarking is a flexible, continuous, systematic and perfectly 

structured versatile technique for measuring and comparative analysis of products, 
services and practices against those of organizations recognized as "best"; 

• These organizations may have different locations - inside or outside the 
specific industry, within the country or abroad. 

• The main purpose of the benchmarking is the search and identification of 
"best practices". 

• Through the adoption of "best practices", the organization undergoes 
correction or removal of gaps in the productivity in order to achieve high efficiency 
and competitiveness. 

• The benchmarking is a tool for continuous improvement, a tool for evaluating 
and increasing the effectiveness and competitiveness, a process for setting goals, a 
method for knowledge acquiring and creative analysis, a tool for innovation and 
creativity, as well as a means of understanding the organization and its functions. 

• The benchmarking is a process of identification of the critical success factors, 
a factor bringing changes and a process approach to management. 
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РЕОРГАНІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ЮРИДИЧНІ 
АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРИ ТА ПОДАТКОВО-ОБЛІКОВІ НАСЛІДКИ 

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА: ЮРИДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ И НАЛОГОВО-УЧЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

REORGANIZATION OF THE COMPANY: LEGAL ASPECTS OF 
PROCEDURE AND TAX ACCOUNTING CONSEQUENCES 

 

Розглянуто сутність та поняття реорганізації підприємства за видами, виокремлені 
їх спільні та відмінні риси; визначені основні причини реорганізації підприємства, зазначені 
правові особливості та облікові аспекти операцій реорганізації для акціонерних товариств. 

Ключові слова: акціонерне товариство, виділення, злиття, ліквідація, перетворення, 
поглинання, приєднання, реорганізація підприємства.  

 

Рассмотрены сущность и понятие реорганизации предприятия по видам, выделены 
их общие и отличительные черты; определены основные причины реорганизации 
предприятия, отмечены правовые особенности и учетные аспекты операций реорганизации 
для акционерных обществ. 

Ключевые слова: акционерное общество, выделение, слияние, ликвидация, преобразование, 
поглощение, присоединение, реорганизация, предприятия.  

 

The essence and the concept of enterprise reorganization by species, highlighted their 
common and distinctive features; it identified the main reasons for the reorganization of the 
enterprise, especially marked by legal and accounting aspects of the operations concerning the 
reorganization of  the joint-stock companies.  

Key words:  joint-stock company, separation, merger, liquidation, conversion, acquisition, 
amalgamation, reorganization of the company.   

Постановка проблеми. В ринкових умовах, яким притаманні  висока 
невизначеність і нестабільність зовнішнього середовища, часто виникає 
ситуація, коли через певний проміжок часу від започаткування бізнесу 
змінюються критерії, що обумовлювали вибір форми організації бізнесу та 
перспектив його розвитку, що спонукає до проведення реорганізаційних дій. 
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Реорганізація – це ретельний процес, з юридичної точки зору та 
кропіткий – з бухгалтерської, який потребує певних навичок, знань та 
передбачає дотримання досить чіткої послідовності дій, термінів виконання на 
певних етапах реорганізації, порушення яких призводить до ускладнення 
процедури реорганізації, а інколи навіть неможливості її завершення. Тому 
правильно організований процес реорганізації на підприємстві, враховуючи 
особливості організаційно-правових форм є гарантією успішного завершення 
данної процедури та потребує особливої уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реорганізації 
підприємств розглядаються у фундаментальних роботах вітчизняних і 
зарубіжних вчених, зокрема О. Кузьміним, В. Заболотним, Р. Шуляром, 
І.Томашевською, Ю. Бріхгемом щодо злиття підприємств;  С. Голов, В. 
Івашкевич. В. Палій, В. Сопко, С. Хендрікс,  Ч. Хорнрен  щодо питання 
організації процесу та обліку реорганізації; В. Вітушко, С. Пуфінський – процес 
перетворення як форма реорганізації та інші. Водночас, незважаючі на значні 
напрацювання в роботі акцентовано увагу на проблемних питаннях, які 
потребують подальшого розвитку. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Хоча 
реорганізація  як процес є невід`ємною частиною як в національній науці так і в 
практиці, досі в ході її проведення виникає маса питань, пов`язаних з 
організацією самого процесу та відображенням здійснюваних заходів у 
бухгалтерському обліку, зокрема активів і зобов`язань реорганізованих 
підприємств, формування статутного капіталу (особливо для акціонерних 
товариств), складанням фінансової звітності. У зв`язку з вищезазначеним 
обрані питання дослідження є своєчасними та актуальними. 

Метою роботи є розкриття сутності реорганізації підприємств, 
визначення алгоритму її проведення за видами, включаючи рекомендації з 
питань обліку та оподаткування. 

Результати дослідження. Діяльність підприємства будь-якої організаційної 
форми за сучасних умов господарювання вимагає постійного пристосування до 
змін законодавства та потреб цивільного обігу – від заснування юридичної особи, 
його існування та до ліквідації. Не менш важливим є процес реорганізації 
підприємства, з точки зору не тільки подальшого існування суб`єкта 
господарювання, але й визначення юридичної долі її прав та обов`язків. 

Питанню реорганізації та регулювання його процесів приділяється значна 
увага з  боку законодавства. До основних документів, що регулюють дане питання 
слід віднести: Цивільний кодекс України (ст. 104, 109) [7]; Господарський кодекс 
України (ст. 59; ч.1. ст. 106; ч. 4 ст. 105, ч. 2, 3 ст. 107, ч.2 ст. 109) [1]; Податковий 
кодекс України (ст. 98) [2]; закон України про акціонерні товариства (ст. 80-87) [4]; 
закон України про держреєстрацію юридичних осіб (ст. 15-17, ст. 25-27, ч. 2, 3 ст. 
32, ст.34) [5]; закон України про захист економічної конкуренції [6]; порядок 
скасування реєстрації випусків акцій № 737 (р. ІІІ, ІV)  [3]. 

Реорганізація в загальному розумінні – це перебудова, перетворення 
будь-якої установи підприємства, організації, структури управління тощо. 
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З правової точки зору, реорганізації – це припинення діяльності суб`єкта 
господарювання різними шляхами [1]. 

З боку податкового законодавства під реорганізацією розуміється зміна 
його правового статусу, шляхом передачі частини майна платника податків, що 
реорганізується, до статутних фондів інших платників податків, які 
створюються власниками корпоративних прав платника податків, що 
реорганізовується, та внаслідок якого не відбувається ліквідація платника [2]. 

З бухгалтерського боку, реорганізація представляє собою виконання ряду 
процедур: інвентаризацію, складання актів звірки розрахунків з дебіторами та 
кредиторами, складання передавального акту чи розподільчого балансу, 
відображення здійснених операцій на рахунках обліку.  

Тобто реорганізаційний процес представляє собою часткову або повну 
зміну власників корпоративних прав підприємства, зміну організаційно-
правової форми організації бізнесу, можливу ліквідацію окремих структурних 
підрозділів або створення на базі одного підприємства декількох, наслідком 
чого є передача (повна або часткова) або прийнняття (повне або часткове) його 
майна, коштів, прав та обов`язків правонаступником. 

Найчастіше причинами здійснення реорганізації є економічні та фінансові 
фактори (одержання (збільшення) доходів; зменшення  витрат; розширення 
бізнесу; залучення нових інвесторів, переформатування на більш просту та 
економічну форму бізнесу, згортання діяльності, необхідність фінансової 
санації, податкові мотиви), проте не є рідкістю й соціальні та організаційні 
фактори (оптимізація трудових ресурсів, розподіл бізнесу внаслідок 
непорозуміння його власників (акціонерів)). 

Крім того, реорганізація може бути як добровільною (за рішенням 
власників) так і вимушеною (у разі невідповідності вимогам законодавства). 
Проте, існують випадки, коли чинними нормативно-правовими актами 
заборонено проведення реорганізації підприємств [6], як протидія концентрації 
(монополії) певного виду суб`єктів господарювання на певному чи суміжному 
ринку товарів. 

Згідно чинного законодавства існують наступні форми реорганізації 
підприємства: 

- злиття (дві і більше юридичних осіб перетворюються на одну); 
- приєднання (одна або декілька юридичних осіб приєднуються до іншої); 
- поділ (юридична особа ділиться на дві або більше юридичних осіб); 
- виділ (зі складу юридичної особи виділяється одна або декілька, при цьому 

не перестає існувати ні одна з юридичних осіб); 
- перетворення (юридична особа однієї організаційно-правової 

трансформується в іншу форму. 
Зазначені вище форми є основними (загальноприйнятими) для всіх форм 

власності. 
Форма майбутньої реорганізації підприємства визначається насамперед 

причинами та мотивами, що спонукають власників та керівництво підприємства 
до реорганізації. 
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 Проте, не зважаючи на обраний (необхідний) вид реорганізації, 
необхідно забезпечити захист інтересів кредиторів, збалансованість 
правонаступництва між учасниками реорганізації, захист інтересів акціонерів 
товариства (отримання акцій (корпоративних прав); викуп акцій (обов`язковий 
викуп); компенсація збитків).  

Основні характеристики та особливості форм реорганізації наведено в 
таблиці 1. 

Аналізуючі суть видів реорганізації, на наш погляд доцільно зупинитися 
на правонаступництві між учасниками реорганізації.  

Так, правонаступництво в цілому є переходом прав та обов`язків у сукупності 
від реорганізованого підприємства до одного (повне правонаступництво) при 
перетворенні, злитті або приєднанні, або декількох правоприємників (часткове 
правонаступництво) – при виділі, поділі. Причому права переходять незалежно від 
того, виявлені вони були чи ні на момент реорганізації. 

Найчастіше при правонаступництві виникають питання щодо передачі 
майна, зокрема: пропорційність передачі майна; співвідношення активів і 
пасивів; розміри статутних капіталів товариств; склад учасників товариств, 
обсяг прав тощо. 

Щодо останнього чинне законодавство захищає інтереси всіх учасників 
(власників корпоративних прав) реорганізації, зокрема вимагає наявність обсягу прав 
за емісійними цінними паперами не меншим, ніж той, що був до реорганізації [4]. 

Крім того, з правонаступництвом прав до новних влаників, переходять і 
обов`язки «старих». 

Так, товариство, що утворилось внаслідок злиття декількох платників 
податків у єдине набуває усіх прав та обов`язків щодо погашення грошових 
зобов`язань чи податкового боргу всіх платників податків, що об`єдналися. 
Аналогічна ситуація й при перетворенні (зміні організаційно-правової форми) 
товариства та виділі. Тільки в останньому випадку зазначені борги 
розподіляються між новоутвореними платниками податків пропорційно 
часткам балансової вартості майна, отриманого ними у процесі реорганізації. 

Щодо переходу обов`язків внаслідок виділу товариства, така 
реорганізація не тягне за собою розподілу грошових зобов`язань чи 
податкового боргу між існуючим платником та особами, утвореними у процесі 
реорганізації, чи встановлення їх солідарної відповідальності за порушення 
податкового законодавства, за виключенням випадків, що можуть призвести до 
неналежного виконання зазначенних обов`язків. Солідарна або розподільна 
відповідальність може застосовуватися, у разі якщо майно, що реорганізується, 
перебуває у податковій заставі на момент рішення про таку реорганізацію.  

До того ж, реорганізація платника податків не змінює строків погашення 
зазначених зобов`язань та боргів новоствореними платниками податків. Суми 
переплати – підлягають заліку (пропорційно) в рахунок його непогашених 
зобов`язань або податкового боргу за іншими податками. Сума перевищення 
перераховується в розпорядження правонаступників такого платника податків 
пропорційно його частці в майні згідно з розподільчим балансом або 
передаточним актом. 
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Таблиця 1 
Порівняльна таблиця форм реорганізації підприємства* 

 

 
 

 
* Представлена автором 
 

Крім того, неабияку увагу заслуговує сама організація процесу 
реорганізації, виконанню якого передує довга і кропітка робота – від 
погодження плану до опрацювання та реалізації всіх його етапів.  

Алгоритм проведення реорганізації за видами узагальнено на рис. 1. 
Наведений алгоритм розроблений на базі чинного законодавства станом 

на 01.01.2017 р., включає 6 етапів щодо організації проведення процесу 
реорганізації, носить рекомендаційний характер. 

В ході його аналізу встановлено, що початок реорганізації ассоціюється з 
проведенням загальних зборів та складанням плану реорганізації, задоволенням 
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вимог кредиторів, затвердженням розподільчого балансу чи передаточного акту, 
поданням документів до держреєстратора, а завершення реорганізаційних процесів 
– внесенням змін в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних-осіб 
підприємців. Усі вищеперераховані аспекти в законодавстві прописані як поетапні 
кроки виконання реорганізації, для будь-якої з її форм, з певними  відмінностями. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм проведення реорганізації підприємств за видами 
 

З бухгалтерської точки зору (для всіх форм власності) – точкою відліку 
повинна стати дата роздільчого акта (балансу). А всі операції, які будуть 
відбуватися після неї, по можливості потрібно оформлювати таким чином, щоб 
вони могли бути відображені на бухгалтерських рахунках правонаступника. 
Крім того, рекомендується на дату реорганізації в бухгалтерському обліку 
товариств, які реорганізуються відкрити транзитні рахунки для перенесення 
облікових даних (сальдо)  на відповідні рахунки синтетичного і аналітичного 
обліку правонаступника.   

Саме оформлення передачі або отримання активів і зобов`язань при 
реорганізації (крім виділу) пропонуємо відображати на субрахунку 377 
«Розрахунки з іншими дебіторами», з зазначенням контрагента – 
правопредшественника або правонаступника. Після виконання всіх операцій по 
закриттю (передачі) сальдо на рахунках обліку (в т.ч. обороти по дебету і кредиту 
правонаступника та правопредшественника на рахунку 377) має закритися.  

Деякі автори, при реорганізації юридичних осіб у формі злиття або 
приєднання, рекомендують бухгалтерські проводки складати з використанням 
допоміжного рахунку 00. На наш погляд, дана методика є актуальною, оскільки 
вона орієнтована на підприємства, що використовують автоматизовані 
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бухгалтерські програми, без яких за сучасних умов господарювання 
функціонування будь-якого товариства є «фактично» неможливим. 

При реорганізації шляхом виділу, яке на противагу іншим формам не 
припиняє своєї діяльності, операції з передачі частини майна, зобов`язань, списання 
капіталу новоутворенній особі, для якої він виступає, фактично як кредитор, тому 
для таких операцій задоцільно використовувати рахунок 68 з відкриттям 
транзитного субрахунку «Внутрішньогосподарські розрахунки». Де, за дебетом 
відображається вартість визначених за розподільним балансом і переданих за 
відповідними актами активів, за кредитом – списуються передані правонаступнику 
зобов`язання перед кредиторами, ін. залученні джерела, а також частина капіталу 
(згідно розподільного балансу).  Балансуючою операцією, що дасть змогу закрити 
транзитний субрахунок, має бути відображення в новоутворенній (шляхом виділу) 
структурі прибутку (збитків) за дебетом чи кредитом рахунку 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки). З-за допомогою використання цього рахунку 
можливо скоригувати (за наявності) невідповідності між балансовою вартістю 
переданих активів і пасивів, яка найчастіше виникає через неподільність окремих 
видів майна й цільових характер зобов`язань. 

Висновки і пропозиціїї. Проведене дослідження процесу реорганізації 
підприємства дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, не всі форми 
реорганізації призводять до припинення юридичної особи, зокрема виділ 
товариства; по-друге, основною відмінністю між окремими видами реорганізації є 
обсяг (кількісний склад учасників) щодо правонаступництва між юридичними 
особами, які реорганізуються, спільним – завершення реорганізаційних процесів 
внесенням змін в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних-осіб 
підприємців.  За точку відліку обліку задоцільно визнати дату роздільчого акта 
(балансу). При цьому, бажано на дату реорганізації в обліку товариств, які 
реорганізуються відкрити транзитні рахунки для перенесення облікових даних на 
відповідні рахунки синтетичного і аналітичного обліку правонаступника. 
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AN ATTEMPT FOR STRUCTURING REGIONAL DEVELOPMENT AS A 
SCIENTIFIC FIELD IN THE SYSTEM OF SOCIAL SCIENCES 

 

Summary. The main purpose of the present article is to present and trigger the discussion 
about the problems of regional development in the present times. An attempt for giving a definition 
of the specific features and trends in the regional development is made in this article. A 
comparative analysis of the present status of the regional development sciences is made. Also a 
methodological assessment of the regional development peculiarities was made as well as the inter-
disciplinary relationships with other sciences have been outlined. The foundations of the regional 
studies have been highlighted and new possible tendencies for the development of this scientific 
field have been drawn. A mention of the different branches of the regional development studies has 
been made while a focus on the problems of the urban development and the surrounding 
environment was put. Also the problems of the separate territorial communities and the processes 
of regionalization were analyzed. Last, but not least the article aims at provoking a discussion on 
the regional development problems and completing the methodology of the regional studies. 

Key words: regional studies, regional development, processes, methodological, science, 
problems. 

 

Introduction 
The main purpose of this article is to launch a broad discussion on regional 

development. The author exposes its position caused by ongoing long contradictory 
ambiguity in use the term material- fact that without doubt puts regional development 
in a not very favorable position into the system of fundamental sciences. The reason 
for this article is the need to introduce the necessary scientific focus in training on 
regional Development and while it can be brought out his features and fundamentals 
in research of space and territory by giving practical regional developments applied 
character. In this approach we seek to impose the necessary tools and 
annals reached us in the practical and theoretical preparedness related teaching 
regional disciplines. In some cases, the system aims to reducing and others to 
increase the gap, but from a theoretical point of view is important to point out 
methodological construction why. On the other hand economic system left to itself in 
many cases not be able to achieve an acceptable balance.  

Therefore the development of policies aimed at even distribution of income 
between people, groups and territories need removal of certain methodological 
patterns. In this way economic activity in Europe is highly concentrated in large cities 
and agglomerations. Regional policy offers weakening of tension major cities by 
directing part of the economically active population in other areas. Pan-European 
regional policy allows a country to be included in policies that stimulate economic 
activity in the territories of other countries. Resolving territorial issues led to a chain 
reaction accumulating positive effects spreading beyond the borders of individual 
countries affecting other countries.  

During all stages of development of human society. Regional science has had 
its focus and sharpness and manifested among most significant science. In practice, 
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however, the man cannot do without knowledge of the environment who lives in 
carrying out their work. So research on the ground or in other words the space and 
territory in purely local and regional context is gradually improving as a result of the 
development of public relations and the achievements of individual socioeconomic 
stages of its development. So develop individual scientific fields. In general, regional 

Development has its root in geography, but also geographical science remains 
the same. From other gradually Regional Development justifies its entirety and while 
strengthening, widening and deepening their interests and abilities. As gradually set 
itself a complicated task to have a functional role by exploring the whole complex of 
socio-economic and natural processes and phenomena, their complex relationships 
and impact between man and nature, so regional Development became the basis for 
the development of projects for economic development countries holding and 
absorption of territories. So long as regional development to base its object the study 
of territory in its different conditions.  

On the other hand the problem of interaction of society with nature is that it 
boils down to putting the group questions without clear and crisp response. For 
example – How influence public nature or the nature of society and consequently 
how Regional Development embedded in these relationships. This raises the question 
- what plays decisive role in the process of interaction, society or nature? In this 
complex puzzle importance is regional development, which is called to answer Most 
of these issues. So from a regional perspective we assume that Nature should be seen 
as an integral part of public life. Obviously, in accordance with the dialectical logic 
when it comes to socialization and unity of society and nature must be given the role 
of regional development as a structured system in any nature and society are its 
components and then dependents being considered in particular dependence or 
commitment. Naturally it concluded that regional development is a bridge between 
nature and society. 

Statement 
Existing problems and contradictions in the current situation and public 

administration of regional development are subject to many researchers. Certainly it 
can be assumed that regional development in the XXI is still on watershed 
development stage, which is gradually disappearing descriptive and reinforces the 
applied nature. In this transition period, especially stands out extremely complex and 
serious problems of regional segmentation development or its complexity and 
entirety. Differences in natural conditions historical development and cultural 
traditions in different parts of Europe lead to the formation of regions with specificity 
and uniformity in social and economic development. Over time, this problem is 
exacerbated and increasingly leads to the need for intervention to overcome the 
emerged discrepancies. On the other hand, gradually increase technical and social 
tasks for the development of many important practical problems with a strong 
regional character. In this direction contradictory understanding of the location of 
regional development in the entire system of Sciences.  

Regional development is defined as an intermediate science as a kind 
integrator so called management, and hence the public, and natural (natural) 
block of Sciences.  
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This is a great chance for regional development, which gives priority in solving 
complex interdisciplinary problems. The question also arises, what are the border and 
the object of study of regional development. Generally they cannot categorically be 
determined because most science partially cover its object of study. To the extent it 
can be defined as the main object of study of regional development environment for 
social development (oikoumenos) or in other words, our environment and economic 
activity there. To a large extent our environment has its geographical tint, so it is 
necessary to emphasize the connection of regional development with blocks of 
geographical sciences.  

This largely corresponds to the fact that the geographical environment 
incorporates and walked around our environment. We can assume that the 
geographical environment is part of the geosphere, which is largely absorbed by 
humans, and involved in economic activity and material basis for the existence of 
human society. As the main task regional development might set creation of science-
based forecast for the development of our surroundings (Incl. Geographical) 
associated with human society and space systems productive forces in an increasingly 
stronger impact on the nature of scientific technical and technological progress. It 
follows that regional development is a science the dynamic spatial systems forming 
on the ground by interactions between nature and society, and regularities and laws 
for their development and management.  

Regional policy is an essential tool for regulating the development of society, 
and payment of balance cohesion regions in standard of living. Essential for 
management regional development is the presence or anticipation of major resource 
insurance. Resource support of regional development is associated with Material, 
labor and especially financial balances. Without we intended to make a critical 
analysis of the nature of regional development in various acquaintances of us 
scientific approaches and countries associated with Regional science is necessary to 
note that in English-Saxon scientific literature prevailing regional paradigm that is 
developing in different directions.  

Mostly the focus regional development is derived from Harshtorn (1939, 1948 
and 1976) which held that regional development is striving to gain complete 
knowledge territorial differentiation of the Earth and therefore different phenomena 
changing territorial only their territorial importance or in other words a their attitudes 
towards universal territorial differentiation. There is a growing claim that methods on 
regional development spatial (Chronological) principle and category space is the light 
motive of each regional study. This is the reason we bring to the fore chronological 
by assuming three postulates of regional knowledge - teaching about the natural 
resources complex space concept and theory of management of regional 
development. In addition, regulatory decisions and managing territorial development 
should be sought in the skillful combining the resources of the state regulation by 
market mechanism. Regional policy depends on the legislative decisions regarding 
the type of administrative – territorial organization and division the country, local 
government and administration.  

In practice in Bulgaria regional development as a scientific field is relatively 
new. Its basis is based on some European scientific schools, which shows a tendency 
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to form a strong foundation of regional research based on accumulated theoretical 
and practical experience of the most developed nation-states. To a large extent do not 
have to justifying the legality of the current status and scientific organization of 
regional sciences. This can be the object of attention and scientific interpretation in 
separate article. So attention in investigations of this is aimed at removing some 
actuality trends based on logical analysis and chronological description. Regional 
development as a scientific field related to the state of territorial systems studied 
objects that represent a significant complexity each level-global, regional and local. It 
is therefore necessary to correct logic scientific ranking, which must use reasonable 
efforts to turn intuitive understanding in a clear fundamental and clear theoretical 
concept regional development. In this direction the output setting should be based on 
situation that every science uses basic concepts presented by terms. Save on basic 
concepts every scientific theory is based and obvious facts.  

In geographical sciences such facts that are known consisting of land and water 
over which is located air a certain gas content. These ordinary and too simple basic 
facts play in regional knowledge role similar to axioms in mathematics. The 
difference between them is locked in that the axioms in mathematics can be deduced 
general mathematical knowledge, and in a purely deductive time, while regional 
development is necessary to constantly supplement and collection new details and 
facts and information about them, analyzing and summarizing these facts to lessons 
results and accumulation of knowledge to complete the given stage study. The 
regional development builds and uses analytical work axioms in logic and 
mathematics, new methods of informatics and others that are interpret analyzed facts. 
It is obvious that in different sciences extended up period dominated by the process 
of differentiation.  

Analogical process flows and regional development. Regional development 
internally differentiate to form a system of sciences, which include five subsystems: 
general regional studies (complex), history and geography (natural regional 
complexes), management of regional development (management and administration 
of public Area), regional Economics and Theories of regional development. 
Practically together with the process of differentiation of regional development is 
performed and another opposite process of integration aimed at union regional 
science to their internal theoretical entirety. This gives grounds to discover new 
scientific direction based on regional development, mainly in three areas: Geo-
ecological development Geo-urbanization and urban governance and strategic 
planning and forecasting of regional development. On the other hand the integration 
of a fundamental science does not seek the destruction of its branches and directions, 
created in the process of differentiation.  

The aim is the unification of their general theoretical concepts. Otherwise 
regional development will lose its importance fundamental science and will become 
the peculiar collection of theoretical and applied studies in the field of management 
and administration. In general, integration and differentiation objective trends in each 
fundamental sciences. But unlike other sciences, these processes must be 
scientifically justified further and focus on one indisputable way. So as regional 
development emerged as a new scientific field tribute to socio-economic and 
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geographical knowledge, which determines its borderline with natural and social 
sciences, which in turn sets the need for removal of methodological tools for spatial 
patterns and they need competition between socio-economic and the natural resource 
knowledge highlight territorial and spatial processes and phenomena.  

Regardless of this dichotomy can accept that regional development itself is 
a science of spatial ratios developing territorial objects and spaces. In this light, 
it is necessary to assume that "regional development" is functional process 
related to our environment, and thus more clearly defining content spatial 
relation between the element off of the relevant territorial systems so a system 
and other geosystems located on a certain territory for they can be analyzed and 
monitored for the purpose of conducting certain policies on them.  

So these relations in purely regional focus operate between natural and social 
phenomena having territorial definiteness and regional significance in which they are 
given multiple effects. Trying to define additional problem area of regional 
development come to conclude that as an urban area is loaded it creates conditions 
for the implementation of a number of managerial and administrative measures 
related to management and operation of regional communities. To a large extent this 
may give reason to assume that regional development is a scientific field that is 
upgrade social management and social and geographical sciences.  

This allows us to seek practical and applied nature of regional development. 
Combining scientific instruments associated with the manifestations of the individual 
territory and measuring the state of the economy in the region or territorial 
community defines the scope of management measures and activities that called to 
achieve economically and politically active population with the aim of developments 
in the purely local and regional scale. At some this may intensify the scope of 
regional development and by imposing a series of other measures, including that 
administrative and legal towards optimizing division or spatial planning. In practice, 
the administrative-territorial changes associated with the merger, division or 
optimizing  of administrative territorial units is a key mechanism for the effective 
functioning of management and the state that allows the construction of a modern and 
stable a country with a certain type of socio-economic system.  

One of the lead authors in terms of administrative - territorial reforms Anthony 
Cheng admits that administrative reforms in the world can be perceived as "new 
Public Management "to regulate the processes of spatial development 1. This new 
approach related to the new public management is a critique of the traditional model 
of public administration based on the state bureaucracy and is expressed in the 
general failure of effective management of government territorial aspect far beyond 
the situation in which private interests or the interests of privileged groups dominate 
the public interest. "Cheng accepts the argument for more effective territorial 
structure of administrative structures so that they have high regional competences in 
order to be able to set priorities and to help local authorities to more effectively 
manage territorial communities.  

This opinion is supported by Kiyotaka Yokomichi. According to him, after 
decentralization, under the relevant laws of municipalities expected to carry out all 
the administrative work independently and under the principle of independent 
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decision-making and delegating responsibility. Jokovic assumed that a real 
devolution of management can make more focus on regional issues with goal 
emphasis on promoting the strengths of the regional specificities of each municipality 
or territorial community. Moreover, relying on knowledge of physical geography that 
is thoroughly comprehend and define the characteristics of the natural diversity 
geographic phenomena they receive impact of anthropogenic displayed regional 
differences and specifics as an important feature of the territorial system. Such an 
approach requires demand and more modern methodological approaches studying 
regional specifics and peculiarities in the territories of a country. So the foreground 
becomes especially important to obtain and analyze information natural environment 
and its components.  

This makes essential to develop new direction as "Geographic Information 
Systems (GIS). These new technology can be used for specific studies, resource 
management, regional and spatial planning, cartography and in more and more areas 
of life. Important for the development of GIS have some early developments in 
Europe, such as Swedish scientist Hagerstrand who in 1955 examined the analytical 
potential spatial data by recording the location information and people associated 
with households. Use of systems for database management data is particularly 
important in the modern concepts of GIS as it allows integration of spatial and non-
spatial data. This in turn gives boost the development of geo-urbanization and 
regional economy.  Urbanization is an increase of urban population, but is 
conditioned by the development of industry and other urban activities.  

The urbanization process begins with the beginning of civilization, and the 
creation of cities, but intensified after the Industrial revolution and the use of new 
technologies in agriculture, which reduces the need for human labor, and the 
expansion of the service sector in the economy. Urbanization brings with it a whole 
host of problems, especially when it is expressed as a sudden large concentration of 
population in a relatively small area. Therefore, the need for special use of special 
measures and procedures to build and organization of towns and places of cities. The 
huge cities need special organized water supply, sanitation, supply of food and other 
groceries, electricity and telecommunications network. In addition, we should pay 
special attention to the quality of life in the city, including the fight against pollution, 
crime and other activities.  

This gives grounds Regional Development to focus on the problems of 
regionalism economy. This requires a special theoretical approach to territorial 
development, which requires three sets of problems. Firstly economies of scale 
inherent in a particular territory, second search of advantages arising from the 
proximity to other industries and thirdly urbanization effect, which results in an 
extremely strong development of urban villages, concentrating them in large masses 
of the population. This is related to the location within the business companies with 
sharing of financial and administrative services, infrastructure, proximity to the 
market. So regional development becomes even more functional significance because 
it already covers economic development, industrial structure and infrastructure 
determine the territorial differences between separate administrative territorial units 
and economic development and provides answers to many questions related to it. 
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Additional focus on regional science measurement development through 
indicators such as: concentration of people of the area - businesses located in the 
territory - income per working hour, availability of developed industrial, industrial 
and social infrastructure, status of life, environmental conditions, etc. . Most - though 
widespread and officially used for the purposes of European regional policy are 
indicators: GDP per capita and the unemployment rate, income per capita, inflation, 
the index of human development and others. Another popular indicator for measuring 
differences in individual sites unemployment. Unemployment is one of the most 
serious problems of Europe.  

The differences stand out mainly between rural areas located in decline, 
peripheral areas and highly urbanized areas. The reasons for the lag in income are 
peripheral available, insufficient capital invested in production, insufficient 
infrastructure of enterprises and private households, as well as low total and 
qualification of the population. Of note is the fact that fast economic growth gap 
between the richest and poorest areas is reduced and a decrease in economic growth 
differences again increase. In this way regional development increased its focus and 
scope of the study, starting to form as a stable fundamental science solve problems of 
spatial development in its socio-economic integrity.  Of course, the application of this 
fundamental importance is the road that must learn to go with practically applicability 
and definition of various social dimensions and the ability to download socio-
economic development.  

This is largely having to return the focus to the study of another plane 
following the normal vision of combining natural component which influences in 
labor active population and the actual behavior of the demographic factor on the 
territorial development of different territorial communities. In a spatial connection 
with the above reasoning is whether it is legitimate to interpret physiographic 
environment even be already branded "natural" regional studies, assuming that the 
object of study of it is geosphere and its focus landscape it should be recognized that 
necessary to define specific definition for natural regional studies. By linking natural 
complex with its use and environmental protection, it certainly comes to common 
scientific postulates of the natural geography and environmental protection. In this 
direction can get even further as we assume that geo-ecology is set by the 
combination of natural geography and the environment, then the "natural Regional 
Studies" is called upon to perform specific management measures and approaches to 
rational use of natural resources and management of environment associated with its 
recovery and prevent the decline of territory by human activities. In this direction, 
"natural Regional Studies" can acquire a new dimension including policy and 
sustainable development which can launch a new scientific direction "Geo-ecological 
development" as an upgrade over regional development and geo-ecology.  

This allows us to refer to Hagett (1979), who believes that dealing with the 
structure and interaction of two major systems: ecological, which unites man and his 
environment and spatial linking one area to another through a complex volume. This 
is largely S.Lavrov (1989) lays the foundation essence of the geo-ecology as a 
science of which can be defined and new scientific fields such as sustainable 
development. In practice, science and other regional groups and geographical 
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sciences have an interdisciplinary character as interact very closely with other 
fundamental science or its affiliates.  

Therefore it can be assumed that any independent science from the regional 
scientific branch is interdisciplinary and intermediate and even fundamental, as long 
as its consistent theory and methodology. In case it comes to concrete research 
methods they can be borrowed from other sciences.  

The methods used by regional science and geo-ecology modified, adapted and 
enhanced to studies with their help site. The ruling bloc of regional sciences is more 
than positive because of the fact that regional development is particularly crucial 
element of the structure of management sciences. No doubt in a methodical and 
organizational regional development in Bulgaria do not adapt enough successfully by 
world standards. In largely avoided Bulgarian scientific thought promoting the notion 
of regional development. To a large extent is regionalism now fits in the form of 
economic development, sometimes as economic geography or as management 
systems. In such cases, regional development, or more precisely, regional aspects fit 
into management and geographical sciences.  

This requires to pay attention to that regional development is connected with 
the study of a comprehensive plan of separate territories or regions drought 
ground surface based on developments in their socio-economic changes and 
management activities related to the state of human society. A once again be 
emphasized that regional paradigm is the core of management sciences. Nevertheless, 
in the past, and now the question arises where does the regional development in the 
system of administration and management, what is the subject of regional 
development, he replaced you social and natural sciences. Regional development by 
its nature is synthesized and localized addition of management, natural and social 
sciences. Regional development is not replaced them.  

As fundamental sciences including Physics, Biology and Geography are the 
bridge between nature and society and regional development is a kind of integrator 
between the two main blocks of management and geographical sciences. Regional 
development partially-coated objects for studying the subject of the study of natural 
and social sciences. The establishment of regional development and its methodology, 
specific tasks, methods and practical forms need above all the practice and 
application of social sciences.  

Here, however, it is not about creating mechanical mixtures, and for the 
characteristics contained in itself a logical combination of the most important features 
of their full commitment. Regional Development synthesizes specific, but different 
materials to countries and regions reveal their specificity and without exaggeration 
represents the very essence of geography without which it is deprived of the meaning 
of existence. From what has been said here already hardly raises doubt carve a block 
of theoretical regional disciplines. This is because regional development covers issues 
in their entirety.  

This does not mean that regional science cannot have their own theoretical 
generalizations, performances and principles. Theory of regional development 
summarizes various materials such as kind of contrast differentiation of regional 
development. Moreover regional development studied the objects of our environment 
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and human society from different countries, different management sciences, and as a 
whole.  

The theoretical basis of regional development creates new stage of specific 
regional studies. It should not mix the concepts of regional studies, regionalization 
and regional development, despite the fact that between them have in common. To a 
considerable extent regional studies preceded regional development and 
regionalization is only a process of regional development. Without merge or identify 
the imposition of statistical and mapping methods, visual analysis and digital 
modeling can bring regional development of a new road of scientific and 
technological development and strengthening the foundation of regional science as 
leading scientific direction. 

Conclusion 
Presented structure of regional development is a grounded view. It does not 

have and cannot claim to be exhaustive. It's necessary gather many opinions from 
foreign and domestic authors working on the problems of regional development, 
conceptualized by logic and vocabulary positions would lead significantly more 
accurate conceptual entities and promote the most appropriate in content and 
transcription terms. At the same time express the hope that with this approach and 
scientific alternative will find the beginning of a series of articles in ultimately, will 
promote regional development as a modern and scientifically backed science. 
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Association of American Geographer N J 1978 
12. Hartshorne, R Notes towards and bibliography of the nature of geography. In: Annals 

Association of American Geographer N Y 1979 
13. Cheung Anthony B. L.. The Politics of Administrative Reforms in Asia: Paradigms and 

Legacies, Paths and Diversities 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях: 

 

Название конференции Дата проведения 
Последний срок 

подачи материалов 

Срок выхода из 
печати эл.версии 

сборника 
Современные научные 
исследования, Montreal, Canada 

27 января 2017 26 января 2017 15 февраля 2017 

Актуальные вопросы современной 
науки, Taunton, United States of 
America 

24 февраля 2017 23 февраля 2017 15 марта 2017 

Стратегии развития науки и 
образования, Namur, Belgique 

30 марта 2017 29 марта 2017 15 апреля 2017 

Научные исследования: тенденции 
и перспективы, Mexico City, Mexico 

28 апреля 2017 27 апреля 2017 15 мая 2017 

Актуальные вопросы современной 
науки, Valencia, Venezuela 

26 мая 2017 25 мая 2017 15 июня 2017 

Приоритетные научные 
направления, Plovdiv, Bulgaria 

30 июня 2017 29 июня 2017 15 июля 2017 

Проблемы и перспективы развития 
научной мысли, Pretoria, South 
Africa 

28 июля 2017 27 июля 2017 15 августа 2017 

Перспективы научных 
исследований, Dublin, Ireland 

25 августа 2017 24 августа 2017 15 сентября 2017 

Наука и практика: инновационный 
подход, Paris, France 

29 сентября 2017 28 сентября 2017 15 октября 2017 

Мировое научное пространство, 
Coventry, United Kingdom 

27 октября 2017 26 октября 2017 15 ноября 2017 

Наука и общество, Roma, Italy 24 ноября 2017 23 ноября 2017 15 декабря 2017 
Наука и образование, Nürnberg, 
Deutschland 

25 декабря 2017 24 декабря 2017 15 января 2017 
 

ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннцциийй::  
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Международная экономика. 
Секция 3. Экономика и управление предприятием.  
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 9. Математические методы в экономике. 
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 11.Право. 
Секция12. Экономика туризма. 
Секция13. Менеджмент. 
Секция14.Маркетинг. 
Секция15.Психология, педагогика и образование. 
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы 
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua   

Координатор конференции: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт конференції: http://conf.at.ua 
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График публикации коллективных научных монографий на 2017 год 

Название конференции, исходные данные издательства 
Срок предоставления 

материалов 
Срок выхода эл. 

версии  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Страховой рынок: отечественный и зарубежный опит. SAUL 
Publishing Ltd, Dublin, Ireland 28 Января 2017 Февраль 2017 

Информационная экономика: знание, конкуренция и рост. 
C.E.I.M., Valencia, Venezuela 28 Января 2017 Февраль 2017 

Проблемы занятости и безработицы.  
GPG Publishing Group, Pretoria, South Africa 28 Февраля 2017 Март 2017 

Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Экономика знания: состояние, тенденции, перспективы. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Национальная безопасность: теория, методология, практика. 
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India 28 Апреля 2017 Май 2017 

Государственно-частное партнерство в условиях 
инновационного развития экономики. 
Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Конкурентоспособность предпринимательских структур: 
методы оценки и стратеги повышения. 
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Социальная экономика: теория и практика. 
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Мая 2017 Июнь 2017 

Учет, анализ и аудит: теория и практика. 
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom 28 Июня 2017 Июль 2017 

Туристическая индустрия: проблемы и решения. 
CARICOM, BARBADOS 28 Июня 2017 Июль 2017 

Тенденции развития банковской системы в современных 
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 28 Июля 2017 Август 2017 

Маркетинг: новые тенденции и перспективы.  
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Июля 2017 Август 2017 

Проблемы развития денежно-кредитной системы. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 
Внешнеэкономичсекая деятельность: проблемы и 
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, 
China 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика. 
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Проблемы и перспективы развития финансовой системы. 
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. 
Vienna 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Управление экономическими системами.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Налоговая система: социально-экономический аспект. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o., 
Lodz, Poland 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Социально-экономическое развитие регионов. 
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, 
Bulgaria 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

Экономика природопользования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Декабря 2017 Январь 2018 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Инновационные процессы в образовании. 
AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Стратегии развития науки, образования и производства. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Государственная политика в сфере образования. 
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Инклюзивное обучение и воспитание: результаты, проблемы 
и перспективы развития. EDEX, Madrid, España 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Современные технологии в педагогической науке. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Психолого-педагогические особенности интелектуального 
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Теория и методика дополнительного образования. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Методология, теория и практика преподавания иностранных 
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France 

28 Июня 2017 Июль 2017 

Актуальные вопросы социальной педагогики. 
CARICOM, BARBADOS 

28 Июля 2017 Август 2017 

Образование и воспитание: методология и практика.  
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 

28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni 
Magi, Roma, Italy 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Проблемы и тенденции развития школьного образования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe 
Bowker. Melbourne. Australia 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Политико-правовые и административные проблемы развития 
местного самоуправления. Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Судебная система на современном этапе развития. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Февраля 2017 Март 2017 

Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный 
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Конституционное право: проблемы и перспективы развития. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Основные направления развития современной 
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United 
Kingdom 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Корпоративное право: вопросы теории и практики. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Июня 2017 Июль 2017 

Социальное законодательство в условиях глобализации.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Июля 2017 Август 2017 

Гражданское право и гражданский процесс: тенденции 
развития. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Право и Интернет.  Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Уголовное право, криминалистика и криминология: 
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS, 
Namur, Belgique 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Нотариальное право: теория и практика. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Полиция как институт общества. 
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 28 Декабря 2017 Январь 2018 
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Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем: 
 

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической 
деятельностью предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514). 
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности 
субъектов хозяйствования (№ государственной регистрации 0113U007515). 
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516). 
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной 
регистрации 0114U006191). 
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№ 
государственной регистрации 0114U006192). 
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых 
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193). 
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189). 
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. 
регистрации 0114U006190). 
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации 
0114U006194). 
 
Координатор – секретарь оргкомитета  
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке: 

«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт» 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland) 

 
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 

учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 
 

Руководитель программы:  
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland), 

Dr.hab., MBA, 
Walery Okulicz-Kozaryn 

 
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия 

проводятся на русском языке. 
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом, 

Профи.  
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных 

образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является 
эффективным инструментом роста педагогического мастерства. 

 

Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа. 
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном 

семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение 
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации, 
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении 
программы повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Международном еминаре-стажировке: 

«Наука и образование: европейский опыт» 
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom) 

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 

 

Форма участия - заочная (дистанционная).  
 

Программа Международного семинара-стажировки: 

Публикация статьи в сборнике статей 
или научном журнале 

36 ч 72 ч 108 ч 

Стоимость, ЕВРО * 100 150 200 
 

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты. 
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно. 
 
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике 

научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о 
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей 
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы 
повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»  
оказывает услуги по: 

 

 - разработке макета для издания в типографии и/или печать по макету автора 
различных видов полиграфической продукции: монографий (авторских и коллективных), 
книг, брошюр, учебников, учебных пособий, сборников статей и материалов конференций и 
других материалов в мягком и твердом переплете без ограничения тиража (от 1 до 1000 
экземпляров); 
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