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RESULTS OF INTRODUCTION OF THE IMPROVED MECHANISM  
OF ECONOMIC SECURITY CONTROL OF INSURANCE COMPANIES

Summary. Forecast calculations of the state and development of economic security are a reflection of the devel-
opment trends as an individual enterprise — the subject, and the market economy system as a whole and its import-
ant segment — the competitive environment. Accordingly, the accuracy of forecasting is a reflection of the degree of 
modeling of development and the system of interconnections on the formation of economic security of services at 
micro and macro levels, in particular, insurance companies, insurance and the national economy as a whole. In the 
conditions of the formation of the information society, there is a change in the orientation of companies functioning 
in the direction of a tight combination of consumer interests and the creation of modern innovative products. That 
is, traditional marketing goes beyond its borders and manifests itself in new concepts. Among them there is the 
development of a divergent approach, according to which the concentration of efforts on a certain type of activity 
becomes important, taking into account the level of competence of the personnel.

Key words: economic security, goodwill, controlling mechanism, effectiveness.
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Statement of the problem. The system of ensur‑
ing the economic security of the insurance enter‑

prises provides the definition of its subsystems, the 
justification of the measures and target functions of 
forming a competitive position, forecasting tactics 
and the strategy of competitive behavior of the en‑
terprise in the conditions of dynamic influence of the 
market competitive environment.

It is important to take into account the functional 
conditions of activity in the pre‑planning period and 
to model their development, which determines the de‑
gree of resource provision of economic security in the 
future and the effectiveness of relevant organizational 
and managerial decisions. The signs of adaptability of 
managerial decisions regarding the field’s economic 
security substantiate the qualitative characteristics 
of forecasting.

Analysis of recent researches and publications. 
The problem of provoding the economic security of 
the insurance company is still the subject of sharp 
scientific discussions, which indicates the complexity 
of this concept and the ambiguity of interpretation. 
The work of well‑known foreign experts is devoted 
to provoding the economic security of the insurance 

company in the sphere of the insurance industry: Re‑
jda, G. E., Ocampo, J. A., Pearson, R., & Elson, D., 
Flannery, M. J., Wan, M.

Formulation purposes of article (problem). The 
purpose of the article is to improve the methodology of 
evaluating the effectiveness of the controlling mecha‑
nism of economic security of the enterprise.

The main material. The economic effect of the in‑
troduction the controlling mechanism of economic 
security of insurance enterprises is to increase its 
market value. The economic effect of the introduction 
the controlling mechanism of economic security of 
insurance enterprises is to increase its market value. 
The estimation of the economic effect on the example 
of the IC “Knyazha” is based on the scenary calcula‑
tion of predicted values of capitalization according to 
the achieved level of the chosen strategy based on a 
matrix of economic security company profile. It uses 
predictive valuation of goodwill as undisplayed in 
the balance sheet value of the unidentified intangible 
assets, primarily the effect of numerous synergies 
reputation. Goodwill is the profit of the enterprise that 
is the sum of synergistic effects on the average rate 
of profit generated by assets, especially its intangible 
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assets, including business reputation, as part of orga‑
nizational capital.

All indicators for the calculation of goodwill are de‑
rived from the company’s reporting, namely form No. 1 
“Balance. (Statement of financial position)” (average 
annual value of assets) and form No. 2” Statement of 
financial results. (Consolidated Income Statement)” 
(average annual net profit).

Three scenarios for managing the economic securi‑
ty of the insurance enterprises have been developed; 
basic (starting), medium and optimistic. The economic 
effect of introducing a mechanism for managing the 
economic security of the insurance enterprises by the 
example of IC “Knyazha” is presented in Table 1.

There are numerous factors of the conjunctural 
impact on the market cost of enterprises, the objective 
differences in the cost of capitalization by different 
valuation methods. But, based on the results of the 
scenary analysis of the introduction of a mechanism for 
controlling economic security and as a result, raising 
the level of economic security from a satisfactory to 
the average, gives an opportunity to get an economic 
effect of 50 thousand UAH. Already at the start of the 

introduction of the mechanism in the form of capital‑
ization IC “Knyazha”.

To reduce the subjectivity in making decisions (due 
to the human factor) regarding the introduction of 
the controlling mechanism of economic security, it is 
possible to apply methods for social diagnosis, in partic‑
ular, the Schmidt & Hunter methodology. In assessing 
the economic feasibility of the proposed approaches, 
in our view, it is necessary to determine the validity 
index (a characteristic that reflects the ability to get 
results that meet the goal and justifies the adequacy of 
the decisions that are made). The basis for calculating 
the rationality of project implementation is the use 
of the Cronbach & Gleser methodology [1], while the 
corrected (taking into account the peculiarities of this 
mechanism) analytical formula has the form [2–5]:

e y xy x np BP IP T SD R Z C IP∆ = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅               (1)

where: ΔР — profit growth due to introduction of 
the mechanism (UAH); ІР

e
 — number of measures to 

increase economic security, which were introduced 
with the help of this mechanism (units); T — duration 
of the operating mechanism (p.); SD

y
 — standard de‑

Table 1
Scenary calculation of the economic effect of the development and introduction  
of the controlling mechanism of economic security of the insurance enterprises

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Average 

value
Fore-
cast

Economic 
effect, E

Assets, mln. UAH 320 346 318 324 356 332.8 – –

Net profit, mln. UAH 41.6 34.6 29.6 24.3 16.2 29.26 – –

EV, mln. UAH – – – – 365.43 – – –

The scenario is a satisfactory level of economic security

Return on assets — 2019 
(estimate), %

– – – – – – 8.79 –

Net profit, mln. UAH – – – – – 29.26 – –

Goodwill, mln. UAH – – – – – – 9.43 –

EV, mln. UAH – – – – 365.43 – 366.53 1.10

The scenario is the average level of economic security

Return on assets — av‑
erage level of competi‑
tor‑counterparts, %

– – – – – – 11.4 –

Net profit, mln. UAH – – – – – 37.94 – –

Goodwill, mln. UAH – – – – – – 13.4 –

EV, mln. UAH – – – – 365.43 – 367.1 1.653

Optimistic scenario — high level of competitiveness of services

The best level during 
2014–2018, %

– – – – – 13 –

Net profit, mln. UAH – – – – 43.26 – –

Goodwill, mln. UAH – – – – – 16.1 –

EV, mln. UAH – – – 365.43 – – 2.61

Source: author’s calculations
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viation of the criterion of success, which determines 
the existing differences between successful and un‑
successful of the controlling mechanism of economic 
security in the profits they bring to the enterprise 
(UAH); R

xy
 — coefficient of criterial validity of the 

mechanism; Z
x
 — the average standardized value of 

the main criterion for the success of the mechanism; 
С

пр
 — costs for the implementation of the mechanism 

(UAH); ІР
b
 — number of possible mechanisms for 

controlling the economic security regarding the im‑
plementation that was evaluated (units).

The effectiveness of making managerial decisions 
regarding the introduction of a mechanism for con‑
trolling the economic safety of insurance companies 
by 4 indicators: a standard deviation of the criterion 
of success, which determines the existing differences 
between the successful and unsuccessful of controlling 
mechanism of economic security in the profit they 
bring to the enterprise (UAH), the amount of income 
(UAH), average cost of the introduction of the mech‑
anism (UAH), profit from introduction of the cost of 
implementation of the mechanism (UAH). The standard 
deviation of income from the cost of the introduction 
of the mechanism is calculated according to Schmidt 
& Hunter’s methodology, according to which studies 
indicate that the standard deviation of the effectiveness 
of the mechanisms performed in the first, in monetary 
terms, is at least 40% of the expected income. Re‑

garding the validity of evaluation techniques, there 
are many sociological surveys, according to which the 
validity index is considered to be 0.37. On the average 
standardized value of the main indicator of the imple‑
mentation of the mechanism is an average of 0.418. 
The results of the calculation of the effectiveness of 
the introduction of the mechanism for controlling 
the economic security of the insurance enterprises of 
energy on the basis of the methodology Cronbach & 
Gleser provided in Table 2.

Also, for the alignment of the human factor when 
deciding on the implementation of a mechanism for 
managing the economic safety of insurance companies, 
the postulates of the contract theory can be used [3–4].

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. The system of organi‑
zational and managerial decisions in order to ensure 
economic security is determined by the predictive 
functions of maximizing income and minimizing costs, 
which allows for profit, the level of which exceeds the 
similar indicator of the subjects of the competitive 
field.

One of the functions of providing economic secu‑
rity is the target profit, sufficient for the return on 
investment resources for a specified calendar period. 
This approach combines the parameters of investment 
attractiveness and economic security of the enterprise 
in the forecast period.

Table 2
Evaluating the effectiveness of the introduction of a mechanism for controlling the economic security  

of insurance enterprises based on the principles of the methodology of Cronbach & Gleser

List No. Indicators Value, UAH

1 Standard deviation of income from the introduction of the mechanism 23276865.38

2 The amount of income for the introduction of the mechanism0.418 * 0.37 *23276865.38 3600000

3 Average costs of introduction the mechanism 2880000

4 Income from the introduction of the mechanism (3600000–2880000) 720000

Source: author’s calculations
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УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

MANAGEMENT OF WASTE IN ENTERPRISES

Анотація. Зростання антропогенного навантаження внаслідок збільшення обсягів виробництва та інтенсивного на-
копичення виробничих відходів спричиняють забруднення навколишнього природного середовища, погіршення еколо-
гічного стану та якості життя населення. Невідкладним завданням є посилення соціальної, екологічної відповідальності 
суб’єктів господарювання шляхом організації ефективного поводження з відходами. Стаття присвячена актуальній темі 
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удосконалення управління відходами в харчовій промисловості з урахуванням техніко-технологічних, фінансово-еконо-
мічних, ринкових та інших факторів. У статті проаналізовано динаміку утворення відходів у харчовій промисловості Укра-
їни, виконано порівняльний аналіз динаміки з тенденціями утворення відходів у країнах ЄС. Встановлено, що в Україні 
застосовується дворівнева система управління відходами, яка має, переважно, обмежувальний характер і не стимулює за-
цікавленість підприємств у впровадженні інноваційних технологій щодо рециклінгу відходів. Визначено, що на мікрорівні 
застосовується внутрігосподарська система управління відходами, що спрямована на дотримання вимог законодавства 
у сфері поводження з відходами шляхом застосування традиційних інструментів: планування, облік, аналіз та контроль. 
Подальше застосування внутрігосподарської системи управління відходами не сприятиме вирішенню проблеми ефектив-
ного поводження з відходами та забезпечення конкурентоспроможності харчових підприємств на вітчизняному і міжна-
родному ринках. Розглянуто технологічні, фінансово-економічні та організаційні проблеми поводження з виробничими 
відходами підприємств харчової промисловості. Запропоновано інтеграційно-інноваційну систему управління відходами 
на підприємстві, що, на відміну від діючих систем, спрямована на розвиток технологічної, транспортної та інформаційної 
кооперації стейкхолдерів (виробники, переробники відходів, місцеві органи влади, транспортні організації та ін.).

Ключові слова: відходи, відходи виробництва, управління відходами, підприємство, рециклінг, харчова промисловість.

Аннотация. Рост антропогенной нагрузки вследствие увеличения объемов производства и интенсивного накопления 
производственных отходов вызывают загрязнение окружающей природной среды, ухудшение экологического состоя-
ния и качества жизни населения. Неотложной задачей является усиление социальной, экологической ответственности 
субъектов хозяйствования путем организации эффективного обращения с отходами. Статья посвящена актуальной теме 
совершенствования управления отходами в пищевой промышленности с учетом технико-технологических, финансово- 
экономических, рыночных и других факторов. В статье проанализирована динамика образования отходов в пищевой 
промышленности Украины, выполнен сравнительный анализ динамики с тенденциями образования отходов в странах ЕС. 
Установлено, что в Украине применяется двухуровневая система управления отходами, которая имеет преимущественно 
ограничительный характер и не стимулирует заинтересованность предприятий во внедрении инновационных технологий 
по рециклингу отходов. Определено, что на микроуровне применяется внутрихозяйственная система управления отходами, 
направленная на соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами путем применения тради-
ционных инструментов: планирование, учет, анализ и контроль. Дальнейшее применение внутрихозяйственной системы 
управления отходами не будет способствовать решению проблемы эффективного обращения с отходами и обеспечения 
конкурентоспособности пищевых предприятий на отечественном и международном рынках. Рассмотрены технологиче-
ские, финансово-экономические и организационные проблемы обращения с производственными отходами предприятий 
пищевой промышленности. Предложено интеграционно-инновационную систему управления отходами на предприятии, 
что, в отличие от действующих систем, направленна на развитие технологической, транспортной и информационной коопе-
рации стейкхолдеров (производители, переработчики отходов, местные органы власти, транспортные организации и др.).

Ключевые слова: отходы, отходы производства, управления отходами, предприятие, рециклинг, пищевая промыш-
ленность.

Summary. The increase in anthropogenic pressure due to increased production and intensive accumulation of industrial 
waste cause pollution of the environment, deterioration of the ecological status and quality of life of the population. An urgent 
task is to strengthen the social and environmental responsibility of business entities through the organization of effective waste 
management. The article is devoted to the actual topic of improving waste management in the food industry, taking into ac-
count technical, technological, financial, economic, market and other factors. In the article the dynamics of waste generation 
in the food industry of Ukraine were analyzed and compared with the dynamics of trends in the generation of waste in the EU 
countries. It is established that a two-tier waste management system is used in Ukraine. It is mainly restrictive and does not 
stimulate the interest of enterprises in the implementation of innovative technologies for waste recycling. It is determined that 
at the micro level an internal management system of waste management is used, aimed at compliance with the requirements of 
the legislation in the field of waste management through the use of traditional instruments: planning, accounting, analysis and 
control. The further application of the internal waste management system will not contribute to solving the problem of efficient 
waste management and ensuring the competitiveness of food businesses in the domestic and international markets. The tech-
nological, financial-economic and organizational problems of handling of industrial waste from food industry enterprises are 
considered. An integrated and innovative waste management system in the enterprise is proposed, which, unlike existing ones, 
is aimed at the development of technology, transport and information cooperation of stakeholders (producers, processors of 
waste, local authorities, transport organizations, etc.)

Key words: waste, waste production, waste management, enterprise, recycling, food industry.
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Постановка проблеми. Вирішення проблеми ско‑
рочення обсягу продукування та підвищення 

рівня рециклінгу виробничих відходів, насамперед, 
шляхом впровадження безвідходних і маловідходних 
технологій гостро постали перед усіма розвиненими 
країнами світу ще з початку виникнення екологіч‑
ної кризи у 50‑ті роки минулого сторіччя, особливо 
перед тими країнами, які задекларували принципи 
політики сталого економічного розвитку. Не стоїть 
осторонь цього процесу й Україна, яка теж робить 
відповідні кроки щодо екологічної модернізації ряду 
економічно і соціально важливих галузей промисло‑
вості, зокрема харчової. Результати порівняльного 
аналізу динаміки утворення відходів у харчовій про‑
мисловості України з країнами ЄС за 2010–2014 рр. 
показали позитивну тенденцію скорочення їх обсягу 
в нашій країні і практично в усіх європейських кра‑
їнах світу за винятком Франції, Німеччини. Проте 
вітчизняні підприємства продукують значно більше 
відходів ніж зарубіжні. Так, у 2014 р. в Україні було 
утворено 5832 тис. т відходів, що було більше: у пів‑
тора рази ніж у Франції, Великобританії, Німеччині, 
у 7–9 разів ніж у Румунії, Австрії, Угорщині, в 11–17 
разів порівняно з Данією і Португалією і в 27 разів 
порівно з Болгарією (табл. 1).

Приведені дані свідчать про нераціональне по‑
водження з відходами, недостатню ефективність 
управління ними, зокрема в досліджуваній нами 
харчовій промисловості України. Це негативно по‑
значається на конкурентоспроможності вітчизняних 
товаровиробників, екологічному стані довкілля, 

і потребує додаткових економічних витрат на лікві‑
дацію антропогенного впливу, а також проведення 
комплексних наукових досліджень.

Аналіз останніх наукових досліджень і публіка-
цій. Враховуючи загрозливі масштаби забруднення 
довкілля від накопичених відходів й посилення 
їх антропогенного впливу внаслідок застосування 
складних, токсичних хімічних сполук й тривалого 
періоду їх розпаду, предметом дослідження провід‑
них вітчизняних і зарубіжних учених стали орга‑
нізаційно‑економічні аспекти управління відхода‑
ми. Так, еколого‑економічні проблеми поводження 
з відходами та їх вплив на якість довкілля вивчали 
І. П. Годована, О. В. Горобець, І. Д. Лоєва, В. І. Ве‑
пренцев, Аллен М. Катцуяма та ін. [4–8].

Особливості управління відходами і напрями під‑
вищення його ефективності на регіональному рівні 
вивчали І. М. Бурлакова, І. В. Терещенко, С. В. Шев‑
цов та ін. [9]. Галузевим особливостям управління 
відходами у харчовій промисловості присвятили 
свої роботи С. Г. Шунтова, В. В. Пікінер, В. С. Тим‑
час, Т. Аніо, А. Хамалайнен та ін. [10–16]. Зокре‑
ма, С. Г. Шунтова для стимулювання підприємств 
харчової галузі щодо використання маловідходних 
технологій та їх утилізації запропонувала ввести 
в розрахунок зборів за розміщення відходів спеці‑
альний коефіцієнт, який встановлюється залежно 
від частки перероблених відходів; податок на ви‑
користання первинних матеріалів і субсидіювання 
застосування вторинної сировини; екологічний пода‑
ток, який залежить від обсягу відходів виробництва 

Таблиця 1
Динаміка утворення відходів виробництва продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів  

в Україні та в окремих країнах ЄС у 2010–2014 рр., тис. т.

Країна 2010 2012 2014
2014 до 2010, +/-

тис. т %

Європейський Союз, всього 56710,0 50785,0 45350,0 -11360 -20,0

у тому числі:

Польща 7571,5 6655,5 5566,1 ‑2005,4 ‑26,5

Франція 2460,1 3430,1 4199,7 1739,6 70,7

Великобританія 6494,5 5232,3 3999,7 ‑2494,8 ‑38,4

Німеччина 3717,8 3799,2 3904,8 187,0 5,0

Румунія 748,5 844,4 827,9 79,4 10,6

Австрія 1291,6 841,8 733,8 ‑557,8 ‑43,2

Угорщина 1392,4 1093,4 653,6 ‑738,8 ‑53,1

Данія 410,1 465,4 509,4 99,3 24,2

Португалія 717,8 533,9 343,2 ‑374,6 ‑52,2

Болгарія 375,1 294,8 218,8 ‑156,3 ‑41,7

Україна 8767,6 8751,3 5832,0 -2935,2 -33,5

Джерело: складено за даними [4]
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продуктів харчування [7]. В цілому погоджуючись 
із наведеними пропозиціями, вважаємо доцільним 
провести детальніші дослідженні та додаткові роз‑
рахунки впливу зазначених вище інструментів на 
конкурентоспроможність вітчизняних товаровироб‑
ників порівняно з зарубіжними компаніями.

Незважаючи на суттєві наукові напрацювання, 
проблеми зростання обсягів утворення відходів й 
відсутність прогресу щодо збільшення частки їх 
утилізації обумовлюють актуальність подальшого 
дослідження організаційно‑економічних засад управ‑
ління ними у харчовій промисловості. Тому метою 
статті є розробка наукових підходів, і практичних 
рекомендацій щодо удосконалення управління від‑
ходами на підприємствах харчової промисловості.

Виклад основного матеріалу. Інтенсивне утво‑
рення й накопичення відходів залишається однією 
з найактуальніших проблем промисловості України 
в цілому та харчової галузі зокрема. Переробна га‑
лузь, куди входить і харчова промисловість, відно‑
ситься до видів діяльності з високою інтенсивністю 
формування виробничих відходів (табл. 2).

У 2017 р. в Україні у виробництві харчових про‑
дуктів було утворено 6696 тис. т відходів, напо‑
їв — 1257,3 тис. т. При цьому найбільший обсяг 
становили відходи виробництва олії та тваринних 
і рослинних жирів‑1595,5 тис. т, молочних продуктів 
та морозива — 669 тис. т продукції борошномельної 
промисловості, виробництва крохмалю та крохма‑
лепродуктів — 175,3 тис. т (табл. 3).

Таким чином, у 2017 р. підприємства харчової 
промисловості України утилізували й вивезли у спе‑
ціально відведені місця чи об’єкти трохи більше 
1010,7 тис. т відходів, що склало лише 12,8% їх 
сукупного обсягу (з них 12,7% утилізували, а 0,1% 
видалили у спеціально виділені місця та об’єкти).

В сучасних умовах суттєвого підвищення ставок 
екологічного податку, у т. ч. за утворення й збе‑
рігання відходів, зростання вартості послуг по їх 
вивезенню й утилізації, посилення конкуренції 
на ринку з боку зарубіжних компаній, що активно 
впроваджують міжнародні екологічні стандарти, 
удосконалення управління відходами підприємств 
харчової галузі є актуальною вимогою часу.

Слід зазначити, що харчова промисловість є од‑
нією з матеріалоємних і відходоформуючих галузей 
України. Коефіцієнт використання сільськогоспо‑
дарської сировини у виробництві харчових продуктів 
становить лише 30%, тобто близько 2/3 сировини 
перетворюється у відходи. У бурякоцукровому ви‑
робництві на тонну цукру‑піску витрачається в се‑
редньому 8 т цукрового буряку, для виготовлення 
тонни сухого крохмалю необхідно 8–9 т картоплі 
або близько 2 т зерна кукурудзи, у масложировій 
промисловості для отримання тони рослинної олії 
при екстракційному способі потрібно переробити 
майже 2 т насіння соняшнику, а при пресовому спо‑
собі — 2,1–2,2 т.

Відходи виробництва харчової промисловості 
мають великий резерв для рециклінгу й подальшого 
використання, а саме:

1. Вилучення цінних речовин для подальшого 
промислової переробки (використання упареної 
післяспиртової барди як розріджувача цементного 
сировинного шламу, головної фракції етилового 
спирту для виробництва побутових хімічних засобів 
і піротехнічних виробів, оболонки какао бобів як 
харчового барвника у виробництві безалкогольних 
напоїв і т. п.).

2. Згодовування тваринам (велика рогата худоба, 
хутрові звірі) й птахам.

3. Внесення у якості добрив.

Таблиця 2
Динаміка обсягу утворення відходів в Україні за видами економічної діяльності,  

у 2014–2017 рр., тис. т

Вид діяльності 2014 2015 2016 2017
2017 до 2014, +/-

тис. т %

Добувна промисловість, розроблен‑
ня кар’єрів

297290,0 257861,9 237461,4 313738,2 16448,2 5,5

Переробна промисловість 34796,7 31000,5 34093,0 32176,7 -2620,0 -7,5

Постачання електроенергії, газу, 
пари, кондиційованого повітря

5972,7 6597,5 7511,5 6191,7 219,0 3,7

Сільське, лісове, рибне господарство 8451,4 8736,8 8715,5 6188,2 ‑2263,2 ‑73,2

Будівництво 306,4 376,2 300,2 493,8 187,4 61,2

Інші види 1868,9 1641,4 1442,0 1407,4 ‑461,5 ‑24,7

Разом 348686,1 306214,3 289523,6 360196,0 11509,9 3,3

Джерело: складено та розраховано за даними [1]
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4. Виробництво біопалива.
5. Виробництво електричної й теплової енер‑

гії шляхом спалювання або виділення газу під час 
бродіння.

Враховуючи вище зазначене, в умовах актив‑
ного розвитку очисних і рециклінгових техноло‑
гій система управління відходами повинна бути 
спрямована, насамперед, на збільшення частки 

їх переробки й обсягів вилучення корисних речо‑
вин, отримання вторинних ресурсів для подальшої 
переробки.

Результати вивчення практики нормативно‑пра‑
вового регулювання, організації та контролю за 
операціями поводження з відходами показали, що 
система управління відходами в Україні має два 
рівні: макрорівень і мікрорівень (рис. 1).

Таблиця 3
Обсяг і структура утворення й поводження з відходами за видами виробництва  

харчових продуктів і напоїв в Україні, 2017 р.

Відходи виробництва
Код 

відходів

Утворено 
відходів

тис. т

з них:

утилізовано
видалено у спец. 

місця, об’єкти

тис. т % тис. т %

Виробництво харчових продуктів, всього 6696,0 927,1 13,9 5,6 0,1

у тому числі:

виробництво олії, жирів тваринних, рослинних 154 1595,5 48,0 3,0 1,8 0,1

виробництво молочних продуктів, морозива 155 669,0 271,5 40,6 0,7 0,1

виробництво продукції борошномельної промисло‑
вості, крохмалю, крохмалепродуктів

156 175,3 26,4 15,1 1,5 0,9

виробництво м’яса, м’ясопродуктів 151 54,0 6,8 12,6 0,0 0,0

перероблення та консервування фруктів та овочів 153 48,0 9,4 19,6 0,2 0,4

виробництво кормів готових для тварин 157 9,3 0,9 9,7 0,3 3,2

виробництво інших харчових продуктів 158 4144,9 564,1 13,6 1,1 0,0

Виробництва напоїв 159 1257,3 83,6 6,6 0,7 0,1

Разом по галузі 15 7953,3 1010,7 12,7 6,3 0,1

Джерело: складено і розраховано за даними [2–3]
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Рис. 1. Система управління відходами в Україні
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Система управління відходами на макрорівні 
забезпечує реалізацію регулюючої, інформаційної та 
контролюючої функцій держави у сфері поводження 
з відходами. Слід зазначити, що, на нашу думку, 
основним недоліком існуючої системи управління 
відходами на макрорівні є застосування переважно 
обмежуючих інструментів регулювання (нормуван‑
ня, видача дозволів на утворення відходів, еколо‑
гічне оподаткування, контроль та ін.) і відсутність 
дієвих стимулюючих заходів.

Наслідком реалізації обмежувальної держав‑
ної політики у сфері поводження з відходами є 
низька активність суб’єктів господарювання щодо 
впровадження сучасних переробних технологій, 
нарощування частки експорту відходів підпри‑
ємств харчової промисловості, попит на які з боку 
зарубіжних компаній постійно зростає. За даними 
Державної служби статистики України, у січні‑ли‑
стопаді 2018 р. обсяг експорту по статті «Залишки 
і відходи харчової промисловості» склали 1,1 млрд. 
доларів США або 2,6% сукупного експорту. Це на 
10,1% більше ніж в аналогічному періоді 2017 р. 
[17]. Географія експорту включає країни Європей‑
ського Союзу, Туреччину, Індію, країни Близького 
Сходу та ін.

Збереження експортного спрямування утилі‑
зації виробничих відходів харчової промисловості 
негативно вплине на розвиток галузі й економіки 
у довгостроковому періоді, оскільки призведе до:

1. Технологічного відставання підприємств через 
відсутність інновацій у сфері очищення стоків й 
переробки відходів.

2. Зниження конкурентоспроможності підпри‑
ємств внаслідок використання дорожчої сировини 
у т. ч. імпортної.

3. Втрати потенціалу виходу на ринки продуктів 
переробки відходів (біоетанол, електрична й теплова 
енергія, вироблені з альтернативних джерел енер‑
гії, сировина для хімічної промисловості та ін.) й 
диференціації формування доходів.

4. Зниження темпів інноваційно‑наукового роз‑
витку суміжних галузей (виробництво обладнання 
для очищення й рециклінгу, інженерно‑консалтин‑
гові послуги, транспортна галузь та ін.).

5. Зростання витрат на ліквідацію наслідків за‑
бруднення довкілля (водних об’єктів, ґрунту, ат‑
мосферного повітря).

6. Втрати потенціалу виробництва продукції з ви‑
сокою доданою вартістю.

Окрім недоліків державного регулювання, діюча 
система управління відходами на підприємствах теж 
недостатньо ефективна. Критичний аналіз практики 
поводження з відходами на підприємствах харчової 
промисловості показав, що систему управління ними 
можна охарактеризувати як «внутрігосподарську» 
і спрямовану, здебільшого, на дотримання норма‑
тивно‑правових вимог і обмежень.

Не знижуючи важливість внутрігосподарської 
системи управління відходами, зазначимо, що 
подальше її застосування в існуючому вигляді не 
відповідає сучасним тенденціям розвитку сфери 
поводження з відходами. Проблеми поводження 
з виробничими відходами підприємств харчової про‑
мисловості умовно можна поділити на технологічні, 
фінансово‑економічні та організаційні (табл. 4).

Технологічні проблеми пов’язані з необхідністю 
суттєвої технічної модернізації системи поводження 
з відходами. Так, актуальним є застосування сучас‑
них підходів щодо фізичного вилучення корисних 
компонентів з відходів, їх біологічного та хімічного 
очищення, доведення їх до стану, придатного для 
транспортування й подальшої переробки (бродіння, 
спалювання та ін.).

Технічне й транспортне переоснащення усклад‑
нюється через високу вартість технологічного облад‑
нання з очищення стоків й рециклінгу органічних 
відходів, дефіцит коштів для фінансування капіталь‑
них витрат у сфері охорони довкілля й складність 
залучення зовнішнього фінансування. Зокрема, пред‑
ставлене нині на ринку імпортне обладнання дуже 

Таблиця 4
Основні проблеми, які впливають на управління відходами на підприємствах харчової галузі

Техніко-технологічні Фінансово-економічні Ринкові

Моральний і фізичний знос обладнання із 
сортування, очищення й рециклінгу відходів

Низький рівень фінансування капітальних 
видатків у сфері охорони довкілля

Коливання попиту на 
відходи

Низький розвиток логістичної інфраструк‑
тура для транспортування відходів

Висока вартість технологічного обладнання 
з очищення стоків, рециклінгу відходів

Відсутність комплексної модернізації вироб‑
ництва, стратегії і планів впровадження су‑
часних технологій по вилученню корисних 
речовин з відходів

Складність залучення зовнішнього фінансу‑
вання

Не розвиненість рин‑
ку відходів

Високі цінові ризики на ринку відходів та 
продуктів їх переробки

Джерело: складено авторами
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дороге, потребує належного сервісного обслуговуван‑
ня і запасних частин, вимагає адаптації до вітчиз‑
няних організаційно‑технічних умов експлуатації.

Ринково‑організаційні проблеми обумовлені, на‑
самперед, низьким рівнем розвитку ринково‑логіс‑
тичної інфраструктура. Мала кількість покупців й 
нестабільне споживання (особливо з боку аграрних 
товаровиробників) ускладнюють планування збуту 
відходів, вимагають додаткових витрат на складування 
й зберігання продукції їх переробки. Донині в Україні 
відсутні торговельні майданчики де потенційні покупці 
й продавці змогли б представити власні пропозиції й 
інтереси щодо купівлі‑продажу відходів як сировини 
або продукції з них. Крім того, нагальною вимогою 
часу є посилення кооперації між підприємствами‑по‑
стачальними відходів та промисловими споживачами 
у частині розробки й налагодження ефективних тран‑
спортного сполучення і логістичного забезпечення.

Для комплексного вирішення вказаних вище про‑
блем пропонуємо впроваджувати на підприємствах ін‑
теграційно‑інноваційну систему управління відхода‑
ми, що полягає у формуванні виробничо‑логістичних 
зв’язків з іншими суб’єктами господарювання для 
впровадження інноваційних підходів щодо збирання, 
сортування, утилізації та виробничого використання 
відходів. Порівняльний аналіз внутрігосподарської 
та інтеграційно‑інноваційної систем управління 
відходами на підприємстві наведена в табл. 5.

Впровадження інтеграційно‑інноваційної системи 
управління відходами на підприємствах дозволить:
– залучати фінансування від місцевих органів 

влади;
– розширити ринки збуту відходів та їх компонентів;
– скоротити витрати на зберігання відходів;
– знизити антропогенний вплив на довкілля;
– активізувати суміжні галузі (транспортування, 

консалтинг), наукових досліджень;

– забезпечити сировиною інші види економічної 
діяльності (виробництво паперу, картону, сіль‑
ське господарство та ін.).
Висновки й перспективи подальших досліджень. 

Актуальною проблемою на підприємствах харчової 
промисловості, що потребує нагального вирішення, 
є недосконала система управління відходами, про 
що свідчать високі темпи їх утворення, накопичення 
та низький рівень рециклінгу. Це негативно позна‑
чається на стані довкілля, якості життя населення. 
Україна за обсягом утворення відходів у харчовій 
промисловості посідає одне з найгірших місць у світі.

Зважаючи на високий вміст корисних компонентів, 
відходи виробництва харчової промисловості мають 
велику перспективу щодо переробки та повторного 
використання, зокрема, в ролі сировини для хімічної 
й переробної промисловості, добрив, кормів, для ви‑
робництва біопалива, електричної і теплової енергії.

В Україні застосовується дворівнева система 
управління відходами. Управління відходами на 
макрорівні має обмежувальний характер і не сти‑
мулює зацікавленість підприємств у впровадженні 
інноваційних технологій щодо рециклінгу відходів.

Зростання попиту на міжнародних ринках призво‑
дить до поступального нарощення експорту відходів 
харчової промисловості. Збереження експортної орієн‑
тації управління відходами негативно вплине на роз‑
виток харчової галузі у довгостроковій перспективі.

На мікрорівні застосовується внутрігосподарська 
система управління відходами, що спрямована на 
дотримання вимог законодавства у сфері поводжен‑
ня з відходами шляхом застосування традиційних 
інструментів: планування, облік, аналіз та контроль. 
Це не сприяє вирішенню проблеми ефективного 
поводження з відходами та забезпечення конкурен‑
тоспроможності харчових підприємств на вітчизня‑
ному і міжнародному ринках.

Таблиця 5
Елементи внутрігосподарської та інтеграційно-інноваційної систем управління відходами  

на підприємствах харчової промисловості

Елемент системи Внутрігосподарська Інтеграційно-інноваційна

Суб’єкт управ‑
ління

Підприємство Підприємство, місцеві органи влади, транспортні компанії, пе‑
реробники відходів

Мета
Забезпечення умов для збері‑
гання й утилізації відходів

Підвищення економічної привабливості рециклінгу відходів 
шляхом розвитку ринкової і логістичної інфраструктур

Інструмент 
управління

Планування обсягів утворен‑
ня, їх первинний облік, об‑
лаштування місць зберігання

Налагодження технологічної, транспортної та інформаційної 
кооперації між зацікавленими суб’єктами господарювання для 
формування ланцюга «утворення‑транспортування‑повторне 
використання відходів»

Ризик

Втрата потенційних еконо‑
мічних і технологічних ви‑
год, конкурентних переваг

Зниження економічної ефективності через коригування полі‑
тики стимулювання (зниження зеленого тарифу на енергію), 
зростання конкуренції або відмови основних партнерів‑спожи‑
вачів
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Актуальною вимогою часу є впровадження інте‑
граційно‑інноваційної системи управління відхода‑
ми підприємств, яка спрямована на налагодження 
технологічної, транспортної та інформаційної коо‑
перації між зацікавленими суб’єктами господарю‑
вання для формування ланцюга «утворення‑тран‑

спортування‑повторне використання відходів». 
Практичне застосування такої системи дозволить 
сформувати ринкову, логістичну та економічну 
базу для організаційно‑технологічної модернізації 
підприємств харчової галузі у сфері поводження 
з відходами.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
ВНУТРИГРУППОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERNAL AUDIT  
OF INTRAGROUP OPERATIONS AT SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES

Анотація. У статті розглянуто питання функціонування системи внутрішнього аудиту на підприємствах цукрової 
галузі. Визначено мету діяльності системи внутрішнього аудиту на підприємствах цукрової промисловості. Саме служ-
ба внутрішнього аудиту забезпечує керівництво групи необхідною інформацією для прийняття рішень щодо взаємодії 
учасників групи підприємств цукрової галузі. Тобто мета і завдання внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій 
групи підприємств цукрової галузі полягає не лише у забезпеченні контролю процесу бухгалтерського обліку чи підтвер-
дження достовірності фінансової звітності.

У роботі запропоновано створення інтегрованої моделі внутрішнього аудиту групи підприємств цукрової галузі, яка 
передбачає використання елементів організаційного проектування, яке являє собою процес створення нової структури 
(служби внутрішнього аудиту у групі підприємств) і зв’язків усередині неї. Організація системи внутрішнього аудиту 
в групі підприємств цукрової галузі дозволяє проводити всі види аудиту: операційний (управлінський) аудит, аудит на 
відповідність вимогам, аудит фінансової та податкової звітності.

Автором визначена місія та завдання внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій для підприємств цукрової 
промисловості. Виконуючи окремі завдання внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій, досягається не тільки 
місія внутрішнього аудиту, але й загальна мета управління в групі підприємств. Набір завдань служби внутрішнього 
аудиту стосовно внутрішньогрупових операцій може змінюватися залежно від потреб власників для прийняття рішень 
відносно подальшої діяльності підприємств цукрової галузі — учасників групи.

Також відзначено, що внутрішній аудит необхідний головним чином для запобігання втрат ресурсів і здійснення 
необхідних змін усередині групи підприємств цукрової промисловості. При цьому необхідно ввести специфічне поняття 
внутрішнього аудиту у групі підприємств, основною відмінністю, якого є незалежний характер аудиту материнського 
підприємства і його зацікавленість в усуненні усіх можливих внутрішньогрупових ризиків.

Ключові слова: внутрішній аудит внутрішньогрупових операцій, група підприємств, внутрішньогрупові операції.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы функционирования системы внутреннего аудита на предприятиях сахар-
ной отрасли. Определены цели деятельности системы внутреннего аудита на предприятиях сахарной промышленности. 
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Именно служба внутреннего аудита обеспечивает руководство группы необходимой информацией для принятия решений 
по взаимодействию участников группы предприятий сахарной отрасли. То есть цель и задачи внутреннего аудита вну-
тригрупповых операций группы предприятий сахарной отрасли заключается не только в обеспечении контроля процесса 
бухгалтерского учета или подтверждения достоверности финансовой отчетности.

В работе предложено создание интегрированной модели внутреннего аудита группы предприятий сахарной отрасли, 
которая предусматривает использование элементов организационного проектирования, которое представляет собой 
процесс создания новой структуры (службы внутреннего аудита в группе предприятий) и связей внутри нее. Организация 
системы внутреннего аудита в группе предприятий сахарной отрасли позволяет проводить все виды аудита: операцион-
ный (управленческий) аудит, аудит на соответствие требованиям, аудит финансовой и налоговой отчетности.

Автором определена миссия и задачи внутреннего аудита внутригрупповых операций для предприятий сахарной 
промышленности. Выполняя отдельные задачи внутреннего аудита внутригрупповых операций, достигается не только 
миссия внутреннего аудита, но и общая цель управления в группе компаний. Набор задач службы внутреннего аудита 
относительно внутригрупповых операций может изменяться в зависимости от потребностей собственников для принятия 
решений относительно дальнейшей деятельности предприятий сахарной отрасли — участников группы.

Также отмечено, что внутренний аудит необходим главным образом для предотвращения потерь ресурсов и осущест-
вления необходимых изменений внутри группы предприятий сахарной промышленности. При этом необходимо ввести 
специфическое понятие внутреннего аудита в группе предприятий, основным отличием, он является независимый характер 
аудита материнского предприятия и его заинтересованность в устранении всех возможных внутригрупповых рисков.

Ключевые слова: внутренний аудит внутригрупповых операций, группа предприятий, внутригрупповые операции.

Summary. The article deals with the functioning of the internal audit system at the enterprises of the sugar industry. The 
objectives of the internal audit system at the enterprises of the sugar industry. It is the internal audit service that provides man-
agement of the group with the necessary information for making decisions on the interaction of participants in the group of enter-
prises in the sugar industry. That is, the purpose and objectives of internal audit of intragroup operations of a group of enterprises 
in the sugar industry is not only to ensure control over the accounting process or confirm the reliability of financial statements.

The paper proposed the creation of an integrated internal audit model for a group of enterprises in the sugar industry, which in-
volves the use of elements of organizational design, which is the process of creating a new structure (internal audit service in a group 
of enterprises) and connections within it. The organization of the internal audit system in the group of enterprises of the sugar indus-
try allows you to conduct all types of audits: operational (managerial) audit, compliance audit, audit of financial and tax reporting.

The author defines the mission and objectives of internal audit of intragroup operations for sugar industry enterprises. 
Performing individual tasks of internal audit of intragroup operations, not only the mission of internal audit is achieved, but 
also the overall management goal in the group of companies. The set of tasks of the internal audit service regarding intragroup 
operations may vary depending on the needs of owners for making decisions regarding the future activities of sugar industry 
enterprises — members of the group.

It was also noted that internal audit is necessary mainly to prevent the loss of resources and to make the necessary changes 
within the group of enterprises of the sugar industry. At the same time, it is necessary to introduce a specific concept of internal 
audit in the group of enterprises, the main difference is that it is the independent nature of the audit of the parent company and 
its interest in eliminating all possible intragroup risks.

Key words: internal audit of intragroup operations, group of enterprises, intragroup operations.

Постановка проблеми. В умовах ризик‑орієнтова‑
ної економіки умовах, яким притаманні висока 

нестабільність і невизначеність зовнішніх факторів, 
ефективне управління підприємством можливе лише 
за умов організації належного контролю. Мальйоне 
Д. писав: «для того, щоб переконатися в достовір‑
ності й повноті виведених результатів, потрібний 
контроль» [10].

Гарантією успішної діяльності підприємств цу‑
крової галузі є правильно організований контроль, 
який останнім часом набув обов’язкового характеру 
та результати якого Відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» мають бути оприлюднені. Для деяких 
організаційно‑правових форм, зокрема групи під‑
приємств цукрової галузі, контроль виступає важ‑
ливим елементом загальної структури управляння, 
оскільки охоплює всі об’єкти обліку та діяльність 
кожного учасника групи. Тому його організація та 
методичне забезпечення потребує особливої уваги.

Завдяки наявності переваг щодо економії ви‑
трат об’єднані групи підприємств цукрової галу‑
зі відзначаються вищим рівнем конкурентоспро‑
можності в порівнянні з окремими суб’єктами 
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господарювання. Водночас ускладнення органі‑
заційної структури, системи управління і взаємо‑
зв’язків між материнською і дочірніми підприєм‑
ствами цукрової галузі суттєво підвищує ризики 
неефективного використання ресурсів, вчинення 
зловживань (навмисних і ненавмисних), викривлен‑
ня інформації у фінансовій звітності і, як наслідок, 
зниження поінформованості власників та інвесторів 
про стан їхнього бізнесу. Це обумовлює особливо 
важливе значення здійснення внутрішнього аудиту 
внутрішньогрупових операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема 
контролю нині досить популярна і актуальна, адже 
це однин із інструментів, який дієво підвищує якість 
управлінських рішень, а отже і забезпечує стабіль‑
ний розвиток підприємства, а також закріплення 
на високих конкурентних позиціях бізнес‑ринку. 
Дослідження питань сутності, методики, функцій, 
завдань внутрішнього аудиту знайшли своє відо‑
браження у підручниках, монографіях, статтях та 
інших наукових працях таких вчених‑економістів: 
С. В. Бардаша [1], Н. І. Дорош [4], Л. В. Гуцаленко [3], 
Т. О. Каменської[8], К. О. Назарової [11], В. В. Нем‑
ченко [12], С. М. Петренко [14], О. В. Сметанка [15], 
В. П. Хомутенко [13].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення суті та необхідності 
внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій 
на підприємствах цукрової промисловості в умовах 
ризик‑орієнтованої економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні досвід аудиту не перевищує 30 років, 
а розвиток внутрішнього аудиту знаходиться ще 
у зародковому стані. Внутрішній аудит з’явився, 
з нашої точки зору, як наслідок розриву різних рів‑
нів управління: управління аудитом на рівні дер‑
жави і управління аудитом на рівні підприємства. 
Відповідно, виявилося, що корпоративне управління 
стало невід’ємною частиною аудиту.

В Законі України «Про аудиторську діяльність» 
було визначено основні вимоги щодо проведення 
аудиту та його суть: аудит — це перевірка даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності суб’єкта господарювання з метою вислов‑
лення незалежної думки аудитора про її достовір‑
ність в усіх суттєвих аспектах та у відповідності до 
законів України, положень (стандартів) бухгалтер‑
ського обліку або інших правил (положень) суб’єктів 
господарювання [6]. Крім того ст. 3 цього Закону 
визначає, що аудит здійснюється незалежними ау‑
диторами та аудиторськими фірмами; може бути 
добровільним (з ініціативи суб’єктів господарю‑
вання) та обов’язковим (у випадках передбачених 

законом, зокрема підтвердження достовірності та 
повноти річного балансу і звітності господарських 
суб’єктів незалежно від форми власності та виду ді‑
яльності, звітність яких офіційно оприлюднюється). 
Зокрема проведення аудиту за участю зовнішньої 
аудиторської фірми для акціонерного товариства 
є обов’язковим. Така необхідність визначена на 
законодавчому рівні [5; 7] та зумовлена потребою 
користувачів у інформації про реальний фінансовий 
стан суб’єкта господарювання (рис. 1).

Проведений аналіз дозволив встановити, що зов‑
нішній контроль здійснюється із загальної сукуп‑
ності досліджених підприємств у 100%, система 
внутрішнього контролю функціонує лише у 63% 
підприємств, у 20% з яких вона є ефективною. Ра‑
зом із тим, більше 80% керівників підприємств 
вважають необхідним запровадження заходів щодо 
підвищення ефективності роботи системи внутріш‑
нього контролю, пояснюючи це тим, що власники 
та інвестори повинні знати, наскільки ефективно 
використовуються вкладені ними у підприємство 
кошти.

Так, за інформацією консалтингової компанії, 
члена Big 4, «Ernst & Young» найефективнішим 
засобом контролю підприємства (як зовнішнього, 
так і внутрішнього) є аудит, застосування якого 
сприяє підвищенню достовірності, оперативності, 
повноти й аналітичності облікової інформації не‑
обхідної для забезпечення ефективного управління 
підприємством.

Внутрішній аудит має особливе значення на про‑
мислових підприємствах та їх об’єктах, де зосеред‑
жуються значні потоки матеріальних цінностей 
(табл. 1).

На думку науковців [11; 16] одним із основних 
методів скорочення ризиків є внутрішній аудит, 
оскільки зовнішній аудит виявився нездібним га‑
рантувати надійність системи внутрішнього контр‑
олю, особливо відносно скорочення ризиків, так як 
основною метою діяльності зовнішніх аудиторів є 
підтвердження достовірності фінансової звітності. 
У той же час ризики не сприяють викривленню фі‑
нансової звітності, отже, в таких випадках їх не буде 
виявлено зовнішнім аудитором.

Структура системи внутрішнього контролю групи 
підприємств цукрової галузі залежить від масштабу 
і видів діяльності, наявності в його складі відокрем‑
лених підрозділів, рівня організаційного розвитку 
управління, чисельності і кваліфікації кадрового 
складу, а також рівня матеріально‑технічного, фі‑
нансового й інформаційного потенціалу. Основними 
складовими системи внутрішнього контролю є об’єк‑
ти і суб’єкти контролю. Суб’єктами такого контролю 
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в групі підприємств є ревізійна комісія (ревізор), 
управлінці, посадові особи та працівники підпри‑
ємства, на яких покладені обов’язки з контролю. 
Об’єктами контролю, зазвичай, є ресурси підприєм‑
ства, господарські процеси, результати діяльності 
та особи, які підлягають контролю.

Основною вимогою, що пред’являється до суб’єк‑
тів внутрішнього контролю з боку власників, є здійс‑
нення систематичного контрольного спостереження, 
тобто здійснення контролю потрібно застосовувати 

як постійно діючу, науково обґрунтовану і добре 
продуману систему спостереження і перевірки про‑
цесів виробництва, розподілу, обміну і виробничого 
споживання. Задовольнити інформаційні потреби 
управлінців та захистити інтереси власників мож‑
ливо шляхом створення відокремленого підрозділу 
підприємства з внутрішнього аудиту як структури, 
яка не буде входити до системи внутрішнього контр‑
олю об’єднання.

Таблиця 1
Заходи щодо зниження ризиків підприємства в Україні та в світі, %

Заходи Україна У світі

Внутрішній аудит 64 74

Внутрішній контроль 64 65

Перевірки з боку керівництва 56 55

Зовнішній аудит 40 45

Навчання та комунікація в області протидії шахрайству 36 51

Стимулювання і захист інформаторів 24 42

Регулярна ротація персоналу 8 31

Джерело: [2]
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Рис. 1. Користувачі інформації

Джерело: удосконалено автором за [11]
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Потреба у внутрішньому аудиті зумовлена й тим, 
що верхня ланка управління не займається безпосе‑
редньо контролем повсякденної діяльності підприєм‑
ства, у зв’язку з чим виникає потреба в інформації, 
що формується на нижчому рівні [9].

Внутрішній аудит необхідний головним чином 
для запобігання втрат ресурсів і здійснення необхід‑
них змін усередині групи підприємств. При цьому 
необхідно ввести специфічне поняття внутрішнього 
аудиту у групі підприємств, основною відмінністю, 
якого є незалежний характер аудиту материнського 
підприємства і його зацікавленість в усуненні усіх 
можливих внутрішньогрупових ризиків.

Метою внутрішнього аудиту, як випливає з ви‑
значення, є вдосконалення діяльності групи під‑
приємств. Підкреслимо — не виявлення порушень 
і помилок для наступних висновків і покарання 
винних, не написання звітів на кілька десятків сто‑
рінок з сотнею важких у виконанні рекомендацій, 
а побачити і оцінити ризики, слабкі сторони в роботі 
групи та дати рекомендації, спрямовані на поліп‑
шення і підвищення ефективності систем і процесів.

Організація відділу внутрішнього аудиту, його 
раціональна побудова цілком залежить від оптималь‑
ного застосування його організаційних форм. Так, 
залежно від розподілу праці співробітників сфери 
контролю і відповідно побудови служби внутріш‑
нього аудиту, розрізняють централізовану і децен‑
тралізовану її форми. Одним із основних критеріїв 
вибору форми контролю є розрахунок ефекту від її 
існування (визначення результату контролю з ме‑
тою порівняння його значення із витратами, що 
пов’язані з її утриманням). При централізованій 
формі організації внутрішнього аудиту аудитори 
(внутрішній аудитор) знаходяться в штаті бухгал‑
терії і підпорядковуються головному бухгалтеро‑
ві, що на наш погляд є недоречним, оскільки не 
можливо поєднувати в одній особі функції обліку 
і контролю фінансово‑господарської діяльності гру‑
пи підприємств. При децентралізованій організації 
внутрішнього аудиту аудитори виділені в самостій‑
ний структурний підрозділ (служба внутрішнього 
аудиту), що є характерним для об’єднаних груп 
підприємств і підпорядковується аудиторському 
комітету або Раді директорів.

Щодо методики проведення внутрішніх аудитор‑
ських перевірок, результатом яких і має бути об’єк‑
тивна оцінка і пропозиції спрямовані на поліпшення 
і підвищення ефективності систем і процесів, чинним 
законодавством з питань організації внутрішнього 
аудиту методику не визначено.

Основна мета внутрішнього аудиту — опера‑
тивно виявити поточні проблеми, знайти резерви 

підвищення ефективності діяльності, підвищити 
ефективність роботи співробітників і групи під‑
приємств, а також захистити інтереси власни‑
ків. Особливість внутрішнього аудиту полягає 
в тому, що він проводиться у момент здійснення 
і документального оформлення господарських 
операцій, що дозволяє своєчасно виявляти недо‑
ліки в роботі і застосувати відповідні заходи для 
їх попередження.

У наших попередніх дослідженнях ми запропо‑
нували наступні визначення місії і завдань внутріш‑
нього аудиту стану внутрішньогрупових операцій 
[17]. Метою здійснення внутрішнього аудиту стану 
внутрішньогрупових операцій є надання необхід‑
ної інформації про стан та перспективи здійснення 
внутрішньогрупових операції Раді директорів та 
виконавчому керівництву для допомоги у забезпе‑
ченні досягнення цілей компанії.

Завдання:
– перевірка договорів, які формуються при вну‑

трішньогрупових угодах на дотримання вимог 
нормативно‑правових актів та внутрішньої по‑
літики компанії;

– визначити правильність відображення на ра‑
хунках бухгалтерського обліку, у внутрішній і 
фінансовій звітності оборотів та залишків із вну‑
трішньогрупових операцій;

– перевірити правильність відображення залиш‑
ків внутрішньогрупових розрахунків у фінансо‑
вій звітності учасників групи підприємств;

– оцінити якість роботи облікового персоналу 
щодо правильності ведення бухгалтерського об‑
ліку внутрішньогрупових операцій;

– нагляд за формування внутрішньогрупових на‑
цінок;

– розробити пропозиції щодо формування вну‑
трішніх націнок, які б не порушували умов 
трансфертного ціноутворення і разом з тим за‑
безпечували необхідний перерозподіл активів у 
середині групи;

– визначити ступінь реалізації матеріалів мину‑
лого внутрішнього аудиту стану внутрішньогру‑
пових розрахунків у господарській діяльності 
учасників групи підприємств;

– підготувати та надати інформацію власникам 
про ефективність здійснення внутрішньогрупо‑
вих розрахунків;

– розробити та надати рекомендації власникам 
щодо мінімізації витрат при здійсненні вну‑
трішньогрупових розрахунків;

– розробити та надати план проведення і визна‑
чення доцільності наступних внутрішньогрупо‑
вих операцій;
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– оцінити усі ризики, які виникають, чи можуть 
виникнути при проведенні внутрішньогрупових 
операцій;

– оцінити вплив та вигоду здійснення внутрішньо‑
групових операцій як на діяльність окремого учас‑
ника групи, так і групи компаній в цілому [17].
Організація служби внутрішнього аудиту в групі 

підприємств передбачає побудову досить ефективно‑
го механізму забезпечення власників, керівників та 
інвесторів інформацією щодо функціонування всіх 
її підрозділів та підсистем, в тому числі і фінансової. 
Формування служби внутрішнього аудиту в групі 
підприємств відбувається, як правило, за рішенням 
вищого виконавчого органу (за погодженням з влас‑
ником бізнесу), який ставить завдання підрозділам 
і приймає рішення з кадрових питань.

Не можна не відзначити, що найважливішим фак‑
тором успішної діяльності служби внутрішнього ау‑
диту в групі підприємств є її відносна незалежність.

Служба внутрішнього аудиту працює на підставі 
положення (регламенту), затвердженого вищим 
керівництвом та власниками, їм же і надає інфор‑
мацію. Головна мета служби внутрішнього аудиту 
групи підприємств — надання вищому керівництву 
об’єктивної і своєчасної інформації про діяльність 
менеджменту групи підприємств по досягненню 
загальнокорпоративних цілей і дотримання стан‑
дартів ведення бізнесу.

Організація СВА в групі підприємств цукрової 
галузі дозволяє проводити всі види аудиту: операцій‑
ний (управлінський) аудит, аудит на відповідність 
вимогам, аудит фінансової та податкової звітно‑
сті — і реалізувати такі можливості внутрішнього 
аудиту, як:
– здійснення незалежного і об’єктивного контролю 

діяльності групи підприємств цукрової галузі;
– оцінка ризиків групи підприємств цукрової га‑

лузі;
– оцінка ефективності діючої системи ведення біз‑

несу;
– оцінка відповідності діяльності групи підпри‑

ємств цукрової галузі поставленим цілям;
– результативність та ефективність діяльності 

групи підприємств цукрової галузі;
– коректність фінансової та податкової звітності і 

відповідність її законам.

Створення інтегрованої моделі внутрішнього ау‑
диту групи підприємств цукрової галузі передбачає 
використання елементів організаційного проек‑
тування, яке являє собою процес створення нової 
структури (служби внутрішнього аудиту у групі 
підприємств) і зв’язків усередині неї. Інтеграція 
передбачає взаємодію служб внутрішнього аудиту 
у кожній бізнес‑одиниці зі службою внутрішнього 
аудиту материнського підприємства, що працюють 
по єдиній методології, ґрунтуючись на загальних 
цілях, завдання та принципи функціонування групи. 
Особливістю групи підприємств цукрової галузі є 
наявність дочірніх підприємств, які функціонують за 
принципом поділу (спеціалізації) у процесі створення 
готового продукту (агропромисловий, виробничий, 
сервісний, комерційний блок і т. д.). Логічно, що 
між учасниками групи підприємств цукрової галузі 
виникають господарські операції — внутрішньогру‑
пові операції, при цьому здійснюються розрахунки. 
Контролюючою організацією усіх таких операцій 
виступає материнське підприємство. Функції управ‑
ління дочірніми підприємствами у групі включають: 
облік, контроль, аналіз, планування і мотивацію. 
Найбільш складною є організація і реалізація функ‑
цій обліку і контролю.

Вважаємо, що найбільш ефективною формою 
організації облікового процесу у групі підприємств 
цукрової галузі може бути визнана така, яка дозво‑
ляє вирішити проблему контролю над діяльністю 
дочірніх підприємств і нівелювати певні труднощі, 
що виникають через територіальну роз’єднаність 
бізнес‑одиниць групи. Це пов’язано з додатковим 
документообігом; зниженням оперативності збору 
облікових даних; відсутністю ефективних автома‑
тизованих засобів для їх збору.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Саме служба 
внутрішнього аудиту забезпечує керівництво групи 
необхідною інформацією для прийняття рішень щодо 
взаємодії учасників групи підприємств цукрової 
галузі. Тобто мета і завдання внутрішнього аудиту 
внутрішньогрупових операцій групи підприємств 
цукрової галузі полягає не лише у забезпеченні 
контролю процесу бухгалтерського обліку чи під‑
твердження достовірності фінансової звітності.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ И КВАРТАЛЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

INDUSTRIAL PARKS AND QUARTERS IN AZERBAIJAN:  
FORMATION AND CHARACTERISTICS OF INVESTMENT PROCESSES

Аннотация. В статье исследованы вопросы формирования промышленных парков и кварталов развития предпри-
нимательства в Азербайджане. Промышленные парки являются одним из важнейших факторов, способствующих пози-
тивному экономическому развитию. Промышленный парк основан на философии интеграции относительно различных 
функций (производственной функции, а также услуг, отдыха и образования) в промышленную зону с большинством 
промышленных товаров и услуг с высоким экономическим оборотом и высокой занятостью. Он предоставляет услуги, 
независимые от типа и важности конкретного промышленного парка, т. е. стандартные и нестандартные услуги. Приме-
рами стандартных услуг являются финансовое и юридическое консультирование, бухгалтерский учет, защита активов, 
эксплуатация и поддержка среды транспортной и технической инфраструктуры или общественная поддержка зеленых 
насаждений. Нестандартные услуги, предоставляемые, в основном в парках, имеющих общегосударственное и между-
народное значение с большим количеством предметов, включают логистические услуги, передачу технологий, закупки 
услуг по исследованиям и разработкам, финансовые услуги, банковское дело, агентские услуги и другое. При развитии 
промышленных парков должно уделяться внимание одной из основных целей экономики, а именно распределять сектор 
промышленного производства и сферы услуг таким образом, чтобы прогресс в регионе, где строится парк, улучшался. 
Поддержка наукоемкого производства является важным фактором, обусловливающим технологический, в частности 
высокотехнологический темп и масштаб развития. Эффективность системы стимулирования наукоемкого, высокотехно-
логического промышленного производства, в большей степени зависит от обеспечения соответствующей инфраструк-
туры, образования гармонично действующей сети данных обеспечивающих элементов и ряд других факторов. С этой 
точки зрения, шаги, предпринятые в направлении создания парков высоких технологий в Азербайджане, заслуживают 
одобрения. В статье охарактеризованы инвестиционные процессы формирования промышленных парков и кварталов.

Определены место и роль парков высоких технологий в поддержке наукоемкого промышленного производства.
Ключевые слова: промышленные парки и кварталы, инвестиция, парки высоких технологий, предпринимательство.

Summary. Industrial parks are one of the most important factors supporting positive economic development. An industrial 
park is based on a philosophy of integration of relatively different functions (production function, and that of services, relaxation, 
and education, too) into an industrial area with the majority of industrial products and services with high economy turnover and 
45high employment. It provides services independent of type and importance of a particular industrial park, i. e. standard and 
non-standard services. The examples of standard services are finance and law consulting, accounting, security of assets, oper-
ation and support of a transportation and technical infrastructure environment or public greenery support. Non-standard ser-
vices, provided mainly in parks with country-wide and international importance with higher number of subjects, include logistic 
services, technology transfer, procurement of research and development services, financial services, banking, agency and so on.

With the development of industrial parks, attention should be paid to one of the main objectives of the economy, namely to 
distribute the industrial production sector and the service sector so that progress in the region where the park is built, improved. 
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Incorrect distribution leads to an increase in the existing differences between different regions, as evidenced by the theories 
of regional development, regardless of whether they converge or diverge. The support of knowledge-intensive production is an 
important factor determining the technological, in particular, high-tech pace and scale of development. The effectiveness of the 
incentive system for high-tech, high-tech industrial production is more dependent on the provision of appropriate infrastructure, 
the formation of a harmoniously functioning data network of supporting elements and a number of other factors. From this 
point of view, the steps taken towards the creation of high-tech parks in Azerbaijan are commendable. The article describes the 
investment processes of the formation of industrial parks and neighborhoods.

Are determined the place and role of high-tech parks in the support of high-tech industrial production.
Key words: industrial parks and quarters, investment, high technology parks, entrepreneurship.

Постановка проблемы. В процессе формиро‑
вания промышленных парков и кварталов 

роль системы инвестиционных отношений имеет 
решающее значение. Оптимальность промыш‑
ленного производства и развития с точки зрения 
устойчивого, сбалансированного по внутристра‑
новым регионам темпа и отношений в первую оче‑
редь обусловливается именно характеристиками 
современных инвестиционных процессов. Поэто‑
му рассмотрение в одном аспекте характеристик 
процессов формирования промышленных парков 
и кварталов, развития и реализуемой инвестиции 
в Азербайджане является целесообразным.

Анализ последних исследований и публикаций. 
«Классический» подход ориентирован на отдельные 
фирмы, который включает формы государственного 
вмешательства посредством принуждения (приме‑
нение классических и новых форм регулирования), 
экономических стимулов (зеленого налогообложе‑
ния) и стимулирования применения систем управ‑
ления деловой средой (Вермеулен, 2002) [8]. Как 
отмечают некоторые теоретики, развитие эко‑ин‑
дустриальных парков приводит к значительному 
улучшению коллективных экологических показа‑
телей компаний (Лоу, 1997; Кот и Коэн‑Розенталь, 
1998) [6]. Тем не менее, эмпирические основы этого 
движения являются слабыми, поскольку имеется 
мало количественных данных. Проектирование 
эко‑индустриальных парков является одним из 
конкретных применений промышленной экологии 
(Бунс и Баас, 1999). В более подробных обсуждениях 
этого примера утверждается, что эко‑индустриаль‑
ные парки могут приносить как экономические, 
так и экологические выгоды (Эренфельд и Гертлер, 
1997; Гертлер, 1995; Коссгриф Данн и Штайнманн, 
1998) [7]. Замыкание материальных циклов в инду‑
стриальных парках может быть достигнуто путем 
построения симбиоза. Коллективные экологические 
характеристики промышленного парка могут быть 
дополнительно улучшены с помощью различных ва‑
риантов совместного использования коммунальных 
услуг (таких, как совместная эксплуатация станций 

очистки сточных вод, комбинированная выработка 
тепла и электроэнергии или коллективная ветряная 
мельница).

Формулировка целей статьи. Изучение роли про‑
мышленных парков и кварталов на экономическое 
развитие Азербайджана.

Промышленные парки: формирование и развитие 
предпринимательства. Диверсификационное, сба‑
лансированное и динамичное развитие регионов стра‑
ны в общем является важным условием устойчивого 
развития национальной экономики. Государствен‑
ные программы, непрерывно и успешно осуществля‑
емые с целью ускорения социально‑экономического 
развития регионов Азербайджана, формируют эф‑
фективную производственную и сервисную структу‑
ру в соответствии с линией диверсификации эконо‑
мической деятельности во всех регионах, независимо 
от того, на каком расстоянии они находятся от сто‑
лицы и существующих промышленных центров. 
Эффективная диверсификация производственной 
деятельности промышленности в соответствии с по‑
требностями социально‑экономического развития 
страны внесла вопрос в повестку дня о создании 
промышленных зон. В этом направлении началась 
работа с непосредственной инициативой и участием 
президента страны, начиная, с 2011 года в разных 
регионах были созданы несколько промышленных 
парков. Их действие играет важную роль в динамич‑
ном развитии промышленного предпринимательства 
в разных регионах страны. [1, с. 107].

Широкомасштабная работа в направлении созда‑
ния промышленных парков, непрерывно осущест‑
вляется, всесторонне обосновывая финансовое обе‑
спечение. Сумгаитский химический промышленный 
парк, созданный по указу Президента Азербайджан‑
ской Республики «О создании Сумгаитского химиче‑
ского промышленного парка» (№ 548 от 21 декабря 
2011 года), является одним из первых шагов в соот‑
ветствующем направлении. Как упомянуто в указе, 
цель создания промышленного парка — «создание 
в стране благоприятное условие для развития кон‑
курентоспособного промышленного производства 
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на основе инновационных и высоких технологий, 
поддержка предпринимательство в этой области, 
обеспечение устойчивого развития ненефтяного 
сектора, увеличение занятости населения в сфере 
производства».

Выбор географического местоположения имеет 
решающее значение для промышленного парка. 
В этом отношении Сумгаитский химический про‑
мышленный парк имеет благоприятное положе‑
ние. Промышленный парк расположен в 32,5 км 
от Баку, недалеко от магистрали Баку‑Ростов. Для 
резидентов строится узел, соединенный с маги‑
стральной железнодорожной линией и имеющий 
погрузочно‑разгрузочный пункт. Для создания 
инфраструктуры ООО «Сумгаитский химический 
промышленный парк» реализуется всесторонне 
обоснованный проект. Так, были приняты меры 
для надежного электроснабжения резидентов на 
территории промышленного парка и были учтены 
перспективы расширения деятельности. Строятся 
подстанции, оснащенные надежной системой без‑
опасности и автоматического управления. Соору‑
жается самая современная технологическая систе‑
ма для природного газа и водоснабжения. На всей 
территории предоставляется бесплатный интернет.

За 5 лет с момента создания ООО «Сумгаитский 
химический промышленный парк» с общей пло‑
щадью 466,4 гектара к концу 2017 года земельные 
участки, которые были введены в эксплуатацию, 
несколько раз увеличивались с учетом перспектив 
расширения его деятельности. К данной дате в чис‑
ле резидентов отмеченного выше промышленного 
парка, действуют следующие субъекты: Общество 
с ограниченной ответственностью (ООО) «SOCAR 
Polymer»; Общество с ограниченной ответственно‑
стью «Azertexolayn»; Закрытое акционерное об‑
щество «Azer Float»; ООО «Baku Non Ferrous and 
Foundry Company»; ООО «STDC»; ООО «Aqrokimya 
Azərbaycan»; ООО «Azerbaijan Fibro Cement»; 
ООО «MST Engineering Services»; ООО «Предприя‑
тие по производству кремния и кальция»; ООО «Alco 
Lubricant Company».

В Азербайджане организация производства сма‑
зочных масел на современной технологической ос‑
нове играет важную роль в развитии промышлен‑
ности и других отраслей национальной экономики. 
ООО «Alco Lubricant», созданное в 2016, и получив‑
шее в том же году статус резидента Сумгаитского 
химического промышленного парка расширяет свою 
деятельность в этом направлении. Так, Общество 
с ограниченной ответственностью на участке в 2,5 
гектара выше отмеченного промышленного парка, 
планирует производство синтетических и полусин‑

тетических смазочных масел на основе современной 
германской технологии. Ожидается, что годовая 
производственная мощность нового предприятия, где 
будут работать 60 человек, составит 30 тысяч тонн. 
Наряду с обеспечением потребностей внутреннего 
рынка готовый продукт будет экспортироваться 
не только в ближнее зарубежье, но и в Германию.

Общество с ограниченной ответственностью 
«STDC», получившее статус резидента Сумгаитского 
химического промышленного парка с 2017 года, 
планирует строительство предприятие, где будут 
работать 100 человек, реализующее обработки, 
регистрации и передачи данных на участке в 3,3 
гектара данного промышленного парка. С этой це‑
лью предусматривается использовать современные 
технологии США.

По данным на ноябрь 2017 года, государствен‑
ные инвестиции, направленные на формирование 
Сумгаитского химического промышленного парка, 
значительно увеличились за последние два года. 
Так, к концу 2015 года на промышленный парк было 
вложено 93950 тысяч манатов, а по данным на конец 
2016 года, 155310 тысяч манатов государственных 
инвестиций.

Промышленные парки, действующие в стране 
и являющиеся в преддверии действия, не только 
отличаются с точки зрения характеристик направ‑
ления, масштаба и структуры, а также реализуют 
возможности образования системы. С точки зрения 
требований устойчивого развития промышленности, 
их фактические и потенциальные синергетические 
способности непосредственно связаны с работами, 
проделанными в этом направлении в течение послед‑
них трех лет. Так, меры, принятые в Азербайджане 
в рамках «Промышленного года» в 2015 году, сти‑
мулировали создание сети промышленных парков. 
В тот период была проделана огромная работа в на‑
правлении формирования и развития Гарадагского, 
Пираллахинского и Мингечевирского парков, парков 
высоких технологий в Пираллахи и Мингечевире. 
Коротко о проделанных работах и созданном потен‑
циале по промышленным паркам.

Гарадагский промышленный парк, созданный 
распоряжением Президента Азербайджанской Респу‑
блики Ильхама Алиева от 03 июля 2005 года управ‑
ляется ООО «Сумгаитский химический промышлен‑
ный парк». Кстати отметим, что ООО «Сумгаитский 
химический промышленный парк» также являет‑
ся управляющей организацией Пираллахинского 
и Мингечевирского парков. Гарадагский промыш‑
ленный парк расположен на 25‑м километре маги‑
страли Баку‑Астара на территории Гарадагского 
района столицы.
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ООО «Бакинский судостроительный завод», 
выступающее как резидент промышленного пар‑
ка имеет важную своеобразную роль в укреплении 
промышленного потенциала страны. Деятельность 
ООО «Бакинский судостроительный завод», создан‑
ного 10 декабря 2010 года «SOCAR», Азербайджан‑
ской инвестиционной компанией и Сингапурской 
«Keppel Offshore & Marine», как видно по названию, 
будет в направлении строительства и ремонта судов 
самых разных назначений. Годовая производствен‑
ная мощность ООО «Бакинский судостроительный 
завод», где будут работать около 2000 работников, 
и расположится на участке в 72 гектара Гарадагского 
промышленного парка, составит около 25 тысяч тонн 
металлоконструкций. Надо отметить, что аналога это‑
го предприятия в водосборном бассейне Каспийского 
моря нет. На Бакинском судостроительном заводе, 
как резидент Гарадагского промышленного парка, 
«будет возможным строить четыре судна водоизмеще‑
нием до 15 тысяч тонн, и два танкера водоизмещением 
до 70 тысяч тонн и 4 вспомогательных судна в год, 
вести ремонт 80–100 судов разных назначений» [2].

Промышленный парк Мингечевир, созданный 
распоряжением Президента Азербайджанской Ре‑
спублики от 26 февраля 2015 года, имеет 14,8 гек‑
таров земли, для того, чтобы привести эту землю 
в пригоднее состояние и создать инфраструктуру 
проводится подготовительная работа.

Промышленный парк Пираллахи с 30 гектарами 
земли, созданный распоряжением главы государ‑
ства от 14 сентября 2016 года, находится на ана‑
логическом этапе формирования. Ожидается, что 
в ООО «Hayate Farm», являющемся единственным 
резидентом промышленного парка, будет создано 
210 рабочих мест. На этом предприятии, основанном 
в 2015 году ОАО «Азербайджанской инвестиционной 
компанией» и ООО «Vita‑А» с участием ООО «AP‑
Pharm» (Российская Федерация), входящее в состав 

«R‑Pharm», планируется производить лекарства, 
побочные изделия для осмотров рентгеновского кон‑
траста и магнитно‑резонансной томографии, а также 
целый ряд других продуктов и изделий медицинских 
назначений. На основе передовых технологий Евро‑
пы (Италии, Германии и некоторых других стран) 
здесь будет построен завод, предусматривающий 
производство 500 миллион таблеток и капсул по 
назначению нервной системы, онкологии, карди‑
оваскулярной системы, диабеты, респираторной 
и костно‑мышечной системы. На начальном этапе 
планируется в ближайшем будущем значительно 
расширить деятельность завода по производству 89 
фармацевтических препаратов различных видов (58 
по действующему веществу).

Инвестиционная привлекательность выше отме‑
ченных промышленных парков довольно высока. 
Так, в соответствии с изменениями, внесенными 
в законодательство страны, применяются важные 
скидки по налоговым и таможенным льготам на 
7 лет, к резидентам и промышленных, и парков 
высоких технологий. Они освобождаются от налогов 
на имущество, землю и подоходный налог, а также 
уплаты таможенных пошлин за импорт техники, 
технологического оборудования, механизмов и НДС. 
Предусматривается возможность вывезти прибыль 
(репатриация прибыли) в свою страну после уплаты 
налогов иностранным инвесторам.

Выводы. В промышленных парках и кварталах, 
которые уже начали свою деятельность или еще соз‑
даются в стране, формируется своеобразный режим 
партнерства государственного и частного секторов 
в инвестировании многофункциональных произ‑
водственных участков. Так, если государственные 
инвестиции играют ведущую роль в формировании 
промышленных парков и кварталов, то в их дея‑
тельностях в качестве движущей силы аналогично 
выступают средства резидентов и участников.
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

EVALUATION OF PRODUCTION POTENTIAL OF OIL ENGINEERING  
ENTERPRISES IN AZERBAIJAN

Аннотация. В статье оценивается производственный потенциал предприятий нефтяного машиностроения Азер-
байджана. Рассматриваются методы оценки производственного потенциала и основных факторов в промышленных 
секторах экономики, основываясь на функции Кобба-Дугласа.

Сопоставляется уровень использования капитала и труда в нефтяных машиностроительных предприятиях с общей 
ситуацией в промышленном секторе Азербайджана. Показана зависимость уровня использования производственного 
потенциала от их доли в производимой продукции.

В статье проведен анализ отношений детерминантов оценки производственного потенциала между США и Европей-
скими странами.

Рассчитана регрессионная статистика между генерируемой добавленной стоимостью в промышленном секторе, ло-
гарифмом затрат на заработную плату и логарифмом объема основных производственных фондов и амортизацией.

В статье рассматривается целесообразность исследования промышленного сектора отдельно от добывающего, 
определена доля капитала и труда генерируемой стоимости в промышленном секторе и в целом по стране.

В статье исследуется информация о нефтяных машиностроительных предприятиях Азербайджана, на примере АОА 
«AZNEFTKIMYAMASH». Произведен анализ долгосрочных и краткосрочных активов, стоимость основных производ-
ственных фондов, трудовых ресурсов, энергоресурсов и информационных элементов.

Ключевые слова: промышленность, машиностроительные предприятия, производственный потениал, производ-
ственные ресурсы.

Summary. The article assesses the production potential of petroleum engineering enterprises. Firstly, it commences with a 
consideration methods for assessing the production potential. Then, in order to assess the production potential of the oil ma-
chine-building enterprises in Azerbaijan, the article evaluates the main factors — capital and labor in the production of products 
in the country’s industrial sectors, based on the Cobb-Douglas function.

Such an assessment will make it possible to compare the level of use of capital and labor in the oil engineering enterprises 
with the general situation in the industrial sector at subsequent stages. On the other hand, since the basis of the production 
process is capital and labor, the level of utilization of the production potential may vary depending on their share in the output.

Regression statistics between the generated value added in the industrial sector, the logarithm of wage costs and the loga-
rithm of the volume of fixed production assets or depreciation of fixed assets was calculated.

The article calculated the feasibility of researching the manufacturing industry sector separately from the extractive sector 
in order to determine the share of capital and labor generated in the industrial sector in the country.

The article calculated the feasibility of researching the manufacturing industry sector separately from the extractive sector, 
in order to determine the share of capital and labor, generated by value-added in the industrial sector of country.

The article also explores information on the oil machine-building enterprises of Azerbaijan, using the example of AZNEFT-
KIMYAMASH, OJSC. The instability of the total revenue of this enterprise over the past 6 years is reflected in changes in 



35

// Problems of national economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 1 (21), 2019

production, gross profit and net profit. The study of such indicators of the production potential of AZNEFTKIMYAMASH, of the 
value of long-term and short-term assets at oil engineering enterprises, using the method of «resource approach» by studying 
the data: the cost of basic production assets, labor resources, energy resources and information elements, all this indicates the 
fact that the production potential of the enterprise is not fully utilized.

Key words: industry, machine-building enterprises, production potential, production resources.

Постановка проблемы. Мы можем класси‑
фицировать подходы к производственному 

потенциалу как четыре разных подхода, первый 
подход можно назвать «ресурсным подходом». 
Производственный потенциал предприятия явля‑
ется совокупностью ресурсов, имеющихся в распо‑
ряжении предприятия, и использующихся в про‑
изводственном процессе.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Сравнительный анализ экономической литературы 
на английском, русском и азербайджанском языках 
по производственному потенциалу предполагает, 
что «производственный потенциал» любого пред‑
приятия — это способность производить конкурен‑
тоспособную продукцию, максимально эффективно 
используя производственные факторы предприятия, 
в том числе труд и капитал, в конкретном времен‑
ном отрезке. Некоторые исследователи, например, 
Е. Ерегин, включают сюда, финансовые, матери‑
альные, нематериальные, интеллектуальные, ин‑
формационные, технологические, инновационные 
и другие ресурсы [1]. Л. Ревутски также является 
сторонником «ресурсного подхода» к производствен‑
ному потенциалу, но он принимает в качестве ре‑
сурса только трудовые ресурсы. По его мнению, 
производственный потенциал представляет собой 
обоснованную с технической, экономической и ор‑
ганизационной точки зрения норму рабочего вре‑
мени производственного персонала предприятия 
за определенный период времени [2].

Другим подходом к оценке производственно‑
го потенциала является «результатный подход». 
В соответствии с этим подходом производственный 
потенциал предприятия заключается в способности 
создать определенное количество материальных 
благ из ресурсов, находящихся в распоряжении 
предприятия. Являющаяся сторонником этого 
подхода, Т. Бердникова характеризует производ‑
ственный потенциал как способность предприятия 
объединить производственные возможности для 
производства и реализации различных видов про‑
дукции [3]. Примерно такую же позицию защищают 
М. Старовойтов и П. Фомин. Они также считают, 
что производственные потенциалы являются та‑
кими отношениями между субъектами хозяйства 
на макро‑ и микроуровнях, которые позволяют им 

эффективно использовать производственные ресурсы 
в условиях существующей техники и технологии, 
и достигать максимально возможных производ‑
ственных результатов [4–5].

Разумеется, предпочтение трудовых ресурсов 
в производственном потенциале понятно, потому что 
другие ресурсы не могут использоваться без труда. 
Однако ограничение производственного потенциала 
только трудовым потенциалом также имеет опре‑
деленные недостатки. Так как трудовые ресурсы 
также не способны производить другие необходимые 
продукты, без других ресурсов, таких как капитал. 
Существует необходимость во взаимосвязи всех 
ресурсов для производственного процесса и их эф‑
фективного использования.

Формулировка целей статьи. Оценка производ‑
ственного потенциала предприятий нефтяного ма‑
шиностроения в Азербайджане.

Изложение основного материала. Производ‑
ственный потенциал и степень его использования 
в промышленных предприятиях в целом определяют 
производственный потенциал промышленности 
страны и масштабы его использования. Уровень 
использования промышленного потенциала опре‑
деляет разницу между потенциальным объемом 
добавленной стоимости в этом секторе и реальными 
объемами производства. Потенциальную стоимость 
в промышленном секторе страны, можно определить 
функцией Кобба‑Дугласа [6] как:

Y= α α α α− −=1 1( * * ) * ( * * ) * *L L L KU L E U K E L K TFP 
α α α α− −=1 1( * * ) * ( * * ) * *L L L KU L E U K E L K TFP .                            (1)

Здесь, TFP — это производительность общих 
производственных факторов, которую можно опре‑
делить, как:

TFP = α α α α− −1 1( * ) * ( * )L K L KE E U U                    (2)

Здесь, LU , KU  — степень избытка труда и капита‑
ла, соответственно, LE , KE  — уровень эффективно‑
сти труда и капитала, соответственно. Посредством 
уровней избытка и эффективности корректируется 
комбинация труда и капитала в производственной 
функции, как основных факторов производства.

Следует отметить, что в США на основе функции 
Кобба‑Дугласа в отношениях между ВВП и трудом 
и капиталом доля труда (α) составляет 75%, доля 
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капитала (1 – α) же составляет 25% [7], а в большин‑
стве стран, входящих в Европейский Союз, эти доли 
составляют 63% и 37%, соответственно [8]. Опре‑
деление эластичности генерируемой добавленной 
стоимости по труду и капиталу (соответственно, α 
и (1 – α)) для всей страны или любой области эконо‑
мической деятельности имеет важное методологиче‑
ское значение для определения производственного 
потенциала в отдельно взятом промышленном пред‑
приятии, в том числе нефтяных машиностроитель‑
ных предприятиях, и для сравнения его и оценки 
разницы реальных производственных результатов. 
Поэтому, прежде всего, попытаемся оценить эла‑
стичность объема производства в промышленной 
области по труду и капиталу. Учитывая, что сек‑
тор нефтегазовой промышленности и не нефтяной 
сектор в Азербайджане существенно отличаются по 
объему производства, также необходимо определять 
производственную функцию и эластичность для них 
по отдельности.

Совокупную производственную функцию в про‑
мышленном секторе Азербайджана (Кобба‑Дугласа) 
можно определить следующим образом:

sY = α β∗∗ s sA L K                                (3)

Здесь, −sY  — общий объем производства в про‑
мышленном секторе, β −sK  — капитал и его роль 
в производственном процессе, α −sL  — труд и его роль 
в производственном процессе, A — это остаток Solou, 
выражающий технологический уровень. Если лога‑
рифмировать обе части уравнения, то

ln ln * ln * lns s sY A L Kα β= + +                 (4)

(2.8) на самом деле является «линейной версией» 
отношений между генерируемой добавленной сто‑
имостью в промышленном секторе и капиталом 
и трудом в этом секторе и это уравнение с заменами 
Y= ln sY , a= ln A , b=α , c= β , X1= ln sL  и X2= ln sK  
может быть выражено как адаптированные регрес‑
сионные отношения между X1, X2 и Y:

Y = a + b * X1 + c * X2 + e.                     (5)

Расчеты показывают, что существует серьезная 
корреляция между логарифмом генерируемой до‑
бавленной стоимостью в промышленном секторе 
(Y), логарифмом затрат на заработную плату (X1) 
и логарифмом объема основных производственных 
фондов или амортизацией основных фондов (X2).

Анализ регрессионных отношений между �ln sY , 
ln sK  и ln sL  методом наименьшего квадрата пока‑
зывает, что, хотя между ними существует серьезная 
корреляция, в функции Кобба‑Дугласа объема про‑
изводства промышленного сектора Азербайджана  
α + β> 1. Даже β <0. Потому что основная часть гене‑

рируемой добавленной стоимости в промышленной 
отрасли связана с нефтегазовым сектором. Эти сек‑
тора являются более капиталоемкими, а стоимость 
производимого продукта зависит от мировых цен. 
Адаптированная регрессионная связь может быть 
выражена как:

= + −s s slnY 5.809 1.435*lnL 0.615*lnK

                        (0.765)  (0.150)           (0.147)

Поэтому более целесообразно исследовать сек‑
тор производственной промышленности отдельно 
от добывающего сектора, чтобы определить долю 
капитала и труда, генерируемой стоимости в про‑
мышленном секторе в стране.

Проведение аналогических расчетов в обрабаты‑
вающей промышленности показывает, что в этой 
области нет серьезной связи между ln sY  (т. е. гене‑
рируемой добавленной стоимостью в обрабатыва‑
ющей промышленности) и ln sK  (т. е. амортизаци‑
онным объемом основных фондов в этой области) 
в уравнении регрессии (4). Добавленная стоимость, 
генерируемая в этой области, связана с расходами 
на заработную плату.

Высокая эластичность генерируемой добавленной 
стоимости в обрабатывающей промышленности по 
сравнению с затратами на труд, также относится 
и к нефтяной машиностроительной промышленности, 
которая является частью ее. Учитывая незначитель‑
ность зависимости объема добавленной стоимости 
от капитала в регрессионной уравнении (4) для об‑
рабатывающей промышленности Азербайджана 
и сложность в составлении функции Кобба‑Дугласа, 
мы возьмем за основу результаты развитых стран 
(например, европейских стран) в этой области, мы 
попытаемся оценить максимальную добавленную 
стоимость — производственный потенциал, который 
могут генерировать существующие трудовые ресурсы, 
и капитал в нефтяной машиностроительной промыш‑
ленности. В этом случае мы примем эластичность 
добавленной стоимости, генерируемой в нефтяной 
машиностроительной промышленности, по труду как 
α = 0,63, по капиталу как β = 0,37. Для Азербайджа‑
на TFP можно рассчитать на основе уравнения (2).

Приблизительный расчет производственного 
потенциала промышленного сектора Азербайджана 
за 2005–2016 гг. по уравнению (2) дает результаты, 
которые показаны в таблице 2. Эти результаты вы‑
глядят завышенными, поскольку они учитывают 
стоимость существующих производственно‑промыш‑
ленных фондов в целом. Однако, как мы уже упоми‑
нали выше, производственный потенциал является 
максимально возможным пределом производства, 
и его практически невозможно достичь в реальном 
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производственном процессе. Технологическая ре‑
конструкция производства и инновационные разра‑
ботки могут улучшить производственный процесс 
и максимизировать производственный потенциал.

Расчет производственного потенциала промыш‑
ленности Азербайджана по функции Кобба‑Дугласа 
также отличается от результатов в таблице 2, но бли‑
же к реальным объемам производства. Так как, если 
мы рассмотрим эффективное использование труда 
и капитала на европейском уровне как «потенциал» 

для промышленного сектора Азербайджана и выра‑
зим функцию Кобба‑Дугласа для производственного 
потенциала как

İP= 0.37 0.63* *A K L                           (6)
то мы можем оценить производственный потен‑
циал промышленного сектора Азербайджана за 
2005–2016 годы. Здесь можно взять объем инве‑
стиций в основной капитал как «А».

Очень важно сделать некоторые предположе‑
ния при оценке производственного потенциала 

Таблица 1
Оценка производственного потенциала в промышленном секторе Азербайджана  

методом «ресурсного подхода»1 (млн. манат)

Стоимость 
основных про-
изводственных 

фондов

Стоимость 
трудовых 
ресурсов2

Прочие расходы
Производственный  

потенциал
Стоимость энергоре-
сурсов и информаци-

онных элементов

Стоимость  
технологических 

элементов

Sǝf Sǝr erS  + eiS etS Sǝf + Sǝr + + +
 f r erS S S  + eiS

2005 18225 456.5 73.1 53.3 18807.9

2006 22584 618.4 140.8 43.9 23387.1

2007 28467 864.9 163.3 49.6 29544.8

2008 30660 1075.1 188.1 8.0 31931.2

2009 34789 951.7 269.1 4.6 36014.4

2010 37165 985.6 252.5 8.1 38411.2

2011 41952 1099.6 405.2 31.6 43488.4

2012 46769 1281.7 789.6 9.3 48849.6

2013 53529 1492.7 1098.1 13.9 56133.7

2014 61809 1644.2 1043.8 21.5 64518.5

2015 71979 1817.0 1340.6 35.2 75171.8

2016 84744 2071.5 1329.1 27.9 88172.5

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных ГКСАР

1 Так как в данных ГКСАР не отражается отдельно стоимость энергоресурсов и информационных элементов при производстве 
промышленной продукции, вместо этих двух показателей за основу была взята число, полученное в результате вычисления стои‑
мости технологического элемента от «прочих затрат» в промышленном производстве.

2 Мы не будем принимать во внимание затраты, связанные с обучением персонала, его переподготовкой и повышением квали‑
фикации персонала при оценке трудовых ресурсов промышленного сектора страны. Большая часть этих расходов была включена 
в стоимость технологических элементов в данных ГКСАР.

Таблица 2
Основные показатели нефтяной машиностроительной промышленности Азербайджана  

(на примере АОА «AZNEFTKİMYAMAŞ»)

Общий доход 
(манат)

Общая прибыль 
(манат)

Степень 
прибыльности (%)

Чистая прибыль 
(манат)

Чистая прибыль 
(%)

2011 26691707 6152147 23,05 263701 0,99

2012 22172529 4793766 21,62 ‑626177 ‑2,82

2013 30038817 7818849 26,03 738309 2,46

2014 20762470 5607538 27,01 ‑55894 ‑0,27

2015 14858580 5855156 39,41 ‑230002 ‑1,55

2016 16741008 5898149 35,23 ‑183153 ‑1,09

Источник: составлено автором на основе данных АОА «AZNEFTKIMYAMASH»
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в нефтяной машиностроительной промышленности 
в Азербайджане с применением «ресурсного подхо‑
да». Так как, получение информации об энергетиче‑
ских ресурсах, информационных и технологических 
элементах, которые являются важными компонен‑
тами оценки производственного потенциала, трудно 
получить на нефтяных машиностроительных пред‑
приятиях. Поэтому, при оценке производственного 
потенциала нефтяных машиностроительных пред‑
приятий, доля в структуре расходов будет осно‑
вываться на средних значениях, характерных для 
промышленного сектора Азербайджана в целом.

Отметим, что, поскольку общая информация о не‑
фтяных машиностроительных предприятиях Азер‑
байджана собирается в АОА «AZNEFTKIMYAMASH», 
мы будем использовать официальную информацию 
этого предприятия. Нестабильность общей выручки 
этого предприятия за последние 6 лет отражается 
в изменении объема производства, валовой прибыли 
и чистой прибыли (таблица 2).

Регулярное изменение стоимости долгосрочных 
и краткосрочных активов на нефтяных машино‑
строительных предприятиях также указывает на 

то, что производственный потенциал предприятия 
не используется в полной мере. Стоимость капитала 
на предприятии уменьшилась с 38,9 млн. манатов 
в 2011 году до 21 млн. манатов в 2016 году, посто‑
янно снижаясь за последние 6 лет.

Расчет производственного потенциала нефтяной 
машиностроительной промышленности Азербайджа‑
на с применением «ресурсного подхода» показывает, 
что производственный потенциал за последние 6 лет 
рос нестабильно. Напротив, наблюдается тенденция 
к снижению в целом. Это в основном связано с общей 
тенденцией снижения стоимости основных произ‑
водственных фондов.

Стоимость основных производственных фон‑
дов в 2013 году увеличилась на 7% по сравнению 
с 2011 годом, хотя в последующие годы снова на‑
блюдалось снижение. Такая динамика наблюдается 
и в производственном потенциале. Потому что сто‑
имость основных производственных фондов имеет 
большой вес в оценке производственного потенциала 
с применением «ресурсного подхода». Отсутствие 
значительных изменений в объеме общей заработ‑
ной платы за этот период и тот факт, что заработная 

Таблица 3
Основные показатели финансового состояния нефтяной машиностроительной промышленности  

Азербайджана (на примере АОА «AZNEFTKİMYAMAŞ»)

Активы (манат) Капиталы и обязательства (манат)

Долгосрочные Краткосрочные Капитал Долгосрочные Краткосрочные

2011 24368187 45630752 38899281 375647 30724011

2012 25970155 45287699 36399194 3375837 31482823

2013 25170831 49648591 36131321 3455729 35232372

2014 24641260 48018741 32024508 3408793 37226700

2015 24244734 47723969 30759280 3399317 37810106

2016 23783447 45297421 20993133 3721300 44366435

Источник: составлено автором на основе данных АОА «AZNEFTKIMYAMASH»

Таблица 4
Оценка производственного потенциала в нефтяной машиностроительной промышленности  

Азербайджана методом «ресурсного подхода» (млн. манат) (на примере АОА «AZNEFTKİMYAMAŞ»)

Стоимость основных 
производственных 

фондов

Стоимость 
трудовых 
ресурсов

Стоимость энергоре-
сурсов и информаци-

онных элементов

Стоимость техноло-
гических элементов

Производственный 
потенциал

Sǝf Sǝr +er eiS  S etS İP

2011 69998.94 3699.4 1272.3 3564.0 78534.64

2012 71257.85 3600.4 3922.2 2370.2 81150.65

2013 74819.42 4277 10576.8 733.1 90406.32

2014 72660 3938.7 4484.5 2468.8 83552

2015 71968.7 3565.2 6078.5 ‑193.9 81418.5

2016 69080.87 4085.5 6505.6 ‑395.9 79276.07

Источник: составлено автором на основе АОА «AZNEFTKIMYAMASH»
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плата в нефтяной машиностроительной промыш‑
ленности существенно не отличалась от средней 
заработной платы в стране, также нашли отражение 
в оценке производственного потенциала.

Выводы из данного исследования. В результате 
исследования была найдена серьезная регрессион‑
ная взаимосвязь между расходами на заработную 
плату, объемом основных фондов и генерируемой 
добавленной стоимостью в промышленном секторе, 
где R2≈0.95.

Основная часть генерируемой добавленной стоимо‑
сти в промышленной отрасли связана с нефтегазовым 
сектором, который является более капиталоемким, 
а стоимость производимого продукта зависит от миро‑
вых цен. Отталкиваясь от этого в статье при расчетах 

отделили производственную промышленность от до‑
бывающего сектора, чтобы определить долю капитала 
и труда, генерируемой стоимости в промышленном 
секторе Азербайджана. Было выявлено, что в обра‑
батывающей промышленности нет серьезной взаи‑
мосвязи между генерацией добавленной стоимости 
и амортизацией основных фондов в этой области, по‑
скольку добавленная стоимость, генерируемая в этой 
области, связана с расходами на заработную плату.

Проведена оценка производственного потен‑
циала промышленного сектора Азербайджана за 
2005–2016 гг. на примере «AZNEFTKIMYAMASH». 
Она показала снижение стоимости основных про‑
изводственных фондов, что повлияло на оценку 
производственного потенциала.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF EVALUATING  
OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT SYSTEM  

OF INFORMATION RESOURCES

Аннотация. В статье рассматриваются понятия оценки эффективности системы управления информационными ре-
сурсами.

Необходимость оценки управления информационными ресурсами возникла из-за важности информационных тех-
нологий в эффективности и результативности рабочих процессов в организации, что обусловливает быстрый рост тре-
бований к управлению ресурсами в информационной системе. Оценка производительности информационной системы 
означает оценку производительности в аппаратных средствах, программном обеспечении, компьютерных сетях, дан-
ных и людских ресурсах. Основной целью оценки функциональных возможностей информационной системы является 
модернизация и улучшение качества обслуживания.

В статье доказано что система управления информационными ресурсами в промышленности предусматривает 
анализ текущего состояния и процессов эволюции информационной базы алгоритма принятия решений, количествен-
ную и детальную оценку влияния внутренних и внешних факторов, а также применение передовых информационных и 
коммуникационных технологий для этой цели. Использование информационных ресурсов в промышленных отраслях 
предъявляет особые требования к их системе управления. Эти требования наряду с тем, что включают требования, 
предъявляемые к функционированию информационных систем, также учитывают особенности систем промышленно-
го производства. Перед информационными ресурсами стоят такие требования, как способность служить процессам 
эволюции эффективной экономической и институциональной среды, соответствие требованиям по информационному 
обеспечению инновационного и интенсивного развития. Как видно, требования к информационным ресурсам в про-
мышленности связаны с инновационным фактором.

В современную эпоху увеличение зависимости промышленности от техногенных факторов, особенно в период ин-
новационного развития, отражается на составе и структуре информационных ресурсов. Достойным внимания аспек-
том является тот факт, что тенденция, о которой упоминалось, сопровождается строгостью требований к качеству ин-
формации. Исследования показывают, что в противном случае развитие экономической активности во многих сферах 
промышленности довольно сложно сопровождать технологической модернизацией. С другой стороны, растущая роль 
инноваций в конкурентоспособном промышленном производстве еще более усиливает и без того высокую роль знаний 
и интеллектуального потенциала.

Эффективность системы управления информационными ресурсами в промышленности непосредственно зависит от 
интенсивности и масштабов применения прогрессивных информационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: информационные ресурсы, система управления, инновации, промышленность, эффективность, 
методическое обеспечение, наукоемкий продукт, агрегация.
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Summary. The article discusses the concept of assessing the effectiveness of the information resource management system.
The need to evaluate of managing information resources is occurred in result of importance of information technologies 

in effectiveness and productivity of working process of the organizations and it has caused rapid growth of requirements of 
managing resources in information system. Estimation of productivity of information system means estimating of apparatuses, 
software, computer network, datas and human resources. The main purpose of evaluating functional skills of information sys-
tem is modernization and especially to improve service quality

The system of management of information resources in the industry provides for the analysis of the current state and pro-
cesses of evolution of the information base of the decision-making algorithm, a quantitative and detailed assessment of the in-
fluence of internal and external factors, and the use of advanced information and communication technologies for this purpose. 
There are some special requirements for a management system of information resources to use information resources in indus-
trial fields. These requirements are not only due to the activity of information systems but also features of industrial production 
systems. Information resources must have the ability to serve evolutionary processes of efficient economic and institutional 
environment and compliance with the requirements of informative provision of innovative and intensive development. Thus, the 
requirements for information resources in the industry are related to the innovation factor. For this reason, the indicators of 
innovative development that must be used in information resources have been determined. Methodological problems of eval-
uating of the efficiency of the management system of information resources and the ways to improve the methodical provision 
of estimation process are indicated. Besides, different methods to classify information resources are also shown in the article. 
Increasing the significance of technogenic factors in the industry in the modern age (especially in the stage of innovative devel-
opment) affects the content and structure of information resources. It is necessary to pay attention to this fact that the tenden-
cy shown above seem in the quality requirements of information. According to the research, otherwise, it is difficult to see the 
development of economic activity in terms of technological modernization in different fields of industry.

On the other hand, innovation increases the role of knowledge and intellectual potential in competitive industrial production.
Key words: information resources, management system, innovative industry, effectiveness, methodical provision, high-tech 

products, aggregation.

Постановка проблемы. Внедрение информацион‑
ных ресурсов, как важнейшего фактора целена‑

правленной деятельности человека и самостоятель‑
ной категории, произошло намного позже, чем они 
сыграли эту роль. Возрастающая роль информаци‑
онных ресурсов в управлении производственной дея‑
тельности в промышленности связана, прежде всего, 
с интенсивностью деятельности и взаимоотношений. 
Тем не менее следует отметить, что информационные 
ресурсы, используемые промышленными предприя‑
тиями, а также сформированные ими, находятся на 
стадии эволюции. Удовлетворение необходимых по‑
требностей информационными ресурсами является 
одним из важных условий конкурентоспособности 
и совокупной эффективности производственной де‑
ятельности в промышленности. Однако существует 
серьезная необходимость изучить методические про‑
блемы оценки этой эффективности.

Анализ последних исследований и публикаций. 
За последние десятилетия большое количество ав‑
торов обратились к вопросу оценки эффективности 
системы управления информационными ресурсами. 
В этой области интересов выделяются несколько 
исследований, таких как Де Лоне и Мак Лин [7], 
Бейли и Пирсон [8] и Ависон и Фицджеральд [6].

Де Лоне и Мак Лин [7, c. 60–95.] попытались оце‑
нить успешности информационной системы, и пред‑

ложили 180 признаков информационной системы, 
которые они классифицировали в шести основных 
категориях: манипулирование информацией, удов‑
летворенность пользователя, индивидуальное вли‑
яние, организационное влияние. Группа ученых 
Балабан, Ристич, Журкович, Трнинич и Тумбас 
[9] предложила свой метод и классификацию. Этот 
метод состоит из 22 критериев (признаков) информа‑
ционной системы, которые измеряются с помощью 
пятиступенчатой числовой шкалы типа Лайкерта.

Формулировка целей статьи. Целью работы яв‑
ляется оценка эффективности системы управления 
информационными ресурсами.

Изложение основного материала. В настоящее вре‑
мя характеристика функционирования информаци‑
онных систем отдельно от информационных ресурсов 
не является продуктивным подходом. Прежде всего, 
отметим, что информационные ресурсы принимаются 
как совокупные данные и производная совокупная 
информация для общего использования. Эта сово‑
купность является атрибутом и ключевым условием 
для функционирования информационной системы.

Информационные ресурсы и правовые аспек‑
ты процесса их создания были уточнены в законе 
Азербайджанской Республики «Об информации, 
информатизации и защите информации» [1]. Так, 
этот закон регулирует отношения, возникающие 
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при формировании информационных ресурсов, соз‑
дании информационных систем, технологий, их 
средств обеспечения и их использования, защиты 
информации на основе сбора, обработки, хранения, 
поиска и распространения информации. В тоже время 
Закон Азербайджанской Республики «Об инфор‑
мации, информатизации и защите информации», 
который определяет права субъектов, вовлеченных 
в информационные процессы, приоритеты государ‑
ственной политики в сфере информатизации, состоит 
из следующего: «определение необходимой органи‑
зационной, правовой, технической политики для 
создания информационных территориальных сетей, 
их совместимости с международными информаци‑
онными сетями и взаимодействия, создание условий 
для предоставления соответствующей информации 
государственной власти, местным органам самоу‑
правления, независимо от организационно‑правовых 
форм и форм собственности всем предприятиям, 
учреждениям и организациям, гражданам на основе 
государственных информационных ресурсов, обеспе‑
чения национальной безопасности в информационном 
пространстве, предотвращение и недопустимость 
монопольной деятельности и недобросовестной конку‑
ренции со стороны субъектов информационных отно‑
шений, в том числе иностранных субъектов на рынке 
информационных продуктов и услуг» [1, пункт 3].

В современных терминах «информационные 
резервы (ресурсы) относятся к переработанным 
ресурсам. Переработка информационных ресур‑
сов состоит из этапов генерации, распространения 
и использования. Фаза создания — это публичный 
процесс понимания развития природы и общества. 
Наблюдение и сбор информации являются началь‑
ными этапами создания информационных ресурсов 
(резервов)» [2, с. 9–11].

Одной из ключевых особенностей информацион‑
ных ресурсов является их темп роста и расширения 
в зависимости от интенсивности использования этих 
ресурсов. Что касается типов информационных ре‑
сурсов, то мы должны отметить, что не существует 
однозначного подхода к показателям классифика‑
ции. К этим показателям можно отнести, например, 
принадлежность имущества (при этом различаются 
государственные и негосударственные информаци‑
онные ресурсы), вид деятельности (различаются 
производственные, природные и социально‑эконо‑
мические, научно‑технические, правовые, образо‑
вательные и др. информационные ресурсы), степень 
открытости (открытые и ограниченные информаци‑
онные ресурсы для обращения).

Государственные информационные ресурсы явля‑
ются важной частью общих используемых информа‑

ционных ресурсов. Они включают в себя информа‑
ционные ресурсы структур государственной власти 
и местного самоуправления, предприятий и органи‑
заций. Сюда также включены конфиденциальные 
информационные ресурсы, и их использование ре‑
гулируется Законом Азербайджанской Республики 
«О государственной тайне» [3] об использовании ре‑
сурсов, рассматриваемых как государственная тайна.

Информационные ресурсы могут быть класси‑
фицированы также по показателям содержания. 
Нетрудно понять, что невозможно разработать од‑
нозначный подход к этому показателю. Тем не менее 
существует общепринятый компромиссный подход, 
где информационные ресурсы различаются следу‑
ющим образом:
– справочные данные;
– повторная информация;
– информация по вопросам;
– новости (инновации);
– реклама;
– информация о консультационных услугах и проч.

Возможность управления информационными ресур‑
сами непосредственно связана со степенью формирова‑
ния информационного обеспечения инновационного 
и интенсивного развития. Уровень формирования ин‑
формационного обеспечения инновационного и интен‑
сивного развития в промышленности, в свою очередь, 
зависит от уровня реализации научно‑технического 
потенциала на национальном и отраслевом уровнях. 
Другими словами, информационные ресурсы иннова‑
ционного и интенсивного развития должны охватывать 
показатели, характеризующие научно‑технический 
потенциал. С этой целью следует характеризовать 
научно‑техническим потенциал на отраслевом, наци‑
ональном и глобальном уровнях [4, с. 42].

Укрепляя соответствующую нормативно‑право‑
вую базу, Азербайджанская Республика добивает‑
ся значительных успехов благодаря программам, 
осуществляемым в этом направлении. С этой точки 
зрения, Закон Азербайджанской Республики «Об 
электронной подписи и электронном документе» 
(Баку, 9 марта 2004 года), который определяет ор‑
ганизационные, правовые основы использования 
электронной подписи и электронного документа, их 
применения в обороте электронной документации, 
и права причастных субъектов, регулирует отноше‑
ния между ними, заслуживает особого внимания.

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении. 
Методическое обеспечение управления информаци‑
онными ресурсами в деятельности инновационной 
отрасли должно учитывать целесообразность расчета 
показателей прогноза на ближайшую перспективу.
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Так как в информационных системах, особенно 
в информационных системах, обслуживающих вы‑
сокотехнологичную промышленную деятельность, 
период функционирования инновации ограничива‑
ется периодом ближайшей перспективы; недопусти‑
мыми являются экстраполяционные подходы при 
расчете показателей косвенной и прямой эффек‑
тивности деятельности информационных систем. 
Дело в том, что важная часть основных изменений 

в системе управления информационными ресурса‑
ми в инновационно‑интенсивно развивающихся 
отраслях промышленности может носить радикаль‑
ный характер; требуется регулярное обновление 
верхнего предела на количество, на трату времени 
и ресурсов для поиска, и систематизации данных, 
подлежащих обработке, при выборе метода оцен‑
ки эффективности системы управления информа‑
ционными ресурсами.
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КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ

КРЕДИТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА УКРАИНЫ

CREDIT SUPPORT FOR THE ANIMAL BREEDING IN UKRAINE

Анотація. Стаття присвячена дослідженню кредитного забезпечення сільського господарства України, зокрема, га-
лузі тваринництва. Проаналізована структура кредитного забезпечення галузей економіки України та виявлено при-
чини низького рівня кредитування сільського господарства. Автором висловлена думка про те, що підвищений ступінь 
ризиків, невідповідність запланованих та фактичних обсягів виробництва, недостатність гарантій з боку держави визна-
чають низький рівень фінансування галузі.

Проаналізовано обсяги та питому вагу наданих кредитів у 2006–2018рр. та виявлено позитивну динаміку. Проте, слід 
відзначити, що фінансування не відповідає потребам галузі. Більшість суб’єктів господарювання потребують оновлення 
матеріально-технічної бази та модернізації виробництва. Запропоновано фільтр Ходріка-Прескотта для визначення ци-
клічних тенденцій у часовому періоді та аргументовані причини висхідної тенденції, а саме: збільшення обсягів експорту 
та капітальних інвестицій галузі сільського господарства. Зроблено прогноз, щодо збільшення кредитування як галузі 
тваринництва, так і всього сільського господарства. Досліджено систему пільгового кредитування сільськогосподар-
ських підприємств. Детально проаналізовано недоліки та переваги механізму надання пільгових кредитів. Приділено 
особливу увагу стану залучення пільгових кредитів суб’єктами господарювання галузі тваринництва. Виявлено змен-
шення питомої ваги наданих кредитів та збільшення кількості суб’єктів господарювання з вирощування та розведення 
ВРХ молочних порід та інших ВРХ, яким були надані кредитні ресурси.

Автором зроблено висновок про те, що рівень кредитного забезпечення не відповідає потребам галузі. Запропонова-
но спрощення чинної системи пільгового кредитування виробників аграрної продукції. Акцентовано увагу на врахуван-
ні сезонності виробництва та продуктивності тварин в галузі тваринництва при наданні пільгових кредитів.

Встановлено, що подальшого дослідження потребує аналіз термінів надання кредитів, відсоткових ставок та валют, 
що б дало змогу виявити найбільш ефективні умови кредитування для суб’єктів господарювання галузі тваринництва.

Ключові слова: сільське господарство, галузь тваринництва, кредитне забезпечення, пільгові кредити.

Аннотация. Статья посвящена исследованию кредитного обеспечения сельского хозяйства Украины, в частности, 
отрасли животноводства. Сделан анализ структуры кредитного обеспечения отраслей экономики Украины и установ-
лены причины низкого уровня кредитования сельского хозяйства. Автором высказано мнение о том, что повышенный 
уровень рисков, несоответствие запланированных и фактических объемов производства, недостаток гарантий со сто-
роны государства определяют низкий уровень финансирования отрасли.

Сделан анализ объемов и удельного веса кредитов, которые были даны в 2006–2018 гг. позитивная динамика была 
определена. Однако, стоит отметить, что финансирование не отвечает потребностям отрасли. Большинство субъектов 
хозяйствования нуждаются в обновлении материально-технической базы и модернизации производства. Предложен 
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фильтр Ходрика-Прескотта для выявления циклических тенденций во временном периоде и аргументированы причины, 
именно: увеличение объемов экспорта и капитальных инвестиций отрасли сельского хозяйства. Сделан прогноз об уве-
личении кредитования как отрасли животноводства, так и всего сельского хозяйства. Исследована систему льготного 
кредитования сельскохозяйственных предприятий. Сделан детальный анализ недостатков и преимуществ механизма 
предоставления льготных кредитов. Особое внимание уделено состоянию получения льготных кредитов субъектами 
хозяйствования отрасли животноводства. Определено уменьшение удельного веса предоставленных кредитов и увели-
чение количества субъектов хозяйствования по выращиванию разведению КРС молочных пород и других КРС, которым 
были даны кредитные ресурсы.

Автором сделан вывод о том, что уровень кредитного обеспечения не соответствует потребностям отрасли. Предло-
жено упрощение существующей системы льготного кредитования производителей аграрной продукции. Сделан акцент 
на принятии во внимание сезонности производства и продуктивности животных в отрасли животноводства при предо-
ставлении льготных кредитов.

Установлено, что дальнейшего исследования требует анализ сроков предоставления кредитов, процентных ставок и 
валют, что бы дало возможность определить наиболее эффективные условия кредитования для субъектов хозяйствова-
ния отрасли животноводства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, отрасль животноводства, кредитное обеспечение, льготные кредиты.

Summary. The article is dedicated to the research of credit support for Ukrainian agriculture, and, in particular, animal 
breeding. The structure of credit support for branches of the Ukrainian economy has been analyzed, and the reasons for a low 
level of agriculture credit provision have been identified. The author expressed the thought that the excessive rate of risks, un-
conformity of planned and factual volumes of production, and insufficient warranties from the state account for the low level 
of branch financing.

The volumes and market share of the credits provided from 2006–2018 have been analyzed, and a positive dynamic has 
been discovered. Nevertheless, it bears mentioning that the financing does not meet the demands of the branch. The majority 
of business facilities require renewal of their material-technical base and production modernization. The Hodrick-Prescott filter 
has been proposed in order to define the cyclic tendencies in this time period, and the reasons for the upward trends have been 
established, in particular: the increase in export volumes and capital investments into agriculture. A projection has been calcu-
lated regarding the increased financing for both animal breeding and agriculture on the whole, and the easy-term loan system 
for agricultural enterprises has been researched. The drawbacks and advantages of the easy-term loan provision mechanism 
have also been analyzed in detail. Special attention has been lent to the state of easy-term loan attraction by the business fa-
cilities of the animal breeding sector. The decrease in market share of provided credits, as well as the increase in the number of 
business facilities that breed both dairy big horned livestock and other big horned livestock, facilities which have been received 
credit resources, have been calculated.

The author has concluded that the level of credit provision does not meet the demands of the sector. A simplification of the 
current easy-term loan system for agrarian goods producers has been recommended. Emphasis has been placed on taking into 
account both the seasonality of production, as well as the productivity of cattle in the animal breeding branch with easy-term 
credits provision.

It has been determined that, for further research, the analysis of credit provision time, interest rates, and currencies is re-
quired, which would facilitate the discovery of the most efficient credit conditions for animal breeding business facilities.

Key words: agriculture, animal breeding industry, credit support, preferential loans.

Постановка проблеми. В сучасних умовах функ‑
ціонування суб’єкти господарювання сільсько‑

господарської спеціалізації потребують залучення 
додаткових фінансових ресурсів. Одним із основних 
джерел є кредитне забезпечення, яке сприяє ефек‑
тивному функціонуванню та можливості удоско‑
налення виробничої діяльності та розвитку під‑
приємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі‑
дженням кредитного забезпечення сільського госпо‑
дарства України займалися відомі вчені‑економісти: 

Вдовенко Л. О. [1], Вовк В. Я. [2], Колотуха С. М. [4], 
Кушнір Л. П. [5] та інші.

Дослідники зробили вагомий внесок у висвітленні 
кола питань стосовно кредитного забезпечення суб’єк‑
тів господарювання в сільському господарстві. Однак 
специфіка галузі тваринництва, а саме: підвищений 
ступінь ризику, сезонність, залежність від продуктив‑
ності тварин, та їх вплив на надання кредитів комер‑
ційними банками, вимагають подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є дослідження кредитного забезпечення 
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галузі сільського господарства та тваринництва; роз‑
робка прогнозу майбутніх тенденцій розвитку кре‑
дитування суб’єктів господарювання за допомогою 
тренду на основі фільтра Ходріка‑Прескотта.

Виклад основного матеріалу. В умовах сучасних 
економічних реформ в Україні особливого значення 
набуває розвиток фінансово‑кредитної політики, 
спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки 
країни та посилення державної підтримки галузі 
сільського господарства [1].

Сільське господарство як стратегічна галузь еко‑
номіки України потребує залучення додаткових 
фінансових ресурсів, одним з основних джерел яких 
є кредитне забезпечення. Під кредитним забезпе‑
ченням підприємницької діяльності розуміють «по‑
криття виробничих витрат суб’єктів господарювання 
за рахунок кредитних ресурсів, що акумулюються 
банківськими установами і спрямовуються на по‑
повнення основного і обігового капіталу» [1].

Серед факторів, що впливають на кредитне забез‑
печення сільськогосподарських підприємств, можна 
виділити: фінансовий стан підприємства, державна 
політика у сфері кредитування сільськогосподар‑
ських підприємств; кредитна політика банківських 
установ щодо аграрного сектора економіки, взаємо‑
відносини з фінансовим ринком (рис. 1).

Суб’єкти господарювання галузі тваринництва 
для забезпечення ефективного та стабільного функ‑
ціонування повинні мати як фінансові, так і матері‑
альні ресурси. Все більш поширеною стає ситуація, 
коли підприємствам не вистачає власних джерел, 
і вони вимушені залучати додаткові ресурси, які 

створюють можливість і умови їх розвитку. Галузі 
тваринництва притаманні такі особливості кредит‑
них відносин: підвищена кредитомісткість галузі та 
потреба у тривалих строках залучення кредитних 
ресурсів, які сформувалися в наслідок взаємодії 
таких факторів: сезонність виробництва продукції, 
необхідність швидкої переробки та реалізації виро‑
бленої продукції внаслідок неможливості зберігати 
її протягом тривалого часу, залежність від продук‑
тивності тварин. Слід відзначити, що підприємства 
різної виробничої специфіки (ВРХ, свинарство, 
птахівництво та ін.) важко адаптувати до одних 
і тих самих умов кредитування, саме тому кредитне 
забезпечення не може бути уніфікованим для всіх 
різновидностей тваринницьких господарств.

Аналіз структури кредитного забезпечення галу‑
зей економіки України (рис. 2) свідчить, що пере‑
робна промисловість (25%) та оптова та роздрібна 
торгівля (33%) мають найбільші частки в наданні 
кредитів. За даними Національного банку України 
на кінець вересня 2018р. [4] частка кредитів, нада‑
них сільському, лісовому та рибному господарствам 
незначна і становить 8% у порівнянні з іншими 
галузями.

Проте, доцільно відзначити позитивну динаміку 
у зростанні питомої ваги сільськогосподарських 
кредитів протягом 2006–2018рр., із найменшим 
значенням 4,6% у 2013р. та найбільшим — 8% 
у 2018р. (рис. 3). Така низька питома вага не від‑
повідає потребам галузі, а саме: оновлення матері‑
ально‑технічної бази, модернізація виробництва, 
забезпечення сучасними транспортними засобами.

Рис. 1. Фактори, що мають вплив на кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств

Джерело: складено на основі [1]
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Для виявлення циклічних тенденцій в обсягах 
кредитного забезпечення у часовому періоді з 2006–
2018 рр. застосовується фільтр Ходріка‑Прескотта.

Розрахунок обсягів кредитів має зростаючу тен‑
денцію протягом всього досліджуємого періоду. 
Згідно даного фільтру, пік зростання обсягів кре‑
дитування припадав на 2008 та 2014 рр., а останній 
циклічний спад продуктивності мав місце у 2015 
році, за яким слідував новий підйом.

Серед причин збільшення кредитування можна 
виділити зростання експорту галузі сільського госпо‑
дарства (рис. 5) та капітальних інвестицій (рис. 6).

Доречно також відзначити позитивну тенденцію 
збільшення обсягів експорту продукції галузі тва‑
ринництва, як складової сільського господарства 
(рис. 7).

Зважаючи на тренд, який демонструє вищенаведена 
модель та висхідні показники експорту та капітальних 
інвестицій, можна зробити прогноз, що в майбутньому 
також буде збільшуватися кредитування як галузі 
тваринництва, так і всього сільського господарства.

Слід відзначити, що сільське господарство є прі‑
оритетною галуззю економіки країни. Не можна 
знехтувати важливістю та необхідністю розвитку 
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Рис. 2. Структура кредитного забезпечення галузей економіки України

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [3]
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Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [3]
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галузі тваринництва, яке забезпечує населення 
України продуктами харчування, які все більше 
експортуються за межі країни.

З огляду на потенціал тваринництва та необхід‑
ність його розвитку, розробляються програми дер‑
жавної підтримки та створення сприятливих умов 
функціонування.

Як результат, з метою стимулювання кредитного 
забезпечення сільського господарства та в резуль‑
таті посилення зусиль уряду щодо реформування 
аграрного сектору у 2000 р. в Україні була впро‑
ваджена система пільгового кредитування АПК, 
відповідно до якої кредити надаються не безпосе‑
редньо сільгоспвиробникам, а банкам, що беруть 
участь у програмі кредитування АПК, з частковим 
погашенням кредитних ставок за рахунок коштів 
державного бюджету [2].

Відповідно до розробленої програми, кредиту‑
вання сільськогосподарських товаровиробників 

Рис. 4. Обсяг кредитів для сільського господарства, 
мисливства та лісового господарства (loans) у 2006–
2018 рр. і розрахований тренд (trend) та циклічний 
компонент згідно фільтру Ходріка‑Прескота (cycle)

Рис. 5. Обсяг експорту продукції галузі сільського господарства у 2013–2017 рр., тис. дол. США

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [3]
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здійснюється з поєднанням загального порядку 
надання кредитів зі спеціальним режимом креди‑
тування, що враховує особливості ведення сільсько‑
господарського виробництва й умов проведення 
економічної та земельної реформ на селі. Система 
пільгового кредитування АПК поширюється на 
спеціалізовані підприємства з виробництва м’яса 
свинини та птахогосподарства, сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи, що займаються заготів‑
лею і збутом сільськогосподарської продукції [2].

Пільгові кредити надаються виключно на конкур‑
сній основі у межах встановлених за регіонами лімітів 
для часткової компенсації ставки за кредитами за 
рахунок коштів державного бюджету, визначених 
Міністерством аграрної політики за погодженням із 
Міністерством фінансів. При видачі пільгового кре‑
диту сільгоспвиробникам банки обов’язково врахову‑
ють наявність гарантованих умов для їх погашення.

Ефективність дії цільової програми фінансової 
підтримки сільськогосподарських підприємств 
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Рис. 7. Обсяг та питома вага експорту галузі тваринництва у 2006–2018 рр.

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [3]
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через систему здешевлення кредитів багато в чому 
залежить від механізму її практичної реалізації. 
Механізм часткової компенсації відсоткової ставки 
банкам за кредитами, наданими на пільгових умовах 
сільгоспвиробникам, наведено на (рис. 8).

Отже, механізм часткової компенсації відсоткової 
ставки за кредитами, наданими сільгоспвиробникам, 
є надто громіздким внаслідок значної кількості учас‑
ників, що значно ускладнює процедуру отримання 
пільгового кредиту та збільшує час його оформлення 
банківськими установами. Проте підприємства, які 
не вперше залучають кредитні ресурси та знають всю 
процедуру їх отримання, користуються фінансовим 
забезпеченням банків на регулярній основі.

Особливу увагу необхідно приділити стану залу‑
чення пільгових кредитів суб’єктами господарюван‑
ня галузі тваринництва.

Міністерство аграрної політики та продоволь‑
ства України наводить дані про те, що у 2015–
2016 рр. було видано пільгових кредитів на суму 
5 593 095,16 тис. грн., із них підприємства з ви‑
рощування та розведення ВРХ молочних порід та 
інших ВРХ отримали 1 622 411,57 тис. грн. (29% 
від загального обсягу). В 2017 р. загальна сума 
пільгових кредитів збільшилася на 18,1%, з 5 593 
095,16 тис. грн. до 6 605 463,33 тис. грн., проте 
питома вага суб’єктів господарювання з вирощу‑
вання ВРХ зменшилася до 23%. Якщо дослідити 
кількісний склад підприємств, які отримали піль‑
гові кредити, то загальна кількість збільшила‑
ся в 2,11 рази, аналогічно кількість підприємств 
з вирощування та розведення ВРХ молочних порід 
та інших ВРХ збільшилася в 1,61 рази. Отже, за‑
лучені фінансові ресурси, а саме пільгові кредити, 
розподілилися між більшою кількістю суб’єктів 
господарювання, при цьому питома вага обсягів 
кредитних коштів зменшилася. Отже, питома вага 
пільгових кредитів, які отримали підприємства 
з вирощування та розведення ВРХ молочних порід 

та інших ВРХ не перевищувала 30% та має тенден‑
цію до зменшення.

Можна зробити висновок, що для пільгової сис‑
теми кредитування галузі тваринництва притаманні 
такі негативні аспекти: недостатність коштів дер‑
жавного бюджету, що виділяються на здешевлення 
кредитів, складна процедура оформлення пільгових 
кредитів, неповернення отриманих кредитів сіль‑
ськогосподарськими підприємствами.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших у даному напрямі. Кредитне забезпечення 
є першочерговим джерелом залучення додаткових 
фінансових ресурсів підприємствами галузі тварин‑
ництва. Від обсягів та умов кредитування залежить 
як операційна діяльність, так і стратегічний розви‑
ток суб’єктів господарювання.

Очевидним є факт зростання питомої ваги та обся‑
гів кредитного забезпечення сільського господарства, 
мисливства та лісового господарства, що підтверджує 
тренд, побудований згідно з фільтром Ходріка‑Прес‑
кота. Основними причинами збільшення обсягів 
кредитування є: стратегічна привабливість галузі, 
зростання обсягів експорту та капітальних інвестицій, 
які, у свою чергу, служать підґрунтям для прогнозу‑
вання збільшення кредитного забезпечення суб’єктів 
господарювання галузі тваринництва в майбутньому.

Слід також відзначити необхідність пільгового 
кредитування, викликаного високими відсотковими 
ставками, зростанням цін та зниженням рентабель‑
ності підприємств. Очевидним є той факт, що суб’єк‑
ти господарювання галузі тваринництва не можуть 
отримувати кредитні ресурси на загальних умовах.

Необхідним і доцільним є врахування специфі‑
ки галузі: сезонність виробництва, залежність від 
продуктивності тварин, та створення спрощеного 
механізму пільгового кредитування.

Отримані результати аналізу підприємств з виро‑
щування та розведення ВРХ дають підстави ствер‑
джувати, що пільгове кредитування має тенденцію 

Таблиця 1
Стан залучення пільгових кредитів у 2015–2017 рр.

Показники залучення пільгових кредитів 2015–2016 рр. 2017 р.

Загальна сума пільгових кредитів, тис.грн. 5 593 095,16 6 605 463,33

Підприємства з вирощування та розведення ВРХ молочних порід, ін‑
ших ВРХ

1 622 411,57 1 526 499,93

Питома вага в загальному обсязі,% 29 23

Загальна кількість суб’єктів господарювання 241 509

Кількість підприємств з вирощування та розведення ВРХ молочних по‑
рід, інших ВРХ

62 100

Питома вага в загальному обсязі,% 26 20

Джерело: побудовано за даними [6]
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до зменшення та не відповідає потребам галузі тва‑
ринництва.

Перспективи подальших досліджень полягають 
в аналізі відсоткових ставок, валют та термінів на‑

дання кредитів, що б дало змогу виявити найбільш 
ефективні умови кредитування для суб’єктів госпо‑
дарювання галузі тваринництва.
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СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ 
РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

СУЩНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ESSENCE, EVOLUTION AND CHARACTERISTIC OF THE PRESENT STAGE  
OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS

Анотація. Стаття присвячена визначенню, конкретизації й візуалізації сутності поняття «еколого-економічна систе-
ма», розкриттю його найбільш загальних і суттєвих ознак, еволюції, змісту й меж.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що у сучасних умовах розвитку економічних, екологічних і соціальних 
систем, беручи до уваги активні процеси глобалізації, людство прийшло до незаперечного висновку, що реалізація полі-
тики економічного зростання не може забезпечити нормального існування людини на Землі. У статті розглянуто теоре-
тичну сутність поняття «еколого-економічна система», методологічну основу її дослідження, співвідношення складових 
її компонентів — понять «економіка» і «екологія», етапи та закономірності розвитку еколого-економічних систем, харак-
теристику сучасного стану глобальної еколого-економічної системи. У роботі наголошено, що категорія «еколого-еконо-
мічна система» як важлива складова у взаємодії між суспільством і природою є сукупністю відносин (екологічних, еконо-
мічних і соціальних), метою яких є найбільш ефективне використання природних благ для забезпечення як економічного 
зростання, так і максимізації добробуту людини і суспільства. Робиться висновок, що проблеми розвитку і наукового до-
слідження еколого-економічних систем існують через відсутність єдиного методологічного інструментарію дослідження 
даних систем і виникаючих відносин. Формування методології та методики наукового дослідження еколого-економічних 
систем стримується недостатньою обґрунтованістю теоретичних висновків. У зв’язку з цим головне завдання полягає 
в розробці загальної концепції дослідження еколого-економічних систем, яка дозволила б виробити єдину систему по-
казників оцінки різноманітних компонентів, оптимальних з точки зору узгодження інтересів природи і економіки.

Ключові слова: еколого-економічна система, економіка, екологія, людина, протиріччя між суспільством і природою, 
навколишнє середовище.

Аннотация. Статья посвящена определению, конкретизации и визуализации сущности понятия «эколого-экономи-
ческая система», раскрытию его наиболее общих и существенных признаков, эволюции, содержания и границ.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях развития экономических, экологических и 
социальных систем, учитывая активные процессы глобализации, человечество пришло к неоспоримого выводу, что реали-
зация политики экономического роста не может обеспечить нормального существования человека на Земле. В статье рас-
смотрены теоретическая сущность понятия «эколого-экономическая система», методологическая основа ее исследования, 

СВ
ІТ

О
ВА

 Е
КО

Н
О

М
ІК

А 
ТА

 М
ІЖ

Н
АР

О
Д

Н
І В

ІД
Н

О
СИ

Н
И

W
or

ld
 e

co
no

m
y 

an
d 

in
te

rn
at

io
na

l r
el

at
io

ns



53

// World economy and international relations //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 1 (21), 2019

соотношение составляющих ее компонентов — понятий «экономика» и «экология», этапы и закономерности развития 
эколого-экономических систем, характеристика современного состояния глобальной эколого-экономической системы. В 
работе отмечено, что категория «эколого-экономическая система» как важная составляющая во взаимодействии между 
обществом и природой является совокупностью отношений (экологических, экономических и социальных), целью которых 
является наиболее эффективное использование природных благ для обеспечения как экономического роста, так и максими-
зации благосостояния человека и общества. Делается вывод, что проблемы развития и научного исследования эколого-эко-
номических систем существуют из-за отсутствия единого методологического инструментария исследования данных систем 
и возникающих отношений. Формирование методологии и методики научного исследования эколого-экономических си-
стем сдерживается недостаточной обоснованностью теоретических выводов. В связи с этим главная задача состоит в раз-
работке общей концепции исследования эколого-экономических систем, которая позволила бы выработать единую систему 
показателей оценки различных компонентов, оптимальных с точки зрения согласования интересов природы и экономики.

Ключевые слова: эколого-экономическая система, экономика, экология, человек, противоречия между обществом 
и природой, окружающая среда.

Summary. The article is devoted to the definition, concretization and visualization of the essence of the concept of «ecolog-
ical-economic system», the disclosure of its most common and essential features, evolution, content and boundaries.

The relevance of the study is due to the fact that in modern conditions of development of economic, ecological and social 
systems, taking into account the active processes of globalization, humanity has come to the indisputable conclusion that the 
implementation of the policy of economic growth can not ensure the normal existence of man on Earth. The article considers 
the theoretical essence of the concept of «ecological and economic system», the methodological basis of its research, the ratio 
of its components of «economy» and «ecology», the stages and patterns of development of ecological and economic systems, a 
characteristic of the current state of the global ecological and economic system. The paper noted that the category of «ecolog-
ical-economic system» as an important component in the interaction between society and nature is a set of relations (environ-
mental, economic and social), the purpose of which is the most effective use of natural goods to ensure both economic growth 
and maximize welfare person and society. It is concluded that the problems of development and scientific research of ecologi-
cal-economic systems exist due to the lack of a uniform methodological toolkit for the study of these systems and the emerging 
relationships. The formation of a methodology and methodology for the scientific study of ecological-economic systems is ham-
pered by the insufficient validity of theoretical conclusions. In this regard, the main task is to develop a general concept for the 
study of environmental-economic systems, which would allow to develop a unified system of indicators for evaluating various 
components that are optimal in terms of coordinating the interests of nature and the economy.

Key words: ecological and economic system, economy, ecology, man, contradictions between society and nature, environment.

Постановка проблеми. У сучасних умовах роз‑
витку економічних, екологічних і соціальних 

систем, беручи до уваги активні процеси глобаліза‑
ції, людство прийшло до незаперечного висновку, 
що реалізація політики економічного зростання не 
може забезпечити нормального існування людини на 
Землі. На думку багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених, глобалізація й економічне зростання ведуть 
до подальшого поглиблення поляризації в поділі 
світового багатства: розвинені країни — багатіють, 
бідні — біднішають.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Струк‑
тура, специфіка і напрямки еколого‑економічних 
досліджень в сучасному глобалізованому світі є 
предметом обговорення як в науковому та теоре‑
тичному планах, так і в практичній спрямованості. 
Проблеми існування еколого‑економічних систем 
розглядається науковцями в таких контекстах, 
як аналіз специфіки впливу екологічного фактору 
на систему міжнародних економічних відносин, 

визначення нових цілей у реалізації еколого‑еконо‑
мічних трансформацій (Д. Белл [1], Д. Бьолер [2], 
В. Вернадський [3], В. Данілов‑Данільян [4], Г. Дейлі 
[5], К. Лосєв [4] тощо). Водночас недостатньо дослі‑
дженими залишаються питання розкриття сутності 
самого поняття «еколого‑економічна система» та її 
ролі в економічному розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення, конкретизація і ві‑
зуалізація сутності поняття «еколого‑економічна 
система», його найбільш загальні і суттєві ознаки, 
еволюція, зміст і межі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви‑
значимо теоретичну сутність поняття «еколого‑е‑
кономічна система», що має на увазі оновлення 
методологічної основи проведення еколого‑еконо‑
мічних досліджень за допомогою упорядкування 
парадигм політико‑економічних основ і механізму 
моделі сталого розвитку. Відмінною особливістю 
еколого‑економічної системи, з одного боку, є те, 
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що її основою і центральним принципом є те, що 
вона — частина більш масштабної екологічної сис‑
теми, яка починається з повного усвідомлення того, 
що «економіка» і «екологія» є взаємозалежними 
системами. З іншого боку, еколого‑економічна си‑
стема — це іерархічна система, що складається з ве‑
ликої кількості компонент, підсистем, елементів або 
частин, взаємодіючих між собою складним чином, 
які мають можливість утворювати просторові або 
тимчасові структури.

У сучасній науці еколого‑економічна система 
повинна розглядатися не як набір деяких об’єктів, 
а як єдиний живий організм, перетворення якого 
людиною може проходити лише в межах принци‑
пів сталого розвитку, тобто з думкою про майбутні 
покоління, недотримання яких може призвести 
до необоротної зміни всієї системи, її переходу до 
кризового стану, що, у свою чергу, може викликати 
необоротну деградацію системи й загибель людства.

На нашу думку, будь‑яку систему, в тому чис‑
лі й еколого‑економічну, складають не стільки 
кількість елементів, скільки їхній взаємозв’язок, 
взаємозалежність, взаємопроникнення та взаємна 
якісна обумовленість. Категорія «еколого‑еконо‑
мічна система» як важлива складова у взаємодії 
між суспільством і природою є сукупністю відносин 
(екологічних, економічних і соціальних), метою 
яких є найбільш ефективне використання природних 
благ для забезпечення як економічного зростання, 
так і максимізації добробуту людини і суспільства. 
Крім цього, ці відносини мають забезпечувати мак‑
симально можливий рівень захисту навколишнього 
природного середовища від несприятливого впливу 
наслідків суспільного виробництва.

Однак на рубежі століть глобальні протиріччя 
між збільшенням суспільного виробництва і жорстко 
обмеженими можливостями біосфери ставлять під 
загрозу подальший розвиток людства. На порозі 
третього тисячоліття стало ясно, що соціально‑еко‑
логічна ситуація настільки гостра, а деградаційні 
тенденції між суспільством і біосферою катастро‑
фічно прогресують, що людство стало перед диле‑
мою — вижити або загинути. У цьому контексті 
процес екологізації охопив всі науки — як природні, 
так і гуманітарні. Залежність економічної діяльно‑
сті від своєї матеріальної бази — навколишнього 
природного середовища — була основною темою 
дослідження класичної, але не неокласичної еконо‑
міки. Великими темпами розвивається і вдоскона‑
люється теорія й методологія сучасної «екологічної 
економіки», що є міждисциплінарним напрямом 
досліджень екологічних, економічних і соціаль‑
них систем. Однак на тлі триваючих дебатів щодо 

сучасного й майбутнього впливу людства на біосфе‑
ру вчені прийшли до розуміння того, що сучасний 
соціально‑економічний розвиток, заснований на 
фундаментальних категоріях економічної теорії, 
призводить до наростання глобальних суперечностей 
між функціонуванням екологічних, економічних 
і соціальних систем. З другої половини ХХ ст. люд‑
ство визнало, що позитивне економічне зростання 
багато в чому досягалося за рахунок зростаючого 
пресингу на навколишнє природне середовище. 
Динаміка розвитку ключових показників розвитку 
світової економічної системи показує, що подіб‑
ний розвиток у майбутньому ставить під загрозу не 
тільки існування екологічної системи в загально‑
прийнятому розумінні, а й саме існування людини 
на Землі, його цивілізації і культури.

Наразі перед сучасною наукою гостро стоїть пи‑
тання: чи є екологія частиною економіки або еконо‑
міка є частиною екології? З одного боку, переважна 
більшість вчених‑економістів стверджують, що 
саме екологія є частиною більш загального понят‑
тя «економіка». Дана точка зору ґрунтується на 
тому, що одним з напрямків економіки є економіка 
природокористування, отже, екологія є розділом 
економіки, нерозривно пов’язаним з питаннями 
забруднення навколишнього середовища. З іншого 
боку, існує й інша, протилежна, точка зору, якої 
дотримуються вчені‑екологи, що полягає в тому, що 
економіка існує як нерозривна частина екосистеми 
Землі, отже, економіка є частиною більш загального 
поняття «екологія».

Для більш детального розгляду даної проблеми, 
на наш погляд, необхідно звернути свій погляд на 
складові компоненти понять «економіка» і «еко‑
логія», а саме на людину. Саме людина, на нашу 
думку, є одним з найважливіших їх компонентів, 
який, з одного боку, об’єднує дані поняття, а з ін‑
шого — розділяє. Пов’язано це з тим, що, з одного 
боку, людина є важливою біологічної одиницею 
і тому є частиною природної системи і, відповідно, 
«екології», а з іншого боку — несе в собі властиво‑
сті і якості громадської одиниці і в зв’язку з цим 
вважається активним членом соціальної системи 
(суспільства), у тому числі «економіки». Адже, го‑
ворячи про співвідношення понять «економіка» 
і «екологія», необхідно відзначити, що історично 
першою виникла природна система, з якої набагато 
пізніше з’явилася людина. Однак, при цьому, з точки 
зору категоріального співвідношення та ієрархії, 
«економіку» і «природу» можливо розглядати як 
категорії одного рівня, оскільки в основі своєї взає‑
модії вони мають єдиний об’єкт, а саме людину, що 
активно впливає як на економічні, так і на природні 



55

// World economy and international relations //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 1 (21), 2019

процеси. Однак, абстрагуючись від категоріального 
рівня даних понять, можна констатувати, що буду‑
вати дані системи необхідно у гармонії й сумісності 
між собою. На жаль, сучасна економічна система 
багато в чому несумісна з екологічними системами, 
і на мікро‑, і на глобальному рівнях. Глобальна еко‑
номічна система практично повністю десинхроні‑
зована з існуючими екосистемами, і дана проблема 
стає все більш актуальною, особливо з урахуванням 
сучасних темпів економічного зростання.

В даному контексті пріоритетним наукової 
завданням є необхідність дослідження протиріч, як 
у системі «людина‑природа», так і в системі «еконо‑
міка‑екологія», важливість чого можна пояснити як 
історичними фактами, так і сучасними кардиналь‑
ними змінами в розвитку цивілізації, спостерігаючи 
наявність непропорційного зростання чисельності 
населення світу, багаторазове збільшення спожи‑
вання енергії, природних ресурсів, продовольства, 
що, у свою чергу, зумовило масштабне забруднення 
навколишнього природного середовища.

На нашу думку, для найбільш коректного і пов‑
ного відображення взаємодії в системі «людина‑при‑
рода» слід проводити як історичний (вертикальний), 
так і еколого‑економічний (горизонтальний) аналіз. 
Так, історично, на наш погляд, можна виділити 
три основних етапи розвитку відносин у системі 
«людина‑природа»:

Перший етап — гармонія, що характеризується 
мінімальним антропогенним впливом людини на 
навколишнє природне середовище, коли навколишнє 
природне середовище представлялося як єдина цілісна 
система, з якої вийшла людина як невід’ємна частина 
даної системи, що повністю залежала від природи, 
яка надавала переважний вплив на її дуяльність.

Другий етап — індустріальний, що характеризу‑
вався виникненням і бурхливим розвитком виробни‑
чих відносин, коли навколишнє природне середовище 
представлялося невичерпним джерелом природних 
ресурсів, а людина, використовуючи «безкоштовні» 
природні багатства, розвивала засоби та предмети 
праці, формуючи за допомогою виробничих сил сус‑
пільство як цілісну систему. В основі цього етапу 
лежала ідеологія максимізації використання при‑
родних ресурсів з метою максимального збільшення 
добробуту суспільства. У міру розвитку суспільства 
людина почала підпорядковувати собі природу, ак‑
тивно змінюючи її й використовуючи всі елементи 
природної системи для задоволення своїх потреб. 
Таким чином, сформувалася «ринкова економіка», 
в основі якої лежить природоруйнівний характер, 
що призвело до погіршення умов життєдіяльності 
суспільства, т. е. деградації природної системи.

Третій етап — сталий розвиток, що характеризу‑
ється становленням, формуванням і пізнанням ноос‑
фери, що дозволило суспільству усвідомити реальний 
рівень свого впливу на природне систему й почати ро‑
бити певні дії, спрямовані на охорону навколишнього 
природного середовища. Ідеї нескінченного прогресу 
і безмежного економічного росту змінюються ідеоло‑
гією сталого розвитку. Спостерігається керований 
процес коеволюційного розвитку системи «люди‑
на‑природа», метою якого є забезпечення здорового, 
продуктивного життя в гармонії з природою нинішній 
та майбутнім поколінням на основі збалансованого 
розвитку економічних систем, з урахуванням охоро‑
ни (збагачення) культурної і природної спадщини.

На нашу думку, в основі еколого‑економічного 
(горизонтального) аналізу має лежати міждисци‑
плінарний зріз взаємодії економіки та екології, 
з визначенням структури виникаючих відносин. 
З цієї точки зору, можна констатувати, що про‑
блемне поле еколого‑економічних систем стало чіт‑
ко формуватися тільки на початку ХХ ст. В цьому 
плані і проявляються основні принципи системної 
ієрархії: інтеграційних рівнів, дублювання щодо 
різноякісних структур, визначеності функціональної 
мети організації в межах зв’язків із середовищем 
і внутрішніх можливостей системи.

Таким чином, можна визначити, що під еколо‑
го‑економічною системою пропонується розуміти 
частину техносфери, яка характеризується комп‑
лексом екологічних і економічних властивостей, 
в якій і економічні, і екологічні структури тісно 
взаємопов’язані потоками речовини, енергії та ін‑
формації, що формують комплекс екологічних і еко‑
номічних відносин, які полягають в ефективному 
і раціональному використанні природних ресурсів.

Очевидно, що будь‑яка еколого‑економічна систе‑
ма має у своїй структурі чітко виражену ієрархію 
рівнів, тобто складається з нелінійно взаємодіючих 
підсистем і компонентів (систем більш нижчого 
рівня), які можна вмістити в деяку ієрархічну струк‑
туру, яка, по мірі розвитку підсистем, компонентів, 
підмножин і, як наслідок, всієї системи, формує ще 
великі функціональні об’єкти, з новими власти‑
востями. Таким чином, спостерігається існування 
емерджентних властивостей еколого‑економічної 
системи, що говорить про неможливість дослідження 
динаміки складних еколого‑економічних систем 
лише шляхом їх ієрархічного розчленування на 
підсистеми й подальшого ізольованого їх вивчення, 
оскільки при цьому неминуче втрачаються власти‑
вості, які визначаються її цілісністю.

Однак, слід відзначити, що як екологічна, 
так і економічна системи мають певний рівень 
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самостійності і, отже, мають свої, багато в чому ін‑
дивідуальні, вектори розвитку. У процесі взаємодії 
цих систем формуються специфічні відносини, за 
допомогою яких можна категоріально визначити 
і предметно охарактеризувати взаємини між еко‑
номічними та екологічними суб’єктами в сучасних 
умовах господарювання. Першопричиною, яка ви‑
значає еколого‑економічні відносини, може служити 
загальновідоме еколого‑економічне протиріччя, 
сутність якого полягає в існуванні діалектичної 
єдності і взаємозв’язку об’єктивних екологічних та 
економічних потреб суспільства. Насправді, основа 
розвитку будь‑якої еколого‑економічної системи ви‑
значається взаємодією різного роду взаємозв’язків, 
які визначають ступінь її стабільності, рівноваги, 
стійкості і цілісності. Динамічний розвиток еколо‑
го‑економічної системи постійно характеризується 
наближенням або видаленням її від стану рівноваги, 
а оскільки еколого‑економічна система є відкритою 
системою, вона схильна до впливу зовнішнього сере‑
довища, отже, стан рівноваги в даній системі носить 
відносний і тимчасовий.

У нашому розумінні поняття рівноваги еколо‑
го‑економічної системи представляється як процес 
збереження заданого стану нерозривності взаємо‑
зв’язків, взаємозалежностей і взаємин, а також 
набір дій, спрямованих на дотримання оптимального 
балансу економічних і екологічних характеристик 
і параметрів, що визначають загальний напрямок 
розвитку всієї системи. В даному контексті напря‑
мок розвитку еколого‑економічної системи можна 
визначити виключно збалансованістю існуючих 
економічних і екологічних параметрів і характе‑
ристик. Таким чином, з огляду на дані параметри 
і характеристики, можна стверджувати, що еко‑
лого‑економічна система розвивається за певними 
закономірностями, правилами і законами, основни‑
ми з яких є:
–посилення структурної взаємозв’язку і взаємоза‑

лежності всіх параметрів, що характеризують 
розвиток еколого‑економічної системи;

– відповідність існуючих і потенційних продуктив‑
них сил природно‑ресурсному потенціалу;

– оптимальне зростання параметрів і характеристик 
еколого‑економічної системи, що сприяє на фор‑
мування умов її сталого розвитку в довгостроковій 
перспективі;

– розвиток і вдосконалення еколого‑економічної 
системи, що здійснюються через збереження її 
цілісності і забезпечення динамічної рівноваги 
всіх її підсистем і елементів;

– нелінійна взаємодія всіх її підсистем і компонен‑
тів, що веде до визначення ієрархічної структури.

Сучасний стан і подальший розвиток глобальної 
еколого‑економічної системи визначається наступ‑
ними такими характеристиками:
– наявність чітко виражених системно‑динамічних 

параметрів, які дозволяють формувати глобальні 
шляхи розвитку всієї еколого‑економічної системи 
для отримання синергетичного ефекту;

– формування суб’єктно‑об’єктних взаємин у сис‑
темі «економіка‑екологія», що відбувається під 
зростаючим тиском дегуманізації суспільства 
і світогляду;

– взаємини в системі «економіка‑екологія» визна‑
чаються не стільки природними законами приро‑
ди, скільки динамікою економічних, соціальних 
і екологічних потреб і інтересів суспільства, а та‑
кож антропогенних перетворень навколишнього 
середовища;

– постійне збільшення темпів економічного росту 
призвело до неминучого формування протиріч: 
з одного боку, це прагнення суспільства зберегти 
навколишнє середовище від техногенного пресин‑
гу, а з іншого — максимальне задоволення потреб 
за рахунок розширення виробництва;

– внутрішня структура еколого‑економічної сис‑
теми обумовлює прямий вплив навколишнього 
середовища на умови суспільного виробництва;

– існування в еколого‑економічній системі тріади 
взаємозв’язків: економічні зв’язки «людина‑люди‑
на»; технологічні зв’язки «людина‑засоби виробни‑
цтва‑природне середовище»; екологічні зв’язки між 
окремими природними елементами, які можуть 
здійснюватися як за участю людини, так і без неї;

– еколого‑економічна система, що включає безліч 
елементів, взаємозв’язків і підсистем, є відкритою 
і схильна до впливу факторів, що дестабілізують 
її рівноважний стан;

– якщо в еколого‑економічній системі змінити один 
або кілька структурних параметрів, то вся систе‑
ма стає нестійкою і починає формуватися якісно 
новий стан.
Очевидно, що крім цих характеристик, беру‑

чи до уваги наявність різних підсистем глобальної 
еколого‑економічної системи, в якості основних 
кількісних і якісних показників, що описують стан 
даної системи в будь‑який момент часу, можна ви‑
ділити наступні:
– економічні показники (населення, промисловість, 

сільське і лісове господарство, будівництво, бан‑
ківська сфера, транспорт, сфера послуг тощо) — 
виражають економічні наслідки впливу антро‑
погенних чинників на навколишнє середовище;

– політичні показники (соціальна структура, по‑
літичні й соціальні інститути, юриспруденція, 
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політичні та громадські організації, управлінські 
структури і засоби масових комунікацій) — від‑
бивають то, наскільки і яким чином громадська 
і політична діяльність впливає на навколишнє 
середовище і співвідноситься із цільовими і цін‑
нісно‑нормативними системами конкретного су‑
спільства;

– енергетичні показники (видобуток, виробництво, 
переробка, транспортування, зберігання і спожи‑
вання невідновних природних ресурсів, в тому 
числі і показники їх енергоефективності) — відо‑
бражають енергетичну залежність економіки від 
невідновлювальних природних ресурсів.

– соціокультурні показники (наука, мистецтво, 
освіта, релігія, охорону здоров’я, засоби кому‑
нікації) — характеризують переважно духовну 
сферу, культурну орієнтацію суспільства, що 
дозволяє виявити рівень екологізації соціокуль‑
турних процесів і ціннісно‑нормативної системи 
конкретного суспільства;

– етносоціальні показники (національні характе‑
ристики, етнічні, мовні та побутові особливості, 
традиції) — описують переважно історичні особли‑
вості природокористування конкретного етнічного 
утворення в певному географічному середовищі;

– екологічні (природні) показники (стан флори, 
фауни, атмосферного повітря, поверхневих і під‑
земних вод, клімату), модифіковані природні по‑
казники (техніко‑технологічний вплив, змінення 
ландшафтів, культивовані рослини і тварини) 
і показники штучної природи (технічні споруди, 
техніко‑технологічні системи, житлові будинки 
й будівлі спеціального призначення, продукція 
промисловості і хімічні засоби) — характеризують 
сучасний стан навколишнього середовища;

– особистісні показники (біосоціальні, генетичні 
особливості, структурні аспекти індивідуальної 
діяльності, статус і рольові функції) — відобра‑
жають соціальну активність і адаптацію людини 
до конкретного навколишнього середовища.
З огляду на перелічені характеристики, можна 

стверджувати, що сучасний стан проблемного по‑
ляеколого‑економічних систем вимагає глибокого 
вивчення за допомогою формування і вдосконален‑
ня методологічного інструментарію екологічної 
економіки, з виділенням пріоритетних напрямів 
дослідження проблем стійкості еколого‑економіч‑
ної системи у широкому розумінні цього поняття.

Насправді еколого‑економічна система тільки 
прагне до стійкості, будучи постійно нестійкою. Як 
зазначалося раніше, кількісні та якісні параметри 
та характеристики еколого‑економічної системи 

визначають складний і нестійкий характер внутріш‑
ніх і зовнішніх взаємозв’язків. Слід зазначити, що 
еколого‑економічна система є досить динамічною, 
а її сталий розвиток має на увазі, що рівноважні 
характеристики даної системи, а також баланс еконо‑
мічних і екологічних параметрів зберігаються навіть 
при зовнішніх впливах. Стійкість (рівновага) всієї 
системи, на нашу думку, може бути як статичною, 
так і динамічною. Статична стійкість передбачає 
нульовий приріст параметрів еколого‑економічної 
системи, а динамічна стійкість має на увазі безпе‑
рервний рух, тобто зміну семи основних її кількісних 
і якісних показників (економічних, політичних, 
енергетичних, соціокультурних, етносоціальних, 
екологічних і особистісних), що характеризують 
стан елементів системи.

Рівноважний стан еколого‑економічної системи, 
її стійкість або стабільність, хоча і носять тимчасо‑
вий характер, можуть проявлятися у вигляді певної 
кількісної та якісної сукупності економічних і еко‑
логічних характеристик і параметрів. Стабільність 
(стійкість) еколого‑економічної системи можна ви‑
значити за допомогою оптимального співвідношення 
між основними макроекономічними показниками 
і якісними характеристиками суспільства, відпо‑
відності рівня економічних і технологічних методів 
природокористування оптимальним показникам 
розвитку, відновлення та збереження навколиш‑
нього середовища. Однак, стійкість, стабільність 
і рівновага системи досягатиметься лише шляхом 
формування інституційної основи ефективного еко‑
номічного механізму регулювання екологічної сфери, 
яка враховує закони розвитку як екологічних, так 
і економічних систем. При цьому, прагнення еколо‑
го‑економічної системи до стану рівноваги матиме 
на меті досягнення Парето‑ефективності при одно‑
часному вирішенні двох завдань: максимізації до‑
бробуту всіх членів суспільства при максимальному 
збереженні навколишнього природного середовища.

Висновки. Таким чином, проблеми розвитку і на‑
укового дослідження еколого‑економічних систем 
існують через відсутність єдиного методологічного 
інструментарію дослідження даних систем і вини‑
каючих відносин. Формування методології та мето‑
дики наукового дослідження еколого‑економічних 
систем стримується недостатньою обгрунтованістю 
теоретичних висновків. У зв’язку з цим головне 
завдання полягає в розробці загальної концепції 
дослідження еколого‑економічних систем, яка до‑
зволила б виробити єдину систему показників оцінки 
різноманітних компонентів, оптимальних з точки 
зору узгодження інтересів природи і економіки.
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ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ОЦІНКА ЙОГО СТАНУ

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ОЦЕНКА ЕГО СОСТОЯНИЯ

PAYMENT BALANCE AND ASSESSMENT OF ITS STATE

Анотація. В статті розкривається роль показників платіжного балансу країни, проводиться аналіз його сучасного 
стану і динаміки в Україні, виділені їх ключові проблеми та ризики на сучасному етапі.

Результати зовнішньоекономічної діяльності країни і джерела її фінансування відображаються в платіжному балансі, 
який містить статистичну інформацію про всі економічні операції національної економіки з іншими державами протягом 
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певного періоду часу (рік, квартал, місяць). Платіжний баланс є основним інструментом макроекономічного аналізу та 
прогнозування, широко використовується у визначенні заходів монетарної, фіскальної, протекціоністської політики, а та-
кож для регулювання внутрішнього валютного ринку. Платіжний баланс відображає співвідношення платежів, здійснених 
національною економікою за кордоном, і надходжень до країни з-за кордону за певний час. Якщо сума надходжень пере-
вищує суму платежів, говорять про активне сальдо платіжного балансу і, навпаки, якщо платежі за кордон перевищують 
надходження з-за кордону, сальдо балансу буде пасивним. Платіжний баланс формується під впливом багатьох чинни-
ків, до основних з яких відносяться: економічний потенціал країни; галузева структура ВВП; участь країни в міжнародно-
му поділі праці; рівень доходів і вартості послуг; попит на експорт і структура імпорту; торгова і валютна політика; рівень 
розвитку сфери фінансових послуг; інвестиційний клімат в країні і рівень внутрішніх заощаджень; зовнішній борг і його 
реструктуризація; політика валютного курсу і процентних ставок; угоди з МВФ і т. п. Поглиблення інтеграційних процесів 
і вплив економічної кризи на їх фоні обумовлюють необхідність відстеження диспропорцій зовнішньоекономічних проце-
сів для своєчасного прийняття рішення по нейтралізації їх негативного впливу. По суті, стан платіжного балансу дозволяє 
оцінити комплексний стан економіки країни, рівень реалізації її потенціалу. З цих причин виникає необхідність в деталь-
ному аналізі стану і динаміки платіжного балансу, а також виділення ключових проблем і ризиків на сучасному етапі.

У даній роботі була зроблена спроба дослідити структуру платіжного балансу; розглянути проблеми і методи аналізу 
платіжного балансу; виявити проблеми та перспективи регулювання платіжного балансу України; провести аналіз фак-
торів, що впливають на платіжний баланс країни і методів регулювання платіжного балансу.

Ключові слова: платіжний баланс, дефіцит платіжного балансу України, негативне сальдо, фінансування дефіциту 
платіжного балансу та особливості його регулювання.

Аннотация. В статье раскрывается роль показателей платежного баланса страны, проводится анализ его современ-
ного состояния и динамики в Украине, выделены их ключевые проблемы и риски на современном этапе.

Результаты внешнеэкономической деятельности страны и источники ее финансирования отражаются в платежном 
балансе, который содержит статистическую информацию обо всех экономических операциях национальной экономики 
с другими государствами в течение определенного периода времени (год, квартал, месяц). Платежный баланс является 
основным инструментом макроэкономического анализа и прогнозирования, широко используется в определении ме-
роприятий монетарной, фискальной, протекционистской политики, а также для регулирования внутреннего валютного 
рынка. Платежный баланс отражает соотношение платежей, осуществленных национальной экономикой за рубежом, 
и поступлений в страну из-за границы за определенное время. Если сумма поступлений превышает сумму платежей, 
говорят об активном сальдо платежного баланса и, наоборот, если платежи за границу превышают поступления из-за 
рубежа, сальдо баланса будет пассивным. Платежный баланс формируется под влиянием многих факторов, к основным 
из которых относятся: экономический потенциал страны; отраслевая структура ВВП; участие страны в международном 
разделении труда; уровень доходов и стоимости услуг; спрос на экспорт и структура импорта; торговая и валютная 
политика; уровень развития сферы финансовых услуг; инвестиционный климат в стране и уровень внутренних сбере-
жений; внешний долг и его реструктуризация; политика валютного курса и процентных ставок; соглашения с МВФ и 
т. п. Углубление интеграционных процессов и влияние кризиса на их фоне обусловливают необходимость отслеживания 
диспропорций внешнеэкономических процессов для своевременного принятия решения по нейтрализации их негатив-
ного влияния. По сути, состояние платежного баланса позволяет оценить комплексное состояние экономики страны, 
уровень реализации ее потенциала. По этим причинам возникает необходимость в детальном анализе состояния и 
динамики платежного баланса, а также выделение ключевых проблем и рисков на современном этапе.

В данной работе была предпринята попытка исследовать структуру платежного баланса; рассмотреть проблемы и 
методы анализа платежного баланса; выявить проблемы и перспективы регулирования платежного баланса Украины; 
провести анализ факторов, влияющих на платежный баланс страны и методов регулирования платежного баланса.

Ключевые слова: платежный баланс, дефицит платежного баланса Украины, негативное сальдо, финансирование 
дефицита платежного баланса и особенности его регулирования.

Summary. The article reveals the role of indicators of the country’s payment balance, analyzes its current state and dynam-
ics in Ukraine, highlights its essential problems and risks at the present stage.

The results of the country’s foreign economic activity and the sources of its financing are reflected in the balance of payments, 
which contains statistical information about all the economic operations of the national economy with other states for a certain 
period of time (year, quarter, month). The balance of payments is the main instrument of macroeconomic analysis and forecast-
ing, is widely used for determining measures of monetary, fiscal, protectionist policies, as well as for regulating the domestic 
foreign exchange market. The balance of payments reflects the ratio of payments made by the national economy abroad and 
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receipts from abroad for a certain time. If the amount of receipts exceeds the amount of payments, they talk about the active bal-
ance of payments and, conversely, if payments abroad exceed receipts from abroad, the balance of the balance will be passive. 
The balance of payments is formed under the influence of many factors. The main includes the economic potential of the coun-
try; sectoral structure of GDP as well as the country’s participation in the international division of labor; income level and cost 
of services; export demands and import structure; trade and monetary policy; the level of development of the financial services 
industry; the investment climate in the country and the level of domestic savings; external debt and its restructuring; exchange 
rate and interest rate policies; agreements with the IMF, etc. The deepening of integration processes and the impact of the crisis 
on their background make it necessary to monitor the imbalances of foreign economic processes for timely decision-making to 
neutralize their negative impact. In essence, the state balance of payments makes it possible to assess the complex state of the 
country’s economy, the level of realization of its potential. For these reasons, there is a need for a detailed analysis of the state 
and dynamics of the balance of payments, as well as the identification of key problems and risks at the present stage.

In this paper, an attempt was made to investigate the structure of the payments balance; consider problems and methods of 
analyzing the balance of payments; identify problems and prospects for the regulation of the balance of payments of Ukraine; 
analyze the factors affecting the balance of payments of the country and methods of regulating the balance of payments.

Key words: balance of payments, balance of payments deficit of Ukraine, negative balance, financing the balance of pay-
ments deficit and features of its regulation.

Постановка проблеми. Актуальність даної теми 
обумовлена тим, що в умовах глобалізації наці‑

ональної економіки сильно зростає роль платіжного 
балансу і його регулювання в підтримці макроеко‑
номічної стабільності в країні. Платіжний баланс 
є дуже складним макроекономічним показником, 
який потребує високого рівня теоретичної підго‑
товки в області макроекономічного аналізу і всієї 
статистичної інформації економіки країни за пев‑
ний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’яз‑
ку з актуальністю обраної теми, її досліджувало 
багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокре‑
ма: О. Анісімова [1], С. Боринець [2], Д. Єрін [4], 
С. Нiколайчук [5], П. Пищик [6], А. Ставицький 
[7], О. Сунцова [8], В. Шевчук [9], А. Шкляр [10], 
В. Юрчишин [11] та інших.та ін. Доцільно деталь‑
ніше дослідити стан платіжного балансу України та 
особливості його формування в умовах, що склалися 
в останні роки.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою роботи, є: проаналізувати структуру 
платіжного балансу; визначити проблеми та струк‑
туру регулювання платіжного балансу; розглянути 
проблеми і методи аналізу платіжного балансу; ви‑
явити проблеми та перспективи регулювання пла‑
тіжного балансу України; провести аналіз факторів, 
що впливають на платіжний баланс країни і методів 
регулювання платіжного балансу

Виклад основного матеріалу. Платіжний баланс 
країни являє собою фінансовий документ, який 
відображає рух грошових коштів (приплив і відтік) 
окремої держави. Облік цих грошових потоків здійс‑
нює Центральний банк, а сам баланс служить осно‑
вою аналізу зовнішньоекономічної ситуації країни.

За формою складання платіжний баланс — це 
статистичний звіт, де у систематичному вигляді 
наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні 
операції (надходження валютних коштів у країну 
та їх витрачання) цієї країни з іншими країнами 
світу за певний проміжок часу [3].

На практиці для зручності обліку платіжний 
баланс складається з таких розділів:
– торговельний баланс;
– баланс послуг та некомерційних платежів;
– баланс руху капіталів і кредитів.

Торговельний баланс — це співвідношення вар‑
тості експорту й імпорту.

Баланс послуг і некомерційних платежів містить 
платежі та надходження з транспортних перевезень, 
страхування, електронного та інших видів зв’язку, 
міжнародного туризму, культурних та наукових 
обмінів, односторонні перекази (державні операції 
і приватні перекази) та ін.

Платіжний баланс за поточними операціями 
включає торговельний баланс і «невидимі» операції 
(послуги, надходження від інвестицій, односторонні 
перекази).

Баланс руху капіталів і кредитів виражає співвід‑
ношення вивозу і ввозу державних і приватних капі‑
талів, наданих і отриманих міжнародних кредитів.

Дослідження статистичних матеріалів НБУ щодо 
платіжного балансу [12] дало змогу схематично 
представити аналіз динаміки платіжного балансу 
України за 2010–2017 роки (див. табл. 1).

З табл. 2 та рис. 1 видно, що стан платіжного 
балансу був не стабільний. У 2010 році сальдо пла‑
тіжного балансу складало +5031 млн. доларів США, 
а вже у 2011 році –2455 доларів США, абсолют‑
не відхилення склало –7 486 млн. доларів США, 



62

// Фінанси, банківська справа та страхування //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 1 (21), 2019

Таблиця 1
Динаміка основних рахунків платіжного балансу України за 2010–2017 рр.

Статті платіжного балансу 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

А. Рахунок поточних операцій ‑3 016 ‑10 233 ‑14 335 ‑16 518 ‑4 596 1 616 ‑1 340 ‑2 442

Баланс товарів та послуг ‑3 982 ‑10 145 ‑14 346 ‑15 634 ‑4 606 ‑2 362 ‑6 453 ‑8 644

Баланс товарів ‑9 597 ‑18 031 ‑21 846 ‑22 128 ‑7 128 ‑3 455 ‑6 942 ‑9 663

Баланс послуг 5 615 7 886 7 500 6 494 2 522 1 093 489 1 019

Баланс первинних доходів ‑2 009 ‑3 796 ‑2 965 ‑3 033 ‑1 531 375 1 477 2 579

Оплата праці (баланс) 4 034 4 808 5 520 6 757 5 154 5 595 6 694 9 110

Доходи від інвестицій (баланс) ‑6 043 ‑8 604 ‑8 485 ‑9 790 ‑6 685 ‑5 220 ‑5 217 ‑6 531

Баланс вторинних доходів 2 975 3 708 2 976 2 149 1 541 3 603 3 636 3 623

В. Рахунок операцій з капіталом 188 101 40 ‑60 400 456 92 ‑4

С. Фінансовий рахунок ‑7 859 ‑7 677 ‑10 120 ‑18 601 9 111 1 223 ‑2 594 ‑5 012

Зведений баланс (= А + В — С=Е) 5 031 -2 455 -4 175 2 023 -13 307 849 1 346 2 566

Джерело: складено автором на основі [12]

Таблиця 2
Аналіз динаміки платіжного балансу України за 2010–2017 рр.

Роки Зведений баланс Абсолютне відхилення Відносне відхилення

2010 5 031 – –

2011 ‑2 455 ‑7 486 ‑148,80

2012 ‑4 175 ‑1 720 70,06

2013 2 023 6 198 ‑148,46

2014 ‑13 307 ‑15 330 ‑757,79

2015 849 14 156 ‑106,38

2016 1 346 497 58,54

2017 2 566 1 220 90,64

Джерело: складено автором на основі [12]

 

5 031

-2 455
-4 175

2 023

-13 307

849 1 346
2 566

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зведений баланс

 
-18 000
-16 000
-14 000
-12 000
-10 000

-8 000
-6 000
-4 000
-2 000

0
2 000
4 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рахунок поточних операцій

Рис. 1. Динаміка показників зведеного балансу 
України

Джерело: складено автором на основі [12]

Рис. 2. Динаміка показників рахунку поточних 
операцій

Джерело: складено автором на основі [12]
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а відносне 148,80%, тобто виник дефіцит платіжного 
балансу. У 2012 році ситуація ще погіршилася, дефі‑
цит платіжного балансу виріс до 4175 млн. доларів 
США, абсолютне відхилення –1720 млн. доларів 
США, а відносне склало 70,06%. У 2013 році дефі‑
цит був ліквідований. Позитивне сальдо платіжного 
балансу на 2013 рік складало 2023 доларів США. 
Але вже у 2014 році дефіцит платіжного балансу 
склав 13307 млн. доларів. У період з 2015 року по 
2017 спостерігається позитивне сальдо платіжного 
балансу. Що досягається насамперед за рахунок 
збільшення фінансового рахунку, тобто збільшення 
інвестування.

На стан платіжного балансу суттєво впливає стан 
платіжного балансу по поточних операціях.

З наведеного рис. 2 можна побачити, що рахунок 
поточних операцій за період 2010–2017 рр. є не ста‑
більним. Найнижчого показника від досяг у 2013 
році –16518 млн. доларів США, що у порівнянні 
з 2012 роком збільшився на –2183 млн. доларів США 
або 115,23%. Але у 2015 році дефіцит рахунку по 
платіжним операція скоротився на 6212 млн. доларів 
США, тобто на 35,16%. У 2016–2017 роках спостері‑
гається тенденція до збільшення дефіциту рахунку 
по поточним операціям на –2956 млн. доларів США 
у 2016 році та на –1102 доларів США у 2017 році.

Найважливіша складова частина платіжного 
балансу по поточних операціях — торговий баланс, 
що відображає співвідношення вартості експорту та 
імпорту товарів за відповідний період.

Якщо надходження перевищують платежі, то 
торговий баланс буде активним, а його сальдо — 
позитивним; якщо платежі перевищують надхо‑
дження, то торговий баланс буде пасивним, а його 
сальдо — негативним.

Економічний зміст активу або дефіциту торго‑
вельного балансу щодо конкретної країни залежить 
від її становища в світовому господарстві. Торговель‑

ний баланс необхідний як джерело валютних засобів 
для оплати міжнародних зобов’язань за іншими 
статтями платіжного балансу.

Якщо проаналізувати динаміку рахунків торго‑
вельного балансу, то можна побачити, що найбіль‑
ший дефіцит був досягнутий у 2013 році, насамперед, 
за рахунок зниження долі експорту та збільшення 
імпортних операцій. Так у 2013 у порівнянні з 2012 
роком експорт товарів зменшився на –5321 (59106–
64427) або на 8,26%, а імпорт товарів скоротився на 
–5039 (81234–86273) або на 5,84%.

Як видно за даних табл. 3 та рис. 3 протягом 
2010–2017 рр. баланс товарів мав від’ємне значен‑
ня, тобто був дефіцитним. Найбільший дефіцит 
балансу товарів спостерігався у 2013 році, що склав 
–22 128 млн. доларів США. У 2014–2015 рр. дефі‑
цит балансу товарів зменшився і склав –3 455 млн. 
доларів США у 2015 році. Дефіцит балансу товарів 
зменшився на 67,79% у 2014 р. та 84,39% у 2015 р. 
порівняно з 2013 р. Але з 2016 року спостерігається 
поступове збільшення дефіциту балансу товарів. На 
100,93% у 2016 та на 179,68% у 2017 році порівняно 
з 2015 роком.

Як свідчить динаміка показників експорту та 
імпорту товарів на рис. 5. та дані табл. 3 за період 
2010–2017 рр. імпорт товарів завжди перевищував 
експорт, що негативно впливає на платіжний баланс 
країни.

По статті «Баланс послуг» враховується рух ко‑
штів у зв’язку з обміном між резидентами і нерези‑
дентами різноманітними послугами: транспортними, 
будівельними, комунікаційними, туристичними, 
культурними, обслуговуванням урядових структур, 
іншими діловими послугами (науковими, техніч‑
ними, консалтинговими, рекламними та ін.), фі‑
нансовими, ліцензійними, інформаційними тощо. 
Перелік послуг у міжнародних відносинах постійно 
розширюється і швидко зростають обсяги новітніх 

Таблиця 3
Аналіз динаміки рахунку поточних операцій за 2010–2017 рр.

Статті платіжного балансу 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

А. Рахунок поточних операцій ‑3016 ‑10 233 ‑14 335 ‑16 518 ‑4 596 1 616 ‑1 340 ‑2 442

Баланс товарів та послуг ‑3 982 ‑10 145 ‑14 346 ‑15 634 ‑4 606 ‑2 362 ‑6 453 ‑8 644

Баланс товарів ‑9 597 ‑18 031 ‑21 846 ‑22 128 ‑7 128 ‑3 455 ‑6 942 ‑9 663

Експорт товарів 47 299 62 383 64 427 59 106 50 552 35 420 33 560 39 701

Імпорт товарів 56 896 80 414 86 273 81 234 57 680 38 875 40 502 49 364

Баланс послуг 5 615 7 886 7 500 6 494 2 522 1 093 489 1 019

Експорт послуг 18 327 21 269 22 089 22 613 14 884 12 442 12 448 14 167

Імпорт послуг 12 712 13 383 14 589 16 119 12 362 11 349 11 959 13 148

Джерело: складено автором на основі [12]
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послуг, пов’язаних із розвитком сучасних інформа‑
ційних технологій. Це сприяє збалансуванню надхо‑
джень і витрат за поточними операціями платіжного 
балансу з меншим навантаженням на національну 
економіку.

За показниками експорту та імпорту послуг спо‑
стерігається інша ситуація. З табл. 3 видно, що за 
період, що аналізується баланс послуг мав позитивне 
значення. Найвищий його показник був у 2012 році 
і склав 7 500 млн. доларів США, а найнижчий у 2016 
році і склав 489 млн. доларів США.

Отже, можна дійти висновку, що зведене сальдо 
платіжного балансу за період 2010–2017 рр. було 
не стабільним. Це відбулося внаслідок зростання 
дефіцитного значення рахунку поточних операцій, 

в тому числі балансу товарів та послуг. У останній 
час спостерігається зменшення сальдо рахунку опе‑
рацій з капіталом, а також незначний обсяг надхо‑
джень прямих іноземних інвестицій в українську 
економіку.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
На основі проведеного аналізу платіжного балансу 
в Україні можна зробити наступні висновки:

Інтегрованим вираженням усіх зовнішньоеко‑
номічних зв’язків країни є її платіжний баланс. 
Платіжний баланс країни — це сума усіх трансакцій, 
які мають місце між резидентами країни і резиден‑
тами інших країн. Платіжний баланс характеризує 
співвідношення між валютними надходженнями 
в країну і її платежами за кордоном. Статті пла‑
тіжного балансу покликані відображати всі зовніш‑
ньоторговельні операції країни з зовнішнім світом.

Для зменшення та ліквідації дефіциту платіжного 
балансу необхідно:
– стимулювати зменшення дефіциту торговель‑

ного балансу через підтримку експортних галу‑
зей і відвойовування національним виробником 
ринків, на яких домінують імпортні товари;

– стабілізувати приплив зовнішнього капіталу че‑
рез фінансовий рахунок;

– заохочувати приплив інвестиційного капіталу 
та прямих іноземних інвестицій шляхом стабі‑
лізації політичної ситуації та покращення ін‑
вестиційного клімату в країні.
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Джерело: складено автором на основі [12]

Рис. 4. Динаміка показників експорту та імпорту 
товарів

Джерело: складено автором на основі [12]

Рис. 5. Динаміка показників експорту та імпорту та 
послуг

Джерело: складено автором на основі [12]
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ВПЛИВ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК  
БАНКІВСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

ВЛИЯНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ  
БАНКОВСКИХ КОРПОРАЦИЙ В УКРАИНЕ

INFLUENCE OF ANTI–CRISIS REGULATION ON THE DEVELOPMENT  
OF FINANCIAL CORPORATIONS IN UKRAINE

Анотація. Наслідки фінансової кризи як складової системної кризи в Україні негативним чином вплинули на еконо-
мічні показники діяльності не лише банківських корпорацій, але й економіки країни у цілому. Умовою сталого розвитку 
фінансової сфери України є здійснення ефективного антикризового регулювання банківськими корпораціями. Перехід 
до висхідної траєкторії розвитку фінансового сектору України базується на реалізації інноваційних стратегій антикри-
зового регулювання банківської корпорації. Це дозволить вирішити проблеми стійкого функціонування та забезпечення 
платоспроможності й ліквідності банківських установ, а також сприятиме економічному зростанні в країни.

Система заходів щодо врегулювання кризових ситуацій в банківських установах забезпечує значний вплив антикри-
зового регулювання на зниження процентних ставок та збільшення доступності кредитів для підприємств та фізичних 
осіб; мінімізувати токсичні кредити в кредитному портфелі; сформувати достатній розмір регулятивного капіталу; опти-
мізувати процес управління ризиками. Забезпечення оптимального перерозподілу капіталу в національній економіці 
через банківську систему робить актуальною модернізацію грошово-кредитної політики Національного банку України 
у напрямку зниження облікової ставки, оптимізації системи банківського нагляду та встановлення економічних вимог 
до банківської діяльності, прозорого рефінансування та операцій з облігаціями внутрішньої державної позики Украї-
ни (казначейські облігації). Ефективність антикризового регулювання в банківській системі може бути забезпечений 
комплексно у підвищенні фінансової стабільності, надійності та платоспроможності, підвищенні довіри до банківської 
системи України.

Одночасне впровадження макроекономічних та мікроекономічних інноваційних стратегій антикризового регулю-
вання банківськими корпораціями забезпечить національну економіку та домогосподарства необхідними внутрішніми 
фінансовими ресурсами, їх оптимальним перерозподілом та достатністю. Запропоновані шляхи удосконалення спри-
ятимуть перспективному розвитку цього сегменту фінансового ринку.

Ключові слова: антикризове регулювання, банківські установи, банківська криза, банківська система, капіталізація, 
фінансова безпека, фінансова стійкість.
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Аннотация. Последствия финансового кризиса как составляющей системного кризиса в Украине негативным обра-
зом повлияли не только на экономические показатели деятельности банковских корпораций, но и экономику страны 
в целом. Условием устойчивого развития финансовой сферы Украины является осуществление эффективного антикри-
зисного регулирования банковскими корпорациями. Переход к восходящей траектории развития финансового сектора 
Украины основан на реализации инновационных стратегий антикризисного регулирования банковскими корпорация-
ми. Это позволит решить проблемы устойчивого функционирования и обеспечения платежеспособности и ликвидности 
банковских учреждений, а также будет способствовать экономическому росту в стране.

Система мер по урегулированию кризисных ситуаций в банках обеспечивает значительное влияние антикризисного 
регулирования на снижение процентных ставок и повышение доступности кредитов для юридических и физических 
лиц; минимизацию токсичных кредитов в кредитном портфеле; формирование достаточных объемов регулятивного 
капитала; оптимизацию процесса управления рисками. Обеспечение оптимального перераспределения капитала в 
национальной экономике через банковскую систему делает актуальным модернизацию денежно-кредитной политики 
Национального банка Украины в направлении снижения учетной ставки, оптимизацию системы банковского надзора и 
установление экономических требований банковской деятельности, проведение прозрачного рефинансирования и опе-
раций с облигациями внутреннего государственного займа Украины (казначейские облигации). Эффективность анти-
кризисного регулирования в банковской системе в совокупности проявляется в повышении финансовой устойчивости, 
надежности и платежеспособности банков, а также повышении доверия к банковской системе Украины.

Одновременное внедрение макроэкономических и микроэкономических инновационных стратегий антикризисно-
го регулирования банковскими корпорациями обеспечит национальную экономику и домохозяйства необходимыми 
внутренними финансовыми ресурсами, их оптимальным перераспределением и достаточностью. Предложенные пути 
совершенствования будут способствовать перспективному развитию этого сегмента финансового рынка.

Ключевые слова: антикризисное регулирование, банки, банковский кризис, банковская система, капитализация, 
финансовая безопасность, финансовая устойчивость.

Summary. The consequences of the financial crisis as a component of the systemic crisis in Ukraine negatively affected 
the economic performance of banking corporations. Movement to the ascending development trajectory of financial sector 
Ukraine is based on the implementation of innovative strategies of banking corporation anti-crisis regulation. The condition of 
sustainable development of the financial sector of Ukraine is the implementation of effective anti-crisis regulation by banking 
corporations.

The system of measures banks crisis management provides meaningful impact of anti-crisis regulation to lower interest rates 
and to increase the availability of credit for businesses and individuals; to minimize the toxic loans in the loan portfolio; to form 
the sufficient amount of regulatory capital; to optimize risk management process. Ensuring of optimal capital redistribution in 
the national economy through the banking system makes relevant the modernization of monetary policy of National Bank of 
Ukraine in the direction of lowering the discount rate, optimization of the system of banking supervision and establishing eco-
nomic requirements of banking activities, conducting of transparent refinancing and operations with bonds of the internal state 
loan of Ukraine (treasury bonds). The effectiveness of anti-crisis regulation in banking system is cumulatively seen in enhancing 
financial stability, reliability and solvency, increase confidence in the banking system of Ukraine.

Synchronous implementation of macroeconomic and microeconomic innovative strategies of financial corporations anti-cri-
sis regulation will provide the national economy and households with needed internal financial resources, their optimal redis-
tribution and sufficiency. The article suggests ways of improving the long-term development of this segment of the national 
economy. The implementation of proposals on development anti-crisis regulation of banking corporations will force the economy 
development of Ukraine because the cheap credit resources for real sector entities wil boost the modernization of fixed assets, 
production capacities and increase the competitiveness of Ukrainian real sector entities.

Key words: anti-crisis regulation, banks, banking crisis, banking system, capitalization, financial security, financial stability.

Постановка проблеми. Фінансовий ринок Укра‑
їни останнє десятиріччя зазнавав негативних 

наслідків від світової фінансової кризи, системної 
банківської кризи. Це вплинуло не лише на стан 
фінансових показників діяльності банківських кор‑
порацій але і на суспільство в цілому. Поступово 
фінансовий ринок України починає розвиватись, 

однак важливим завданням фінансових корпорацій є 
розробка власної ефективної системи антикризового 
регулювання для підвищення рівня фінансової без‑
пеки, конкурентних позицій на ринку, рівня довіри 
клієнтів. Не зважаючи на зменшення банківських 
установ під час системної банківської кризи в Укра‑
їні у 2014–2016 роках, банківські корпорації на 
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вітчизняному фінансовому ринку все одно займають 
домінуючу позицію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту‑
альність теми підкреслюється науковими публіка‑
ціями провідних вітчизняних вчених, які займа‑
ються проблематикою антикризового управління 
та антикризового регулювання банківськими кор‑
пораціями та присвячують їй свої наукові публі‑
кації. У вирішення проблем антикризового регу‑
лювання діяльності банківських установ значний 
вклад внесли: І. П. Адаменко [1], М. В. Болдуєва [2], 
В. В. Бутенко [3], Г. Ю. Кучерова [2], А. Олешко [4], 
О. В. Покатаєва [2], Л. С. Селіверстова [1], П. М. Чуб 
[5] та інші науковці та практики. Не зважаючи на 
значну кількість наукових публікацій, присвячених 
даній тематиці, залишаються недостатньо висвітле‑
ні окремі аспекти антикризового регулювання та 
фактори, які мають вплив на показники діяльності 
банківських корпорацій, що потребують більш ре‑
тельних та ґрунтовних досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Дослідити ключові проблемні аспекти анти‑
кризового регулювання в сфері функціонування 
банківських корпорацій та яким чином вони впли‑
вають на розвиток вітчизняної банківської системи 
для знаходження ефективних напрямів подолання 
кризових процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бан‑
ківські корпорації на ринку фінансових послуг Укра‑
їни займають провідні позиції [3, с. 89]. Якщо в про‑
центному співвідношенні виразити активи банків до 
небанківських фінансових установ: то активи банків 
становлять 90–93%, у той час як усі інші фінансові 
установи мають близько 10–7% [1, с. 14].

Саме тому важливо здійснюючи антикризове 
регулювання банківськими корпораціями слід чітко 
усвідомлювати масштаби кризи, ключові чинни‑
ки, рівні ризикованості та безпеки тощо. Так, на 
макроекономічному рівні, що охоплює всю бан‑
ківську систему та призводить до декапіталізації 
банківських установ, зниження рівня їх фінансо‑
вої безпеки, масових банкрутств банківських кор‑
порацій основними чинниками банківської кризи 
є: процеси фінансової глобалізації та розгортання 
глобальних фінансових криз; негативні наслідки 
хибної державної економічної, грошово‑кредитної, 
податкової політики; неефективне управління на 
рівні фінансових регуляторів, недосконале регулю‑
вання та слабкий банківський нагляд; протікання 
фінансової чи економічної кризи; наявність кризо‑
вих явищ у грошово‑кредитній системі; здійснення 
девальвації національної валюти, різкі зміни цін 
на валютному ринку; значний дефіцит бюджету, 

надвисоке боргове зобов’язання; прояви кризи на 
біржі, паніка в банківській системі; зростання ін‑
фляції, процеси стагфляції; зменшення виробництва 
та зниження рівня платоспроможності [2, с. 430].

Мікроекономічний рівень банківської кризи про‑
являється на рівні окремої банківської установи 
та має симптоми критичного зниження економіч‑
них нормативів діяльності банку, зниження його 
фінансових показників діяльності, невиконанні 
зобов’язань перед кредиторами та вкладниками. До 
ключових внутрішніх чинників банківської кризи 
відносяться: низький рівень капіталізації банків‑
ської установи; неякісне антикризове регулювання 
та управління банківськими ризиками; помилки 
при розробці фінансової стратегії; недостатнє фор‑
мування ресурсної бази; низький рівень підготовки 
банківських працівників чи шахрайські дії персо‑
налу [2, с. 430].

Здійснюючи антикризове регулювання банків‑
ськими корпораціями слід враховувати специфіку 
її розгортання і повинно здійснюватись на основі 
превентивних чи реактивних методах антикризового 
управління. Здійснення превентивного антикризово‑
го регулювання передбачає попередження кризових 
явищ, здійснення моніторингу, діагностики показ‑
ників фінансового стану для вчасного реагування 
на негативні явища з метою прийняття важливих 
антикризових управлінських рішень. При здійс‑
ненні превентивного антикризового регулювання 
банківськими корпораціями проводять: ретельний 
аналіз стану банку та ймовірність його вразливості 
до впливу тих чи інших зовнішніх чинників банків‑
ської кризи; планування антикризових заходів та 
розробку і запровадження антикризових стратегій 
у дію; аналіз наявних ризиків, на які наражається 
банківська установа та виявлення потенційних бан‑
ківських ризиків; контроль усіх рівнів діяльності 
банківської установи [4, с. 72].

Реактивне антикризове регулювання банків‑
ськими корпораціями проводиться вже як реакція 
на кризовий стан, що охопила установу та включає: 
здійснення оперативних заходів щодо регулюван‑
ня ліквідністю, фінансовою стійкістю, рентабель‑
ністю, платоспроможністю, витратами, діловою 
активністю та персоналом банківської установи; 
проведення заходів щодо підвищення іміджу та 
репутації банківської установи для недопущення 
втрати клієнтів, які вкладають кошти на депозитні 
рахунки; здійснення безпекових заходів, що забез‑
печать належний рівень економічної, фінансової, 
інформаційної безпеки, кібербезпеки; реорганіза‑
ційні, санаційні заходи, а також заходи запобіган‑
ня банкрутству банківської установи, а у випадку 
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запущеної системи банкрутства та ліквідації банку 
забезпечення мінімальних втрат для вкладників та 
кредиторів [4, с. 72–73].

Системна банківська криза 2014–2016 рр. впли‑
нула на кількість банківських корпорацій, які здій‑
снюють свою діяльність в Україні, зміни кількості 
банківських установ за останні сім років подано 
у табл. 1.

За даними табл. 1 можна дійти висновку, що 
з 2013 року до грудня 2018 року банків зменшилось 
на 103 установи. В тому числі і кількість банків з іно‑
земним капіталом мала тенденцію до скорочення. 
Це свідчить про неефективні заходи антикризово‑
го регулювання банківськими установами як на 
макро‑ так і на макрорівнях, оскільки демонструє не 
готовність банківських корпорацій до розгортання 
кризових ситуацій. Динаміка кількісних змін бан‑
ківських корпорацій у цілому та банків з іноземним 
капіталом представлена на рисунку 1. Однак, не 
зважаючи на скорочення кількості банківських 
установ з 2012 року по грудень 2018 року частка 
іноземного капіталу в статутному капіталі банків, 
хоча і незначними темпами, але зростала — за даний 
період зросла на 3,7%.

На рис. 1. можна відстежити, що починаючи 
з 2013 року банківська система має поступову тен‑

денцію до скорочення. У цілому банківських установ 
стало більш ніж вдвічі, у процентному співвідно‑
шенні скоротилось на 57,2%, а банків з іноземним 
капіталом стало менше на 30,2%. Всі негативні 
процеси в банківській системі підривають довіру 
українців до неї та ставлять під загрозу не лише 
розвиток банківської сфери, але й економіки країни 
у цілому. З’ясування причин негативних тенденцій 
у банківському секторі України сприятиме запрова‑
дженню дієвих заходів антикризового регулювання.

Досліджуючи проблемні аспекти в банківському 
секторі України в умовах протікання фінансової 
кризи можна визначити найбільш впливові: непро‑
зора і жорстка регуляторна політика Національного 
банку України; низький рівень довіри населення 
до банківського сектору; висока концентрація та 
низька конкуренція на банківському ринку; низький 
рівень платоспроможності і рентабельності; масові 
банкрутство, ліквідація банків та неповернення (або 
значна затримка у поверненні) депозитів населен‑
ню з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; 
низький потенціал заощаджень домогосподарств, 
що трансформуються в інвестиції; високий рівень 
корупції, тінізації та офшоризації; високі кредит‑
ні ставки та їх недоступність для малого і серед‑
нього бізнесу, системний дефіцит довгих ресурсів; 
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Рис. 1. Динаміка змін кількості банківських корпорацій України у 2012–2017 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [6; 7]

Таблиця 1
Кількісні зміни банківських установ в Україні протягом 2012–2018 рр.

Показники
Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017 01.12.2018

Кількість зареєстрованих банків, шт. 176 180 163 117 96 82 77

Кількість банків з іноземним капіталом, шт. 53 49 51 41 38 38 37

Кількість банків зі 100% іноземним капіталом, шт. 22 19 19 17 17 18 18

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі 
банків, %

39,5 37,1 43,0 37,9 42,7 43,2 46,3

Джерело: складено автором за даними [6; 7]
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не ефективний кредитний портфель та наявність 
високої частки токсичних кредитів у його структурі 
[2, с. 429; 4, с. 72].

Висновки. Підводячи підсумки, слід зазначити, 
що в Україні система антикризового управління та 
антикризового регулювання банківських корпора‑
цій довела свою неспроможність та неефективність 
у подоланні кризових проявів. Саме тому, пошук 
дієвих та найбільш ефективних напрямів анти‑
кризового регулювання в банківському секторі 
є необхідним завданням як для банків так і для 
держави. Здійснення ефективного антикризового 
регулювання банківськими корпораціями надасть 
можливість: зменшити кількість банкрутств банків‑
ських установ та знизити рівень збиткової діяльно‑
сті; поновити та розширити обсяги інвестиційного 
кредитування суб’єктів підприємницької діяльно‑

сті; зміцнити показники фінансової стійкості, рен‑
табельності, платоспроможності банку; відновити та 
зміцнити довіру населення нашої країни до банків‑
ської системи; сприятиме забезпеченню ефективної 
трансформації грошових ресурсів домогосподарств 
в інвестиції, а також дозволить збільшувати про‑
центні доходи фізичних та юридичних осіб, фор‑
муватиме базу надання конкурентоспроможних 
банківських послуг; поглиблюватиме інтеграцію 
вітчизняних банківських корпорації в світовий 
фінансовий простір; створюватиме фінансову са‑
модостатність національної економіки. Ефективна 
система антикризового регулювання банківськими 
установами дозволить Україні подолати кризовий 
стан завдяки переорієнтації на внутрішні резерви 
держави щодо здійснення фінансування економіч‑
ного зростання.
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ВІДКРИТІСТЬ І НЕЛІНІЙНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВИ  
САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

ОТКРЫТОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ 
САМООРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

OPENNESS AND NONLINEARITY AS THE BACKGROUND  
OF THE SELF-ORGANIZATIONAL PROCESSES IN THE BANKING SYSTEM

Анотація. У статі досліджено ознаки банківської системи за синергетичним підходом, який є найбільш доцільним у ви-
вченні складних нелінійних систем, що здатні до самоорганізації й характеризуються нестійкістю та нерівноважністю. Дове-
дено, що відкритість банківської системи передбачає її можливість обміну інформацією, грошовими ресурсами із зовнішнім 
середовищем чи з іншими складними системами; внаслідок чого будь-які зміни в системі не зникають, а накопичуються, 
що й призводить до виникнення нових структур в системі (самоорганізації). Банківській системі також притаманна власти-
вість адаптивності, яка означає здатність системи пристосовуватися до реальних ринкових умов, в яких вона функціонує.

В дослідженні визначено, що властивість нелінійності полягає в непропорційній реакції банківської системи на зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища, тому будь-який момент слід вважати моментом чи етапом еволюції систе-
ми, що забезпечує процес її розвитку. Доведено, що нелінійні позитивні зворотні зв’язки здатні прискорювати процеси 
самоорганізації та саморозвитку банківської системи за рахунок вибору найбільш ефективного шляху з усіх можливих 
варіантів. Нелінійність та нестійкість у синергетичному підході вважаються головними джерелами різноманітності та 
складності функціонування банківської системи.

Розглянуто сутність нерівноважності, як передумови та властивості банківської системи, що здатна до самоорганізації. 
Підкреслено, що нерівноважність є рушійною силою структурних змін відкритих, нелінійних систем, адже саме в той мо-
мент, коли економічна система втрачає функціональну стійкість, можуть виникати самоорганізаційні процеси. Характер-
ною особливістю таких процесів є те, що економічна система спонтанно переходить на новий рівень організації й при цьому 
сама обирає оптимальний шлях і напрямок функціонування. Запропоновано банківську систему розглядати як відкриту, 
нелінійну, адаптивну економічну систему, яка здатна до самоорганізації. Це зумовлює необхідність врахування наукових 
припущень теорії хаосу та фракталів у подальших наших дослідженнях трансформаційних процесів у банківській системі.

Ключові слова: економічна система, банківська система, синергетичний підхід, відкритість, адаптивність, неліній-
ність, нерівноважність, самоорганізація.
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Аннотация. В статье исследованы признаки банковской системы в соответствии с синергетическим подходом, ко-
торый является наиболее целесообразным в изучении сложных нелинейных систем, которые способны к самооргани-
зации, характеризуются неустойчивостью и неравновесностью. Доказано, что открытость банковской системы пред-
полагает ее возможность обмена информацией, денежными ресурсами с внешней средой или с другими сложными 
системами; вследствие чего, любые изменения в системе не исчезают, а накапливаются, что и приводит к возникнове-
нию новых структур в системе (самоорганизации). Банковской системе также характерно свойство адаптивности, что 
предполагает способность системы приспосабливаться к реальным рыночным условиям, в которых она функционирует.

В исследовании установлено, что свойство нелинейности заключается в непропорциональной реакции банковской 
системы на изменения внутренней и внешней среды, поэтому любой момент следует считать моментом или этапом 
эволюции системы, обеспечивающей процесс её развития. Доказано, что нелинейные положительные обратные связи 
способны ускорять процессы самоорганизации и саморазвития банковской системы за счет выбора наиболее эффек-
тивного пути из всех возможных вариантов. Нелинейность и неустойчивость в синергетическом подходе считаются 
главными источниками разнообразия и сложности функционирования банковской системы.

Рассмотрено сущность неравновесности, как предпосылки и свойства банковской системы, способной к самоорга-
низации. Подчеркнуто, что неравновесность является движущей силой структурных изменений открытых, нелинейных 
систем, ведь именно в тот момент, когда экономическая система теряет функциональную устойчивость, могут возни-
кать самоорганизационные процессы. Характерной особенностью таких процессов является то, что система спонтанно 
переходит на новый уровень организации и при этом сама выбирает оптимальный путь и направление функциониро-
вания. Предложено банковскую систему рассматривать как открытую, нелинейную, адаптивную экономическую систе-
му, которая способна к самоорганизации. Это предопределяет необходимость использования научных предположений 
теории хаоса и фракталов в дальнейших наших исследованиях трансформационных процессов в банковской системе.

Ключевые слова: экономическая система, банковская система, синергетический подход, открытость, адаптивность, 
нелинейность, неравновесность, самоорганизация.

Summary. The article examines the features of the banking system in accordance with a synergistic approach, which is most 
appropriate in the study of complex non-linear systems that are capable of self-organization, characterized by instability and 
disequilibrium. It has been proven that the openness of the banking system implies its ability to exchange information, monetary 
resources with the external environment or with other complex systems; as a result, any changes in the system do not disappear, 
but accumulate, which leads to the emergence of new structures in the system (self-organization). The banking system is also 
characterized by the property of adaptability, which implies the ability of the system to adapt to the real market conditions in 
which it operates.

The study found that the property of nonlinearity is a disproportionate reaction of the banking system to changes in the inter-
nal and external environment, so any moment should be considered the moment or stage of the evolution of the system, ensuring 
the process of its development. It has been proven that non-linear positive feedbacks can speed up the processes of self-organi-
zation and self-development of the banking system by choosing the most efficient way out of all possible options. Nonlinearity 
and instability in a synergistic approach are considered the main sources of diversity and complexity of the banking system.

The essence of disequilibrium is considered, as the prerequisites and properties of a banking system capable of self-orga-
nization. It was emphasized that non-equilibrium is the driving force of structural changes in open, non-linear systems, since it 
is precisely at the moment when the economic system loses its functional stability that self-organization processes can occur. 
A characteristic feature of such processes is that the system spontaneously moves to a new level of organization and at the 
same time chooses the optimal path and direction of functioning. It is proposed to consider the banking system as an open, 
non-linear, adaptive economic system that is capable of self-organization. This predetermines the need to use the scientific as-
sumptions of the theory of chaos and fractals in our further studies of transformation processes in the banking system.

Key words: economic system, banking system, synergistic approach, openness, adaptability, non-linearity, nonequilibrium, 
self-organization.

Постановка проблеми. Прискорення соціаль‑
но‑економічних процесів, новітні відкриття 

останніх десятиліть, пошуки нових форм соціального 
існування економічних суб’єктів формують інший 
образ економічного суспільства з відкритими сис‑
темами, інтенсивним обміном інформацією, енер‑

гією, де панує різноманітність, існує нестійкість, 
нерівноважність і випадковість.

Банківська система, як і більшість економічних 
систем, є відкритою системою, де неможливо пе‑
редбачити вплив на неї випадкових подій. В такій 
системі постійно виникають нелінійні динамічні 
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взаємозв’язки між окремим елементами самої сис‑
теми, а також системою в цілому та її оточенням. 
Відтак, формування та розвиток банківської сис‑
теми є результатом кооперативної взаємодії всіх її 
елементів. Сучасна банківська система являє собою 
складну економічну систему, що здатна до самоо‑
рганізації й характеризуються нестійкістю свого 
розвитку. Тому особливої актуальності сьогодні 
набуває питання дослідження головних передумов 
самоорганізаційних процесів у банківській систе‑
мі, до яких слід віднести відкритість, нелінійність 
і нерівноважність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре‑
тичні аспекти функціонування економічних систем 
відображені в працях зарубіжних вчених Л. Берта‑
ланфі [1], Н. Вінера [2], В. Цвєткова [9]; синергетич‑
ним ідеям розвитку складних систем присвячені 
наукові розробки С. Капіци [5], Л. Євстигнєєвої 
[3], У. Ешбі [10], Е. Князевої [6], C. Курдюмова [6] 
Г., Ніколаса [7], Є. Петера [8], І. Пригожина [7], 
С. Рейнолдса [11] та ін. Особливу увагу синергетич‑
ній моделі розвитку банківських систем приділено 
в роботі Г. Карчевої [4].

Віддаючи належне зробленому внеску вищезга‑
даних науковців у дослідженні даної проблематики 
відзначимо, що, на нашу думку, більш глибшого 
вивчення сьогодні потребують такі ознаки еконо‑
мічних систем, як відкритість, нелінійність, нерів‑
новажність, здатність до самоорганізації, а також їх 
транспонування на діяльність банківської системи, 
яку слід вважати одним із різновидом економічних 
систем на мікро‑рівні. Саме цей аспект й зумовив 
вибір теми нашого дослідження, окреслив її мету 
та основні завдання.

Формулювання цілей статі (постановка завдан-
ня). Метою статті є розкриття теоретичної сутності 
властивостей банківської системи, що здатна са‑
моорганізації: відкритості, нелінійності та нерів‑
новажності.

Виклад основного матеріалу. Розвиток науко‑
вих знань базується на засадах системного аналізу, 
а поняття системи є загальним для теорії систем, 
кібернетики, економіки тощо. На сьогодні поняття 
системи має широке застосування в різних галузях. 
За класичним визначенням канадського вченого Л. 
фон Берталанфі, система повинна складатися із су‑
купності однорідних елементів, єдність яких умож‑
ливлює їхню цілісність [1]. Переважна більшість 
систем у природі, та в суспільстві є відкритими й 
нелінійними. Відмінність природного середовища від 
економічного життя суспільства полягає в тому, що 
всі фізичні процеси в природі відбувається без участі 
людини на основі дії природних законів розвитку, 

а в економічній системі людина є центральною фігу‑
рою. Тому неперервний рух трудових, матеріальних, 
фінансових та інформаційних потоків у просторі та 
часі зумовлює появу властивостей самоорганізації 
в економічній системі, до різновиду якої ми відно‑
симо й банківську систему.

Використання синергетичного підходу дає мож‑
ливість зрозуміти закономірності функціонування 
й розвитку банківської системи, що є необхідною 
передумовою забезпечення її життєздатності в умо‑
вах впливу різноманітних екзогенних і ендогенних 
факторів. Як зазначає Карчева Г. Т., «За синергетич‑
ної моделі, банківську систему слід розглядати як 
складну, відкриту, нелінійну, дисипативну систему; 
необхідною умовою розвитку якої є нерівноважність 
і взаємодія із зовнішнім середовищем, за рахунок 
чого й відбуваються процеси самоорганізації» [4, 
с. 112]. Отже, основними умовами самоорганіза‑
ційних процесів банківської системи виступають її 
відкритість, нелінійність, наявність великої кіль‑
кості елементів, а також її нестабільний стан, тобто 
стан, далекий від рівноваги. Розглянемо їх сутність 
більш детально.

Відкритість економічної системи визначає на‑
явність у ній витоків (джерел) та/або стоків обміну 
речовиною чи енергією з навколишнім середовищем. 
Як зауважують Князева Е. Н. та Курдюмов С. П., 
«У складних економічних системах, які здатні до 
самоорганізації, витоки та стоки є в кожній її точці, 
тому процеси обміну відбуваються не лише через 
систему, а й в кожній точці такої системи» [6]. При‑
бічники теорії систем визначають відкриту систему 
як таку, що перебуває у стані постійної взаємодії 
(обміну) зі своїм оточуючим середовищем, причому 
об’єктом обміну може бути не лише інформація, 
а, насамперед, енергія та матерія [2; 9]. Цілком оче‑
видно, що відкритість означає наявність нелінійних 
зворотних зв’язків і зовнішніх джерел як необхідних 
умов існування нерівноважних станів системи. Та‑
кож відкритість економічної системи до зовнішнього 
середовища передбачає неконтрольований обмін 
речовиною, ресурсами, інформацією, енергією, що 
може відбуватися в просторі й часі. Об’єктом обміну 
відкритої економічної системи із зовнішнім середо‑
вищем є інформація, енергія, речовина.

Банківська система за своїм призначенням, ви‑
конуючи функції фінансового посередника як на 
національному, так і на регіональному рівні, при‑
ймає вхідні фінансові потоки й створює вихідні, без 
чого її діяльність втрачає сенс. Крім того, вона не 
може існувати, не отримуючи ззовні великих обся‑
гів різноманітних даних, а фінансова інформація, 
що нею генерується, виступає для господарюючих 
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суб’єктів джерелом прийняття управлінських рі‑
шень. Банки є відкритими, складними економічними 
системами, в яких постійно відбуваються процеси 
обміну інформаційними, матеріальними та грошо‑
вими потоками із зовнішнім середовищем. Отже, 
відкритість банківської системи варто розглядати 
як широкий спектр вертикальних і горизонтальних 
економічних, інформаційних, фінансових та інших 
зв’язків із зовнішнім середовищем; об’єктом її об‑
міну із іншими економічними суб’єктами є грошові 
ресурси та інформація.

Головним параметром відкритості банківської 
системи є вільне її самовизначення щодо подаль‑
шого розвитку, й можливість суб’єктів‑елементів 
(банків) системи обирати траєкторію розвитку та 
здійснювати цілеспрямовані дії відповідно до своїх 
стратегічних і тактичних цілей. Відтак, параметри 
зовнішнього середовища мають суттєвий вплив на 
діяльність банків і пояснюють причини їхнього пе‑
реходу з невпорядкованого до впорядкованого стану. 
Зазначимо, що впорядкованим станом банківської 
системи вважається такий стан її функціонування, 
за якого забезпечується значно вищі, аніж серед‑
ньосистемні, рівні прибутковості, конкурентоспро‑
можності та ринкової вартості банківського бізнесу. 
Невпорядкованим станом системи є такий стан її 
функціонування, що характеризується стандарт‑
ними показниками діяльності банків.

Вищезазначене дає нам можливість зробити деякі 
узагальнення щодо міри відкритості банківської 
системи. Задля забезпечення впорядкованої та вну‑
трішньо організуючої реакції банківської системи 
на зовнішні впливи необхідно, щоб її внутрішні 
процеси взаємодії, їх структура та механізми були 
не менш складними та ефективними, аніж зовнішні 
економічні процеси взаємодії по відношенню до неї. 
Наша позиція в повній мірі відповідає класичним 
термодинамічним постулатам: виправданою є лише 
та відкритість системи, яка забезпечує більш високі 
темпи зниження її ентропії порівняно з ентропією 
системи вищого рівня [7]. Як бачимо, важливими 
є не стільки самі процеси інтеграції та консолідації 
у банківській системі, скільки реальна можливість 
їх використання задля досягнення банківською сис‑
темою рівня самоорганізації, що перевищує світові 
стандарти. Необхідною умовою виконання такого 
завдання є оволодіння мистецтвом формування епі‑
генетичної взаємодії. З синергетичної позиції такий 
тип взаємодії базується на інтеграційному характері 
поєднання внутрішньої інформації із зовнішнім 
середовищем, на синтезі різних внутрішніх та зов‑
нішніх взаємодій, які спрямовані на підвищення 
якості еволюційних характеристик економічної сис‑

теми [10]. При цьому, форми та рівень ефективності 
епігенетичної взаємодії визначається своєрідним 
комплексом взаємодій. Як правило, домінування 
епігенетичної взаємодії в загальній системі взає‑
модії складових банківської системи досягається 
в довгостроковому періоді по мірі формування та 
зміцнення нового економічного порядку функціо‑
нування самої системи.

Таким чином, відкритість банківської системи 
передбачає її здатність обміну інформацією із зовніш‑
нім середовищем, чи іншими складними системами; 
внаслідок чого будь‑які зміни в системі не зникають, 
а накопичуються та посилюються, що й призводить 
до виникнення нових структур замість зруйнованих 
попередніх елементів. Тому відкритість слід вважати 
передумовою самоорганізації банківської систе‑
ми, що формує нові елементи більш вищого рівня, 
а середовищем для її реалізації є трансформаційні 
процеси в системі.

Для успішного функціонування банківської 
системи необхідним є певний рівень її пристосо‑
вуваності, що відображається у зв’язках відкритої 
системи й зовнішнього середовища. Ступінь такої 
пристосовуваності відкритої системи називають 
рівнем її узгодженості з оточуючим середовищем, 
який має суттєвий вплив на розвиток та функціо‑
нування системи. Спорідненою з пристосованістю 
властивістю відкритої системи є властивість її адап‑
тивності, що являє собою здатність системи швидко 
пристосовуватися до змін зовнішніх і внутрішніх 
умов у динаміці.

Адаптивна система — це система, що здатна до 
адаптації: як пасивної — реагування системи на 
зміни зовнішнього середовища, так і активної — 
вплив самої системи на оточуюче середовище. Тому 
вважається, що адаптивна відкрита система може 
ефективно перебудовувати внутрішню структуру та 
змінювати параметри свого стану в заданому напрям‑
ку розвитку. Слід зазначити, що ступінь адаптації 
системи може бути різною: чим менш регламенто‑
ваною є структура складної системи, тим вищою 
є здатність ефективної адаптації такої системи до 
реальних умов функціонування. З позицій західних 
науковців, елементи складних адаптивних систем 
«взаємодіють між собою відповідно до правил, які 
вимагають від них уваги до поведінки інших еле‑
ментів і реакції на неї, щоб покращити як власну 
поведінку, так і поведінку всієї системи, до якої 
вони належать» [11, с. 10].

На нашу думку, банківській системі також при‑
таманна властивість адаптивності, оскільки наявний 
процес пасивної та активної адаптації її елемен‑
тів (банків) до змін умов зовнішнього середовища. 
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Функціонування банківської системи повинно відбу‑
ватися відповідно до таких принципів і припущень 
комплексних адаптивних систем [3]:
• неможливість чіткого передбачення заплановано‑

го чи очікуваного майбутнього, оскільки важко 
відслідковуються причинно‑наслідкові зв’язки;

• неприйнятність стабільності у відносинах банку 
з його клієнтами, конкурентами, оскільки вони 
можуть побачити можливі зміни на ринку швидше 
та оперативно відреагувати на них;

• складність взаємодії структури відкритої сис‑
теми, що передбачає найрізноманітніші й непе‑
редбачувані способи взаємодії між складовими 
елементами системи, що породжує, в кінцевому 
рахунку, неочікувані події та типи поведінки 
самої системи.
Отже, властивість адаптивності передбачає праг‑

нення банківської системи до стану рівноваги на 
основі швидкої адаптації її складових (банків) до 
змін параметрів зовнішнього середовища; при цьому 
нерівноважний стан системи не завжди може бути 
дисфункціональним фактором її розвитку, адже саме 
нестійкість і нерівноважність є сьогодні головними 
умовами динамічного розвитку системи.

Інша суттєва характеристика складних еконо‑
мічних систем, що здатні до самоорганізації, — це 
нелінійність. Ринки в сучасних умовах функціону‑
вання є синергійними [8]; тому гіпотеза синергійно‑
го ринку дає змогу розглядати розвиток складних 
економічних систем, до числа яких ми відносимо 
й банківську систему, як процес, в якому відбува‑
ються не лише кількісні ускладнення взаємодій, 
але й якісні, нелінійні трансформації., Еволюція 
і поступальний розвиток банківської системи сьо‑
годні безпосередньо пов’язані, перш за все, з нелі‑
нійністю, що набуває універсального характеру. 
Варто з цього приводу згадати влучне висловлення 
С. П. Капіци: «Ми щасливі жити в складному і на‑
прочуд нелінійному світі… нелінійність має велику 
різноманітність поведінки й багатство можливо‑
стей — порогові ефекти, не одиничність рішень, 
існування хаотичних траєкторій, парадоксальний 
відгук на зміни зовнішнього впливу» [5].

Взагалі, поняття лінійності‑нелінійності є склад‑
ними й багатогранними й потребують детального 
вивчення щодо пояснення консолідацінйих проце‑
сів у банківській системі. В методологічному плані 
нелінійність трактується через ідеї багатоваріант‑
ності та альтернативності вибору, незворотності та 
швидкості розвитку процесів у середовищі

Нелінійність відкритої системи може виявлятися 
в різний спосіб. Зокрема, порядкова нелінійність 
передбачає порушення одновимірної впорядковано‑

сті, тобто перехід до багатовимірного простору. Як 
зазначає І. Пригожин, нелінійність системи мож‑
лива трьох видів: 1) неоднозначність дії системи, 
стохастичність, неповна чи м’яка детермінованість; 
2) диспропорційність традиційних причин і наслід‑
ків; в нестійкому стані система може докорінно 
змінюватись під впливом ледь відчутних обставин 
або лишатися практично незмінною, навіть незва‑
жаючи на суттєві модифікації факторів, що мають 
на неї свій вплив; 3) здатність до саморозвитку, яка 
виявляється у використанні механізмів від’ємного 
зворотного зв’язку, який націлений на компенсацію 
впливу зовнішнього середовища і діючих в про‑
тилежному останньому напрямку [7]. Тому поява 
неочікуваних, якісних змін у розвитку складної 
економічної системи вважається закономірністю 
еволюційного процесу, а не виключною подією. Вар‑
то також зауважити, що можливість надшвидкого 
розвитку процесів у відкритій економічній системі 
залежить безпосередньо від правильного розуміння 
сутності нелінійності, зокрема — позитивного зво‑
ротного зв’язку.

Застосовуючи поняття нелінійності до динаміки 
розвитку банківської системи варто відмітити, що 
нелінійність означає підвищену реакцію системи 
на зміну одних факторів і повну її байдужість до 
зміни інших факторів. Динамічні процеси в бан‑
ківській системі перебувають у сфері нелінійних 
коливань, які відображають ефекти синергії в ре‑
зультаті комбінованого, спільного й узгодженого 
здійснення господарських операцій та взаємодій. 
Відтак, за синергетичним підходом процес розвитку 
банківської системи слід розглядати як взаємодія 
лінійності та нелінійності, стійкості та нестійкості, 
постійності та структурних змін на противагу власти‑
востям чистої лінійності, неперервності та сталості. 
Властивість нелінійності полягає в непропорційній 
реакції банківської системи на зміни внутрішнього 
та зовнішнього середовища. Якісний аспект нелі‑
нійності банківської системи виявляється в таких 
феноменах її самоорганізації, як: неоднозначність, 
нестійкість і незворотність. Сучасний розвиток ін‑
формаційних технологій формує зв’язки, що по‑
роджують множинні не лінійності у банківській 
системі, які зумовлюють появу нових можливостей 
розвитку її складових (банків) у точках біфуркацій. 
Відзначимо, що важливою особливістю біфукарцій‑
них точок є те, що саме в них можна досить слабким 
інформаційним впливом змінити вибір поведінки 
системи, в такі моменти визначальну роль відіграє 
не впорядкованість системи, а хаос і випадковість, 
без яких неможливими є якісні зміни банківської 
системи.
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Нелінійність банківської системи передбачає 
наявність об’ємних нелінійних позитивних зво‑
ротних зв’язків, які здатні прискорювати процеси 
самоорганізації та саморозвитку системи за рахунок 
вибору найбільш актуального та ефективного шляху 
з усіх можливих варіантів. Негативний обернений 
зв’язок змушує систему постійно повертатися до 
стану рівноваги, тобто має стабілізуючий ефект, 
а позитивний зворотний зв’язок, навпаки, сприяє 
відхиленню системи від рівноважного стану й веде 
до її нестійкості. Саме в нестабільності та нестій‑
кості вбачають ефективний розвиток відкритих 
нелінійних систем вчені школи І. Пригожина [7]. 
Такий режим самоприскореного зростання систе‑
ми, по суті, є результатом перетворення лінійних 
зворотних зв’язків в об’ємні нелінійні позитивні 
зворотні зв’язки.

Ще одна важлива ознака відкритих економіч‑
них систем, що здатні до самоорганізації — це їхня 
нерівноважність (стан нерівноваги). За класичного 
підходу, будь‑яке відхилення від рівноваги вважа‑
лося небажаним станом економічної системи (дослі‑
джувався механізм від’ємного оберненого зв’язку), 
а нестійкість вважалася тимчасовим чи перехідним 
станом між тривалими рівноважними станами. Сут‑
ність нерівноважності полягає в існуванні різниці 
потенціалів між системою та зовнішнім оточенням, 
або між складовими елементами системи. Саме тому 
нерівноважність є рушійною силою структурних 
змін відкритих систем. За умови незначних коли‑
вань (флуктуацій) ринку, система під дією нега‑
тивних зворотних зв’язків може повертатися до 
рівноважного свого стану. При переході системою 
критичного значення флуктуацій посилюється дія 
позитивних зворотних зв’язків, які призводять до 
виникнення нового стану системи чи формування 
нових її структур — відбувається самоорганізація 
системи. Тому нерівноважність можна вважати 
джерелом виникнення та розвитку впорядкованих 
структур, а разом із нелінійністю — джерелом різ‑

номанітності та складності економічної динаміки 
функціонування системи, а не просто причинами 
появи випадкових явищ.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене від‑
значимо, що нелінійне узагальнення особливостей 
розвитку ринку в сучасних умовах робить можли‑
вим розуміння сутності банківської системи більш 
повним та реалістичним. Банківська система, як 
економічна система мікро‑рівня, є відкритою, склад‑
ною, нелінійною системою, якій властиві механізми 
самоорганізації і яку можна описати інтеграційни‑
ми динамічними параметрами, що відображають 
обмін матеріальними й фінансовими ресурсами із 
зовнішнім середовищем. Відкритість банківської 
системи передбачає широкий спектр вертикальних 
і горизонтальних економічних, інформаційних, 
фінансових та інших зв’язків із зовнішнім середо‑
вищем, тому будь‑які зміни в системі, посилюючись 
і накопичуючись призводять до самоорганізації 
системи — утворення нових її елементів і структур. 
Феномен самоорганізації формує нову систему більш 
вищого рівня, а середовищем для його реалізації є 
трансформаційні процеси.

Нелінійність банківської системи передбачає на‑
явність об’ємних нелінійних позитивних зворотних 
зв’язків, які здатні прискорювати процеси самоор‑
ганізації та саморозвитку системи за рахунок вибору 
найбільш актуального шляху з усіх можливих ва‑
ріантів. Нестійкість (нерівноважність) банківської 
системи є логічним продовженням нелінійності та 
відкритості системи, адже, при переході від одного 
стану системи до іншого, в місцях сильної нелі‑
нійності система обов’язково стає відкритою саме 
у точках нестійкості; їх наявність є обов’язковою 
умовою для переходу системи від попереднього свого 
стану до нового.

Подальші наші наукові дослідження будуть спря‑
мовані на вивчення особливостей консолідації як 
форми самоорганізації банків в умовах синергійного 
ринку.
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ОЦІНКА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ

ASSESSMENT OF THE INFORMATION  
TECHNOLOGY IN UKRAINE

Анотація. Новітнє світове співтовариство орієнтується на усвідомлений вибір стратегічних цілей, базуючись при цьо-
му на досконалому інформаційному дослідженні та комп’ютерному моделюванні процесів та явищ. Поряд з цим інфор-
маційні технології виступають невід’ємним супутнім засобом пошуку, збору, аналізу необхідної інформації в усіх сферах, 
напрямах, і на всіх рівнях вирішення суспільно важливих проблем.

У сьогоденних реаліях дедалі більше інформаційні технології проникають у економічні, політичні, соціальні процеси 
життєдіяльності, та, відповідно, сприяють розвитку, покращенню добробуту суспільства. Рівень технологічної ситуації в 
державі прямо пропорційно впливає на її фінансово- економічний потенціал, визначає місце країни в глобальному сві-
товому співтоваристві.

У статті описаний науково- методичний підхід щодо оцінювання розвитку інформаційних технологій в Україні. На 
основі математичних розрахунків визначені верхня та нижня межі інтегрального індикатору, що ґрунтується на п’ятьох 
показниках, які описують технологічний напрям. На основі отриманих результатів проведений аналіз стану та перспек-
тив розвитку інформаційних технологій в Україні.

Ключові слова: національна економіка, інформаційні технології, ентропія, інтегральний показник.

Аннотация. Новейшее мировое сообщество ориентируется на осознанный выбор стратегических целей, основыва-
ясь при этом на совершенном информационном исследовании и компьютерному моделированию процессов и явлений. 
Наряду с этим информационные технологии выступают неотъемлемым сопутствующим средством поиска, сбора, ана-
лиза необходимой информации во всех сферах, направлениях и на всех уровнях решения общественно важных проблем.

В сегодняшних реалиях все больше информационные технологии проникают в экономические, политические, соци-
альные процессы жизнедеятельности, и, соответственно, способствуют развитию, улучшению благосостояния общества. 
Уровень технологической ситуации в государстве прямо пропорционально влияет на ее финансово- экономический по-
тенциал, определяет место страны в глобальном мировом сообществе.

В статье описан научно- методический подход к оценке развития информационных технологий в Украине. На основе 
математических расчетов определены верхняя и нижняя границы интегрального индикатора, основанной на пяти по-
казателях, описывающих технологическое направление. На основе полученных результатов проведен анализ состояния 
и перспектив развития информационных технологий в Украине.

Ключевые слова: национальная экономика, информационные технологии, энтропия, интегральный показатель.
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Summary. The world community is guided by a conscious choice of strategic goals, based on perfect information research 
and computer modeling. Along with this, information technology is an integral accompanying tool for finding, collecting, analyz-
ing the necessary information in all areas, directions and at all levels of socially important problems.

Nowadays, information technology deeply penetrates into the economy, politics, social sphere and consequently have a high 
influence on the country development, improving the quality of life. The influence of the country technological readiness is di-
rectly proportional to its’ financial and economic potential. Moreover, it defines the country role on the global market.

The article describes the scientific and methodological approach to assessing the development of information technology in 
Ukraine. Based on mathematical calculations, the upper and lower limits of the integrated indicator are determined, based on 
five indicators describing the technological direction. Based on the obtained results, an analysis of the state and prospects of 
information technology development in Ukraine was conducted.

Key words: national economy, information technology, entropy, integral indicator.

Постановка проблеми. Оцінка розвитку сектору 
інформаційних технологій за допомогою чис‑

ленних міжнародних індексів демонструє лише точ‑
кову характеристику напряму в тій чи іншій країні. 
Специфічність напряму та синергетичний ефект, 
що формується в результаті накопичення здобутків 
даної галузі за минулі періоди, має бути врахований 
у процесі аналізу стану інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
тлумачення категорії «інформаційні технології» 
в науково‑ дослідній літературі висвітлюється значна 
кількість різноманітних трактувань, що описані 
в роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, 
як: Ковальчук Т. Т. [12], Терлецька Г. С., Бабич О. В. 
[15], Кравчук Д. Г. [13], Бейтс М. [2], Бейнон‑ Девіс 
П. [3], Менді Чессел, Харальд Сміт [7]. В своїх трак‑
татах вчені досконало описують загальнотеоретичні 
питання, поняття, і терміни з питань інформації, 
інформаційних технологій.

Шевчук Т. В., Кравчук Г. Т. [16] досліджують 
стан і перспективи розвитку інформаційних тех‑
нологій, як одного з найважливіших чинників 
стимулювання економічного росту та розвитку на‑
ціонального громадянського суспільства, зайня‑
тості населення, соціально‑ політичного розвитку 
в Україні. Проте не зважаючи на те, що проведено 
вже досить багато роботи щодо вивчення питання 
інформаційних технологій наразі ця сфера є акту‑
альною та потребує подальшого глибокого дослі‑
дження, удосконалення та розвитку.

Формулювання цілей статті. Дослідження та 
аналіз рівня розвитку інформаційних технологій 
в Україні на основі обраної групи індикаторів про‑
тягом 2000–2017 років. Обґрунтування стану та 
перспектив розвитку вітчизняного сектору інфор‑
маційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Аналітики та фа‑
хівці за допомогою математичних методів, моделей 
і відповідного програмного забезпечення, ретельно 
вивчають важливі питання, оцінюють можливі ри‑

зики. Саме технології дозволяють гнучко та ефек‑
тивно провадити управління як національною, так 
і світовою економічною системою. Тож, розглянемо 
науково‑ методичний підхід до оцінювання розвит‑
ку інформаційних технологій в Україні у вигляді 
наступної послідовності етапів.

На першому етапі була підготовлена статистич‑
на база дослідження за часовий діапазон з 2000 по 
2017 рр. Показники характеристики розвитку ін‑
формаційних технологій та умовні позначення для 
подальшого моделювання систематизуємо в таблич‑
ному вигляді (таблиця 1).

На другому етапі була визначена верхня межа ін‑
тегрального індикатора оцінювання рівня розвитку 
інформаційних технологій на основі застосування 
ентропійного методу обчислення вагових коефіці‑
єнтів, комплексного аналізу оцінок середньоква‑
дратичних відхилень та адитивного методу згортки 
зважених показників вхідної бази дослідження.

Для кількісної оцінки важливості параметрів 
показників групи оцінювання рівня розвитку інфор‑
маційних технологій проведемо обчислення вагових 
коефіцієнтів:

1

ij
ij I

iji=

σ
β =

σ∑
                                   (1)

де ijβ  — ваговий коефіцієнт і‑го показника оціню‑
вання рівня розвитку інформаційних технологій 
в розрізі j‑ої країни за досліджуваний часовий ді‑
апазон;

І — загальна кількість показників.
Інтерпретація формули (1) в розрізі України для 

показника ICT_ G_ I  набуває вигляду:
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де ( )ICT_ G_ I
ij

β , ( )� MOB _ C _ SUB
ij

β , ( )IN_ USERS
ij

β ,

( )� ICT_ S _ E
ij

β , ( )ICT_ G_ E
ij

β  — вагові коефіцієнти

показників оцінювання інформаційних техноло‑
гій в Україні.

Аналіз пріоритетності показників оцінювання 
інформаційних технологій в Україні свідчить про 
те, що найбільше значення вагового коефіцієнту 
в обсязі 23,61% має експорт послуг ІКТ. Майже 
однакову пріоритетність 22,78% та 22,73% мають 
показники: абонементи мобільного зв’язку та особи, 
які користуються Інтернетом, % населення. В свою 
чергу вплив показників імпорт товарів ІКТ (% від 
загального імпорту товарів) та експорт товарів ІКТ, 
% від загального експорту товарів оцінені в обсязі 
16,33% та 14,56% відповідно.

Проведемо обчислення верхньої межі інтеграль‑
ного індикатора оцінювання рівня розвитку інфор‑
маційних технологій на основі адитивного методу 
згортки:

1

I

jt ijt ij
i

OIT a
=

= ⋅β∑                               (3)

де jtOIT  — інтегральний індикатор оцінювання 
рівня розвитку інформаційних технологій в розрі‑
зі j‑ої країни за t‑ий рік.

На рисунку 1 наведена динаміка розрахованого за 
формулою (3) верхня межа інтегрального індикатора 
оцінювання рівня розвитку інформаційних техно‑
логій України. Аналіз рисунку 1 дозволяє зробити 
висновки про низький рівень розвитку інформацій‑
них технологій України, про що свідчить значення 
інтегрального показника (його верхньої оцінки) 
в межах від 0,13 до 0,63 частки одиниці.

На третьому етапі була визначена нижня межа ін‑
тегрального індикатора оцінювання рівня розвитку 
інформаційних технологій на основі застосування 
ентропійного методу обчислення вагових коефіцієн‑
тів та мультиплікативного методу згортки зважених 
показників вхідної бази дослідження.

Результати розрахунків нижньої межі (SD) ін‑
тегрального індикатора оцінювання рівня розвит‑
ку інформаційних технологій в розрізі України за 
період з 2000 по 2017 рр. наведено на рисунку 2.

Україна, акумулюючи ріст показника, набли‑
зилась до даних значень в 2016–2017 роках, але 

Таблиця 1 
Динаміка показників характеристики рівня розвитку інформаційних технологій України

Імпорт товарів ІКТ, 
% від загального 
імпорту товарів 

ICT_G_I

Абонементи мо-
більного зв’язку 

MOB_C_SUB

Особи, які користу-
ються Інтернетом, 
% населення IN_

USERS

Експорт послуг ІКТ, 
баланс платежів, по-
точний долар США. 

ICT_S_E

Експорт товарів ІКТ, 
% від загального 
експорту товарів. 

ICT_G_E

2000 2,4991 818524 0,7162 56000000 1,5249

2001 2,2316 2224600 1,2388 58000000 0,6859

2002 2,5874 3692700 1,8739 60000000 0,4435

2003 2,7888 6498423 3,1481 63000000 1,3456

2004 3,2309 13735000 3,4895 101000000 1,1868

2005 4,0109 30013500 3,7498 157000000 0,5100

2006 3,1871 49076239 4,5061 255000000 0,6834

2007 2,2770 55240400 6,5500 365000000 1,1641

2008 1,9047 55681476 11,0000 473000000 0,9682

2009 2,1868 54942815 17,9000 586000000 1,1027

2010 3,1937 53928830 23,3000 719000000 1,0704

2011 2,5861 55576481 28,7083 1040000000 0,8912

2012 3,7706 59343693 35,2700 1321000000 1,0962

2013 3,7880 62458800 40,9541 1782000000 0,9271

2014 3,5565 61170229 46,2360 2042000000 0,9591

2015 4,0061 60720073 48,8846 2105000000 0,8250

2016 4,8780 56717856 53,0000 2310000000 0,7939*

2017 5,1273 55714733 69,3592* 2760000000 0,7640*

Примітка: * — прогнозні значення, розраховані на основі середнього коефіцієнта росту
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повільний ріст та постійні спади 2000–2002 рр. та 
2008 р. даного показника негативно впливають 
на тенденцію. Наслідки світової фінансової кризи 
слугували причинами сповільнення розвитку еко‑
номіки та інформаційних технологій зокрема. Вод‑
ночас, рівень розвитку інформаційних технологій 
описаний через поступальний розвиток інтеграль‑
ного індикатора, поясненням даної тенденції може 
слугувати низька собівартість праці.

Отже, використання сучасних новітніх інфор‑
маційних технологій при управлінні державними 
процесами, надає будь якій країні світу суттєві кон‑
курентні переваги. Такі технології допомагають 
посилити керованість національної економіки та 

забезпечити спроможність швидкої адаптації до 
виникаючих зміни та тенденцій світового ринку. Та‑
кож інформаційні технології дозволяють збільшити 
ефективність економічної системи за рахунок опера‑
тивного забезпечення учасників системи необхідною 
інформацією. Подібні технології сприяють опти‑
мізації, стандартизації та автоматизації багатьох 
трудомістких рутинних процесів. Впровадження 
новітніх технологій у результаті дозволяє скоро‑
тити трудові та матеріальні витрати на виконання 
певних операцій, тим самим вивільнюючи ресурси 
на вирішення інших важливих завдань.

Висновки. У дослідженні був запропонований 
науково‑ методичний підхід щодо оцінки рівня 

Рисунок 1. Динаміка верхньої межі інтегрального індикатора оцінювання рівня розвитку  
інформаційних технологій України
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Рисунок 2. Динаміка інтегрального індикатора рівня розвитку інформаційних технологій України  
з 2000 по 2017 рр. (нижня та верхня межі)
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розвитку інформаційних технологій в Україні. Був 
проведений аналіз рівня розвитку технологічного 
напряму за період 2000–2017 рр. У роботі була оці‑
нена вага кожного показника в інтегральному інди‑
каторі. Результати засвідчують перехід економічної 
активності від сфери матеріального виробництва 
до сфери послуг. Динаміка інтегрального індика‑
тора розвитку сектору інформаційних технологій 
засвідчує стабільне нарощення міри інтегрального 
показника. Україні, як країні з перехідною еконо‑
мікою, не вистачає макроекономічної стабільнос‑
ті та стабільного функціонування інститутів для 
досягнення рівня розвитку країн, що завершили 
перехідний етап. Спостерігається позитивна тен‑
денція розвитку сектору інформаційних технологій 
в Україні, але даного темпу зростання недостатньо 

для збереження конкурентоспроможності в умовах 
ринкової економіки. Для прискорення необхідні 
якісні зміни в державній системі, досягнення еко‑
номічної стабільності та створення сприятливого 
інвестиційного клімату. Якісні перетворення забез‑
печать не тільки перехід від низької вартості трудо‑
вих ресурсів сектору ІКТ а й позитивний вплив на 
розвиток національної економіки в цілому.

Зміни, що виникають за допомогою інформаційних 
технологій, дозволяють інтенсифікувати існуючі про‑
цеси функціонування системи національної та світової 
економіки. Тобто змінюється не сама система, а її пев‑
ний інструментарій планування, організації роботи, 
контролю та подальшого прогнозування. Інформа‑
ційні технології змінюють не тільки способи роботи, 
вони впливають на спосіб стратегічного мислення.
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